ANGKOR – LEGENDARNE MIASTO
añstwo Khmerów, nazywane równie¿ Imperium Khmerskim, istnia³o w okresie od oko³o 802 do
1432 r., a w okresie swojego najwiêkszego rozkwitu po 1181 r. mia³o pod swoim panowaniem
wiêksz¹ czêœæ obecnych Indochin. W³aœnie u szczytu potêgi, która przypad³a na wieki XII i XIII,
powsta³y najpiêkniejsze budowle stolicy Imperium – œwi¹tynia Angkor Wat i otoczona 12-kilometrowym murem królewska dzielnica Angkor Thom. Metropolia têtni³a ¿yciem i rozrasta³a siê, zajmuj¹c
coraz wiêksze tereny – ca³y kompleks zajmowa³ 160 km2. Szacuje siê, ¿e mog³o w nim mieszkaæ
nawet milion ludzi. By³ to najwiêkszy zurbanizowany obszar œwiata swojej epoki, wówczas najwiêksze miasto na ziemi (dla porównania w XI w. Pary¿ zamieszkiwa³o 200, a Kraków 20 tys. ludzi).
Architektura jak i in¿ynieria imperium sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zrealizowano z ogromnym
rozmachem gigantyczny, wspania³y system irygacyjny, zapewniaj¹cy intensywny bezprecedensowy
rozkwit rolnictwa. System by³ genialny w swojej prostocie: oko³o 1000 zbiorników wodnych rozwi¹zywa³o problem nadmiaru wody w porze deszczowej, która by³a wykorzystywana w porze suchej czy
w czasie suszy. Dziêki temu mo¿na by³o zbieraæ ry¿ a¿ trzykrotnie w ci¹gu roku. Niestety, nie zachowa³y siê ¿adne Ÿród³a pisane z czasów istnienia Imperium, z wyj¹tkiem relacji Chou Ta-Kuan, który
by³ wys³annikiem chiñskiego cesarza i przyby³ do stolicy Imperium w sierpniu 1296 r. i przebywa³
tam do lipca nastêpnego roku. Jego notatki s¹ dzisiaj najwa¿niejszym Ÿród³em wiedzy o pañstwie
Khmerów i wspania³oœciach ówczesnej stolicy.
Po wielu wiekach dobrobytu rozgorza³y walki wewnêtrzne, zapanowa³ kryzys gospodarczy, kraj
nie by³ w stanie udŸwign¹æ kolejnych wielkich budowli. Imperium zaczê³o podupadaæ. Na jego granice zacz¹³ nacieraæ Syjam. Tajowie, wyparci z Yunnanu przez oddzia³y mongolskiego cesarza Chin
Kubilaja szli naprzód, powoli zdobywaj¹c kolejne tereny a¿ do 1431 r., kiedy wojska Tajów stanê³y
pod Angkorem. Opuszczony przez królów i zwyk³ych mieszkañców Angkor skazany zosta³ na wegetacjê i zapomnienie. Miasto zaros³o d¿ungl¹, podobnie jak wspania³e miasta Majów. Nazwa Angkor
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pochodzi od sanskryckiego s³owa nagara – miasto (nagara>nokor>angkor). Nazw¹ t¹ okreœla siê równie¿ zabytkowy kompleks miejski pozosta³y po dawnej stolicy
Imperium Khmerskiego. We wspó³czesnym jêzyku
khmerskim angkor oznacza „stolicê” albo „œwiête miasto”. W ci¹gu wieków docieraj¹ tu podró¿nicy – w 1586
r. do Angkoru dotar³ kapucyn Antonio da Magdalena, a
nied³ugo po nim inni portugalscy misjonarze: Marcello
de Ribadeneyra, Gabriel de San Antonio, Antonio Dorta,
Luys de Fonseca. Przypuszczali oni, ¿e miasto mog³o byæ
dzie³em Aleksandra Wielkiego lub spuœcizn¹ imperium
rzymskiego. Jednak Angkor ponownie odkryto dla œwiata dziêki francuskiemu podró¿nikowi i botanikowi – Henriemu Mouhot, który w jednej ze swoich wypraw w 1861
r. dotar³ do Angkoru. Jego dzienniki, a zw³aszcza rysunki, przedstawiaj¹ce pozosta³oœci po imperium khmerskim
wywo³a³y sensacjê, w wyniku której okrzykniêto go odkrywc¹ zaginionego miasta. Przywiezione przez niego
rzeŸby podczas œwiatowej wystawy w 1878 r. wzbudzi³y
zachwyt – po sensacyjnej relacji Henri Mouhota Indochiny opanowa³a gor¹czka poszukiwaczy skarbów. Wiele bezcennych zabytków wywieziono, a wiele te¿ zdeŒwi¹tynia Bayon w Angkor Thom
wastowano i bezpowrotnie zniszczono. Prace badawcze i konserwatorskie prowadzone s¹ od pocz¹tku XX w. do chwili obecnej. W
konserwacji bra³y udzia³ równie¿
polskie pracownie konserwacji zabytków. W czasie rz¹dów Czerwonych Khmerów prace zosta³y
wstrzymane, cudzoziemscy konserwatorzy wyrzuceni, a czêœæ dokumentacji zniszczona. Po upadku
re¿imu w 1990 r. archeologowie
stanêli przed zadaniem pouk³adaŒwi¹tynia Bayon w Angkor
Thom
nia najwiêkszych puzzli œwiata –
budowli uprzednio rozebranych dla
umo¿liwienia innych prac.
