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Jedna z tych œwi¹tyñ – rywalka
œwi¹tyni Salomona – mog³aby zaj¹æ
honorowe miejsce obok najpiêkniej-
szych naszych budowli. Jest wspanial-
sza ni¿ cokolwiek z tego, co zostawi³a
nam Grecja lub Rzym – napisa³
o œwi¹tyni Angkor Wat – Francuz
Henri Mouhot, który w styczniu
1860 roku nadzia³ siê na ni¹ w kam-
bod¿añskiej d¿ungli na pó³noc od
wielkiego jeziora Tonle Sap.

Czy rzeczywiœcie tak jest, bê-
dziemy mogli siê przekonaæ ju¿
za chwilê stoj¹c przy kasach bile-
towych. Cyfrowe zdjêcie, 20 dola-
rów i bilet z nasz¹ podobizn¹ go-
towy. Jesteœmy u celu naszej wy-
prawy. Przed nami zapomniany
przez wieki ósmy cud œwiata – œwiê-
te miasto – Angkor.

Ponad tysi¹c lat wczeœniej,
w 802 roku, lokalny khmerski
w³adca D¿ajawarman II za³o¿y³ tu
miasto Angkor, stolicê swego pañ-
stwa. Tereny te obfitowa³y w wodê
i po zbudowaniu sieci kana³ów na-
wadniaj¹cych rolnicy mogli siê cie-
szyæ zbiorami ry¿u przez ca³y rok.
Z czasem Angkor rozrós³ siê w gi-
gantyczn¹ milionow¹ metropoliê.
Miasto zajmowa³o obszar tysi¹ca
kilometrów kwadratowych – dwa
razy wiêcej ni¿ dzisiejsza Warsza-
wa – co czyni³o je najwiêkszym pod
wzglêdem powierzchni miastem
na œwiecie przed rewolucj¹ prze-
mys³ow¹.

Nasz¹ przygodê z Angkor roz-
poczniemy 32 km od centrum
wielkiego staro¿ytnego miasta
w œwi¹tyni „Banteay Srey”, któr¹
odkryto doœæ póŸno, bo dopiero
w 1924 roku. Twierdza Kobiet to
niewielka œwi¹tynia zbudowana
pod koniec X wieku z misternymi
p³askorzeŸbami zaliczanymi do
najpiêkniejszych egzemplarzy kla-
sycznej sztuki khmerskiej. Zadzi-
wiaj¹ca jest precyzja z jak¹ przed-
stawiono postacie i motywy roœlin-
ne. Twarz ¿ony Wisznu – Laksz-
mi, ma zaledwie kilka centyme-
trów wielkoœci.

Pod koniec X wieku król Rajen-
dravarman II buduje Pre Rup,
œwi¹tyniê poœwiêcon¹ Sziwie. Na
jej wierzcho³ku stoi pa³ac indyjskie-
go boga Indry. Czworok¹tna pira-
mida, symbolizuje cztery strony
œwiata a jedn¹ z nich zamieszkuj¹
ludzie. To bardzo schematyczny opis
budowli, na któr¹ po stromych
schodach spróbujemy siê wspi¹æ.
Zdyszani docieramy na trzeci, naj-
wy¿szy taras, którego strzeg¹ ka-
mienne lwy. St¹d œwi¹tynia robi
jeszcze wiêksze wra¿enie. Kilkadzie-
si¹t wie¿ i wie¿yczek pokrytych sztu-
kateri¹ wykonan¹ w czerwonym
piaskowcu wznosi siê ponad ota-
czaj¹c¹ j¹ zielon¹ d¿unglê. Smaga-
ni gor¹cym wiatrem i parnnym, du-
sznym powietrzem czujemy satys-
fakcjê stoj¹c na 1000-letnich bu-
dowlach. Ostatni rzut oka na oka-
za³y kompleks i jedziemy dalej.
Przed nami olbrzymie zbiorniki
wodne, które poprzez system ka-
na³ów nawadnia³y ¿yzn¹ nizinê, na
której znajdowa³o siê miasto. Przez

