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Abstrakt 

Disertační  práce  „Chrámová  architektura  jako  kulturní  ohnisko  jihovýchodní  Asie“ 

představuje chrámovou architekturu Thajska,  Kambodže a  indonéských ostrovů Jáva 

a  Bali  jako kulturní  fenomén,  jehož prostřednictvím je možné postihnout  kontinuitu 

hinduistické  a  buddhistické  kultury  jihovýchodní  Asie.  Hlavním  těžištěm  práce  je 

kulturologická analýza chrámové architektury jako sémiotického systému – vzájemně 

spjatých symbolů a  významů vyjadřující  ideové základy hinduistické a  buddhistické 

kultury. Práce navazuje na díla orientalistů a antropologů a doplňuje českou literaturu, 

která  není  příliš  zastoupena  výběrem bibliografie  věnující  se  chrámové  architektuře 

jihovýchodní Asie. Tato práce si nečiní nárok na úplné a vyčerpávající zpracování dané 

problematiky.  Je  vedena  spíše  snahou  zmapovat  u  nás  z  kulturologického  hlediska 

dosud nezpracovanou problematiku a přispět tak k hlubšímu poznání kulturního odkazu 

východoasijské kultury jako součásti kulturního dědictví lidstva. 

Klíčová slova: architektura,  jihovýchodní Asie,  buddhismus, hinduismus, Jáva,  Bali, 

Thajsko, Kambodža.

Abstract 

Dissertation thesis „Temple architecture as a cultural core in Southeast Asia“  presents 

the temple architecture of Thailand, Cambodia and Indonesian islands of Java and Bali 

as  a  cultural  phenomenon  which  opens  possibility  to  observe  Hindu and  Buddhists 

cultural continuity in Southeast Asia. The main focus of the work is in the culturological 

analysis  of  the  temple  architecture  as  a  semiotic  system – associated  symbols  and 

meanings  in  close  relations,  reflecting  the  ideological  foundations  of  Hindu  and 

Buddhist culture. This study follows the works of orientalists and anthropologists and it 

extends  the  Czech  bibliography,  which  traditionally  lacks  of  topics  in  church 

architecture of Southeast Asia. This study does not claim to cover the topic in a full 

universal view. It is guided by an effort to map the issues in culturological terms and 

help to a deeper understanding of cultural heritage of East Asian culture as part of the 

cultural heritage of mankind.

Keywords:  Architecture,  Southeast Asia,  Buddhism, Hinduism, Java,  Bali,  Thailand, 

Cambodia. 
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1. Úvod

Předmětem mé disertační práce je teoreticko-empirická analýza kultury jihovýchodní 

Asie. Zvláštní pozornost jsem věnovala kulturnímu dědictví hinduistické a buddhis-

tické kultury, tak jak se zachovalo na území dnešní Jávy, Bali, Thajska a Kambodže. 

Podle mého názoru se jedná o unikátní kulturní oblast, která se historicky ocitla pod 

silným vlivem indické kultury, což zásadním způsobem ovlivnilo místní náboženství, 

architekturu,  literaturu,  výtvarné umění i způsob života.  Doklady šíření kulturních 

prvků a komplexů spjatých s hinduismem a buddhismem lze postihnout zejména na 

chrámových komplexech, které se v těchto zemích zachovaly a již se staly trvalou 

součástí  kulturního  dědictví  lidstva.  Zdejší  hinduistické  a  buddhistické  chrámy 

nepředstavují pouze doklad vyspělé architektury, ale jsou dodnes živým svědectvím, 

které  umožňuje  popsat  a  interpretovat  místní  kulturu  jako  integrovaný  celek. 

Architektura  chrámů  jihovýchodní  Asie  z  kulturologického  hlediska  představuje 

unikátní  sémiotický  systém,  který  je  možné  číst  jako  kulturní  text  na  různých 

úrovních.  Již  sama  architektonická  koncepce  staveb  vyjadřuje  duchovní  principy 

hinduistické  a  buddhistické  filozofie.  Neoddělitelnou  součástí  architektury  je  ale 

i  sochařská  výzdoba,  konkrétně  rozsáhlé  reliéfy,  které  jsou  nadčasovou  ilustrací 

způsobu života, principů a norem sdílených příslušníky tehdejších kultur. Vzhledem 

k  tomu,  že  chrámy,  kterým jsem  ve  své  práci  věnovala  pozornost,  jsou  dodnes 

posvátnými místy, v nichž probíhají náboženské slavnosti a rituály, je možné jejich 

význam a smysl interpretovat v kontextu současné kultury. Proto je práce založena 

na  teoretické  analýze  chrámové  architektury  jako  sémiotického  systému,  který 

determinuje  způsob života,  i  na  terénním výzkumu,  který  mi  umožnil  postihnout 

význam těchto chrámů pro dnešní obyvatele studované kulturní oblasti.    

Disertační práce navazuje na diplomovou práci Kulturní dědictví Jávy (2006). 

Teoreticko-empirická analýza javánské kultury jako součásti indonéského kulturního 

okruhu, byla v mé diplomové práci zaměřena na postižení dominantních kulturních 

témat a konfigurací v historické a transkulturní perspektivě. I ve své disertační práci 

jsem kladla důraz na vzájemné sepětí chrámové architektury, náboženských systémů, 

tradic a je-jich vlivu na způsob života obyvatel této oblasti. 
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Ve své  disertační  práci  jsem rozšířila  analýzu  javánské  kultury  o  kulturu 

balijskou.  Oba  ostrovy  jsou  velice  zajímavé  z  hlediska  jejich  komparace. 

Ponecháme-li na chvíli stranou, že je dnes Jáva nejlidnatějším muslimským státem 

na světě a že islám tvoří téměř 90 % indonéského náboženství vůbec, najdeme mezi 

oběma ostrovy mnoho oblastí  vyzývající  ke svému bližšímu prozkoumání a poro-

vnání. Americký symbolický antropolog Glifford Geertz (1926–2006) ve své studii 

Interpretace kultur (1973) poznamenal, že „javánské náboženské tradice, zejména na 

venkově,  jsou  složeninou  indických,  islámských  a  místních  jihovýchodoasijských 

prvků“1, přičemž „výsledkem jsou vyvážené synkreze mýtu a rituálu, ve kterých se 

setkávají  hinduističtí  bohové, muslimští  proroci  a  domorodí  duchové a  démoni“2. 

Vedle toho je balijská kultura specifickým spojením místních animistických prvků se 

silně  převládajícím  hinduistickým  náboženstvím.  Na  Jávě  se  tedy  setkáme  se 

svébytnou  architekturou  buddhistického  a  hinduistického  náboženství,  které 

reprezentuje  buddhistická  stúpa  Borobudur  a  hinduistický  chrámový  komplex 

Prambanan.  Výstavba  obou  těchto  monumentálních  svatyň,  nacházejících  se  ve 

střední  Jávě,  spadá  do  doby  9.  století,  doby  střídání  dvou  mocenských  dynastií 

Sailendra a Sanjaya. Oproti tomu na Bali – na ostrově „bohů a démonů“, najdeme 

zhruba dvě stě tisíc hinduistických chrámů a chrámečků, které jsou roztroušeny na 

různých místech ve městech i vesnicích – na terasách rýžových polí, uprostřed lesů, 

v jeskyních, na hřbitovech, tržnicích, i na plážích. Jsou pokryté obětinami a setkáme 

se s nimi skutečně na každém našem kroku. Nejvýznamnějším chrámem na Bali je 

největší chrámový komplex ostrova – Pura Besakih, ležící na úpatí sopky Gunung 

Agung. Unikátnost ostrova Bali  spočívá v tom, že se, na rozdíl od Jávy,  dokázal 

ubránit indonéskému islámu a jeho hlavním náboženstvím je dosud specifický typ 

místního hinduismu, který zde striktně řídí každodenní život obyvatel. 

Indonésie je typickým příkladem náboženského synkretismu. Jinými slovy co 

ostrov,  to  jiná  mozaika  náboženství  –  muslimská  Jáva  s  přetrvávajícími 

buddhisticko-hinduistickými  prvky,  hinduistické  Bali  s  nádechem  animismu, 

katolický  Flores  se  skupinami  animistů  a  muslimů,  nábožensky různorodý ostrov 

Lombok a taktéž nábožensky pestrá Sumatra s muslimským Acehem. V ohnisku mé 

1 Geertz, C.: Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství 2000. s. 170.
2 Soukup, V.: Dějiny antropologie. Praha: Karolinum 2004. s. 544.
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práce  je  ale  především  kulturologická  analýza  chrámové  architektury  jako 

sémiotického  systému.  Protože  se  ale  zaměřuji  na  význam  vzájemně  spjatých 

symbolů  vyjadřujících  ideu  hinduistické  a  buddhistické  kultury,  věnuji  primární 

pozornost vztahu náboženství, architektury, rituálů a každodennosti. 

V  kontextu  jihovýchodní  Asie  a  šíření  buddhisticko-hinduistické  kultury, 

jsem se kromě indonéských ostrovů Jávy a Bali  dále  zaměřila  na území  Thajska 

a  Kambodže.  Obě  tyto  kulturní  oblasti  jsou  místem,  kde  archeologové  odkryli 

chrámové  komplexy  a  pozůstatky  dávných  měst,  která  představují  cenný  zdroj 

informací  o způsobu života zmizelých civilizací.  V Thajsku byla  takovými místy 

buddhistická královská města Sukhothai a Ayutthaya. Nejvýznamnějšími místy této 

archeologické  lokality  jsou  buddhistické  chrámové  komplexy,  nepřekvapivě  oba 

pojmenované  jako  Wat  Mahathat  (Chrám  ostatků  Velikého).  Dalším  zaniklým 

královským městem je kambodžský Angkor, pyšnící se chrámy spojující domorodé 

a cizí,  importované prvky.  Nejznámější  stavbou Angkoru je nepochybně vrcholné 

dílo khmerského stavebního umění – hinduistický chrám Angkor Vat. Zde můžeme 

najít i zástupce buddhistické khmerské architektury – chrám Bayon, který je součástí 

Angkor Thomu, městského komplexu stojícího v blízkosti Angkor Vatu. 

Chrámovou  architekturu  jihovýchodní  Asie  považuji  za  unikátní  doklad 

historie a tradiční kultury těchto oblastí. Na chrámových reliéfech se totiž nesetkáme 

pouze se sakrálními výjevy, které zobrazují životy, vtělení a atributy – u buddhismu 

osvíceného  Buddhy  a  u  hinduismu  převážně  bohů  Šivy,  Višny  a  Brahmy,  ale 

i  s  obrazy každodennosti.  Chrámové  reliéfy  jsou  „otevřenou  knihou“  zobrazující 

vývoj  výtvarného  umění,  literatury  i  divadla.  Buddhistický  chrám  Borobudur  je 

například  symbolickou  cestou  k  dosažení  nirvány,  která  je  doprovázena  výjevy 

z Buddhova života. Chrámový komplex Prambanan nám zas nabízí reliéfy z indic-

kých eposů  Rámájany a  Mahábháraty a zobrazení hrdinů  Rámájany a  Kršnájany, 

které  jsou  velmi  podobné loutkám stínového  divadla,  dodnes  užívaných  na  Bali. 

Unikátní, téměř sociologickou zprávu o životě bohů, panovníků, poddaných i otroků 

nalezneme také na velkém množství reliéfů, zdobících kambodžské chrámy Bayon 

a Angkor Vat. 

Česká  literatura  není  příliš  zastoupena  výběrem  bibliografie  věnující  se 

dějinám  jihovýchodní  Asie  od  počátků  vzniku  prvních  kultur  tohoto  kulturního 
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okruhu.  Většina  existujících  publikací  je  psaná  spíše  z  politologického  nebo 

ekonomického  hlediska,  zaměřující  se  tak  na  moderní  dějiny  a  současnou 

nábožensko-politicko-ekonomickou  problematiku.  Dějiny  pevninské  části  jihový-

chodní  Asie  jsou  na  tom  oproti  dějinám  Indonésie  tak  trochu  lépe.  Za  jedinou 

relativně ucelenou práci zabývající se historií indonéského archipelu lze považovat 

knihu  Dějiny Indonésie, vyšlou v roce 2005. Ve stejné edici –  Dějiny států, vyšly 

i Dějiny Thajska a Dějiny Kambodže. Vyjma přeložených Dějin Thajska jsou knihy 

dílem současných českých historiků, orientalistů, lingvistů a politologů. 

Mezi nejvýznamnější  kulturologicky orientované práce věnované východo-

asijské  kultuře  bezpochyby  patří  knihy,  již  zmíněného  amerického  antropologa 

Clifforda  Geertze  (1926–2006).  Ten  výsledky  svých  terénních  výzkumů  na  Jávě 

(1952–1954) a Bali  (1957–1958) prezentoval  v knihách  Náboženství  Jávy (1960), 

Komplikované  zemědělství (1963),  Sociální  historie  indonéského  města (1965), 

Interpretace  kultur  (1973),  Příbuzenství  na Bali (1975)  a  Negara:  divadelní  stát  

19. století na Bali (1980). Na odbornou i laickou veřejnost ale Geertz nejvýrazněji 

zapůsobil souborem studií  Interpretace kultur (1973), ve kterých předložil brilantní 

analýzu  javánského  loutkového  divadla  a  kohoutích  zápasů  na  Bali.  V  české 

literatuře  se  s  knihami  věnovanými  indonéské  kultuře  setkáváme spíše  ojediněle. 

Mezi nejznámější práce věnované balijské kultuře patří populárně-naučný cestopis 

českého  novináře  a  indonesisty  Miroslava  Oplta  (1923–1998)  –  Návraty  na  Bali 

(1985). Exotická indonéská příroda a svébytná javánská kultura zapůsobila také na 

českého  básníka  Konstantina  Biebla  (1898–1951),  který  ve  svých  cestopisech 

a  básních  Cesta na Jávu (1927),  S lodí  jež  dováží čaj  a kávu (1927)  a  Plancius 

(1930)3 poeticky popsal své zážitky z výpravy na ostrov Jáva. Zvláštní místo mezi 

pracemi věnovanými kultuře Indonésie zaujímá kniha českého grafika a uměleckého 

fotografa  Bedřicha  Formana  (1919–1985)  –  Borobudur:  buddhistická  legenda 

v kameni vydaná nejprve v roce 1980 v Londýně a roku 2004 konečně i v České 

republice. Je pozoruhodné, že právě tato práce, původně vydaná v angličtině, dodnes 

představuje  klasický  pramen  ke  studiu  chrámové  architektury  na  Jávě.  Mě  Jáva 

zaujala především svou monumentální chrámovou architekturou, která nesporně patří 

mezi nejvýznamnější kulturní dědictví lidstva. Z tohoto hlediska cítím práci Bedřicha 

Formana  jako teoretickou  výzvu,  na  níž  jsem ve  své  práci  navázala.  Předmětem 
3 Biebl, K.: Cesta na Jávu. Praha: Labyrint 2001.
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mého zájmu však není pouze architektonický nebo uměnovědný popis javánských 

chrámů,  ale  i  jejich  interpretace  v  širším  kulturním  kontextu.  Mým  cílem  byla 

především kulturologická analýza chrámové architektury jako sémiotického systému 

– vzájemně spjatých symbolů a významů vyjadřujících ideové základy hinduistické 

a  buddhistické  kultury.  Hmotný  substrát  chrámů  je  podle  mého  názoru  pouhým 

nositelem kulturních významů, které musí být dešifrovány a interpretovány. Z tohoto 

hlediska  programově  navazuji  na  sémiotickou  teorii  kultury,  kterou  rozpracoval 

francouzský orientalista, architekt a autor mnoha knih věnovaných východoasijské 

buddhisticko-hinduistické  chrámové  architektuře  Jacques  Dumarçay  (nar.  1926). 

Z jeho stěžejních prací považuji pro potřeby své práce za nejdůležitější The Temples  

of Java (1986) a Cultural Sites of Burma, Thailand and Cambodia (1995). Z českých 

orientalistů bychom neměli zapomenout na indologa Miroslava Krásu (nar. 1920), 

mimo jiné známého svou knihou Angkor: Umění staré Kambodže (1985). 

Tato  práce  si  nečiní  nárok  na  úplné  a  vyčerpávající  zpracování  dané 

problematiky.  Je  vedena  spíše  snahou  zmapovat  u  nás  dosud z  kulturologického 

hlediska nezpracovanou problematiku a přispět tak k hlubšímu poznání kulturního 

odkazu východoasijské kultury jako součásti kulturního dědictví lidstva. 
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2. Historie

Historie  dnešního  Thajska,  Kambodže  a  indonéských  ostrovů  Jáva  a  Bali  jsou 

neoddělitelnou součástí dějin celé jihovýchodní Asie. Jednotlivé státy tohoto širšího 

kulturního okruhu se po celé  dějiny lidstva  neustále  ovlivňovaly a  utvářely svou 

kulturu. Každé období v dějinách států je svým způsobem obdobím tradičním, částí 

lidských a kulturních dějin, které více či méně ovlivňuje podobu kultury, která nám 

je známá dnes. Přesto však každý z nás se slovem tradiční spojuje určitou etapu, 

kterou cítí buď jako tu první autentickou, nebo jako tu, která dala nejvíce kulturních 

prvků  k  dnešní  podobě  každé  kultury  a  civilizace.  V  rámci  kulturního  okruhu 

jihovýchodní Asie je pro mě tímto obdobím doba vládnutí významných hinduistic-

kých  a  buddhistických  království,  tedy mocností,  které  světu  daly  monumentální 

hinduisticko-buddhistické  chrámové  komplexy,  které  jsou  součástí  kulturního 

dědictví lidstva. Jak jsem již v úvodu zdůraznila, chrámová architektura podle mého 

názoru  představuje  kulturní  fenomén,  jehož  prostřednictvím  je  možné  postihnout 

kontinuitu hinduistické a buddhistické kultury jihovýchodní Asie od jejích počátků 

až do současnosti. V historii vybraných států jihovýchodní Asie se tedy věnuji právě 

období  vzniku,  rozkvětu  a  úpadku  těch  království,  které  stály  za  vybudováním 

hinduisticko-buddhistických chrámových komplexů. Historii těchto mocností je tak 

v mé práci věnováno jen tolik místa, aby pomohla k lepšímu porozumění migracím 

a  difuzím,  které  zásadním  způsobem  ovlivnily  zrod  hinduisticko-buddhistických 

kultur oblastí Thajska, Kambodže, Jávy a Bali. 

Je nesporné, že se během staletí toto rozsáhlé území proměňovalo a je dnes 

směsicí  nejen  hinduistických  a  buddhistických  chrámů,  ale  i  moderních,  průmy-

slových a univerzitních měst,  islámských mešit,  a naštěstí stále i rozmanité fauny 

a flóry a doposud přežívajících malých skupin preliterárních společností.  Zvláštní 

místo, které můžeme vyčlenit z vnějších islámských, ale i evropských vlivů je ostrov 

Bali, které se tak stalo kulturním světem odrážející jeho podobu 14. a 15. století. 
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2.1 První osídlení a první obyvatelé jihovýchodní Asie 
Podíváme-li  se  na  úsvit  dějin  dnešních  oblastí  Thajska,  Kambodže,  Jávy a  Bali, 

setkáme  se  velice  často  s  výmluvnými  tezemi,  které  se  neodvažují  určit  datum 

prvních osídlení.  Musíme se tedy spokojit  s tím,  že počátky kambodžské historie 

budou asi navždy zahaleny tajemstvím, o životě Thajců v prvním tisíciletí našeho 

letopočtu se toho příliš  nedozvíme a že ani počátek dějin indonéského souostroví 

vlastně  nelze  stanovit.  Počátky  vzniku  kultur  na  území  jihovýchodní  Asie  byly 

opravdu složité, vzájemně propletené a často nejasné, ale troufám si říci, že o nic 

více než je tomu u jiných dávných kultur světa. 

Oblast jihovýchodní Asie však považujeme za jednu z významných kolébek 

lidstva,  místo,  kde  se  díky  svému  tropickému  klimatu  usídlili  první  obyvatelé  – 

příslušníci  druhu  Homo erectus  (člověk vzpřímený),  kteří  se sem dostali  v rámci 

prvního migračního rozptylu hominidů pravděpodobně z Afriky. Jednalo se o pokro-

čilý evoluční článek, příslušející k lidskému rodu Homo, a není vyloučeno, že právě 

tento hominid je součástí evoluční linie vedoucí k člověku moudrému, k dnešnímu 

Homo  sapiens  sapiens.  Dle  současných  vědců,  paleoantropologů,  antropologů 

a  archeologů  však  druh  Homo  erectus a  jeho  různé  varianty  a  poddruhy  tvoří 

vývojově slepou linii. Linii, která nebyla dostatečně přizpůsobivá a zanikla. Možná 

je  také  varianta,  že  se  část  tohoto  druhu smísila  s  příchozími  druhy anatomicky 

moderního člověka,  s  poddruhem  Homo sapiens  sapiens.  Podle nejakceptovanější 

teorie ale vznikl dnešní moderní člověk v Africe a při takzvaném druhém rozptylu 

(hypotéza „ven z Afriky“) postupně osídlil celý svět. Nechme ale období prehistorie 

a otázku nejstarší existence člověka raději povolanějším a vraťme se k počátku dějin 

jihovýchodní Asie, a to do doby vzniku prvních hinduisticko-buddhistických kultur. 