Dzisiaj kompleks zabytków
Angkoru tworzy du¿a liczba kamiennych budowli oraz tereny leœne i zbiorniki wodne, obejmuj¹ce
obszar ponad 400 km2, po³o¿ony na
pó³noc od jeziora Tonle Sap, kilka
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kilometrów od miasta Siem
Reap w Kambod¿y. Wiêkszoœæ œwieckich budynków
³¹cznie z pa³acami zosta³a
zbudowana z drewna, dlatego dzisiaj mo¿emy podziwiaæ
tylko ceglano-kamienne œwi¹tynie. Oczywiœcie najwiêkszymi atrakcjami s¹ œwi¹tynia
Angkor Wat i kompleks Angkor Thom ze œwi¹tyni¹
Bayon.
Angkor Wat (oznacza
„œwi¹tynia miejska”) – do jej
budowy zu¿yto wiêcej kamienia ni¿ do piramidy Cheopsa,
kompleks œwi¹tynny ma prawie 1500 m d³ugoœci i 1300 m

Œwi¹tynia Banteay Srei

szerokoœci, a oko³o 5 tys. rzemieœlników i 50
tys. robotników budowa³o j¹ przez 37 lat.
Ca³kowita powierzchnia razem z murami zewnêtrznymi i fos¹ to 2,08 km2. Najwy¿sza z
wie¿ mierzy 65 m. Ogromne iloœci rzeŸb, dekorowanych balustrad i nadpro¿y czy licz¹ce
sobie setki metrów p³askorzeŸby zape³nia³y
prawie wszystkie pomieszczenia œwi¹tyni.
Jeden z najwiêkszych skarbów Angkor Wat
to kamienny „arras”, ci¹gn¹cy siê na d³ugoœci ponad 900 m, na którym widnieje prawie
20 tys. postaci przedstawiaj¹cych realistyczne sceny z eposów indyjskich Ramajany i Mahabharaty, jak równie¿ ¿ycie dworu. P³askorzeŸby w ca³ym Angkor malowano pocz¹tkowo na wiele kolorów. W samym sercu œwi¹tyni, dominuj¹c nad wszystkimi innymi elementami, znajdowa³ siê z³oty pos¹g Wisznu,
jad¹cego na grzbiecie garudy – œwiêtego ptaka o ludzkim ciele, z dziobem i szponami drapie¿nika.
Angkor Thom („Wielkie Miasto”) – pod
koniec XII w. król D¿ajawarman VII rozWidok na œwi¹tyniê Angkor Wat ze wzgórza
pocz¹³ budowê nowej stolicy pañstwa Khme2
Phnom Bakeng
rów. W centrum licz¹cego 9 km , otoczonego
murami miasta, oddalonego mniej wiêcej o
kilometr od Angkor Wat, wybudowano g³ówn¹ œwi¹tyniê okrêgu – Bayon. Na jego wie¿ach wykuto w
kamieniu ponad 200, wysokich na 7 m, uœmiechniêtych twarzy Buddy. Pierwotnie liczba wie¿ wynosi³a 54, z czego do dzisiaj pozosta³o tylko 37 (czêœciowo odrestaurowanych). Na wiêkszoœci wie¿
widniej¹ cztery twarze, skierowane w cztery strony œwiata, podczas gdy na niektórych s¹ tylko dwa
albo trzy boskie oblicza. Niektórzy badacze s¹dz¹, i¿ pierwowzorem twarzy o lodowatym uœmiechu
by³ sam D¿ajawarman VII – król, który nakaza³ budowê tej œwi¹tyni.
Kompleks Angkor wpisany jest na listê œwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Adam Kutny
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