tajemnicz¹ bramê wchodzimy do
œwi¹tyni Ta Prohm, zbudowanej w
XIII wieku. Ta buddyjska œwi¹tynia,
jedna z najwiêkszych budowli okre-
su angkorskiego zas³ynê³a wiele wie-
ków póŸniej. Pozostawiona przez
setki lat na pastwê d¿ungli popa-
d³a w ruinê. Jednak to przyroda,
która by³a jej najwiêkszym prze-
kleñstwem, przynios³a jej rozg³os
i s³awê. Ta Phrom, jest jednym
z najczêœciej odwiedzanych cudów
architektonicznych Angkoru. Tu-
taj krêcono zdjêcia do filmów
„Tomb Raider” i „Dwaj bracia” oraz
s³ynnego Indiana Jones. Jesteœmy
zaczarowani. Przed nami kamienie

i drzewa spojone na zawsze w uœci-
sku. Œwi¹tynie uginaj¹ce siê pod
ciê¿arem zach³annych drzew. Sp³y-
waj¹ce z nadpro¿y korzenie i liany
opasaj¹ kamienne framugi.
Omsza³e zielone g³azy z trudem
walcz¹ce z potê¿nym uœciskiem
korzeni. Na naszych oczach roz-
grywa siê walka natury z histori¹.
Zaczynamy nie zauwa¿aæ wspania-
³ych architektonicznych i rzeŸbiar-
skich detali. Niebiañskie tancerki
– Apsary, z ³agodnym uœmiechem
na twarzy od stuleci patrz¹ na ko-
rzenie drzew, które niczym wê¿e
mia¿d¿¹ misterne dzie³a r¹k ludz-
kich. Dzisiaj trzask rozrywanych

� Drzewa mia¿d¿¹ce misterne dzie³a r¹k ludzkich

�Odwieczni mieszkañcy Angkor Wat. �Walka natury z histori¹

�Tajemnicze oblicza œwi¹tyni Bayon �Mityczne wê¿ê strzeg¹ce wejœcia dokompleksu œwi¹tynnego Angkor Thom.

Angkor – W uścisku natury
Kambodża – cz. 2
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kamieni zag³uszaj¹ turyœci, którzy
coraz liczniej tu przybywaj¹, by
obejrzeæ potêgê natury. I my mamy
pecha, tu¿ przed nami na teren
œwi¹tyni wpada ha³aœliwa grupa
turystów z Japonii. Jednak i tym
razem przyroda nie daje za wy-
gran¹. Szelest milionów cykad sku-
tecznie zag³usza ludzki gwar. Ta
Phrom, buddyjska œwi¹tynia po-
œwiêcona matce króla D¿ajawarma-
na VII jest dziœ w ca³oœci poch³o-
niêta przez d¿unglê. Pozostawiono
j¹ niemal w takim stanie, w jakim
zastali j¹ w XIX wieku francuscy
badacze. Dziœ jest za póŸno na ja-
kiekolwiek dzia³ania – gdyby teraz
usun¹æ zarastaj¹ce j¹ drzewa, do-
sz³oby do zawalenia konstrukcji.
Tak wiêc ¿ar³oczne drzewa kapo-
kowe bêd¹ królowaæ tu nadal, a¿
dokonaj¹ dzie³a zniszczenia. Tu¿ za
murami œwi¹tyni atakuj¹ nas sprze-
dawcy pami¹tek. Nie mamy za wie-
le czasu na zakupy, ale trudno nie
skorzystaæ z takich okazji. 2$ za
koszulkê i ruszamy dalej. Zatrzy-
mujemy siê przed œwi¹tyni¹ Ta Keo
poœwiêcon¹ bogu Sziwa, œwi¹tyniê
Thomanom oraz jej bliŸniaczkê
Chau Say Tevoda, rekonstruowan¹
w b³yskawicznym tempie przez
Chiñczyków dopóki by³y pieni¹-
dze. Kiedy siê skoñczy³y, w ci¹gu
jednego dnia Chiñczycy porzucili
narzêdzia i pozostawili œwi¹tyniê
w rusztowaniach.