Období předcházející vzniku raných státních útvarů, městských států a prv-

ních  království  bylo  obdobím  složitých  adaptačních  procesů,  obdobím  lovecko- 

-sběračských kultur, dobou neolitické revoluce, dobou bronzovou a železnou. Tato 

etapa lidských dějin je všude na světě, i přes svá různá časová vymezení, stejná.  Je  

to doba preliterárních kultur, vzniku prvních maleb, přechodu od společnosti lovců 

a sběračů ke společnosti usedlé, doba domestikace divoce rostoucích rostlin a volně 

žijících zvířat, vzniku vesnických sídel, rozvoje umění a řemesel, zpracování bronzu 

a železa, vznik uměleckých i užitných předmětů, ale i doba sociální stratifikace, která 

nutně  předcházela  vzniku  centralizované  moci.  Již  v  počátcích  této  neolitické 
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revoluce nemůžeme pochybovat o migračních vlnách, které vznik jednotlivých kultur 

ovlivňovaly. V době bronzové a železné již vznikaly první obchodní trasy křižující 

oblast  jihovýchodní  Asie,  po  kterých  se  šířily  prostřednictvím  migrace  a  difuze 

nejrůznější suroviny a artefakty. 

2.2 Vliv Indie na jihovýchodní Asii 
Doba výrazných změn jihovýchodní Asie nastala  patrně v 1. tisíciletí  před naším 

letopočtem,  kdy se  začaly  hlavní  jazykové  a  kulturní  skupiny jihovýchodní  Asie 

vzájemně odlišovat a oddělovat jedna od druhé. 

Pro  pevninskou  část  jihovýchodní  Asie  byl  Francouzi  a  Brity  během 

koloniální éry zaveden název „Indo-Čína“. Toto rozsáhlé území mezi Indií a jižní 

Čínou bylo územím soupeření indických a čínských vlivů, v rámci kterých se ocitl 

severní  Vietnam  pod  vlivem  Číny  a  společnosti  na  území  dnešního  Myanmaru, 

Thajska,  Kambodže,  Laosu,  středního  a  jižního  Vietnamu  pod  vlivem  indické 

kultury.  Indianizace,  neboli  proces přejímání  indických kulturních vzorů,  probíhal 

více  jak  tisíc  let  a  není  známo,  kdy  přesně  započal  a  jak  v  různých  časových 

obdobích  probíhal.  Jednalo  se  však  o  oboustranný  proces,  při  kterém docházelo 

k  vzájemnému  ovlivňování  těchto  kultur.  Na  počátku  procesu  stáli  indičtí 

obchodníci,  duchovní  a dobyvatelé,  kteří  zakládali  nové osady a šířili  celou řadu 

hinduistických   a buddhistických kulturních  prvků a komplexů. 

V oblasti Kambodže se usídlili předchůdci budoucích mocných Khmerů již 

v  době  neolitické  revoluce.  O  prehistorických  Khmerech  pak  hovoříme  v  době 

železné. Během prvních pěti století našeho letopočtu se Kambodža ocitla pod silným 

vlivem Indie, od které převzala panteon hinduistických bohů, buddhistickou filozofii, 

včetně mytologie, kosmologie a rituálů, a indické starověké písmo – literární a ritu-

ální jazyk – sanskrt.  Z Indie byla převzata  též idea jednoho univerzálního vládce 

a hierarchie společnosti. Vznikla nová organizace státu, politického zřízení i armáda. 

Byly  vybudovány  městské  celky,  zavodňovací  systémy,  začaly  se  stavět  sochy 

zobrazující panovníky a bohy a kamenné hinduistické chrámy, vycházející z guptov-

ského  stavitelství.  Nemůžeme  se  však  domnívat,  že  Kambodža  přijímala  indické 

prvky plošně – jednalo se spíše postupný selektivní výběr kulturních prvků, které 

bylo  možné  v  khmerské  společnosti  aplikovat.  Ještě  před  vznikem  mocného 
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Angkoru, ovládala kambodžský duchovní svět víra v hinduistická božstva, která zde 

působila  v  synkrezi  se  starými  khmerskými  duchy.  V  této  době  indianizace  byl 

rovněž praktikován buddhismus,  jeho vliv  byl  ovšem malý. „Bez Indie by nikdy 

nebyl vybudován Angkor – i když Angkor nebyl indickým městem o nic více, než 

byla středověká Paříž římská.“4 Raná království na území dnešní Kambodže našla 

své  nové organizační  vzory v  Indii.  Přejímáním a  praktikováním indické  kultury 

nejmocnější  náčelníci  upevňovali  a  zvětšovali  svoji  moc.  Hlavním  vzorem  byl 

mocný a prosperující stát Guptů, jehož obyvatelé prosluli jako významní  stavitelé 

chrámů. Vliv indické kultury byl v Kambodži natolik silný, že i po pádu khmerských 

říší, zůstalo mnoho kambodžských rolníků věrných indické kultuře. O tom vypovídá 

nejen jejich oděv, šperky, hudební nástroje či písmo, ale i způsob přepravy nákladu 

na hlavách, nikoli tedy na tyčích, jak je tomu v Číně nebo ve Vietnamu. Kambodžská 

kultura byla utvářena z původních khmerských a z velké části indických kulturních 

prvků. 

Mezi  první  státy,  které  vznikaly  na  území  jihovýchodní  Asie  patřila  říše 

Funan. Tento stát je opředen mnoha uvozovkami a otazníky a do historie se dostal 

díky čínským archivářům. Centrální Funan se nacházel u dolního toku řeky Mekong, 

celé  území  však  zahrnovalo  i  jižní  Vietnam,  střední  Mekong,  velké  části  údolí 

Menamu a Malajského poloostrova. První zprávy o Funanu pocházejí z let 245 až 

250 před naším letopočtem. Tento stát upevnil své postavení pod vlivem Indie a stal 

se  jedním  nejlépe  organizovaných  útvarů  v  jihovýchodní  Asii.  Indickým 

hinduistickým kněžím – bráhmanům, kteří do Funanu přicházeli společně s obchod-

níky,  se podařilo obrátit  hodně Funanců na svou víru. V první polovině 7. století 

našeho letopočtu  byl  Funan sjednocen s khmerským státem Čenla,  který nahradil 

Funan jako hlavní politické seskupení v této části jihovýchodní Asie. Jak velké bylo 

království Čenla není jasné, ale v 8. století se toto uskupení rozpadlo na severní – 

horní království „Čenlu země“, a jižní – dolní království „Čenlu vod“. 

Pod vlivem Indie a dalších okolních států se ocitlo i území dnešního Thajska. 

Také zde jsou počátky vzniku thajské kultury těžko uchopitelné. V 1. tisíciletí před 

naším letopočtem žila ve vnitrozemských říčních údolích jihovýchodní Číny velká 

populace  hovořící  jazyky,  které  můžeme  nazvat  proto-thajskými.  Tato  velká 

a  poměrně  homogenní  skupina  lidí  se  ocitla  pod  demografickým,  politickým 

i ekonomickým tlakem sousedních Vietnamců a Číňanů. K rozptýlení takzvaných 

4  Nožina, M.: Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. s. 34.
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proto-Thajců došlo s největší pravděpodobností počátkem křesťanské éry a výsled-

kem bylo rozdělení raných Thajců do dvou hlavních skupin. Jedna skupina se usídlila 

severně a severovýchodně od Rudé řeky, jako národnost Čuang v provincii Kuang-si 

a Tai a v provincii Nung ve Vietnamu. Ve vztahu k Vietnamcům a Číňanům se však 

tato skupina vyvíjela odděleně. Druhá, jižní thajská skupina se v rozmezí 5. až 8. 

století  našeho  letopočtu  usídlila  v  údolí  Černé  řeky,  v  severovýchodním  Laosu 

a sousedících částí Číny. Tuto thajskou skupinu můžeme považovat za předchůdce 

všech Thajců v Thajsku, Laosu, Myanmaru, severovýchodní Indii a jižním Jün-nanu 

– Laosanů, Siamců,  Sanů a horských Thajců.  Byli  čím dál tím více izolovaní  od 

svých příbuzných na severu a v době od 7. do 13. století se dále rozpínali na západ 

a jich.5  

V období  6.  a  7.  století  začala  být  střední  jihovýchodní  Asie ovlivňována 

théravádovým buddhismem, který byl spojený s královstvím Dvaravatí. Celá historie 

tohoto království je jen těžce definovatelná. Toto označení se používá pro skupinu 

lidí hovořící jazykem mon a vyznávající buddhistickou víru Théravída. Monové byli 

příslušníci etnické skupiny příbuzné Khmerům a navázali  styky s Indií již v době 

panování  indického  krále  Ašóky (273–232 př.  n.  l.),  který  údajně  vyslal  indické 

buddhistické  misionáře  do  oblasti  Suvarnabhumi,  neboli  Země  zlata.  Tato  oblast 

geograficky odpovídá širokému pásu úrodné půdy táhnoucí se od jižního Myanmaru 

přes severní konec Thajského zálivu. Dnes předpokládáme, že takzvané království 

Dvaravatí vzniklo koncem 6. století našeho letopočtu v oblasti mezi Martabanským 

zálivem a Siamským zálivem (Průsmyk tří pagod), avšak spíše jako svébytná kultura 

než jako královská říše. Růst počtu obyvatel v této oblasti fiktivně ovlivňoval výnos 

z pozemního obchodu a kulturní kontakty s Indií. Přesto, že byla dvaravatská kultura 

odvozena od monské etnické skupiny a asimilací sousedních kulturních prvků, které 

ji postupně utvářely, měla svou vlastní, pro ni typickou, tvář. Charakteristickým jsou 

například  sochy  Buddhy,  sedícího  po  evropském  způsobu,  či  jiné  buddhistické 

skulptury vytesané místními umělci ze skal či zhotovené ze štuku nebo terakoty. Celé 

dvaravatské  období  v  době  od  6.  do  9.  století  zůstává  zahaleno  mnoha 

nezodpovězenými otázkami. Nevíme přesně jaké oblasti kdy spadaly pod jeho vládu, 

jaké etnika zde žila, ani zda a kde bylo nějaké centrum moci.       

5  Poznámka: Od 20. století se někteří odborníci přiklánějí spíše k tomu, že Thajci vstoupili do  
   jihovýchodní Asie až ve 13. století a že předtím tvořili populaci mocného státu Nan-čao v čínském  
   Jün-nanu. Podle nich se Thajci rozptýlili až po dobytí Jün-nanu Mongoly v roce 1253. 
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Období  od  7.  do  9.  století  se  obvykle  považuje  za  období  mocenského 

vzestupu Khmerů a Monů v oblasti dnešní jihovýchodní Asie a předpokládá se, že 

Thajci přijali buddhismus právě díky akulturaci s národem Monů.

Migrace obyvatel z pevninské části jihovýchodní Asie pronikly i do oblasti 

Indonésie, jejíž západní oblasti se ve 3. a 4. století našeho letopočtu dostaly též do 

kontaktu s kulturně a sociálně daleko vyspělejší Indií. Na počátku našeho letopočtu 

se začali na indonéských ostrovech objevovat první Indové a mnozí z nich se zde 

natrvalo usídlili. Dodnes se ovšem vedou mezi odborníky spory, kdo že to byli tito 

první indičtí přistěhovalci a za jakým účelem přicházeli. Indičtí historici se většinou 

přiklánějí k názoru, těmito indickými přistěhovalci byla především indická knížata, 

která v období vlády Guptovců (3.–6. stol.) z politických důvodů opustila svou vlast 

a hledala nová místa k uplatnění svých dynastických a mocenských nároků. Proto 

kolonizovala některá území v jihovýchodní  Asii  i  na indonéském souostroví. Ale 

stejně tak se mohlo jednat o přirozený migrační vývoj a důsledek toho,  jak indičtí 

kněží doprovázeli své obchodníky na jejich zahraničních cestách. Jiní vidí motivaci 

k osidlováni Indonésie, především pobřežních míst, v zakládání obchodních kolonií. 

Nejpravděpodobnější je, že se na postupné indianizaci indonéských ostrovů podílela 

celá  řada  ekonomických,  materiálních,  politických  a  obchodních  faktorů  a  že 

působení obou kultur bylo vzájemné. Ať tedy byly důvody k osidlování indonéského 

archipelu  jakékoli,  stala  se  nakonec  Indonésie  během  prvního  tisíciletí  našeho 

letopočtu,  díky  své  poloze  mezi  mocnostmi  Číny  a  Indie,  důležitým  střediskem 

mezinárodního obchodu. Pod vlivem migračních vln prošla přeměnou z primitivního 

kmenového uspořádání k raně feudální  společnosti.  K prvním územím, kde došlo 

k rozpadu rodového zřízení a ke vzniku raných království s centralizovanou mocí, 

patřil  ostrov  Jáva,  který  se  stal  kolébkou  hinduizace.  S  pokračujícím  přílivem 

imigrantů  se   pak  šířilo  nejen  hinduistické,  ale  i  buddhistické  náboženství. 

Zjednodušeně můžeme říci,  že  tato  kulturní  difuze  a  migrace  a  šíření  hinduismu 

a  buddhismu  byla  způsobena  obchodem,  který  iniciovali  panovníci  asijských 

vládnoucích  dynastií,  a  to  převážně  na  území  dnešní  Indie,  Thajska,  Kambodže 

a Číny. Tamější vládcové, kteří se dočasně či natrvalo usadili v pobřežních oblastech, 

chtěli  nahromadit  co  nejvíce  vzácného  majetku,  obchodovat  a  rozšiřovat  svůj 

politický vliv.
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2.3 Království pevninské jihovýchodní Asie
Ze všech království a jiných politických uskupení na území dnešní Kambodže se 

nejrychleji rozvíjela khmerská říše soustředěná v oblasti Angkoru. Po rozpadu Čenly 

na dvě království nastalo období bojů o vytvoření hlavního centra vlády, o které až 

do  9.  století  soupeřilo  množství  malých  nezávislých  knížectví.  Základy  trvalé 

politické  jednoty  Khmerů  byly  položeny  teprve  v  angkorském  období,  za  vlády 

Džajavarmana  II.  (asi  770–asi  834).   Jak  on,  tak  jeho  nástupci,  především 

Jašóvarman I.  (asi  889–asi  910)  vybudovali  během dvou století  říši,  jež  zastínila 

všechny  své  soupeře.  Angkorská  říše  ovládala  na  východě  deltu  Mekongu 

a vytvářela tlak na Čamy na vietnamském pobřeží. Na severu sahala až k Vientianské 

nížině v Laosu, na západě a severozápadě kontrolovala dolní tok řeky Chaophraya 

v  Thajsku a  rozšiřovala  svou moc  na  úkor  monského  království  v  Haripúňdžaji, 

nedaleko současného Chiang Mai v severním Thajsku. Král Jašóvarman I. si dokonce 

vytvořil  silné  pozice  na Malajském poloostrově.  Díky této  silné expanzi  ovládali 

Khmerové téměř  všechny obchodní  trasy v centrální  části  bývalého Indočínského 

poloostrova, čímž připravovali své potenciální soupeře o výdělky a moc. 

Oproti silnému centralizovanému khmerskému království Thajci představo-

vali skupiny obyvatel žijící v horských oblastech jihovýchodní Asie. Tyto skupiny 

byly politicky i kulturně dosti izolované a často se stávaly válečnými zajatci a otroky 

sousedních  metropolí.  Tak  jako  bylo  11.  a  12.  století  zlatým  věkem klasických 

hinduisticko-buddhistických říší  v jihovýchodní Asii,  včetně Indonésie,  především 

Jávy, které budovaly své monumentální památky, byla pro Thajsko tato doba velice 

temným a neznámým obdobím. Postupně se ale i Thajci začali začleňovat do historie 

jihovýchodní Asie a ve 13. století výrazně ovlivňovali danou kulturní oblast. 

2.3.1 Kambodžská říše Angkor
Předangkorská  Kambodža  získala  již  v  7.  století  postavení,  které  ji  umožnilo  po 

dlouhou dobu dominovat na jihu a ve středních oblastech Indočínského poloostrova 

a nakonec položit základy angkorské říše. Současné výzkumy však význam politické 

moci raných khmerských států snižují a jejich trvalou politickou jednotu posouvají 

jen  do  období  angkorská  říše.  Za  klasické  angkorské  období  můžeme  považovat 

dobu v rozmezí let 802 až 1327. Vznik angkorského státu s sebou přinesl postupnou 

přeměnu khmerské společnosti   v jeden nezávislý státní celek, nové rituály zavedené 
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králem  Džajavarmanem  II.,  nástup  univerzálního  monarchy  jako  hlavy  státu, 

hinduismus nebo mahájánový buddhismus jako státní náboženství, převzetí hindské 

ikonografie z hinduistických eposů a purán, psané v sanskrtu a khmerštině. Z cihel 

a kamene vznikaly sakrální stavby, budovaly se též kanály, velké vodní nádrže a síť 

cest a mostů. 

Sjednocení Khmerů a založení říše Angkor

Ten,  kdo  zásadním  způsobem  ovlivnil  dějiny  angkorské  říše,  byl  již  zmíněný 

Džajavarman  II.  –  „Chráněný  vítězstvím“ (asi  770–834),  který  byl  jen  vzdáleně 

příbuzný se starými dynastiemi předangkorského období. První vládcové Angkoru 

svůj původ dokonce vůbec s dynastií Džajavarmana I. (657–691), vládcem v Čenle, 

nespojovali.  Základy  trvalé  politické  jednoty  Khmerů  tedy  byly  položeny  až  za 

panování Džajavarmana II., není však jasné, jak se tento panovník k moci dostal. 

Nápis  ze  Sdok  Kak  Thomu,  ležícím  v  jihovýchodním  Thajsku  poblíž  hranice 

s  Kambodžou,  obsahuje jediný existující  a  téměř  kompletní  seznam angkorských 

vládců  za  250  let  po  nástupu  Džajavarmana  II.  na  trůn.  Též  se  zde  píše,  že 

Džajavarman  II.  přišel  z  indonéského  ostrova  Jávy.  Historik  jihovýchodní  Asie 

Georges Coedès se domnívá, že Džajavarman přišel z „Jávy“, že i jeho rodina, která 

byla  spojena  s  kambodžskými  dynastiemi  8.  století,  sem asi  uprchla  v  důsledku 

nepokojů spojených se spory o následnictví. Nevylučuje ani variantu, že sem byla 

odvlečena při některém z námořních nájezdů na kambodžské území. Džajavarmanův 

návrat  z Jávy mělo pravděpodobně za následek oslabení  moci  vládnoucí  dynastie 

Sailendrů,  vládnoucí  ve  střední  Jávě.  Tato  hypotéza  však  není  doložena  žádným 

historickým pramenem a jiný odborník, francouzský historik Claude Jacques, naproti 

tomu pochybuje o tom, zda se jednalo skutečně o Jávu, a přiklání se k názoru, že 

„ostrovem Jáva“  bylo  nejspíše  myšleno  nějaké  místo  z  Malajského  poloostrova. 

Džajavarmana II. považujeme za, v té době budoucího, sjednotitele Kambodže, ale 

o tom, kdy přesně se vrátil do Kambodži a kdy se chopil vlády, existují pochybnosti.  

O jeho významu však nikoli. Mladý princ se vracel do země, kde vládla anarchie, 

kde mezi sebou soupeřila jednotlivá knížectví. A tak předtím než mohl uplatnit nárok 

na trůn, musel ještě část království dobýt. Počátek jeho panování je dnes vymezen 

daty 770 až 802.6 Od počátku své vlády držel  osud země pevně ve svých rukou 

a  dobýval  jedno  území  za  druhým.  Zavedl  a  sám  podstoupil  kult  dévarádži – 

6  viz Nožina, M.: Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007. s. 58.
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zbožštění panovníků. Vladař nechal při nástupu na trůn vytvořit svůj obraz, zasvěcen 

Višnuovi či Šivovi, který byl umístěn v hlavní svatyni jeho chrámu. Po smrti se pak 

panovník  spojil  s  příslušným  bohem,  aby  mohl  své  království  ochraňovat  i  ze 

záhrobí.  Navzdory dlouhé době Džajavarmanova panování, téměř půl století, máme 

minimum  dokladů  o  jeho  činnosti.  Z  nalezených  nápisů  se  však  zdá,  že  to  byl 

úspěšný a oblíbený panovník, který podporoval stavební aktivity. Umění z jeho doby 

vykazuje známky přechodu od předangkorského stylu k novým formám, ovlivněných 

kulturními  prvky z Čampy a Jávy. Někteří  badatelé  však dobu jeho panování  za 

rozhodný předěl nepovažují. Naopak říkají, že časté přesuny centrálního města jeho 

vlády  nebyly  důsledkem dobývání  nových  území,  ale  nutným zlem způsobeným 

potyčkami s vládci jiných knížectví. Sjednocování Kambodže tedy bylo nepřetržitým 

a stále přerušovaným procesem, nikoli jednorázovým aktem dosaženým sjednocením 

malých knížectví, trvající jednou provždy. 

Králové Angkoru

Po  Džajavarmanově  smrti  nastoupil  na  trůn  jeho  syn  Džajavardhaja,  moudrý 

panovník, který vládl pod jménem Džajavarman III. (asi 854–asi 877). Byl to prý 

velký lovec slonů. Po svém otci pokračoval v budování svatyň v Hariharaláji, kde 

měl též své sídlo. 

Další angkorský panovník, Indravarman I. – „Chráněný Indrou“, (asi 877–asi 

889) však stavitelskou činnost Džajavarmana III. téměř zastínil.  Tento vládce nebyl 

královským  synem  a  jeho  příbuzenské  vztahy  jsou  dodnes  předmětem  diskusí. 

Indravarmanova  vláda  byla  poměrně  krátká,  ale  z  hlediska  architektury  velice 

významná. Zavedl tříúrovňový model jednání krále. V prvé řadě se musel panovník 

zalíbit bohům vod, což znamenalo, že se musí starat o zavlažování, ve druhé řadě 

musel král vzdávat úctu rodičům a dalším svým předkům, především stavbou soch, 

a ve třetí řadě musel budovat takzvané horské chrámy, které symbolizují posvátnou 

horu Méru a jsou sídlem bohů. Tyto chrámové komplexy tedy byly městy mrtvých. 

Indravarma,  který  tyto  normy  praktikoval,  tak  po  sobě  zanechal  nádrž  na 

zachycování dešťové vody Indratatáka – Indrovo moře, a řadu soch. V chrámovém 

komplexu Preah Koh sochy svých rodičů, vyobrazených jako ztělesnění Šivy a jeho 

manželky.  Dále  sochy  matčiných  rodičů,  krále  Džajavarmana  II.  a  královny. 

Indravarmanovy chrámy byly Preah Koh a Bakong, a přesto, že nebyly tak rozměrné 

jako chrámy jeho následovníků, byly nadčasové a zastínily vše, co bylo do té doby 
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v Kambodži  postaveno.  Na nápisech je  Indravarman  označován jako „Pán všeho 

světa“. 

Po Indravarmanově smrti o trůn bojovali jeho dva synové. Vítězem a násle-

dovníkem trůnu se nakonec stal princ Jašóvardhana, který při své korunovaci přijal 

jméno Jašóvarman I. – „Chráněný vítězstvím“, (asi 889–asi 910). Ani tento vládce 

nezklamal  ve  svých  stavebních  projektech. Dalším jeho  významným činem bylo 

přesunutí  hlavního  města  do  oblasti  Angkoru,  kde  zůstalo  s  jednou  krátkou 

přestávkou po více než pět století. Kromě výhodné polohy tohoto města je též patrné, 

že  město  Hariharalája  bylo  již  přeplněné  památníky  vybudovanými  během  vlád 

předcházejících králů a nepochybně nevyhovovalo rozsáhlým urbanistickým plánům 

mladého krále.  Zde,  na  kopci  Phnom Bakheng,  vybudoval  první  státní  chrám na 

angkorském území.  Dalším jeho významným činem bylo  vyhloubení  velké vodní 

nádrže. Jašóvarmanova vláda probíhala ve vojenském duchu. Tento významný král 

a  zakladatel  Angkoru,  původně  známého  jako  Jašódhapura,  však  nevládl  příliš 

stabilizovaně a říši neustále hrozilo rozdrobení do malých knížectví. Jeho velkolepé 

budovateslké  činy  tak  byly  často  doprovázeny  vojenskými  neúspěchy.  Jašó-

varmanovy stavby však sloužily jako předloha pro pozdější vládce, kteří ve městě 

budovali vlastní chrámové komplexy. Mezi nimi představuje Angkor Vat vrcholné 

dílo. 

Dalším panovníkem Angkoru  byl  Jašóvarmanův  starší  syn  Šrí  Rudraloka, 

který vládl pod jménem Haršavarman I. – „Chráněný štěstím“ (asi 910–asi 923). Po 

jeho smrti roku 922 na trůn nastoupil jeho mladší bratr Íšanavarman II. – „Chráněný 

Íšanou“ (asi 923–asi 928), o kterém nevíme téměř nic. 

Dalším panovníkem Angkoru byl  jejich strýc, Džajavarman IV. (928–941) 

který vládl na dálku. V době, kdy usedl na angorský trůn, totiž vládl již ve svém 

vlastním státě s hlavním městem Koh Ker,  zhruba sto padesát kilometrů východně 

od Angkoru.

Po  Džajavarmanově  smrti  na  trůn  nastoupil  jeho  syn  Haršavarman  II.  – 

„Chráněný štěstím“ (asi  941–944), jehož vláda byla velmi krátká a slabá a jehož 

velmi záhy vystřídal jeho bratranec Rádžéndravarman II. 

Rádžéndravarman  II.  –  „Chráněný  královským  Indrou“  (944–asi  968). 

Počátkem jeho vlády začalo prosperující období Angkoru, které trvalo následujících 

sto let. Jedním z prvních těchto kroků bylo znovustanovení Jašódharapury za hlavní 

královské  město.  Za  jeho  vlády  sahala  patrně  moc  khmerské  říše  až  do  jižního 
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a  středního  Vietnamu,  Laosu,  Thajska  a  do  Myanmaru.  Rádžéndravarman  byl 

významný  svou  náboženskou  tolerancí,  kdy  vedle  uctívání  hinduistických  bohů, 

studoval  i  buddhistickou  filozofii  a  pravděpodobně  vyznával  mahájánový 

buddhismus.  Za  jeho  silné  vlády  se  začínala  dávná  idea  jednotného  nezávislého 

khmerského království stávat realitou.   

I  tohoto  panovníka  na  trůně  vystřídal  potomek,  Rádžéndravarmanův  syn 

Džajavarman V. (asi 968–asi 1001). Přesto, že na trůn nastoupil patrně velice mladý, 

trvala  jeho  vláda  přes  třicet  let.  Se  svým  otcem  měl  společné  nejen  zalíbení 

v uctívání buddhismu, ale též držel pevnou rukou nad svou říší,  která tak ekono-

micky prosperovala  a  dále  se politicky upevňovala.  Též nábožensky nedocházelo 

k žádným rozbrojům a dokonce mezi hinduismem a buddhismem existovala silná 

synkreze. Džajavarmanova smrt byla koncem mírového období v dějinách Angkoru 

a počátkem mocenských sporů. 

Džajavarmanův syn Udajáditjavarman I. – „Chráněný vycházejícím sluncem“ 

(asi 1001–asi 1002) se na trůně doslova jen mihl a jeho krátkou, několikaměsíční 

vládu  vystřídal  spor  dvou  princů  –  Džajavíravarmana  (1002–1010),  vládnoucího 

v  Angkoru,  a  Súrjavarmana  vládnoucího  ve  východní  Kambodži,  který  nakonec 

zvítězil a jako Súrjavarman I. – „Chráněný sluncem“ (asi 1002–1050) se ujal vlády.  

I Súrjavarmanova vláda se vyznačovala prosperitou země a během své dlouhé 

vlády získal další  území,  mimo jiné i  vzdálené provincie,  jako například Lopburi 

v  dnešním Thajsku.  Ve stavitelství  za  sebou zanechal  tak  výraznou stopu,  že  se 

zařadil mezi největší stavitele Angkoru. Jako první v dějinách dal obehnat svůj palác 

v Jašódharapuře (pozdějším Angkor Thomu) ochrannou zdí, nechal postavit mnoho 

posvátných chrámů a proslavil se především největší vodní nádrží – Západní baray, 

která je tak velká, že je dokonce vidět z vesmíru. Velmi významná byla také jeho 

vnitřní  politika,  jejíž  součástí  byla  přísaha  věrnosti,  charakterizující  vztah  mezi 

králem  a  jeho  poddanými,  která  byla  v  Kambodži  skládána  až  do  20.  století.  

Súrjavarman byl též dalším panovníkem, který pokračoval v náboženské toleranci, 

a to i přesto, že on sám byl již výhradním stoupencem mahájánového buddhismu. 

Tento,  jeden  z  nejvýznamnějších  panovníku  Kambodži  za  sebou  zanechal 

stabilizovanou říši v rozkvětu.  

Po Súrjavarmanově smrti  na trůn nastoupil  Udajáditjavarman II. (1050–asi 

1066), ale tak úspěšný již nebyl. Díky neustálým bojů o udržení si trůnu se nemohl 

dostatečně  věnovat  výstavbě  chrámů.  Říše  utrpěla  válkou  s  Čamy,  kteří,  byť 
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neúspěšně,  tak  vytrvale  pronikali  do Kambodže.  K rozpadu vnitřní  stability  však 

přispěl i sám král obnovou šivaismu a s ní spojených vnitřních povstání. 

Po Udajáditjavarmanově smrti na trůn dosedl jeho bratr Haršavarman III. (asi 

1066–asi 1080), o jehož vládě víme velmi málo, avšak jeho panování bylo bezesporu 

spojeno s pokračujícími boji s nepřáteli  Khmerů, s obnovou režimu a s udržením 

chodu říše.

Haršavarmanův  následovník  Džajavarmna  VI.  (1080–1107)  nebyl  přímý 

dědic, ale s největší pravděpodobností se jednalo o vazalského knížete, který využil 

oslabení moci za panování krále Udjáditvarmana II., získal na severu země nezávislé 

postavení  a  postavil  se  proti  králi  Haršavarmanovi.  Pomineme-li  tyto  počáteční 

události, můžeme o jeho vládě říci, že byla spíše klidná. Džajavavarman však nevládl 

z  Angkoru,  centrálním  nástupcem  krále  Haršavarmana  byl  vlastně  král 

Nripatíndravarman, který v Angkoru vládl pravděpodobně do roku 1113. Sever země 

pak ovládal Džajavarman VI., který patřil též mezi stavitele chrámových komplexů. 

Rozložením chrámového komplexu Phimai a tvarem centrální věže, která připomíná 

plod ananasu, inspiroval budoucí architekty chrámové komplexu Angkor Vat a i sta-

vitele sakrálních budov v Thajsku. 

Džajavarmanovým  nástupcem  byl  jeho  starší  bratr  Dharaníndravarman  I. 

(1107–asi  1113),  který  pokračoval  v  bohatém  stavitelském  programu  svých 

předchůdců. Dharaníndravarman vládl pět let, které ukončily nejen vládu jeho, ale 

i  dvojvládí  Kambodže.  Jeho prasynovec  se rázně vypořádal  s  Haršavarmanovými 

potomky v jižní Kambodži a poté se obrátil proti, již starému králi,  svému strýci, 

kterého zabil. Stal se zcela suverénním panovníkem sjednocené Kambodže. Do dějin 

vstoupil jako Súrjavarman II. (1113 –asi 1150), budovatel Angkor Vatu.

Zlaté období Kambodže 

Vládou Súrjavarmana nastalo nejvýznamnější období v dějinách Kambodže – vrchol 

angkorské  říše  jak  po  stránce  politické,  tak  i  kulturní  a  hospodářské.  Vláda 

Súrjavarmana trvala až do 12. století a i přes časté invaze do sousedních zemí, se 

vyznačovala  prosperitou.  I  tento  panovník  pokračoval  ve  výstavbě  mnoha 

architektonických děl, což svědčí o velkém bohatství tohoto panovníka. Vedle řady 

menších staveb je Súrjavarman podepsán pod nejvýznamnější a nejznámější chrám 

angkorské  říše  –  státní  chrám Angkor  Vat.  Súrjavarman  se  ukázal  i  jako  dobrý 

politik, kterému se podařilo obnovit diplomatické vztahy s Čínou, s níž Khmerové 
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přestali obchodovat v 9. století, vyhrát velké bitvy s Vietnamci, a své armády vést 

dále, než kterýkoli jeho předchůdce. Po vítězství nad Čamy je přinutil, aby se k němu 

připojili a jejich nenávist k angkorské říši umocnil ještě tím že do čamského hlavního 

města dosadil  na trůn svého švagra. Rozloha kambodžské Súrjavarmanovy říše je 

stále předmětem spekulací, avšak zprávy z čínských kronik naznačují, že vládl říši 

rozprostírající se na západě od hranic s východně položenou Čampou až k Paganu, 

území dnešního Myanmaru, a od severu dnešního Thajska až na jih do severních 

oblastí  Malajského poloostrova.  Jak skončil  tento úspěšný vladař  dodnes nevíme. 

Ani rok jeho úmrtí není přesně znám. 

Dalším panovníkem angkorské říše byl pravděpodobně buddhista, Súrjavar-

manův  synovec  Dharaníndravarman  II.  (asi  1150–1160).  Tohoto  vladaře  obestírá 

mnoho  nejasností.  Není  vyloučena  ani  otázka,  zda  vůbec  na  trůn  usedl.  Většina 

historiků se ovšem přiklání  k té variantě,  že to byl  právě Dharaníndravarman II., 

který provedl převrat, čím by se dal vysvětlit i nejasný konec krále Súrjavarmana. 

Nastoupením Dharaníndravarmana tak započaly tři desetiletí neklidu a mocenských 

sporů,  čemuž  přispělo  i  jeho násilné  prosazování  mahájánového  buddhismu  jako 

státního náboženství. Přesto, že význam buddhismu v životě Kambodžanů vzrůstal, 

díky  násilnému  prosazování  této  víry  zůstalo  mnoho  lidí  hinduisty.  Svého  syna, 

budoucího historicky nejvýznamnějšího velkého krále Džajavarmana VII., postavil 

do čela věčně nekončící a stále pokračující války s Čampou. 

Po Dharaníndravarmanově  smrti  se  však  jeho syn  neujal  vlády ihned,  ale 

nárok  na  kambodžský  trůn  si  prosadil  Jašóvarman  II.  (asi  1160–1165),  možná 

Džajavarmanův bratr. Na trůn se dostal buď v době, kdy byl král Dharaníndravarman 

na válečném tažení v Čampě, ale možná je i varianta, že se chtěl Dharaníndravarman 

vyhnout bratrovražednému boji a do Čampy odešel dobrovolně. Ať už byly okolnosti 

nástupu  Jašóvarmana  II.  na  trůn  jakékoli,  o  jeho  vládě  toho  mnoho  nevíme.  Za 

zmínku  stojí  domněnka  o  přenesení  jeho  sídla  z  Jašódharapury  na  severozápad 

k  úpatí  pohoří  Dangrek,  do  pevnosti  Banteay  Chmar,  kde  se  nalézají  zbytky 

obrovského chrámového komplexu, který svou rozlohou dokonce předčí chrámový 

komplex Angkor Vat. 

Jašóvarmanovu neklidnou vládu ukončil někdy kolem roku 1165 jeden z jeho 

úředníků  –  Tribhuvanáditjavarman  (asi  1165–1177).  Budoucí  slavný  král 

Džajavarman VII., pobývající v té době v Čampě, se sice vydal Jašóvarmanovi na 

pomoc, ale přišel až ve chvíli, kdy byl Jašóvarman mrtev a Tribhuvanáditjavarman 
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již na trůně. V této době se schylovalo k nové válce s Čampou, která vyústila  v další 

boje,  skončila  zabitím  krále  Tribhuvanáditjavarmana  a  pokořením  Angkoru.  Na 

khmerský trůn nakrátko usedl čamský princ Džaja Indravarman IV. Pro  Čamy však 

bylo udržení si kambodžského území příliš obtížné. Velké kulturní rozdíly a jazy-

ková bariéra byly dost velkými překážkami tomu, aby došlo k asimilaci obou kultur. 

Vznik a pád Angkoru

Porážka  Angkoru  byla  tím  pravým  důvodem,  aby  Džajavarman,  syn  Dharanín-

dravarmana II.,  vystoupil  z politického ústraní a jako zralý a zkušený padesátník 

shromáždil početné vojsko a zahájil boje, které dovedly Kambodžu po čtyřech letech 

čamské  invaze  opět  ke  svobodě.  Logickým  důsledkem  těchto  událostí  bylo,  že 

Džajavarman  nastoupil  na  kambodžský  trůn  jako  největší  angkorský  král 

Džajavarman VII. (1181–asi 1218). Prvním jeho cílem bylo obnovení země. Velice 

brzy se mu podařilo sjednotil zemi pevně pod svou vládu, založit nové hlavní město 

Angkor  Thom,  a  protože  byl,  stejně  jako  jeho  otec  horlivý  buddhista,  příznivec 

mahájánového  buddhismu,  poprvé  v  historii  nechal  zasvětit  ústřední  svatyni 

buddhismu  –  dévarádža byl  nahrazen  Buddha-rádžou.  Obdivuhodné  pak  bylo 

Džajavarmanovo obrovské pracovní  nasazení,  které  se projevilo architektonickým 

rozkvětem  Angkoru.  Je  neuvěřitelné,  jaké  množství  chrámů  a  světských  staveb 

vzniklo  za  vlády  jediného  panovníka.  Ve  středu  Angkor  Thomu  vybudoval  svůj 

státní buddhistický chrám Bayon, chrám tváří. Král ve svých stavitelských aspiracích 

neopomínal  ani  blaho poddaných.  Budoval  silnice,  nemocnice,  školy,  noclehárny, 

zavodňovací  systémy,  aj.  Toto  období  rozmaru  a  zdánlivého  pokoje  však  bylo 

naplněno i povstáním na jihu země  a dalšími boji s Čamy. Jednu dobu dokonce vládl 

jihu  Čampy.  Není  pochyb  o  tom,  že  za  panování  Džajavarmana  VII.  dosáhla 

angkorská říše největší územní rozlohy v celé své historii. 

V době,  kdy byl  Angkor  na  vrcholu  své  slávy,  zemřel  největší  panovník 

kambodžské historie. Zdálo se, že byla země dovedená do vrcholu, který bude trvat 

věčně. Dnes již víme, že Džajavarmanova vláda byla blížícím se koncem země. Říše 

prosperovala ještě více jak sto let,  ale postupně se začaly projevovat tendence ke 

kulturní regresi.  Zemi pravděpodobně vyčerpalo neobyčejné stavební úsilí,  útočné 

boje se stávaly obrannými a království se začalo rozpadat. Žádný panovník již nebyl 

schopen uchopit vládu pevně do svých rukou. V letech 1431 až 1432 byl Angkor 

dobyt ayutthayským králem Borommarachou II., který si  podrobil velké množství 
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poddaných. Kambodžská královská rodina byla nucena opustit palác a založila nové 

sídelní město poblíž Phnom Penhu.7

2.3.2 Thajská království
V 11. a 12. století začali i Thajci budovat svá království v severní části jihovýchodní 

Asie. Postupně se usídlovali ve venkovských provinciích ankgorské a paganské říše 

(Myanmar) a v nížinách horního Laosu. Až do konce 12. století probíhala thajská 

infiltrace, až byla na území Thajska vytvořena silná populace. Thajské obyvatelstvo 

však bylo stále pod kontrolou khmerského impéria. Vůči Khmerům si však dokázalo 

uchovávat  oddělenou  etnickou  identitu,  kterou  umocňovali  svým  samostatným 

jazykem, sociální organizací a silnou náboženskou tradicí théravádového buddhismu. 

Thajské století 

V polovině 13. století se Thajci díky úpadku Angkoru ocitli na začátku autonomní 

vlády. Na konci 13. století byla mocná angkorská říše již jen silnou vzpomínkou. Od 

poloviny 13. století do poloviny 14. století nastala proměna pevninské jihovýchodní 

Asie, spojená s thajským rozkvětem. Z horských údolí se Thajci přestěhovali i do 

nížin  a  začali  zakládat  centra  svých  budoucích  států.  Tím  začali  dost  možná 

i  nevědomě vytlačovat  své sousedy.  Došlo i  k  silnému oživení  buddhismu.  Toto 

první úsilí je označováno za thajské století. Dalším prvkem přeměny jihovýchodní 

Asie byl koncem 13. století mocenský vzestup Mongolů v Číně a rozšiřování jejich 

moci do pevninské části jihovýchodní Asie.  

Království Sukhothai  

Thajci využili oslabení khmerských pozic ve středním Thajsku a roku 1238 založili 

první  skutečné  království  Suhhothai. Kolem stejného  roku  dobyli  princové  dvou 

menších  království  nacházejících  se v horní  části  údolí  řeky Chao Phraya  hlavní 

khmerské sídlo v Thajsku a položili základ království Sukhothai. Jeden z princů, Šri 

Intraditja (asi 1240–asi 1270), byl korunován králem. Za jeho vlády a vlády jeho 

syna Ban Muanga (asi 1270–1279) se království vyznačovalo pouze lokální silou 

a mocí. Panovníkům nedělala ani tak starosti přetrvávající hrozba z Angkoru jako 

hrozba od sousedních  knížat.  Když  došlo  k napadení  Intraditova  vojska vládcem 

7  Mabbett, I. - Chandler, D.: Khmerové. Praha: Lidové noviny 2000; Nožina, M.: Dějiny Kambodže. 
   Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007.
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z Mae Sotu, bylo sukhothaiské království zachráněno jen díky pomoci Intraditova 

druhého syna, devatenáctiletého Ramy.  Ten zachránil království a získal přízvisko 

Statečný – Ramkhamhaeng (asi 1279–1298/1299).