Po kilku godzinach zwiedzania
jesteœmy w skromnej restauracji
przy niewielkim bazarze. Niestety
nie ma tutaj klasycznych kambo-
d¿añskich przysmaków, jak pie-
czone na g³êbokim oleju paj¹ki
w cieœcie, ale zaspokajamy g³ód
wodnist¹ zup¹ rybn¹ i miseczk¹
ry¿u. Od czasu kiedy œwiat na
nowo odkry³ Angkor, Kambod¿a
jest dumna ze swojego zabytku.
S³owo Angkor – widnieje na ety-
kietach piwa, papierosów, jako na-
zwa wiêkszoœci hoteli. Wizerunki
Angkor Wat znajduj¹ siê na bank-
notach, widokówkach i obrazach.

Co chwilê spotykamy siê z ubó-
stwem mieszkañców Kambod¿y,
którzy w poszukiwaniu jedzenia
przeczesuj¹ œwiête sadzawki.

Obok nas królewska œwi¹tynia
– Phimeanakas, w formie trzypo-
ziomowej piramidy zwieñczonej
z³ot¹ iglic¹ zbudowanej z latery-
tu. Zaraz obok Taras Trêdowatego
Króla, który jak g³osi legenda
zmar³ na tr¹d. A dalej d³ugi na 350
metrów Taras S³oni, z którego ogl¹-
dano publiczne ceremonie i para-
dy. Dwu i pó³ metrowej wysokoœci
mur ozdobiono wizerunkami s³o-
ni i garudy – mitycznego cz³owie-
ka ptaka, wierzchowca boga Wisz-
nu.

Jesteœmy przy jednej z najpiêk-
niejszych i najoryginalniejszych
œwi¹tyñ Angkor Thom. Z daleka
nie wyró¿nia siê niczym szczegól-
nym, po chwili jednak, mamy
wra¿enie, ¿e jesteœmy obserwowa-
ni. W œwi¹tyni jest 37 wie¿ i nie-
mal wszystkie zosta³y ozdobione
wielkimi twarzami spogl¹daj¹cymi
w cztery strony œwiata. Kamienne
twarze patrz¹ spod pó³przymkniê-
tych powiek. Za ich uœmiechem
kryj¹ siê tajemnice Angkoru, któ-
rych my mo¿emy siê tylko domy-
œlaæ. Tylko one, œwiadkowie histo-
rii znaj¹ historie potê¿nych kró-
lów w³adaj¹cych Imperium Khme-
rów. Kamienne Ÿrenice œledz¹ naj-
mniejszy ruch. Ka¿de oko jest
wiêksze od naszej g³owy. I ten
uœmiech. Kamienne twarze igraj¹
z przybyszem. Zza za³amañ mu-
rów i bram wy³aniaj¹ siê wci¹¿
nowe i nowe. Niektóre zniszczo-
ne, inne jakby wykute wczoraj.
Jednak im wiêcej oblicz œwi¹tyni
Bayon zobaczymy, tym silniejsze
jest wra¿enie, ¿e tak naprawdê,
ci¹gle ogl¹damy t¹ sam¹ twarz.
Wszystkie przedstawiaj¹ Buddê
zadziwiaj¹co podobnego do w³ad-
cy Królestwa Angkoru, D¿ajawar-
mana VII. Œwi¹tyniê budowano
przez niemal 40 lat, kilkakrotnie
zmieniaj¹c i tak doskona³e plany.