Roku 1278 usedl po svém starších bratrovi na trůn a pevně se ujal vlády. 

Svoji expanzi zaměřil  na jih a postupně získal kontrolu nad většinou území údolí 

řeky Chao Phraya.  Ramkhamhaeng byl laskavým monarchou, kterého lid miloval. 

Jeho metody moci se odrazily i v získávání území,  kdy si v následujících dvaceti 

letech podrobil většinu panovníků Thajska, a to spíše diplomatickou než vojenskou 

cestou.  Vůbec největším přínosem bylo  pro zemi  provázání  umělecké  a  politické 

stránky.  Sám se stylizoval do panovníka,  který vládne spravedlivě podle doktríny 

théravádového buddhismu, do panovníka, který slyší naslouchá svému lidu. Stejně 

jako byla jedinečná vláda Ramkhamhaenga, byla jedinečná i náboženská architektura 

a sochařství. Přesto, že si stavitelé řadu prvků vypůjčili od khmerského a srílanského 

umění,  architektura disponovala celou řadou vlastních inovací.  Za mistrovská díla 

můžeme  považovat  půvabné  podobizny  kráčejícího  Buddhy.  Dalším  významným 

přínosem thajského státu byl  roku 1283 Ramkhamhaengův vynález nového písma 

zachycujícího  tonální  jazyk,  který byl  srozumitelný  i  pro jiné mluvčí  netonálních 

jazyků.  

Po smrti  krále  Ramkhamhaenga jej  nahradil  jeho syn  Lö Thai  (asi  1298–

1346/1347),  pod  jehož  rukama  se  začala  říše  rychle  rozpadat.  Mnoho  malých 

knížectví bojovalo mezi sebou a zároveň si snažilo udržet nezávislost vůči druhému 

království  Lan Na (Lanna).  Rozdrobenost  a  časté  nepokoje vedly až k vytvoření 

nového  státu  v  Ayutthayi,  který  nakonec  pohltil  Sukhothai.  Království  nebylo 

zničeno,  jen  se  ocitlo  v  podřadné  úloze  a  centrální  moc  státu  se  přesunula  do 

Ayutthayi.  

Království Lan Na (Lanna)

Na sever od království Sukhothai vnikalo ve stejné době nezávislé království Lanna, 

méně významné, avšak déle trvající. Jeho zakladatelem byl Mangrai (1239–1317), 

panovník  malého  knížectví,  rozkládajícího  se  na  březích  řeky  Mekong  poblíž 

dnešního Chiang Saenu. Poté co roku 1259 nastoupil po svém otci na trůn v Chiang 

Saenu, rozhodl se skončit  s neustálými boji mezi thajskými knížectvími a brzy si 

podrobil všechny své sousedy. Roku 1262 založil město Chiang Rai, kam přesunul 

své hlavní centrum. Dalším jeho krokem byla spojenectví s thajských panovníkem 
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království Phayao, kde vládl Ngam Muang (žil 1238–1298) a spojenectví s králem 

Ramkhamhaengem (1279–1299), panovníkem království Sukhothai. Po deseti letech 

plánování  a  kliček  se  mu  roku  1281  podařilo  dobýt  království  kultury  Mon  – 

Haripúňdžaju, a stal se vládcem i severního Thajska. Na popud svých spojenců – 

Ngan Muanga a Ramkhamhaenga přesunul své hlavní město do Chiang Maie, které 

je centrem severního Thajska dodnes. Mezi jeho další úspěšná spojenectví patřily 

dohody v Laosu a Myanmaru.  Přesto,  že se stal  velmi silným panovníkem, který 

úspěšně  odolával  Mongolům,  nakonec,  roku  1312,  musel  uznat  jejich  převahu 

a v mnohém jim ustoupit. Roku 1317 Mangrai zemřel a přesto, že po sobě zanechal  

mocnou a rozsáhlou říši, začala po jeho smrti rychle upadat. Pravděpodobně to byl 

důsledek nestanovení pevných politických zákonů.  

V období 20.  do 50.  let  14.  století  měli  již následovníci  Mangraie  značné 

problémy  s  udržením  království  jako  jednotného  celku.  Teprve  za  krále  Kü Na 

(1355–1385)  si  království  Lanna  opět  získalo  důležitou  pozici  a  nabylo  jak  na 

politickém, tak i kulturním významu. Tento velmi vzdělaný, kultivovaný a schopný 

vladař  znal  dokonale  indické  umění  a  klasické  vědy,  především  pak  astrologii 

a nauku o slonech a jejich použití pro válečné účely. Roku 1369 tak do svých služeb 

nalákal mnicha Sumanu ze sukhothaiského království, aby v Lanně položil základy 

buddhistické asketické sekty. Takto sekta se stala hybnou silou království, která jej 

tak kulturně i intelektuálně sjednocovala. 

Po smrti Kü Na byl na trůn dosazen jeho syn Sean Müang Na (1385–1401), 

kterého  se  z  trůnu  snažil  neúspěšně  sesadit  Kü  Naův  bratr  Maha  Phrom,  který 

nakonec vládl v Chiang Rai.  Samotný Sean Müang Na podnikl  neúspěšná tažení 

proti Sukhothai a do oblasti Tai Lü, kde se roku 1389 narodil jeho syn Sam Fang 

Kaen. 

Mladý Sam Fang Kaen (1401–1441) byl dosazen na trůn i přes nároky jeho 

staršího bratra, který požádal o pomoc Sukhothai a svého bratra z trůnu svrhl. Sam 

Fang Kaen uprchl do Sukhothaie a svůj vliv na království Lanna postupně posiloval 

dosazováním svých synů do hlavních knížectví. Roku 1441 jej však definitně svrhl 

úředník Sam Dek Yoi a na trůn dosadil panovníkova šestého syna, korunovaného 

jako Tilokaracha. 

Král  Tilokaracha  (1441–1487)  je  považován  za  největšího  bojovníka 

království  Lanna.  Do  roku  1450  se  mu  podařilo  upevnit  království,  a  tak  začal 

podnikat vojenská tažení do okolí. Většinu svého života strávil boji s královstvím 
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Ayutthaya,  které  již  dříve  pohltilo  Sukhothai.  Za  jeho  vlády  ještě  zesílil  vliv 

buddhismu a vzniklo mnoho obrovských monumentů a soch Buddhy. 

Po smrti  Tilakaracha  nastoupil  na trůn jeho vnuk Yot Chiang Rai  (1487–

1495), který byl záhy pro svou neoblíbenost ministry svržen a vystřídán třináctiletým 

synem,  králem Müangem Kaeoem (1495–1526).  Stejně jako jeho předchůdci,  ani 

Müang  Kaeo  nebyl  schopen  udržet  stát  na  takové  úrovni  jako  první  králové 

království.  Müang  Kaeo  neustále  bojoval  s  Ayutthayou  a  Sukhothaiem,  která 

království  Lanna  neustále  porážela.  Zásluhy  mu  můžeme  připisovat  za  rozvoj 

buddhismu – zakládání klášterů, odlévání Buddhových soch, opisy Tripitaky, udílení 

almužen a především uznávání síly buddhistického sinhálského řádu, který byl do 

království zaveden již za panování krále Kü Na.

Po smrti  na trůn usedl králův mladší  bratr  král  Ket Chetharat  (1526–1538 

a 1543–1545), kterého pak vystřídal jeho syn Chai (1538–1543). Oba tito panovníci 

již nevládli v souladu s dosavadní politikou království a jejich vláda byla koncem 

nezávislosti království Lanna. Mezi poslední panovníky království patřila královna 

Chiraprapha (1545–1546). Lanna se ocitlo pod neustálým tlakem Ayutthayi a Myan-

maru, který roku 1558 dobyl Chiang Mai a v následujících dvou stoletích držela více 

či méně kontrolu nad lannskými panovníky. Lanna ztratila svůj význam a znovu se 

dostala na úroveň seskupení bezmocných malých knížectví.

Království Ayutthaya (1351–1569)

Ve 14.  století,  ve stejné době,  kdy království  Lanna z posledních  sil  bránilo svá 

území a snažilo se zachovat svou závislost, byly položeny základy budoucí mocnosti, 

rozvinuté  thajské říše  na jihu země – Ayutthayi.  Samotné  město  Ayutthaya  bylo 

založeno  roku  1351  neznámým  dobrodruhem  jménem  U  Thong  –  „Kníže  zlaté 

kolébky“,  v  oblasti  Lopburi,  které  bylo  ve  13.  století  provincií  angkorské  říše. 

U Thong přijal titul Ramathibodi I. (1351–1369) a sjednotil menší knížectví dolní 

části údolí řeky Chao Phraya, které byly západní provincií khmerského impéria. Toto 

spojenectví bylo nejisté, protože jeho politický základ tvořila jak elita thajská, tak 

i  khmerští,  čínští  a  jiní  asijští  státníci  a  obchodníci,  kteří  se  v  centru  Lopburi 

shromažďovali.  Vláda,  kterou  Ramathibodi  založil,  však  disponovala  propra-

covanými  pravidly  chování,  ceremoniemi  a  jazykem,  tedy  vším,  co  převzal 

z  angkorského  způsobu  vlády.  Sám  sebe  pak  postavil  do  pozice  devaraji, 

nedotknutelného svatého krále, v jehož přítomnosti museli obyčejní lidé klopit zrak 
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a být v naprosté tichosti. Království Ayutthaya bylo nejvýhodnějším mezinárodním 

přístavem a obchodní trasou mezi Čínou a Indií, a začalo brzy prosperovat. 

Království však bylo zevnitř oslabované konflikty o následnictví trůnu, který 

si  neustále předávaly rody Lopburi a Suphanburi. První taková krize o následnictví 

trůnu nastala po smrti krále Ramathibodiho v roce 1369. Jeho syn, princ Ramesuan 

(1339–1370),  který přišel  z Lopburi,  si  dokázal  trůn udržen jen zhruba rok a byl 

vystřídán svým strýcem Borommarachem, velkým bojovníkem a panovníkem města 

Suphanburi.  Když po osmnácti  letech král Borommaracha  I.  (1370–1388) zemřel, 

dosedl na trůn jeho sedmnáctiletý syn Thong Chan (1388). Na scéně se však znovu 

objevil Ramesuan, který nechal mladého krále popravit a vrátil  tak trůn do rukou 

panovníkům z Lopburi. Jeho druhé panovnické období však trvalo jen sedm let a byl 

vystřídán svým synem Ramem (Ramaracha,  1395–1409),  který se pokusil  uzavřít 

příměří s lokalitou Suphanburi a mladšího bratra Thong Chana, prince Nakhon Ina, 

ustanovil  vládcem  Suphanburi.  Roku  1409  se  však  Ramaracha  dostal  do  sporu 

s předsedou svých ministrů, který posléze přizval Nakhon Ina, aby krále Ramarachu 

společně  sesadili.  Nakhon  In  nastoupil  na  ayutthayský  trůn  jako  král  Intharacha 

(1409–1424). Historie se v kronikách již od té doby o sporech o následnictví trůnu 

nezmiňuje, a tak se můžeme domnívat, že touto krizí, roku 1409, rivalita mezi rody 

skončila. Po dlouhé době bojů a útisku byla v roce 1438 králem Boromamarachou II. 

(1424–1448) k Ayutthayi připojena Sukhothai a stala se provincií království. Byl to 

tentýž král, kterému se v letech 1431 až 1432 podařilo dobýt Angkor.

Roku 1422 obrátil  Borommaracha  II.  svou pozornost  na království  Lanna 

a  započal  tak  století  nepřetržitých  bojů.  Roku  1448  při  tažení  proti  Chiang  Mai 

zemřel  a  na  trůn  byl  dosazen  jeho  syn  Ramesuan,  který  jej  vystřídal  jako  král 

Borommatrailokanat  (nebo  Trailok,  1448–1488).  Ten  se  proslavil  především 

reformací  administrativy  a  vydáním  dvou  důležitých  zákonů:  Zákon  o  občanské  

hierarchii a  Zákon o vojenských a provinčních hierarchiích. První ze zákonů měl 

skončit s nerovností společnosti a definovat status každého občana podle počtu jeho 

rýžových  polí.  Například  obyčejnému  svobodnému  občanovi  náleželo  25  polí, 

nejvyššímu  královskému  ministrovi  pak  10  000  polí.  Tento  model  uspořádání 

společenských vrstev najdeme v thajské společnosti  dodnes. Zákon o zefektivnění 

státní  správy  rozdělovala  byrokracii  do  dvou  divizí  –  byrokracii  s  vojenskými 

institucemi a byrokracii s institucemi civilními. Obě divize byly dále rozděleny do 

odborů,  sekcí,  podsekcí  apod.  V  15.  století,  kdy  byla  Ayutthaya  zatažena  do 
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válečných bojů, se toto rozdělení správy ukázalo jako velmi efektivní. Byrokracie se 

starala o vojsko a zásoby, a ponechala tak království volné ruce a dost prostoru pro 

řešení politických záležitostí. 

Po smrti krále Trailoka Ayutthaya i nadále vzkvétala pod vládou jeho synů 

Intharachy  (vládl  1488–1491)  a  Ramathibodiho  II.  (1491–1529).  Král  Ramathi- 

bodi  II.  nechal  vystavět  několik  náboženských monumentů  a  odlít  z  kovu sochu 

stojícího Buddhy, vysokou 16 metrů a pokrytou téměř 173 kilogramy zlata. Kolem 

roku  1540  dosahovala  Ayutthaya  téměř  rozměrů  dnešního  Thajska.  Roku  1529 

nastoupil na trůn jako král Borommaracha IV. (1529–1533) Ramathibodiův nejstarší 

syn,  který  však  roku  1533  zemřel  na  neštovice.  Nástupcem  byl  ještě  pětiletý 

Borommarachův syn Ratsada, který na trůně vydržel jen pět měsíců, kdy ho nechal 

nevlastní  bratr  jeho  otce  Chairacha  (1534–1547)  zavraždit  a  roku  1534  se  sám 

dosadil  na  trůn.  I  přes  tento  čin  byl  král  Chairacha  vzpomínán  jako  moudrý 

a spravedlivý král,  který napomáhal  námořnímu obchodu a stejně jako otec kladl 

důraz na veřejné práce. Též najal portugalské žoldnéře, kteří do jeho armády zavedli 

palné zbraně. 

Po králi Chairachovi vládl jeho starší syn Yot Fa (1547–1548), který jakožto 

jedenáctiletý nastoupil na trůn se svou matkou jako regentkou. Ta nechala roku 1548 

mladého  krále  otrávit  a  dosadila  na  trůn  svého  milence,  nižšího  úředníka,  pod 

královským  titulem  Khun  Worawongsa.  Toto  ovládnutí  trůnu  však  nemohlo  mít 

delšího  trvání,  a  tak  byl  nový  pochybný  král  po  šesti  týdnech  svého  panování 

zavražděn nejvyšší šlechtou. Na trůn byl povolán mladší, nevlastní bratr dřívějšího 

krále Chairacha, princ Thianracha. Na trůn dosedl pod titulem Chakkraphat (1548–

1569), který pocházel z pálijsko-sanskrtského termínu pro otáčení kola. Král se tak 

měl stát univerzálním monarchou, kolem něhož se bude otáčet celý svět. V této době 

častého střídání se panovníků se rozhodli Barmánci vtrhnout do Ayutthayi. Přesto, že 

bylo toto obléhání  království potlačeno,  královi  Chakkraphatovi  bylo jasné, že se 

jednalo jen o jeden z dalších pokusů Barmánců o dobytí ayutthayského království. 

Začaly přípravy na válku. Po smrti krále Chakkraphata nastoupil na trůn jeho syn 

Mahin (1568–1569), bohužel neschopný panovník, který přenechal veškerou obranu 

města na svých ministrech.

Barmské dobývání Ayutthayi bylo postupné. V letech 1558 až 1569 barmská 

vojska vydrancovala všechna velká thajská města. Roku 1569 byla Ayutthaya poprvé 

dobyta  Barmánci.  Následující  doba byla  pod vládou barmského  panovníka Mahy 
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Thammarachua (1569–1590). Netrvalo to však příliš dlouho a za pár desetiletí byla 

Ayutthaya ve svém „novém zlatém věku“. Mezi vůdčí osobnost této doby patří král 

Naresuan  (1590–1605),  který  vystřídal  barmského  krále  po  jeho  smrti.  Tento 

panovník dokázal Ayuttayu uchránit před dalšími vpády Barmánců a sám podnikal 

tažení nejen proti nim, ale i proti Kambodži. Též to byl vynikající diplomat, který se 

vyznal v mezinárodním obchodu. Po jeho smrti ho na trůně vystřídal jeho oddaný 

bratr Ekathotsarot (1605–1610/1611), který vládl ve své podstatě již po celou dobu 

společně se svým bratrem. Království dále vzkvétalo díky mezinárodnímu obchod. 

K poklidnému vývoji přispíval též fakt, že se Barma i Kambodža ocitly pod tíhou 

vlastních vnitřních nepokojů. Další léta byla období vystřídání mnoha panovníků, 

násilí a intrik, ale též dobou rozšiřování úlohy v mezinárodním obchodu. Do Siamu 

přijíždějí  misionáři  jak z  Říma,  tak  i  z  islámským zemí.  Na jedné straně  vzniká 

obchod s řadou evropských zemí, na straně druhé neustálé ohrožení z jejich snahy 

o nadvládu.  Tato doba již není důležitým historickým obdobím, ze strany vzniku 

monumentální chrámové architektury, a proto se mu tato práce podrobněji nevěnuje. 

Z hlediska úplného zániku Ayutthayi  je pro nás důležitý rok 1767, kdy Barmánci 

znásobili své útoky a 7. dubna 1767 město definitivně zničili.8

2.4 Indonéská království 
Historie  ostrovů  Jáva  a  Bali  jsou  neoddělitelnou  součástí  dějin  nejen  celého 

indonéského archipelu, ale i celé jihovýchodní Asie. Kulturní a historický význam 

těchto ostrovů byl  však vždy zcela výjimečný. Přesto však nepatří k těm místům, 

kterým bylo v minulosti věnováno dostatečné množství pozornosti. Svou exotickou 

pestrostí lákaly spíše fotografy či cestovatele. Těžko bychom oddělili historii ostrovů 

Jáva a Bali,  jejich obyvatele,  království, kulturu i války.  Ostrovy se proměňovaly 

v  souvislosti  s  politickým,  ekonomickým  a  náboženským  vlivem  pevninské 

jihovýchodní Asie. 

 

8  Jaco-Hergoualc'h, M.: Zlatý věk Siamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005; Wyatt, D. K.: 
   Dějiny Thajska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003; Wyatt, D. K.: Studies in Thai History. 
   Thailand: Silkworm Books 2005. 
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2.4.1 První javánská království 
Jávu  můžeme  považovat  za  jedno  z  kulturních  ohnisek  šířící  se  indické  kultury 

a významné centrum mezinárodního obchodu v jihovýchodní Asii. A přesto, že zde 

začala vznikat nejvýznamnější mocenská knížecí centra až od 8. století, je z kamen-

ných nápisů patrné, že zde menší království existovala již dříve. Jednalo se o králov-

ství, která byla ovlivněna indickou náboženskou ideologií – hinduismem. Například 

z počátku 5. století se nám na západní Jávě dochovaly kamenné sanskrtské nápisy 

zmiňující  jméno  krále  Purnavarmana,  panovníka  v  království  Taruma,  známé též 

jako Tarumangara (5. století). I další nápisy, psané též v sanskrtu či písmem pallawa, 

dosvědčují,  že  na  západní  Jávě  skutečně  toto  hinduistické  království  existovalo. 

Jeden z nápisů dokonce obsahuje vytesané otisky dvou lidských chodidel, říkající, že 

jde o stopy statečného vládce království Taruma – krále Purnavarmana. Důkazem 

hinduistického vlivu nám je kromě na Jávě rozšířených písem – sanskrtu a pallawy, 

i  skutečnost,  že  stopy  panovníka  jsou  identické  se  stopami  nohou  boha  Višnua. 

Nalezeny byly i další nápisy a jiné otisky Purnavarmanových nohou, dále pak otisky 

nohou slona krále bohů Indry – Airavaty.

Období po zániku říše Taruma je opředeno mnoha nejasnostmi. Literární dílo 

Carita Parahyangan (neboli Příběhy z Parahyanganu), napsané koncem 16. století, 

hovoří o králi Sanjayovi, o kterém bude ještě později řeč, jako o panovníkovi státu 

Galuh,  království  ležícího  západně  a  jihozápadně  od  dnešního  města  Cirebon 

(severní  pobřeží  západní  Jávy).  Hlavním  centrem  říše,  zde  bylo  pravděpodobně 

město Kawali. Dějiny západní Jávy však nejsou silnou stránkou historie a o taměj-

ších  království  se  dovídáme  pouze  z  různých  nápisů  a  děl,  nacházejících  se  na 

různých místech ostrova.   

Opomenout bychom neměli ani vliv čínské kultury. Je vysoce pravděpodob-

né, že na ostrově Jáva existovaly mnohé čínské státy. Jedním z nich byl patrně stát 

jménem  Ho-lo-tan.  Není  též  vyloučeno,  že  zmíněný  hinduistický  stát  Taruma 

a čínský stát Ho-lo-tan byly ve vzájemném kontaktu, a že dokonce král Purnavarman 

ukončil samostatnost státu Ho-lo-tan. 

Nejstarší datovaný nápis na Jávě však pochází až do roku 732. Nalezen byl 

poblíž vesnice Canggal na střední Jávě, nedaleko města Magelang. Nápis je zapsán 

veršovanou formou v indickém písmu sanskrtu. Je zde uvedeno jméno krále Sanjaya, 

kolem roku 732 vladaře v Mataramu, který zde dle údajů z dalších nápisů, vládl od 
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roku 717. Podle všeho byl vyznavačem šivaismu – směru, který vycházel z učení 

světce jménem Agastya. Agastyův šivaistický kult byl nejvíce rozšířen v jižní Indii, 

a tak se můžeme domnívat, že i předkové krále Sanjaya z jižní Indie pocházeli. Jisté 

je ale jen to, že tento významný panovník patřil na Jávě k těm, o kterých se dodnes 

vypráví v lidových bájích a pověstech. Literární dílo  Carita Parahyangan  (neboli 

Příběhy  z  Parahyanganu),  hovoří  o  králi  Sanjayovi  jako  o  velkém  vojevůdci 

dobývajícím mnohá území,  nevyjímaje  ani  zámořské  krajiny.  O tom,  kolik  je  na 

těchto nápisech pravdy a jak velká byla ve skutečnosti Sanjayova říše, můžeme jen 

spekulovat.  Doložená je zatím pouze skutečnost,  že na severu střední Jávy v této 

době doopravdy nějaký hinduistický stát existoval. Jeho archeologické pozůstatky se 

dodnes nacházejí na náhorní plošině Dieng ve střední Jávě v podobě několika málo 

dochovaných  šivaistických  kultovních  staveb.  Některé  z  nich  svou  podobou 

připomínají chrámové stavby v Mahabalipuramu v jižní Indii, jiné zas vypadají spíše 

jako ruiny zaniklého města zastupujícího čistě tradiční javánský architektonický styl. 

Žádné nápisy či  jiné důkazy o tom, kdo v tomto městě  skutečně vládl,  zde však 

nalezené nebyly. 

Další hinduistický nápis pochází z roku 760 a byl nalezen na východní Jávě 

ve  vesnici  Dinoyo,  nedaleko  města  Malang.  Je  též  zapsán  v  sanskrtu,  a  sice 

starojavánským písmem kawi. Nápis se zmiňuje o králi jménem Dewasimha, jež byl 

panovníkem státu nazvaného Kaňjuruhan. Jeho syn Gajayána,  dal stejně jako král 

Sanjaya vystavět svatyni zasvěcenou světci Agastyovi, tedy kultu šivaismu. Stavební 

styl této svatyně odpovídá středojavánské architektuře. O tom zda a jaké povahy byly 

mezi  oběma  státy  a  jejich  panovníky  vztahy,  existují  jen  hypotetické  spekulace. 

O králi Sanjayovi toho, jak již bylo řečeno, bohužel moc nevíme. 

Další  nalezený  nápis  pocházející  z  roku  778  a  nalezený  na  buddhistické 

svatyni Kalasan, již hovoří o dynastii, která byla pro javánskou architekturu a dějiny 

důležitější.  Nápis  říká,  že  zde  vládl  jistý  panovník  maharaja  Tejah  Purnapanna 

Panangkaran9,  který  je „ozdobou  dynastie  Sailendra“10.  I  tento  nápis  je  zapsán 

v  sanskrtu,  ale  již  zcela  jiným písmem,  a  sice  písmem  siddhamatrika.  Zmíněné 

období je již spojeno s jiným indickým náboženstvím, s mahájánovým buddhismem. 

O tom, odkud na jih střední Jávy dynastie Sailendra přišla, se vedou neustálé spory. 

Jednou z možností je, že pocházela z Indie, avšak vědci se neshodují z jaké indické 
9  Poznámka: Maharaja je titul značící nejvyšší vládce. 
10 Dubovská, Z. - Petrů, T. - Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. 
   s. 67.
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oblasti by tak tomu mělo být. S jinou hypotézou přichází indonéský historik, profesor 

Poerbotjoroko,  který  spojuje  dynastii  Sailendrů  s  nápisem  objeveným  u  vesnice 

Sojomerto nedaleko města Pekalonganu (střední Jáva). Na nalezeném nápise psaném 

ve staré malajštině je jako panovník uveden  Dapunta Selendra (66–68), kterého lze 

dle toho pokládat za zakladatele rodu Sailendrů. Podle tohoto údaje jsou tedy kořeny 

dynastie čistě v Indonésii. Z nápisu je také patrné, že panovník Dapunta Selendra byl 

hinduistou,  tedy  vyznavačem  boha  Šivy.  Samo  jméno  Selendra  totiž  odpovídá 

indonéské výslovnosti jména Sailendra, které označuje boha Šivu, tak jak je běžně 

chápán, tedy jako pána hor (Saila-indra – „Pán hor“). V nápise bylo použito též staré 

malajštiny,  což  by mohlo  značit,  že  na  střední  Jávu tento  rod přišel  dokonce  ze 

Sumatry.  Překážkou  v  těchto  uvedených  úvahách  nám  však  je  skutečnost,  že 

Sailendrové vyznávali jiný indický nábožensko-filozofický směr, a sice buddhismus. 

Je ale možné, že tato skutečnost v našich hypotézách nemusí hrát příliš velkou roli. 

Javánci  totiž  nikdy  nedělali  příliš  mnoho  rozdílů  mezi  vyznáváním  hinduismu 

(šivaismu) a buddhismu. Panovníci tak nechávali stavět svatyně zasvěcené jednou té, 

jindy zas oné, ideologii. Šivaistické i buddhistické památky tedy vznikaly zároveň. 

Vyloučeno též není, že se původně buddhistická dynastie rozdělila na dvě větve – 

buddhistickou působící na střední Jávě a šivaistickou na východní Jávě. To by též 

vysvětlovalo rozdílné písmo (siddhamatraka a kawi) v obou oblastech. 

Vraťme se ale ke slavné dynastii Sailendra. Krátce před rokem 768 vznikl na 

jižní  Jávě  stát  Mataram,  kterému  vládla  tato  dynastie.  Prvním  vladařem 

mataramského království a zároveň zakladatelem dynastie Sailendrů byl s největší 

pravděpodobností  Dapunta Selendra (66–68).  Druhým panovníkem Mataramu byl 

Dharanindra Sanggrama Dhananjaya,  rakai Panunggalan (kolem 780)11, třetím pak 

Samaragrawira,  snad  tentýž  panovník  jako  dále  uváděný  Samaratungga,  rakai 

Garung (kolem 824), který byl pravděpodobně budovatelem chrámu Borobudur. Po 

jeho smrti ho vystřídal jeho zeď Rakai Pikatan (9. století), manžel Samaragrawirovy 

dcery  –  Pramodawardhani  s  titulem  Šri  Kahulunan,  který  přijal  titul  Jatiningrat. 

Tento manželský pár se velice zasloužil o výstavbu kultovních staveb, přičemž Šri 

Kahulunan  údajně  podporovala  výstavbu  staveb  buddhistických  a  její  manžel 

Jatiningrat zas stavby hinduistické. Dynastie Sailendrů se však zasloužila i o rozvoj 

javánské literatury.  Jeden z panovníků dynastie nechal do staré javánštiny přeložit 

11 Poznámka: Rakai je starojavánský titul pro místního panovníka. 
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sanskrtskou  báseň  Amaramala,  ke  které  připojil  i  sanskrtsko-javánský  slovníček. 

Z tohoto díla se nám bohužel zachovaly jen zlomky. 

Velkým  přínosem  pro  růst  javánské  kultury  byla  bezpochyby  stavitelská 

činnost  významných  dynastií  a  definitivní  zdomácnění  indických  náboženských 

směrů  –  buddhismu  a  hinduismu.  V  8.  století  existovaly  na  střední  Jávě  dvě 

významné  dynastie  –  Sanjaya  (8.  století)  a  Sailendra  (asi  750–850),  s  jejichž 

působením a  střídáním u  moci  se  ještě  znovu  setkáme  při  podrobnějším  popisu 

javánské architektury. 

S  dalšími  nastupujícími  panovníky  a  dynastiemi  se  na  Jávu  opět  vrací 

hinduismus,  který zde už zapustil  hlubší kořeny. Ve stejném období na východní 

části ostrova existoval minimálně jeden (Kaňjuruhan), ale s největší pravděpodob-

ností více hinduistických států, pokračovatelů hinduistické dynastie Sanjayovců. 

V roce 856 odstoupil král Jatiningrat a uvolnil tak trůn novému nástupci, jímž 

byla jeho dcera – princezna Dyah Saladu. Ve skutečnosti se však vladařem stal Dyah 

Lokapala rakai Kayuwangi (856–886), mladší Jatiningratův syn. Situaci však neměl 

snadnou. Hospodářství země i její lid byl  za tři  čtvrtě  století  vyčerpán výstavbou 

nákladných  monumentálních  staveb  za  vlády  Sailendrovců.  Následující  léta  byla 

doprovázena  řadou  vnitřních  nepokojů  a  spory  o  nástupnické  právo  na  trůn. 

Panovníků, kterých se u moci vystřídalo, bylo bezpochyby více než zpráv, kterých se 

nám z této doby dochovalo.                    

Koncem 9.  století  a  počátkem století  10.  vládl  v  mataramském království 

další  silný vyznavač hinduismu – panovník Dyah Balitung rakai Watukura (898– 

910).  Tento  nepřímý  potomek  vládnoucí  hinduistické  dynastie  se  na  trůn  patrně 

dostal sňatkem s dědičkou trůnu. Moc tohoto krále zasahovala velmi rozsáhlá území 

Jávy. Jeho jméno je hezkou ukázkou synkretismu hinduistické a javánské kultury, 

kdy k ryze domorodému javánskému jménu Balitung později připojil hinduistický 

titul – sanskrtské označení Dharmodaya Mahásambhu. Toto jméno ukazující spojení 

hindu-javánské kultury pak nadále nesli i jeho nástupci. Nápis v Mantyasih z roku 

907, který nechal  Watukura  zhotovit,  aby upevnil  svou panovnickou pozici,  nese 

jména  všech  jeho předchůdců.  Tento  nápis  začíná  králem Sanjayou,  panovníkem 

v Mataramu. Král Watukura se tak hlásí k mataramským tradicím, na které navazuje 

i jeho následovník král Dakšottama Bahubajra (910–919), zvaný též Dakša. Ten je 
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významný tím, že ve svých nápisech nahradil používaný letopočet Šaka12 letopočtem 

počínajícím nastoupením krále Sanjaye.

V 10. století,  kdy se mocenské státní  centrum přeneslo na východní Jávu, 

došlo  k  většímu  prosazování  domácích  javánských  kulturních  prvků  a  tradic. 

Dakšovým nástupcem se stal Dyah Tulodong rakai Layang (919–924). Po něm na 

trůn  nastoupil  Dyah  Wawa  rakai  Pangkaja  (924–929),  který  přenesl  mocenské 

centrum  na  východní  Jávu.  Z  geologických  výzkumů  se  usuzuje,  že  tak  učinil 

z důvodu nějaké přírodní katastrofy, ale zda to byl pravý důvod jeho rozhodnutí jisté 

není.  Ani  on  nebyl  přímým královským potomkem a  trůnu  se  zmocnil  dokonce 

násilím.  Tento  poslední  panovník  středojavánského  státu  Mataram,  uzavírá  jednu 

z nejvýznamnějších kapitol javánských dějin. 

Po zániku mataramského království se na scéně javánské historie objevuje 

dynastie  Íšanů.  Zakladatelem  této  dynastie  byl  Mpu  Sindok  (929–947),  později 

označovaný  královským  titulem  Šri  Mahárádža  Šri  Íšana  Wikramadhar-

mottunggadewa. Jako zkušený panovník uznával a šířil jak ideologii buddhistickou, 

tak  i  hinduistickou,  které  úspěšně  zasazoval  do  kontextu  tradiční  javánské 

animistické víry. A stejně jako někteří předchozí javánští králové i on vládl společně 

se svou ženou, královnou Paramešwarí Šriwardhani pu Kbi, která byla dcerou vysoce 

postaveného dvorského hodnostáře. Sindokovým nástupcem se stala jeho dcera Šri 

Íšána  Tunggawijayá  (947–?),  po  které  na  trůn  nastoupil  její  syn  Makutawang-

šawardhana (?–991). Jeho dcera Mahendrattá Gunapriyadharmapatní, která se stala 

manželkou  balijského krále  Dharmy Udayana Warmadewy,  byla  matkou jednoho 

z  nejslavnějších  javánských  panovníků,  krále  Airlanggy.  Dalším  významným 

panovníkem  rodu  Íšanů  byl  Dharmawangša  Teguh  Anantawikramottunggadewa 

(991–1016),  který  podporoval  rozvoj  kultury  a  vzdělanosti  a  položil  základy 

javánského zákonodárství.  Nechal  přeložit  epos  Mahábhárata,  čímž toto  klasické 

indické  dílo  zpřístupnil  i  širším  vrstvám  javánské  společnosti.  Tento  panovník 

dlouho úspěšně hájil svá území, a to až do doby, kdy jeho vládu nad vzkvétající říší 

ukončil  Dharmawangšův  vazal  a  vojevůdce  Haji  Wurawari  z  Lwáram.  S  velkou 

pravděpodobností  stála  za  celou  záležitostí  Sriwijaya,  buddhistické  království  na 

jižní Sumatře, které politicky ovlivňovalo celou oblast jihovýchodní Asie a činilo si 

nárok i na javánské území. Jedním z těch, kdo převrat přežili, byl i balijský kralevic 

12 Poznámka: Kalendář Šaka poprvé použila roku 78 dynastie Šaků v jižní Indii. Jeden rok Šaka činí  
   12 úplňků nebo novů, tedy měsíců, kterým se říká Sasih. 
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Airlangga, který se jen krátce předtím oženil s Dharmawangšovou dcerou a stal se 

tím královým zetěm. Byl příliš mladý na to, aby se ujal vlády a ani situace nebyla  

příliš bezpečná. Z počátku se tedy se svým rádcem a dalšími přáteli ukrýval v lesích 

u poustevníků, u nichž žil asketickým způsobem života, kde nabyl fyzické i morální 

síly.  Později  byl  však  lidem  požádán,  aby  se  ujal  prázdného  trůnu  a  znovu  tak 

sjednotil  rozdrobené  království.  V roce  1019 byl  buddhistickými  a  šivaistickými 

kněžími slavnostně vysvěcen na krále s titulem Šri Mahárája Rake Halu Lokéšvara 

Dharmawangša Airlangga Ananta Wikramottunggadewa (1019–1042). Zprvu vládl 

jen na malém území Jávy v okolí  města  Surabaye  (východní  Jáva),  ale  postupně 

upevňoval svou pozici vůči království Sriwijaya, které se vzpamatovávalo ze zásahu 

javánské armády. Svou vladařskou činnost Airlangga zahájil roku 1021. Lid si získal 

zrušením daní a od roku 1029 dále vojensky upevňoval své území a podnikal úspěšná 

vojenská tažení proti nepřátelům. Jako vítěz a nový král Jávy usedl na trůn v roce 

1037.  

2.4.2 První balijská království
Pojďme se ale podívat, jak do tohoto historického vývoje zapadá ostrov Bali, rodiště 

krále Airlanggy. Nejstarší historie ostrova je spojena s řadou mýtů, ale o té skutečné 

nás  informují  některé  nalezené  nápisy.  Jeden  z  nich  vydal  král Sri  Kesari 

Warmadewa,  pocházející  z  Simhadwala,  považovaruný  za  zakladatele  dynasite 

Warmadewů, a informuje nás o tom, že si podrobil nepřátele v Gurun (dnešní Nusa 

Penida,  malý  ostrov na jihovýchodě Bali)  a Siwal.  Prvním historicky uznávaným 

králem je však až Sang Ratu Ugrasena Warmedewan (915–942). Panovníků z dynas-

tie  Warmedewů se vystřídala  celá  řada,  ale teprve Dharma Udayana Warmadewa 

(989–1122) dokázal získat uznání i za hranicemi ostrova Bali. Snad i proto, že se 

oženil s javánskou princeznou Mahendrattou. Centrum balijského království bylo ve 

střední části ostrova, mezi dnešními městy Bedulu a Pejangu. Po smrti krále Udayana 

na trůn nastoupil buď již slavný král Airlangga  (991–1049) nebo jeho mladší bratr 

Dharmawangšawardhana  Marakata  Pangkajasthána  Uttunggadewa.  Od  roku  1049 

vládl nejmladší syn královny Mahendratty a krále Udayany panovník Anak Wungsu 

(1049–1077). Tento král neměl pravděpodobně žádného potomka a jeho neplodná 

manželka  Ratu Mandul  („mandul“  znamená „neplodná“) se zaměřila  na výstavbu 

klášterů, královských chrámů – hrobek (candi), lázní a pousteven. V nápisech z této 

doby se vedle staré balijštiny objevuje i stará javánština, která postupně převládala, 
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a tak se můžeme domnívat, že právě od této doby, kdy zanikla dynastie Warmadewů, 

začala silnější javanizace balijské kultury.

2.4.3 Království Janggala a Panjalu
V první polovině 11. století Jáva vzkvétala pod rukou krále Airlanggy v klidu a míru. 

Vláda tohoto moudrého panovníka se uplatňovala na ostrovech Jáva a Bali a byla 

proslavena svou stabilitou. Jednota obou říší trvala až do jeho smrti. V následujících 

období se vztahy mezi ostrovy střídavě utužovaly nebo uvolňovaly, vždy v souvis-

losti na moci a vlivu jednotlivých království a jejich panovníků. 

Za  panování  krále  Airlanggy vzkvétala  především starojavánská  literatura, 

jejíž inspirací byla literatura indická. Zasloužil se též o postavení pevných hrází na 

řece  Brantas  (řeka  na  východní  Jávě)13,  sloužících  zde  dodnes  proti  záplavám. 

Airlangga byl silným vyznavačem višnuismu a sám pokládán za vtělení boha Višnu. 

Přesto, že byl moudrý panovník, který celý svůj život zasvětil sjednocování říše, na 

konci  své  vlády  příliš  šťastná  rozhodnutí  neučinil.  Nejprve  zvolil  jako  dalšího 

zákonného  nástupce  svou  dceru  Sanggramawijayá  Dharmaprasada  Uttunggadewi, 

která ovšem svůj život zasvětila asketickému životu v klášteře. Airlangga byl tedy 

nucen přenechat javánské království dvěma nevlastním synům. Rezignoval na trůn 

a rozdělil říši mezi tyto své nepřímé potomky – na severní království Janggala (oblast 

dnešní  Surabaye14)  a  jižní  království  Daha.  Tím  chtěl  zabránit  bratrovražedným 

sporům a bojům o království. Sám Airlangga se pak vrátil ke svým ideálům z mládí. 

Zhruba od roku 1042, kdy zřejmě došlo k rozdělení říše, odešel do kláštera a i přesto, 

že nadále sledoval dění ve státě, věnoval se po zbytek života meditacím. Království 

Daha, známé spíše jako království Kediri (tehdy též zvané jako království Panjalu) se 

i přes počáteční potíže a dočasný rozpad, stalo za vlády pozdějších kedirských králů 

silnou velmocí.

Zapomenout bychom také neměli na západní část ostrova, která, jak již bylo 

řečeno, nemá příliš uspokojivě doložené dějiny. V době Airlanggovy vlády, zde však 

s  největší  pravděpodobností  vládl  král  uvedený  na  nalezeném  nápise  jako 

Jayabhupati  Jayamanahen  Wisnumurti  Samarawijaya  Sakalabhuwana  Mandeles-

waranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa, který vládl v Prahajyanu, tedy 

13 Poznámka: Východní Jávu lze geograficky rozdělit do tří regionů: severní pobřeží (včetně ostrovu 
   Madura), údolí řeky Brantas a východní hory s vulkány a přírodními rezervacemi.
14 Poznámka: Surabaya je významné přístavní město na východní Jávě, hlavní město provincie 
   Východní Jáva.
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v  království  Sunda.  Jak  vidíme,  užíval  tento  panovník  stejného  titulu  jako  král 

Airlangga, z čehož můžeme též usoudit, že mezi východní a západní Jávou určitě 

kulturní  kontakty  existovaly.  Hlavním  centrem  sundského  království  bylo  město 

Pakwan Pajajaran, nacházející se v oblasti dnešního Bogoru (západní Jáva). Dalším 

panovníkem  v  království  Sunda  byl  Rahyang  Niskala  Wastu  Kancanu,  který 

s  největší  pravděpodobností  přeložil  centrum moci  do Kawali,  které  se  tak stalo, 

stejně jako za doby starosundánského království  Galuh, hlavním městem říše.  Po 

jeho smrti  nastoupil na trůn jeho syn Rahyang Dewa Niskala, zvaný též Rahyang 

Ningrat Kancana.  K tomuto období západojavánských dějin však bližší  historické 

informace nemáme.