Wszystko po to, by urod¹, rozma-
chem i œwietnoœci¹ przyæmi³a Ang-
kor Wat, œwi¹tyniê wzniesion¹
przez Surjawarmana II, pierwsze-
go wielkiego w³adcê Imperium
Khmerów. Angkor Wat czêsto
bywa mylona z ca³ym, licz¹cym
400 km kw. kompleksem Angko-
ru. Angkor (s³owo to po khmer-
sku oznacza „stolicê” albo „œwiête
miasto”) by³ stolic¹ Imperium
Khmerskiego przez ponad pó³
tysi¹clecia. Tymczasem Angkor
Wat to najwspanialsza z jego œwi¹-
tyñ. Najwiêksza na œwiecie. Jej
budowê zakoñczono kilka lat
przed wzniesieniem paryskiej ka-
tedry Notre Dame i podobno zu-
¿yto na ni¹ wiêcej kamienia ni¿
na Piramidê Cheopsa. Przez 37 lat
pracowa³o przy niej 55 tysiêcy ro-
botników. Angkor Wat to nie tyl-
ko wspania³a architektura i urba-
nistyka, to precyzyjnie zaplanowa-
ny œwiat, z pokor¹ prowadz¹cy
wiernych przed oblicze w³adcy.
Pokonuj¹c szerok¹ fosê, przeciska-
j¹c siê obok pos¹gu Wisznu, wcho-
dzimy na olbrzymi¹ przestrzeñ,
wype³nion¹ niewielkimi œwi¹tynia-
mi i sadzawkami, w których odbi-
ja siê g³ówny kompleks. To jedno
z najczêœciej fotografowanych
miejsc na œwiecie. Wizytówka
Angkor, Kambod¿y i jednego
z wielkich odkryæ wspó³czesnego
œwiata. Pod koniec XIII wieku im-
perium khmerskie upada.
W 1432 r. Tajowie zajmuj¹ Ang-
kor i przenosz¹ swoj¹ stolicê do
Penh. W XV wieku Khmerowie
popadaj¹ w zale¿noœæ od Syjamu
i Wietnamu. Dla Angkor Wat z³a
passa ci¹gnie siê przez ca³y XX
wiek. Na murach widaæ do dziœ
œlady kul z czasów Czerwonych
Khmerów Pol Pota. Dla nich za-
bytki nie reprezentowa³y ¿adnej
wartoœci. Angkor Wat zdzicza³,
w ruinach grasowa³y zbrojne ban-
dy a œwi¹tynie zaminowano. Wraz
z nastaniem re¿imu wszyscy zagra-
niczni cz³onkowie ekipy prowa-
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dz¹cej prace rekonstrukcyjne zo-
stali wydaleni z kraju, dokumen-
tacjê zniszczono, a z kilku tysiêcy
tubylców wspó³pracuj¹cych z ar-
cheologami pozosta³o jedynie kil-
ka osób. Paradoksalnie wielkie oga-
³acanie zaczê³o siê po wojnie.
W 1992 r. w Pary¿u podpisana zo-
sta³a umowa pokojowa. Saperzy
rozminowali teren. Angkor by³ jak
sklep jubilerski z wyr¹banymi
drzwiami. Efekty mo¿na obejrzeæ
w sklepach z antykami w Hong-
kongu, w Bangkoku, Nowym Jor-
ku czy Londynie. W niektórych
œwi¹tyniach Angkor Wat 90 proc.
pos¹gów jest bez g³ów, a w p³asko-
rzeŸbach wyciêto wielometrowe
wyrwy pi³ami tarczowymi. Rato-
waniem zajê³o siê UNESCO.
W 1992 r. wpisano Angkor Wat
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kultury. Teren patroluje dziœ kil-
kuset uzbrojonych stra¿ników
specjalnie powo³anej Stra¿y Dzie-
dzictwa. Prowadzi siê akcjê eduka-
cyjn¹ wœród miejscowej ludnoœci,
uœwiadamiaj¹c¹, ¿e Angkor jest
ich, ¿e bez dorobku kultury ich
kraj nie ma przysz³oœci. Najbardziej
przekonuje ich jednak to, ¿e za-
bytki przyci¹gaj¹ turystów i ¿e
maj¹ sta³e Ÿród³o zarobku. Nieste-
ty poza Angkor Wat z³odzieje
kopi¹ dzieñ w dzieñ w setkach
innych.

Pomimo wielu niedogodnoœci,
Kambod¿a to wymarzony kraj dla
podró¿ników i globtroterów, pe-
³en zaskakuj¹cych miejsc, wspa-
nia³ych widoków i cudnych mo-
tywów fotograficznych. Dziêki
w miarê stabilnej sytuacji politycz-
nej, Kambod¿a stanowi jedn¹
z najwiêkszych atrakcji Azji Po³u-
dniowo-Wschodniej. Warto jednak
jak najszybciej wybraæ siê w te re-
jony, zanim przemys³ turystyczny
pozbawi to miejsce uroku.

�Ta Prohm – œwi¹tynia któr¹ poch³onê³a d¿ungla. �Widok ze œwi¹tyni Pre Rup.