Přímým pokračovatelem Airlanggova státu bylo zprvu království Janggala, 

kde se i za Airlanggovy vlády nacházelo hlavní město jeho říše. V nástupnickém 

království  Janggala  vládl  Mapanji  Garasakan  (1042–?),  zatímco  ve  druhém 

království Kediri vládl princ Samarawijaya Dharmasuparnawahana Teguh Uttungga-

dewa (1042–?). Ale již dva roky po rozdělení Airlanggovy říše došlo mezi oběma 

královstvími ke střetu. Následné spory mezi těmito státy trvaly až do roku 1135, kdy 

byl již králem v Kediri vladař jméněm Mapanji Jayabhaya. Království Janggala se 

postupně rozdělilo do více menších celků a některé z nich se přirozeně staly součástí 

království kedirského. 

Obecně  lze  konstatovat,  že  doba  království  Kediri  (1050–1212),  byla 

obdobím klidu.  Jáva již byla  politicky stabilizována a království  mohlo svou sílu 

obracet nikoli k rozšiřování území, ale k razantnějšímu rozkvětu umění – především 

k  obnově  prvků  starojavánské  architektury  a  literatury.  Vznikla  řada  literárních 

památek dodnes uznávaných jako nejlepší starojavánská díla – mimo jiné i javánská 

verze Mahábháraty. Díky poměrně velkému množství nalezených dokumentů známe 

všechny panovníky kedirského království. Prvním byl tedy Airlanggův nevlastní syn, 

již  zmíněný  Samrawijaya  Dharmasuparnawahana  Teguh  Uttunggadewa  (1042–?). 

Dalším, významnějším panovníkem království, byl Jayabhaya (1134–1159) – celým 

titulem  Sang  Mapanji  Jayabhaya  Sri  Warmešwara  Madhusudanawatara  Anindita 

Suhrtsingha  Parakrama  Uttunggadewa.  Do  historie  vstoupil  jako  významný 

hvězdoplavec a autor knihy sepsané v letech 1135 až 1157, v níž předpovídá pád celé 

Indonésie. Prorokuje zde, že indonéská říše bude postupně přecházet pod nadvládu 

bílé rasy, kterou pak vystřídá rasa žlutá. Jeho předpověď se bohužel splnila v podobě 
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nizozemské koloniální nadvlády15 a pak i japonské okupace v době druhé světové 

války. Naštěstí vyšla i jeho další předpověď, a sice, že se nakonec indonéská říše 

osvobodí a získá opět svoji nezávislost.  Na jeho příkaz vzniklo i jedno z nejdůle-

žitějších děl starojavánské literatury Bharatayuddha (neboli  Boj Bharatovců). Roku 

1159  byl  král Jayabhaya vystřídán  dalším vladařem – králem Sarwešwarou (1159– 

1170),  po  němž  následovali panovníci Aryeswara (1170–1180) a Kroňcaryadipa 

(1181–?). Kolem roku 1185 vládl ještě jeden panovník, který se do podvědomí lidí 

dostal prostřednictvím významného literárního díla. Jmenoval se Kamešwara (okolo 

1185) – celým titulem Kamešwara Triwikrama Awatara Aniwaryawirya Parakrama 

Digjaya  Uttunggadewa,  a  za  jeho  vlády  bylo  sepsáno  významné  literární  dílo 

Smaradahana (neboli  Žár  lásky či  též  Spálení  boha  lásky).  K  oblíbené  zábavě 

panovníků jedenáctého století patřilo též divadlo, hojně provozované na královských 

dvorech.  Posledními  panovníky  dynastie  Íšanů  byli  král  Srengga  (1194–1200)  –

celým titulem Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Digjaya 

Uttunggadewa,  a  po  něm  následující  král  Kertajaya,  známý  též  jako  Dangdang 

Gendis (1200–1222). 

Toto období rozkvětu a zdánlivého souznění obyvatel, se však týkalo pouze 

vyšších  vrstev.  Dříve  či  později  i  zde  tedy muselo  zákonitě  dojít  k  tomu,  co  se 

v  různých  historických  údobích  odehrálo  na  celém  světě.  Chudí  a  utlačovaní 

venkovští  obyvatelé  se  začali  postupem  času  bouřit  proti  přepychu  královského 

dvora a stávající absolutistické moci panovníka. Odpůrci tohoto silného rozdílu mezi 

chudým venkovem a dvorským přepychem byli především bráhmani. V roce 1222 

tak došlo k první revoluci vedené proti moci krále a šlechty. Po několika úspěšných 

vojenských taženích, jež potlačilo toto povstání, se k moci dostává Ken Arok, který 

ovládl území sousedící s kedirským královstvím. Král Kertajaya se spoléhal na svou 

autoritu  a pozici  svého mocného státu a nezajímal  se příliš o politiku sousedního 

státu. Unikl mu tak fakt, že na bývalém území království Janggala se objevil schopný 

soupeř, kterému se hodila nespokojenost lidu s vladařem a využil  tak této situace 

k získání moci a trůnu kedirského území. Roku 1222 v bitvě u Ganteru porazil Ken 

Arok Kertajayovo vojsko a ukončil tak působení kedirského království.  

Ken Arok (1222–1227), zvaný též Ken Angrok, založil na východní Jávě pod 

novým jménem Rajasa Amurwabhumi novou dynastii Rajasů, která na Jávě vládla 

15 Poznámka: Nizozemská kolonie, zvaná Nizozemská východní Indie, vznikala postupně na většině 
   území dnešní Indonésie v průběhu nizozemských koloniálních válek v 19. a 20. století. 
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do 16. století. Sídelním městem bylo město Kuta Raja, přejmenované na Singhasari, 

a tak o Ken Arokovi hovoříme jako o zakladateli království Singhasari (1222–1292). 

Roku 1227 byl Ken Arok zabit Anusapatim, cizoložným synem Rajasovy manželky 

Ken Dedes. K tomuto činu vedlo Anusapatiho pravdivé zjištění o jeho původu a tím 

i ztrátě iluzí o svém budoucím nástupnictví jako nejstaršího syna krále Rajasy na 

trůn.  Po  Rajasově  násilné  smrti  se  stal  Anusapati  (1227–1248)  králem  pouze 

v Tumapelu, jako dědic svého vlastního otce zemského správce této oblasti Tunggul 

Ametunga. Singhasarské království se tak rozdělilo na dvě království – znovuobno-

vené království Kediri a království Tumapel. V království Tumapel tedy jako první 

vládl  Anusapati,  který  byl  dle  legendy  zabit  stejným mečem,  jakým zabil  krále 

Rajasu,  a  to  rukou Panji  Tohjayi,  pravého syna  krále  Rajasy,  jehož měl  se  svou 

vedlejší manželkou Ken Umang. Možné je však i to, že Anusapati zemřel roku 1248 

přirozenou smrtí.  Po něm na Tumapelský trůn nastoupil jeho syn Wisnuwardhana 

(1248–1270),  zvaný též Seminingrat.  Teprve on prožíval  trochu klidnější  léta  své 

vlády. Na trůně ho pak vystřídal jeho vnuk Kertanagara (1270–1292). 

Druhému království Kediri  vládli  přímí potomci krále Rajasy a jeho ženy, 

královny  Ken  Dedes.  První  Rajasův  následovník  tak  byl  jeho  syn  Paramešwara, 

vlastním jménem Mahiša Wonga Teleng. Po něm nastoupil na trůn druhý Rajasův 

syn Guning Bhaya,  známý též  jako Agni  Bhaya.  Dalším panovníkem kedirského 

království byl jeho starší bratr – Panji Tohjaya – syn, kterého měl král Rajasa se svou 

vedlejší manželkou Ken Umang. Též on přišel brzy, stejně jako Anusapati, kterého 

zabil, o svůj život.

Cesty  obou  království  však  osud  znovu  zkřížil,  když  se  dcera  krále 

Paramešwara,  vladaře  království  Kediri,  provdala  za  korunního  prince  království 

Tumapelu – Seminingrata (Wisnuwardhana). Ten se pak stal po smrti Panji Tohjaya, 

bývalého panovníka království Kediri,  panovníkem obou sjednocených království. 

Následnictví  mu  bylo  zajištěno  dědickým  právem  po  otci,  králi  Anusapatim, 

a dědickým právem své manželky, dcery krále Paramešwary. Přímý potomek krále 

Rajasy  a  silný  obhájce  čistoty  jeho  rodu –  Panji  Tohjaya,  si  svou smrt  přivodil 

intrikami,  kterými  se snažil  zbavit,  z  důvodu strachu o trůn,  tohoto  manželského 

páru. Při palácové vzpouře však přišel o život sám. 

Seminingrat  (1248–1270)  vládl  společně  s  druhým  Paramašwarovým 

potomkem,  s  vicekrálem  jménem  Mahíša  Campakou.  Oba  vládci  přijali  nová 
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oslovení.  Seminingrat  přijal  jméno  abhiseka  Jayawisnuwardhana16 a  Mahíša 

Campaka jméno Narasingamurti. Jak již bylo řečeno vláda Seminingratova probíhala 

v klidu a míru, a to až do jeho smrti roku 1270. Tehdy ho na trůně vystřídal jeho syn 

Kertanagara (1268–1292), vladař patřící k nejrozporuplnějším postavám starojaván-

ských  dějin.  Poměrně  vlivné  království  Singhasari  (1222–1292)  pod  jeho vládou 

u moci příliš dlouho nezůstalo. Příčinou rychlého konce vlády singhasarské dynastie 

byly příliš velké ambice Kertanagara, posledního singhasarského panovníka. Přesto, 

že  vládl  celé  východní  a  částečně  i  střední  Jávě,  chtěl,  v  rozporu  s  dosavadní 

javánskou tradicí, svůj vliv rozšířit i za hranice státu. Jeho výboje tak směřovaly i do 

ostatních částí indonéského souostroví. Postupně si ve vojenských výbojích podrobil 

další indonéské ostrovy – v roce 1248 Bali, dále Maduru i některá území ve východní 

části Indonésie. Na Bali se pak stali na přelomu století nejmocnějšími vládci opět 

domácí,  sídlící  v  oblasti  Pejengu.  Mezi  nejznámější  krále  patří  Dalem  Bedaulu. 

Nejvýznamnějším  Kertanagarovým  tažením  byla  vojenská  expedice  na  Sumatru. 

Avšak  v  době,  kdy  byla  jeho  armáda  na  Sumatře,  využil  situace  nechráněného 

singhasarského  území  jeden  z  jeho  vazalů  Jayakatwang,  synovec  bývalého  krále 

Wisnuwardhany (Seminingrata). Jayakatwang, jako potomek kedirských králů – byl 

nejen synovcem krále Wisnuwardhany, ale zároveň jeho zetěm (vzal si jeho dceru), 

a  nyní  též  odpůrce  Kertanagarovy  politiky,  roku  1292  dobyl  hlavní  město  říše, 

vypálil královský palác a posledního singhasarského krále zabil. 

Situace na Jávě se však ještě zhoršila. O rok později totiž zemi postihla snad 

ještě větší pohroma, a to, když  na  Jávu vtrhlo vojsko čínského vládce Kublaj Chána 

(1260–1294),  kterého  Kertanagara  urazil,  když  nepřijal  jeho  podmínky,  jako 

mocného a suverénního státu. Přímá odplata mongolského vládce se však nekonala. 

Když totiž roku 1293 dorazil  Kublaj Chán k javánským břehům, byl  již poslední 

singhasarský panovník mrtev. Dobyl tedy alespoň, stejně jako předtím Jayakatwang, 

hlavní město bývalého království a téměř celý následující rok plenil zemi. Nakonec 

se na scéně naštěstí objevil zeť zavražděného krále Kertanagary, princ Wijaya, který 

za pomoci madurského místodržícího Wiraraji lstí vypudil čínského vetřelce a založil 

ves zvanou Majapahit.  Ta se posléze stala  centrem nového javánského království 

stejného  jména  Majapahit,  jehož  další  osudy  byly  v  rukou  nastupující  javánské 

dynastie Majapahit. 

16 Poznámka: Abhiseka je jméno, které panovník získá po své korunovaci. 
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2.4.4 Zlaté období Jávy
Třinácté století je dobou, kdy se na Jávě k moci a slávě dostává javánská dynastie  

Majapahit (1294–1528), jejíž vliv se rozšířil i ostatní ostrovy Indonésie. Toto období 

majapahitského království je považováno za dobu zlatého období javánských dějin. 

Zpočátku  však  musel  princ  Wijaya  čelit  dalšímu  tlaku  čínského  císaře. 

Nastalou  situaci  však  vyřešil  následovně.  Nejdříve  se  čínskému  císaři  podrobil 

a požádal ho o pomoc proti králi Jayakatwangovi. Spojeným čínským a Wijayaovým 

vojskům se podařilo lehce zajmout  kedirského krále a později  též popravit.  Princ 

Wijaya  tedy  využil  moci  jednoho  svého  soupeře  k  odstranění  soupeře  druhého. 

A spřádal  své  plány dál.  Poté,  co  čínské  vojsko zvítězilo  nad kedirským králem 

a oddávalo se alkoholu, zaútočil na tyto nepřipravené oddíly. Mnoho Číňanů zemřelo 

princovou  rukou  či  rukou  jeho  vojáků.  Některým  Číňanům  se  podařilo  utéci, 

nasednout na své lodě a prchnout z Jávy, ale jiní zde zůstali a rozptýlili se po březích 

Jávy a  Kalimantanu.  V  této  souvislosti  tedy  můžeme  hovořit  o  trvalém usídlení 

čínského obyvatelstva v Indonésii.   

Po tomto vítězství byl roku 1294 princ Wijaya korunován na krále a přijal též 

nové jméno abhiseka Kertarajasa Jayawardhana (1294–1309), čímž se přihlásil  ke 

svým předkům – ke králi  Rajasovi,  jehož byl  přímým potomkem,  Kertanagarovi, 

s jehož čtyřmi dcerami se oženil, a dále též k Wisnuwardhanovi. Tak tedy vznikl stát 

Majapahit, budoucí nejslavnější stát Indonésie. 

Roku 1309, po smrti krále Kertarajasy, na trůn nastoupil jeho syn Jayanagara 

(1309–1328). Nebyl považován za přímého potomka krále, neboť jeho matka byla 

Kertarajasova  pátá  manželka,  sumatránská  princezna  Dara  Petak.  Panovníkovými 

přímými potomky byly princezny Tibhuwana Tunggadewi a Dyah Wiyat Rajedewi. 

Přesto, že obě klidně vládly v podřízených knížectvích – v Kahuripanu a v Kedu, 

dělaly  si  též  právoplatné  nároky na  majapahitský  trůn.  Aby Kertarajasa  předešel 

potencionálním dynastickým sporům, jmenoval svého syna Jayanagara jako svého 

nástupce již v roce 1295. I přes toto Kertarajasanovo rozhodnutí, musel Jayanagara 

čelit mnoha intrikám a povstáním, těch, kteří tak mladičkého krále na trůně příliš rádi 

neviděli. Oporou mu v této době byl mladý palácový velitel Gajah Mada, který králi 

nejednou zachránil život. Tento vůdce se narodil okolo roku 1300, avšak kde, to není 

známo.  Obyvatelé  ostrova  Bali  ho  rádi  považují  za  svého  potomka,  přiklánět  se 

můžeme spíše k tomu, že pocházel odněkud z východní Jávy. Byl to ale právě Gajah 
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Mada, kdo přišel s myšlenkou sjednocení Indonésie, stal se tvůrcem majapahitského 

impéria a později dokonce násilně Jayanagaru odstranil. 

Král Jayanagara se ale  obával  uplatňování  nároku na trůn ze strany svých 

dvou sester. Svým rozhodnutím, že jim zabrání se provdat a on sám se naopak ožení,  

způsobil  velké nepokoje.  A tak se už jen čekalo,  až přijde vhodná chvíli  na jeho 

odstranění. Bohužel se tomu tak stalo brzy. Roku 1328 král onemocněl a bylo nutné 

mu  chirurgicky  odstranit  vřed.  Dvorní  lékař  Tanca,  který  krále  operoval,  ho  po 

zákroku probodl dýkou. Gajah Mada, který byl s Tancou domluven a celé operaci 

přihlížel, lékaře, poté, co provedl špinavou práci, též probodl a obvinil ho z vraždy 

krále. 

Po  králově  smrti  se  jeho  sestry  rychle  provdaly.  Princezna  Tribhuwana 

Tunggadewi  si  vzala  singhasarského  vladaře  Kertawardhanu  a  ještě  roku  1328 

dosedla jako první královna Majapahitu na královský trůn. Princezna Dyah Wiyat 

Rajedewi se také vdala a dále vládla knížectví Daha (město Kediri). Obě sestry se 

podporovaly a společně s další ženou Rajapatni (paní královou), známou též jako 

„královna  –  matka“,  tvořily  v  čele  státu  triumvirát,  zřejmě  jakýsi  pozůstatek  po 

dávném matriarchátu.  Jedná se o charakteristický rys  indonéské kultury,  která  na 

rozdíl od západní společnosti, cítí úctu k ženě a projevuje jí tak patřičnou vážnost.   

Roku 1334, kdy se královně Tribhuwana Tunggadewi (1328–1350) narodil 

syn Hayam Wuruk, zasáhlo východní Jávu velké zemětřesení. Do popředí se opět 

dostává  Gajah  Mada,  věrný  tradicím  majapahitského  rodu.  V  době,  kdy  byl 

jmenován  ministrem,  zahrnovala  říše  Majapahit  jen  území  východní  Jávy,  a  tak 

Mada  slavnostně  přísahal,  že  sjednotí  celou  Indonésii.  Po  četných  výbojích 

zahrnovala Nusantara, jak zněl název celého impéria s centrem v oblasti Majapahit, 

již téměř celé území dnešní Indonésie včetně Malajského poloostrova. Bali anektoval 

v  roce  1343.  Majapahit  se  také  stal  námořní  velmocí,  která  měla  na  severu  pod 

kontrolou  všechny  námořní  cesty.  Po  narození  prince  Hayama  Wuruka  ustupuje 

politický vliv královny Tribhuwana Tunggadewi postupně do pozadí.  

Roku 1350 usedá, pod vladařským jménem Rajasanagara,  na majapahitský 

trůn princ Hayam Wuruka (1350–1389), jehož vláda je označovaná za nejslavnější 

dobu  javánských  dějin.  Období  království  Madjapahit  je  též  obdobím,  kdy 

v Indonésii vrcholila hinduistická filozofie. Nešlo však o expanzi indické kultury, ale 

o sílící  vliv javánského hinduismu,  tedy hinduistického náboženství  s javánskými 

animistickými prvky. Domácí javánské kulturní prvky a komplexy se prosazovaly ve 
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všech  oblastech  výtvarného  umění,  architektury,  literatury,  divadla,  apod.  Na 

královských dvorech se pořádaly velkolepé slavnosti  a působila zde řada umělců. 

Období tohoto javánského rozkvětu popsal v roce 1365, rok po smrti Gajaha Mady, 

tehdejší dvorní básník Mpu Prapanca ve svém díle  Negarakertágama (čili  O uspo-

řádání  státu).  Dílo  se  zabývá  způsobem  života  javánských  obyvatel,  popisem 

institucí  a  ekonomických  styků  majapahitské  dynastie  s  různými  oblastmi  jiho-

východní Asie (Myanmarem, Thajskem, Kambodžou, Indií, Čínou atd.). 

Jak  bude  ještě  blíže  řečeno  panovníci  byli  běžně  pokládáni  za  vtělení 

některého z hinduistických bohů, a tak byli s božskými atributy ve svém posmrtném 

stánku – candi, také zobrazováni. Povinností každého panovníka bylo pečovat o tyto 

svatá místa, tedy místa zasvěcená jeho předchůdcům. I král Hayam Wuruk tohoto 

poslání dostál, a to když roku 1359 podnikl velkou cestu po východní Jávě. Výpověď 

o průběhu této poutě nejdeme opět v díle Nagarakertágama. 

Politika  takto  vzkvétajícího  království  pochopitelně  vyžadovala  i  vrstvu 

státních úředníků a silnou armádu schopnou čelit nepřátelským vojskům. To vše bylo 

financováno z daní  obyvatel.  A jak je  tomu všude na  světě,  stal  se  tento aspekt 

popudem  k  nevoli  poddaných.  Po  roce  1389,  kdy  zemřel  král  Hayam  Wuruk 

Rajasanagara, tak došlo ke stagnaci ve společenském vývoji. Následkem byl rychlý 

rozpad feudálního panství a úpadek celého státu. 

Než  se  dostaneme  k  následovníkům  krále  Hayam  Wuruka,  nesmíme 

zapomenout  na  západojavánskou  historii.  V  době  působení  tohoto  panovníka  na 

západní  Jávě  vládl  nástupce  krále  Rahyang  Niskala  Wastu  Kancana,  panovníka 

království  Sunda,  Sri  Baduga Maharaja  (1350–1357)  – král  v  Pakwan Pajajaran, 

nového  města  sundského  království.  I  období  jeho  vlády  je  opředeno  mnoha 

nejasnostmi.  Podle  historiografického  díla  Pararatonu (neboli  Knihy  králů), 

sepsaného snad v roce 1481 a díla  Carita Parahyangan  (neboli  Příběhy z Para-

hyanganu),  z konce 16.  století,  doprovázel  roku 1357 Sri  Baduga Maharaja svou 

dceru  jako  nevěstu  Hayama  Wuruka  do  Majapahitu.  Princezna  se  však  ženou 

majapahitského  panovníka  nikdy  nestala,  protože  zásluhou  intrik  došlo  u  města 

Bubat (severně od hlavního města Majapahitu) ke střetu s vojáky Gajaha Mady. Sri 

Baduga Maharaja v boji padl a jeho dcera prý spáchala sebevraždu. Král měl též 

syna, který byl však ještě příliš mladý, a tak se prozatím vlády ujal regent Hyang 

Bunisora. V roce 1371 ho pak vystřídal právoplatný nástupce trůnu Maharajanův syn 
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–  Prabu  Niskala  Wastu  Kancana  (1371–?).  O  jeho  vládě  a  dalších  panovnících 

sundského království v Pajajaranu toho mnoho nevíme.   

Dalším    králem   Majapahitu   byl   Wurukův   zeť   Wikramawardhama 

(1389–1429),  manžel  Hayam  Wuruk  Rajasanagarovy  dcery  –  Kusumawardhani. 

Roku  1429  zemřel  a  na  trůně  ho  vystřídala  jeho  dcera  Suhitá  (1429-1447).  Po 

královnině  smrti  nastoupil  druhý  Wikramawardhanův  potomek  –  syn  Dyah 

Kertawijaya (1447–1451). Dalším panovníkem Majapahitu se stal vládce knížectví 

Kahuripanu  –  Rajasawardhana  Dyah  Wijayakumara  (1451–1453),  jehož  přesná 

genealogická souvislost s majapahitskou dynastií není známa. Po nastoupení na trůn 

byl  často  nazýván  jménem  Sang  Sinagara  a  říkalo  se  o  něm,  že  trpěl  duševní 

poruchou. Po jeho smrti  nastalo období tříletého bezvládí, které ukončil panovník 

Purwawišesa  Girišawardhana  (1456–1466).  Dalším  vládcem  majapahitského 

království byl Suraprabhawa (1466–1468), titulován jako abhiseka Singhawikrama-

wardhana a známý též jako Giripati Prasuta Bhupati Ketubhuta. Z království byl prý 

vypuzen  nejmladším synem Rajasawardhany,  který  pak v  Majapahitu  vládl  dále, 

a tak byl Singhawikramawardhana nucen převést centrum své moci do Dahy, kde 

také roku 1474 zemřel. Po smrti tohoto vladaře nastoupil na místo majapahitského 

panovníka, s mocenským centrem ve městě Daha, jeho nejmladší syn Ranawijaya 

(1478–?).  Ten  se  usilovně  snažil   sjednotit  celou  majapahitskou  říši.  Délka  jeho 

vlády není  přesně známá a i  následující  osud království  je dosud zahalen  mnoha 

tajemstvími. Víme jen tolik, že jeho hlavním nepřítelem byl nový panovník v Maja-

pahitu,  kterého  však  roku  1478  přemohl  a  stal  se  tak  novým  vladařem 

znovusjednoceného  Majapahitu.  V  nápise  pocházejícího  z  roku  1486  sám  sebe 

nazývá králem Majapahitu, Janggaly, Kediri, a též vladařem  v Kelingu. Avšak zdá 

se, že i přes tato vítězně znějící panovníkova slova, byl již Majapahit královstvím 

podřízeným moci panovníka v Kelingu. Někdy v letech 1486 až 1512 se stalo znovu 

hlavním  městem  říše  město  Daha  (Kediri).  V  této  době  již  upadá  moc  krále 

Ranawijaya a hlavní osobností majapahitského království v Kediri se stávají Gusti 

Patih, snad králův zeď, a správce města Tubanu (severovýchodní pobřeží Jávy)  – 

Adipati Wira, známý též pod jménem Pate Vira. Nyní se již dostáváme do období, 

kdy  začal  do  Indonésie  pronikat  rozmáhající  se  islám.  Adipati  Wira  islám,  byť 

v mírnější podobě, přijal a využil jej k posílení své moci. 

Království Kediri (Daha) tedy bylo pokračováním království Majapahit. Kdy 

toto království přesně zaniklo, není známo, ale k jeho pádu přispělo jak království 
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Keling, tak rostoucí vliv přímořských států, kam přicházející islám pronikal snadněji. 

Za  léta  definitivního  konce  panování  království  Kediri  a  tedy  i  tradice  majapa-

hitského státu můžeme označit  dobu mezi lety 1514 až 1528. Islámská ideologie, 

která se šířila společně s kupci z asijského kontinentu, se stala hrozbou, která později 

zcela ukončila vládu hindu-javánské kultury. 

V době konečného zániku majapahitské říše již na Malajském poloostrově 

vzkvétal přístavní městský stát Malakka, který se stal brzy baštou islámu a z něhož se 

tato náboženská ideologie rozšířila do Indonésie. Ve stejném období, v letech 1482 

až 1521, vládl na západní Jávě v sundském království Pajajaran král Jayadewata. 

V jeho království již mnozí obyvatelé přijali  islám, za své náboženství, čemuž se 

snažil  panovník  všemožně  zabránit.  Pomoc  se  snažil  najít,  stejně  jako  vládci 

království Kediri a Tubanu, u Portugalců nacházejících se v té době v Malace. Ti 

vedli svou obchodní trasu právě podél pobřeží ostrovů Jáva a Bali. Za oplátku jim 

roku 1518 přislíbil vybudování obranné pevnosti na pobřeží sundského království, 

v  západojavánském přístavu  Sunda  Kelapa  (dnešní  Jakarta).  Avšak  než  tak  stihl 

učinit bylo v roce 1526 toto přístavní město dobyto. 

Jayadewatův  nástupce,  král  Surawisesa  (1521–1535),  čelil  muslimským 

vojskům  vcelku  úspěšně,  ale  další  panovník,  král  Ratudewata  (1535–1543),  již 

sundské království ochránit nedokázal. Před islámskou armádou, jíž nedokázal čelit, 

odešel do samoty a zbytek svého života strávil v meditacích asketickým způsobem 

života.  Další  panovníci  zanikajícího  sundského  království  Pajajaran  byli  též 

neúspěšní. Na konci panování posledního vládce říše, krále Nusirya Mulya (?–1579), 

byla již země zcela pohlcena islámskou ideologií.

2.4.5 Bali pod nadvládou Majapahitu
Významnost javánského království Majapahitu se významně dotklo i dějin ostrova 

Bali. Zlomovým rokem v dějinách je rok 1343, kdy byl celý ostrov dobyt a kolonizo-

ván ministerským předsedou neboli zemským správcem majapahitské říše Gajahou 

Madou  (1364–?).  Prvním  majapahitským  vládcem  na  Bali  byl  Dalem  Ketut  Srí 

Kresna  Kepakisan  (1350–1380).  Jako  centrum  své  vlády  si  vybral  na  východě 

ostrova  oblast  Samprangan  a  začal  s  rozdělováním  půdy  majapahitské  šlechtě. 

Změny, které s sebou toto kolonizování ostrova přinesly, včetně zavádění kastovního 

systému, nebyly Balijci přijati.  Ti si začali  stavět své vlastní vesnice,  většinou ve 
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vzdálených horských oblastech. Dodnes v balijské společnosti nalezneme potomky 

těchto  balijských  domorodců,  známých  jako  Agabalijci  neboli  Mulabalijci,  tedy 

původní Balijci. Žijí v oddělených vesnicích – například Tengana nedaleko Candi 

Dasy a Trunyan u Baturského jezera, a uznávají původní tradice balijské společnosti. 

Po smrti krále Kepakisana na trůn nastoupil jeho syn Dalem Ketut Ngulesir 

(1380–1460) a přesunul hlavní město říše na východ ostrova do Gelgelu. Zde začíná 

nové období balijských dějin, doba gelgelského panovnického rodu. 

V 15. století již vláda království Majapahit začala upadat, díky rozšiřujícímu 

se  vlivu  islámu  (viz  výše).  Ostrov  Bali  se  tak  stal  útočištěm  nejoddanějším 

hinduistickým obyvatelům – šlechticům, kněžím, vojákům, umělcům a řemeslníkům 

– kteří zde rozšířili kulturní dědictví Jávy a obnovili hinudistickou víru. Právě ta je 

dnes nejcharakterističtějším znakem mírumilovného ostrova Bali. 

2.4.6 Zlaté období Bali
Za nejslavnějšího panovníka Bali je považován Ngulesirův následovník – král Dalem 

Watu Renggong (1460–1550). Ke své říši připojil nejvýchodnější část ostrova Jáva 

oblast Blambangan a ostrovy Lombok a Sumbawa. Jeho vláda je spojována s roz-

vojem kultury – vznikem uměleckých děl a výstavbou chrámů. Roku 1550 získal 

titul  dewa agung – „velký bůh“. Tento titul  se potom dědil  generacemi gelgelské 

panovnické dynastie, následující klungkungské dynastie až do 20. století. V této době 

dosáhlo Bali svého největšího rozvoje. 

Sláva zlatého věku však neměla dlouhého trvání a začala upadat s příchodem 

dalšího panovníka, nejstaršího syna Renggonga, krále Dalem Bekunga (1550–1580). 

Během své vlády musel čelit střetům s okolními ostrovy, které přivedlo království do 

potíží.  Jemu  a  ještě  jeho  následovníkovi,  mladšímu  bratrovi  Dalem Segeningovi 

(1500–1605), se sice ještě podařilo sídelní trůn udržet, avšak dalšímu panovníkovi 

Di  Made  Bekungovi  (1605–1686)  již  nikoli.  Během  jeho  vlády  Bali  přišlo 

o  Blambangan,  Lombok  i  Sumbawu.  Rozmáhajácí  se  vliv  islámu  na  okolních 

ostrovech tak sice nepohltil přímo samotné Bali,  avšak připravilo ho o jeho okolní 

území.17

17 Dubovská, Z. - Petrů, T. - Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005.
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Dějiny  jihovýchodní  Asie  zde  rozhodně  nekončí.  Doba  stavění  monumentálních 

chrámových komplexů, svědků éry hinduisticko-buddhistických chrámů, však ano. 

Některé z nich nám dodnes mnohé řeknou na svých reliéfech,  svou velikostí,  ale 

i  ruinami,  které  z nich  zbyly.  Avšak jaké  majestátnosti  se  pyšnily  v době jejich 

největší slávy, si můžeme jen představovat. Období sílících evropských a islámských 

vlivů již do této práce nepatří, snad jen zmínka, že právě tyto kultury jsou i dnes 

důvodem postupného zániku původních  jihovýchodoasijských kultur,  jejich tradic 

a architektury. 
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3. Chrámové komplexy jako mocenská, 
náboženská, kulturní a sociální centra 

 

Monumentální chrámy jihovýchodní Asie a jejich symbolický význam jsou nedílnou 

součástí  kulturního  dědictví  celého  lidstva.  Chrámová  architektura  představuje 

kulturní fenomén, jehož prostřednictvím je možné postihnout kontinuitu hinduistické 

a  buddhistické  kultury  jihovýchodní  Asie.  Chrámy  nepředstavují  pouze  doklad 

vyspělé  architektury,  ale  jsou  dodnes  živým  svědectvím,  které  umožňuje  popsat 

a  interpretovat  podstatu  lokálních  a  historických  kultur  jihovýchodní  Asie  jako 

integrovaného  celku.  Architektura  zdejších  chrámů  z  kulturologického  hlediska 

představuje unikátní  sémiotický systém, který je možné číst  jako kulturní  text na 

různých úrovních. Již sama architektonická koncepce buddhistických a hinduistic-

kých chrámů, jejich sochařská výzdoba a kamenné reliéfy jsou nadčasovou ilustrací 

způsobu  života,  principů  a  norem  sdílených  příslušníky  historických  kultur. 

Vzhledem k tomu, že tyto chrámy jsou dodnes posvátnými místy, v nichž probíhají 

náboženské slavnosti a rituály,  je možné jejich význam a smysl interpretovat také 

v  kontextu  současné  kultury.  Jinými  slovy,  stejně  jako  všechny  lidské  artefakty, 

i chrámy mají svůj důležitý význam a funkci. Avšak o historických stavbách můžeme 

říci,  že  se  jejich  význam,  lépe  řečeno přínos,  v  souvislosti  s  historií  mění.  Byly 

postaveny jako sídlo panovníka či hrobka, které měly svou monumentálností ukázat 

moc  a  bohatství  království.  Dnes  nám však  svými  náboženskými  symboly  spíše 

vypovídají  o  životě  tamějších  obyvatel  a  stávají  se  tak  „otevřenou knihou“ dějin 

těchto oblastí.

V  jihovýchodní  Asii  se  právě  díky  rozpínajícímu  se  vlivu  hinduismu 

a  buddhismu  šířily  indické  stavební  tradice.  Tato  difuze  architektonický  prvků 

zapříčinila, že se na konci 13. století v jihovýchodní Asii nacházely různé varianty 

stúpy a další architektonické prvky. Přesto, že pod vlivem neustálých mocenských 

střetů a náboženských vlivů většina těchto staveb zchátrala či byla zničena, podařilo 

se v 19. a 20. století alespoň některé z nich znovu oživit. A právě tyto svatyně jsou 

pro nás dnes důležitými svědky minulých kultur.
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Nejznámějšími a historicky a architektonicky velmi úspěšnými stavbami byly 

stavby  Angkor  Vat  v  Kambodži  a  Borobudur  na  Jávě.  Tyto  dva  velmi  odlišné 

skvosty jihovýchodní Asie.

Nejen sídlo panovníka

Stejně  jako  egyptské  pyramidy,  byly  i  chrámové  komplexy  místem,  které  bylo 

budováno po několik let, místem, které poskytovalo práci, místem, kde lidé trávili 

téměř celý svůj život. Největší chrámové komplexy se stávaly opravdovými městy, 

zaměstnávající  tisíce  osob.  Armády  služebníků  tak  zajišťovaly  fungování  tohoto 

chrámového aparátu. Chrámová města tak byla kulturními, mocenskými, nábožen-

skými  i  sociálními  centry.  Mnoho  z  chrámů  jihovýchodní  Asie  bylo  postaveno 

v měřítku  egyptských pyramid,  připomínající  propracování  středověkých katedrál. 

A stejně jako ony, byly důležitým duchovním centrem.  

Náměty soch z hinduisticko-buddhistického panteonu nesloužily pouze jako 

modly,  ale  i  jako  vyjádření  touhy  po  vědění,  ve  kterém  se  odráželo  mnoho 

uměleckých stylů. Tyto proměny můžeme lehce zaznamenat na proměnách Buddhy, 

jak  si  popíšeme  dále.  Mnoho  chrámů  pak  zobrazovalo  velké  množství  skulptur 

z pozemského života.  Samotné stavby často představovaly mytickou hora Méru – 

centrum  vesmíru  symbolizující  sídlo  bohů,  které  postavil  bůh  Indra  k  uchování 

Buddhových  ostatků.  Panovníci  stavěli  své  chrámy  podle  hinduistických 

a buddhistických zásad,  a to  jako symbolické  výrazy kosmických témat.  Domácí 

uctívání předků se tak propojilo s myšlenkou vesmíru a hory Méru, která je středem 

vesmíru. 

Další  velice důležitá  funkce chrámů byla proměna jeho významu po smrti 

panovníka,  kdy  se  z  chrámového  města  stalo  královské  mauzoleum.  Svatyně 

jihovýchodní Asie z toho hlediska předčí význam mnoha jiných staveb. Nejmocnější 

panovníci nechávali stavět hroby i pro členy své rodiny a jejich stavby se tak staly 

jakýmsi spojovacím článkem mezi generacemi. 

Chrámové  komplexy  však  byly  i  akulturačním  článkem  rozličných  kultur 

a  četné  chrámy  jsou  dokladem  bohatého  propletení  domácích  a  importovaných 

prvků. 
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3.1 Architektura 
Šíření  kulturních  prvků  a  komplexů  můžeme  číst  právě  na  architektuře  chrámů 

a chrámových komplexů. O chrámech můžeme říci, že jsou přehlídkou soch, maleb 

a dekorativního umění. Mezi hlavní část chrámového komplexu patří stúpa (Indie, 

Indonésie) neboli čedi (Thajsko, Srí Lanka) neboli prang (Kambodža), věž, která je 

pro  chrámovou  stavbu nejcharakterističtější.  Jedná se  o  dominantní  prvek celého 

komplexu spojována s místem uložení ostatků Buddhy. Dalšími částmi chrámu jsou 

chrámové lodě bót a vihárn. 

Při  bližším  prozkoumáním  historie  některých  architektonických  prvků  tak 

zjistíme, že to, co je nejvíce odlišuje, je jejich název, používaný v daném kulturním 

regionu. 

3.1.1 Wat, candi a pura 

Překlad slova „wat“ – „chrám“, je velice neuspokojivým překladem tohoto thajského 

termínu. Člověk si pod pojmem chrám představí budovu struktury, jaká je v případě 

křesťanských kostelů, ale s nimi nemá buddhistický wat nic společného. Pokud si 

nebudeme  všímat  obytných  prostor  a  ložnic  mnichů,  které  jsou  většinou  prostě 

zařízené,  i  když  to  tak  nemusí  být,  thajský  chrámový  komplex  v  sobě  zahrnuje 

několik  pozoruhodných  náboženských  budov.  Oba  centrální  chrámy  thajských 

historických měst Sukhothaie a Ayutthaye  mají  prostý, avšak výstižný název Wat 

Mahathat. Jméno takového chrámu je odvozeno ze dvou thajských slov „maha“ čili 

„veliký“ a „dhat“ neboli „památka“, „relikvie“. 

Monumenty  sahající  do  starověké  historie  Indonésie  jsou  označovány 

pojmem „candi“.  Termín můžeme přirovnat k thajskému použití  slova „chrám“ – 

„wat“. Bez ohledu na to, co původně jednotlivé stavby znamenaly, se slovo „candi“ 

dává před název objektu, stejně tak, jako my vytváříme například sousloví chrám 

Borobudur. Původní názvy staveb se nám bohužel ve většině případů nedochovaly, 

a tak při jejich znovuobjevení dostaly jména po vesnicích, ve kterých se nacházejí, či 

které jsou v jejich nejbližším okolí. Velké či malé chrámy, hrobky, modlitebny nebo 

jiné dochované památky si tedy dnes nesou svá jména tvořená spojením slov „candi“ 
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a jména určité lokality (např. Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi 

Prambanan).

Stejným označením, jakým je „wat“ či „candi“ je i „pura“. Tento pojem se 

však omezuje pouze na hinduistický chrám (např. Pura Besakih).18 

3.1.2 Stúpa a čedi  

Stúpa je typ volně stojící buddhistické sakrální stavby. Původně byla určena k ucho-

vání relikvií  Buddhy, jeho žáků nebo jiných významných osobností.  Její forma je 

tedy odvozena z náhrobní mohyly. V pozdější době se stúpa stala svatyní pamětní, 

nezbytnou  součástí  architektury,  budovanou  na  významných  buddhistických 

lokalitách.  Původ  stúpy  sahá  až  do  doby  předbuddhistické  Indie,  kdy  byly  nad 

schránky s relikviemi navršeny kameny nebo cihly. S příchodem buddhismu začaly 

být stavby sofistikovanější. V Indii měla obvykle tvar polokulovité stavby (anda) na 

kruhovém  půdorysu,  zakončené  hranolovitým  nástavcem  (harmika)  pro  uložení 

relikvií,  s  kamenným  slunečníkem  na  vrcholu  (čhattra),  obehnaná  kamennou 

ohradou se čtyřmi branami. Stúpa disponuje též ochozem, ke kterému vede většinou 

dvouramenné  schodiště  (sopana).  Uctívání  buddhismu  a  úcta  k  této  svatyni  se 

uskutečňuje  rituálním  obcházením  nebo  výstupem  na  stúpu  (např.  Borobudur), 

spojených s meditací. Mnoho menších stúp bylo stavěno jen jako votivní objekty.

S historií vývoje stúpy nalezneme i odpověď na hádanku, jak je možné, že 

téměř každá stúpa či chrám uvádějí, že uchovávají ostatky samotného Buddhy. Podle 

tradičního  pojetí  nastal  po  Buddhově  smrti  spor  mezi  osmi  králi  o  vlastnictví 

a uložení jeho ostatků. Buddhovy ostatky byly nakonec rozděleny na osm dílů, nad 

které jejich majitelé navršili stúpy. Za vlády krále Ašóky však měly být tyto stúpy 

otevřeny a rozděleny na osmdesát čtyři tisíc částí, které byly rozesety do všech koutů 

Indie a nad nimi postaveny stúpy. S největší pravděpodobností se začaly právě za 

krále Ašóky stavět stúpy určené pouze k uctívání a šíření buddhismu.

Legenda o rozdělení Buddhových ostatků na osm dílů je též vysvětlením pro 

ikonografické určení osmi typů stúp vztahují se k důležitým událostem Buddhova 

života. Určit tak můžeme: lotosovou stúpu, upomínající na Buddhovo narození, stúpu 

vítězství nad všemi překážkami,  stúpu moudrosti,  stúpu zázraků, stúpu sestoupení 
18 Jöckle, C. - Kerstjens, Ch.: Stavební slohy ve světové architektuře. Praha: Mladá fronta 2005.
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z nebe Tušita, stúpu jednoty, stúpu vítězství a osmou stúpu parinirvány – nejvyššího 

stupně osvícení. Jiná teorie o vzniku těchto osmi typů stúp však praví, že se jedná o 

osm  důležitých  zastávek  v  Buddhově  životě.  Na  těchto  důležitých  místech,  kde 

Buddha působil, jsou ve stúpách uchovány jeho relikvie.  

Nejstarší stúpy nalezneme na indickém subkontinentu, odkud se se šířením 

buddhismu rozšířily do okolních zemí a získaly nové regionálně specifické formy. 

V jihovýchodní Asii tak nalezneme čedi, četiju, prang, na Dálném východě pagodu, 

na Srí Lance dágobu a v Tibetu čorten. Za jedinečnou stúpu pak můžeme považovat 

javánský chrámový komplex Borobudur, který je vlastně pyramidou ve tvaru stúpy.

Thajské čedi je thajská obdoba stúpy, neboli srílanské dágoby. Srílanský typ 

má  kvadratickou  nebo  kruhovou  základnu,  na  které  spočívá  polokruhová  stavba 

(anda),  která se směrem vzhůru zužuje. Je obklopená ochozem (paradakšina, patha) 

s kaplemi na všech čtyřech světových stranách.  Na vrcholu je umístěn kvádr pro 

uložení ostatků (harmika) se slunečníky na stožáru (čhattra). 

Mezi nejstarší thajské čedi patří ty v Sukhothai, které pozměňují cejlonský 

typ v proporcích jednotlivých částí. Podnož je zdobena výklenky se sochami Buddhy 

nebo  slonů.  V  období  Ayutthay  byly  k  tělesu  stavby  přidány  na  všech  čtyřech 

světových stranách přístavky, tak, jak bylo zvykem na Srí Lance. Poslední vývojový 

stupeň čedi má kvadraticky příčný řez několikrát zalomený v rozích stavby.19 

3.1.3 Prasát a prang
Ještě  před khmerským prangem existoval  starobylejší  prasát,  ze  kterého se prang 

vyvinul.  Jednalo se o věžovitou svatyni  s  čtvercovým půdorysem, postavenou na 

stupňovité základně. Celá stavba tak trochu připomínala pyramidu. 

„Prang“ neboli „věž-svatyně“ se vyvinul ze starých kmerských chrámových 

věží – prasátů. Jedná se o typ stúpy, která byla zformovaná do vřetena kukuřičného 

klasu. Oproti prasátům, které tvarem připomínají spíše plod ananasu, je tedy štíhlejší. 

Má  pravoúhlý  půdorys,  vysokou  stupňovitou  podnož  a  celu,  nad  kterou  se  tyčí 

samotná  věž.  K cele  vedou na všech čtyřech  stranách dosti  strmé  schody,  avšak 

k  samotná  cele  vede  jen  jeden  vchod.  Vnější  výklenky  stěny  cely  zdobí  sochy 

Buddhů ve výklencích. Na vrcholu věže často nalezneme Šivův trojzubec. Typickým 

19 Jöckle, C. - Kerstjens, Ch.: Stavební slohy ve světové architektuře. Praha: Mladá fronta 2005.

55



příkladem prangu je thajský komplex Wat Arun, neboli „Chrám jitřního úsvitu“. Je 

znám právě svou siluetou s pěti khmerskými prangy. Wat Arun je opravdu klasickou 

stavbou  ayutthayského  slohu.  Prag  i  čedi  mají  stejnou funkci.  S  prangem se  ale 

setkáme mnohem častěji, neboť jeho staviteli byli výhradně panovníci.

Plánky: Srovnání vybraných typů asijských věží.20 

      

           srílanská dogoba           nejstarší thajské čedi v Sukhothai   novodobá podoba thajského čedi

                                prasát                                          prang do roku 1500                    prang od 16. století

20 Jöckle, C. - Kerstjens, Ch.: Stavební slohy ve světové architektuře. Praha: Mladá fronta 2005. 
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Na následujících obrázcích můžeme porovnat různé podoby stúpy. Na vybraných stavbách tak vidíme 
jak se její  funkce  od prvotní  schránky určené  k uchování  ostatků  Buddhy a  svatých přenesla  do 
reprezentativní sféry symbolizující sídlo a moc panovníka. Ať už stúpa jako prang, čedi či prasát, byla 
vždy centrem chrámových komplexů.

          

         Candi Borobudur (Jáva)                                Wat Mahathat (Ayutthaya)                      Wat Phra Si Sanphet (Ayutthaya)

         Wat Mahathat  (Ayutthaya)                                   Bajon (Angkor Thom)                           Wat Mahathat (Sukhothai) 

                                                                     
               Candi Prambanan                                       Angkor Vat (Angkor)                                Wat Sri Sawai (Sukhothai)
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3.1.4 Bót, vihárn
Bót je  centrální  svatyně  chrámu,  jeho nejposvátnější  prostor,  ve kterém probíhají 

ceremonie,  například vysvěcení.  Budova je určena osmi hraničními kameny,  které 

leží vně chrámu – čtyři v rozích a čtyři po směru hlavních světových stran.  

Vihárn je síň, velká hala připomínající bót, avšak není ohraničena kameny. Ze 

sanskrtského  slova  „vihara“  znamená  příbytek,  což  napovídá  jeho  širší  funkci. 

Vihárn je určen ke kázání jak mnichů, tak i lidových kazatelů. Někdy je ztotožňován 

s bótem. Obě stavby jsou však světskými stánky Buddhových soch a výjevů z budd-

histické mytologie.  

3.2 Buddhovy atributy  
Buddha měl  v architektuře své zásadní místo.  Kromě symbolu šířící  buddhistické 

učení  se jednalo o nejsvatější  část  svatostánků.  Buddhovo zobrazení  či  zasvěcení 

chrámů jemu znamenalo umožnit mu, aby se zobrazil ve hmatatelné podobě. Dílo se 

tak  stalo Buddhou samým a nebylo  již  považováno za „jakékoli“  umělecké  dílo. 

Umělec se dostal zcela do pozadí, za to Buddhovy svatostánky se staly nedotknu-

telnými posvátnými místy, jejichž znesvěcení se trestalo nejpřísnějšími postihy. 

Sochy Buddhy byly zhotovovány z jak kamene, bronzu, štuku, tak  i pálené 

hlíny. Jeho provedení bylo též rozmanité. V počátcích hovoříme Buddhovi sedícím 

po indickém nebo evropském stylu, později se pak setkáváme se stojícím Buddhou. 

V 11. století v Thajsku vzrostl počet Buddhových děl, kdy se setkáváme se sedícím 

Buddhou chráněného  nágou (obrovským hadem, zobrazovaným většinou s jednou 

hlavou), jehož provedení je odvozeno od khmerských předloh. 

Přesto,  že  množství  zobrazení  Buddhů  bylo  vskutku  rozmanité,  můžeme 

hovořit o jakémsi tradičním Buddhově vyobrazení.  Pro něj je typická jeho pozice 

v  sedě,  na  trůně  z  lotosového  květu,  se  zkříženýma  nohama.  K  dalším  jeho 

charakteristickým  znakům  patří  vlasy,  které  má  Buddha  sepnuty  do  drdolu 

umístěného na temeni hlavy. Drdol začal symbolizovat Buddhovo nejvyšší poznání 

a stal se znakem těch, kteří dosáhli nirvány či stojí na prahu jejího dosažení. Oči jsou 

jedním  z  Buddhových  nejméně  výrazných  rysů.  Zobrazovány  bývají  přivřené, 

sklopené dolů a zahleděné do sebe. Mírný pohled dolů tak má symbolizovat pokoru 
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a  soustředěnost  typickou  pro  buddhismus.  Úrna,  kulaté  znaménko  či  hrbolek 

umístěný uprostřed čela, značí Buddhovu urozenost. Zobrazován může být též jako 

stočený  pramínek  vlasů,  umístěný  mezi  obočím,  který  symbolizuje  zdroj  světa 

přírody.  Uši  má  Buddha  prodloužené.  Jeho  delší  lalůčky  naznačují,  že  se  dříve 

oddával životním radovánkám. Protažení uší tak má připomínat, že i Buddha kdysi 

nosil  těžké  náušnice,  charakterizující  aristokratické  postavení.  Jeho  krk  je 

zobrazován se třemi vráskami,  jež jsou symbolem štěstí  a krásy.  Tyto  tři  záhyby 

mohou být zobrazeny též na Buddhově břiše. Ruce ukazující různá gesta prstů a paží 

jsou známy jako takzvané mudry. Jednotlivé mudry symbolizují určité stavy či děje. 

Typická pro Buddhu je též zlatá pokožka a prosté mnišské roucho.

Ve všech kulturách nalezneme zobrazení Buddhy s uzlem nebo drdolem na 

temeni  jeho hlavy.  jak již bylo řečeno symbolizuje  nejvyšší  poznání a je znakem 

těch, kteří již dosáhli nirvány nebo jsou před jejím dosažením. Buddha je zobrazován 

s malými kadeřemi vlasů, téměř vždy stočené po směru hodinových ručiček. Tento 

tvar vlasů získal po té, co se zbavil starého způsobu života a ustřihl si své dlouhé 

vlasy. Jeho krátké vlasy se přirozeně stočily do kadeří. Zobrazení Buddhy se zcela 

oholenou hlavou bývá řídké. Jeho známý uzel je někdy protažený vzhůru, připomína-

jící plamen. Toto zobrazení Buddhových vlasů bývá v různých kulturách vysvětleno 

odlišně. V Indonésii, jižní Indii a na Srí Lance tento tvar pochází z plamene hinduis-

tického boha ohně Agniho. Oheň symbolizuje ničení věcí, včetně nevědomosti, a tak 

je tento Buddhův protažený drdol znakem moudrosti a poznání. Jinde v buddhistic-

kých kulturách, například v Tibetu a Thajsku, je toto protažení vlasů ornamentálním 

prvkem. Obecně je tento prvek znám jako klenot plnící všechna přání.21

3.2.1 Asány a mudry 
Riruální  držení těla,  sanskrtsky  asány zobrazují Buddhu ve výrazu určité energie. 

Podskupinou těchto asán jsou sthany, neboli pózy vstoje. Nejznámějším zobrazením 

Buddhy je bezpochyby Buddha sedící (v lotosovém květu), které zobrazuje meditaci. 

Velice  časté  zobrazení  je  též  Buddha  sedící  na  svinutém  hadovi  nágovi,  který 

Buddhu  ochraňuje  svou  rozšířenou  částí  hlavy.  Příběh  vypráví,  jak  byl  Buddha 

v  období  dešťů  při  své  meditaci  chráněn  hadem,  který  poskytuje  ochranu  před 

21 Blau, T. & M.: Buddhistické symboly. Olomouc: Fontána 2003; Jordan, M.: Buddha. Praha: Ottovo 
   nakladatelství 2005.
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bouřemi a proti vlhké půdě. Buddhovu smrt a jeho vstup do nirvány pak symbolizuje 

ležící Buddha. Stojící Buddha je oproti tomu symbol jeho sestupu z nebe Trájastrinša 

(Távatinsa)  poté,  co se setkal  se svou matkou a zasvětil  ji  do svého kázání.  Též 

kráčející Buddha zobrazuje jeho sestup z nebe. 

Mezi průkopníky v zobrazování Buddhy patří bezesporu sukhothajší umělci, 

kteří  byli  svým sochařským uměním vyhlášeni.  Jejich Buddha byl  elegantní útlou 

sochou se štíhlou tváří. Jako první začali zobrazovat kráčejícího Buddhu, s nakro-

čenou nohou a rukou v gestu  vitakarka mudra neboli gestu argumetnace. Kráčející 

Buddha zobrazuje nenapodobitelnou oduševnělost.

Buddha je  nejčastěji  zobrazován v sedě a  znázorňuje některou z  muder  – 

svatých gest Buddhových rukou. Stejně jako asány i mudry zobrazují určitou energii. 

Gesto  uklidnění  –  abhaya –  je  gestem  požehnání  a  ochrany,  ale  i  nebojácnosti 

a  povzbuzení.  Toto  gesto  Buddha použil  po  svém osvícení,  jehož  poselství  bylo 

„nebojte se“. Gesto dotyku – bhumiparsa – je gesto osvícení, ke kterému se Buddha 

dostal po čtyřech týdnech meditace, kdy úspěšně odolával pokušení boha zla Marase. 

Tímto gestem Buddha povolává Zemi jako svědkyni pro uskutečnění buddhovství. 

Příklady gest znázorňující Buddhovy pozice rukou – mudry22 

 abhaya-mudra         bhumiparsa-mudra             varada-mudra                   dhunana-mudra           dharma-čakra-mudra

gesto uklidnění                 gesto dotyku se zemí             gesto přízně          gesto meditace, rovnováhy       gesto zvěstování nauky

Gesto poskytování přízně –  varada – je symbolem pravdy, kterou Buddha nabízel 

lidu. Byť se sám odpoutal od světa a jeho smyslových požitků, zůstal s lidmi natolik 

ve  spojení,  aby je  uchránil  jejich  utrpení.  Jedná se  o  gesto  milosrdenství.  Gesto 

vnitřní rovnováhy – dhunana – zobrazuje absolutní rovnováhu při meditaci. V tomto 

stavu  jsou  zrušeny  protiklady  a  Buddha  jím  dosáhl      stav hluboké meditace. Gesto 

22 B. a. [online]. 2006 [cit. 2006-02-05]. Mudras. Dostupné z WWW: <http://www2.bremen.de/info/ 
   nepal/Icono/Mudras>.
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zvěstování nauky – dharma-čakra – vyjadřuje učení a zároveň uvedení této nauky do 

pohybu. Jedná se o gesto kázání a symbolizuje okamžik, kdy Buddha roztočil kolo 

učení, jako cesty a uzdravení.23

3.3 Hinduistická božstva  
Nejvyšší trojicí hinduistických božstev byl Brahma, Šiva a Višnu. Příliš abstraktní 

bůh  Brahma  neboli  Stvořitel  se  však  nikdy  nestal  předmětem  většího  uctívání. 

V centru náboženského uctívání tak stojí zbylí  dva bohové – Šiva, bůh plodnosti 

i smrti, neboli „Ničitel světa“, a Višnu, jeho „Obnovitel“. Hinduistické náboženství 

se opírá o vývoj šesti klasických filozofických systémů – mímánsu (nejstarší z nich) 

a védántu, njáju a vaišéšiku, sánkhju a jógu. Nejvýznamnějšími náboženskými směry 

jsou pak  višnuismus a  šivaismus,  které  můžeme považovat  za dva základní  kulty 

hinduismu. Ve východní Indii je tímto kultem též šaktismus.

Ničitel  Šiva má podvojný charakter,  a proto i  řadu jmen. Přesto, že slovo 

„šiva“ znamená „milostivý, přívětivý“, vystupuje též jako Rudra, jako bytost strašná 

a obávaná. Často je nazýván Mahádéva čili „Velkým bohem“ nebo Mahéšvara neboli 

„Velkým pánem“. Jeho kult je oproti višnuismu a buddhismu spojován se zvířecími 

oběťmi. Jeho žena Šakti – bohyně zosobňující jeho božskou sílu, je též uctívána pod 

mnohými jmény. K dalším bohům šivaistického panteonu patří i jejich syn Ganeša, 

uctívaný jako bůh moudrosti. Charakteristickým pro šivaismus je uctívání Šivy jako 

pána  a  stvořitele  všech  bytostí.  Často  je  alegoricky  uctíván  v  podobě  falického 

symbolu – lingamu. Ten je též symbolem energie a božské síly. Plodnost znázorňuje 

především pokud je ztvárněn ve vertikální pozici v nádobě tvaru vulvy, známé též 

pod označením yoni. Yoni sloužila také jako nádržka na svěcenou vodu, kterou věřící 

polévali lingam. 

Proti ničitelské síle Šivy stojí ve  višnuismus kult boha Višny – Obnovitele 

a  Uchovatele  světa.  Na  zemi  se  objevuje  v  deseti  různých  vtěleních  –  avatárů, 

z nichž nejvýznamnějšími jsou Kršna a Ráma. Višnu je pomocníkem lidí a zachrán-

cem světa a jako takový se může vtělovat i do historických osob, například králů, jak 

tomu bylo často u panovníků jihovýchodní Asi. 
23 Blau, T. & M.: Buddhistické symboly. Olomouc: Fontána 2003; Jordan, M.: Buddha. Praha: Ottovo 
   nakladatelství 2005.
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Chrámy jihovýchodní Asie jsou často kombinací buddhistických a hinduis-

tických architektonických prvků. Důvodem nebyla jen synkreze ideologií, přejímání 

architektonických prvků, ale časté střídání panovníků, kteří původní výzdobu chrámu 

zničili a chrám přestavěli k obrazu svému. 

Buddha

Borobudur   Sukhothai – Wat Sra Sri                Sukhothai – Wat Mahathat

Višnu Viš – Šiva – Brahma 

Prahmanan
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4. Chrámové komplexy jako kulturní dědictví 
jihovýchodní Asie 

Co znamenala moderní doba pro zaniklá východoasijská města a chátrající památky? 

To,  že  došlo  v  rámci  historických  událostí  k  jejich  zániku  a  vystřídání  jinými 

mocnostmi nás neopravňuje k lhostejnosti kulturního dědictví lidstva. Jaký byl osud 

chrámových komplexů ve 20. století, jejich úloha a šance na přežití? Jaké svědectví 

nám mohou dát dnes? Kolik z nich je ještě místem ke konání náboženských rituálů 

a  kolik  z  nich  je  již  pouhým torzem,  jež  navštíví  jen  zvědaví  turisté  a  nadšení 

archeologové. 

Díky rozrůstajícímu se zájmu o orientální  kultury,  módě praktikovat různá 

buddhistická cviční a především díky celosvětové revitalizaci náboženských směrů – 

hinduismu a mahájánového buddhismu, jsou chrámy a jejich pozůstatky jihovýchod-

ní Asie stále využívány k náboženským rituálům a slouží jako modlitební a poutní 

místa. A tak se dnes snad každá hinduisticko-buddhistická ruina může pyšnit vonnou 

tyčinkou, květní obětinou a být součástí světového kulturního dědictví. Přibližme si 

tedy osudy chrámových komplexů a posuďme, jak moc se jejich úloha změnila. 

Ukázka architektonického uspořádání tří chrámů zastupující hinduisticko-buddhistickou architekturu24

      
                Borobudur (Jáva)                   Prambanan (Jáva)                           Angkor Vat (Kambodža)

24 B. a. [online]. 2010 [cit. 2011-01-03]. Borobudur Temple. Dostupné z WWW: <http://tourismobject 
   .com/borobudur-temple.html>; B. a. [online]. 2011 [cit. 2011-02-03]. Prambanan Temple. Dostupné 
   z WWW: <http://atevip.biz/prambanan-temple-2>;  B. a. [online]. 2009 [cit. 2011-01-03]. 
   Monumental sources of Ancient Indian History. Dostupné z WWW: <http://www.indianetzone.com/ 
   24/monumental_sources_ancient_indian_history.htm>.
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4.1 Angkor 
Slovo „angkor“ znamená khmersky „město“. Od  9. do 15. století zde bylo hlavní 

sídlo  khmerské  říše.  Dnes  se  jedná  o  jedno z  nejvýznamnějších  archeologických 

nalezišť jihovýchodní Asie. Leží v provincii Siem Reap a původně bylo známé jako 

Jašódhapura, založené roku 889. Centrálním městem bylo téměř pět set let. Nachází 

se zde více než tisíc památek, které jsou nejkomplexnější ukázkou khmerské archi-

tektury,  jimž vévodí  Angkor Vat,  vrcholné dílo khmerské chrámové architektury. 

Angkor patří  k  největším preindustriálním městům na  světě,  které  svou rozlohou 

3000  km2 předčí i mayská města. Celá lokalita vykazuje absenci dřevěných střech, 

ale  i jakýchkoli  domů a paláců,  které tehdy vyplňovaly prostor mezi  chrámy.  To 

svědčí o tom, že světské stavby byly ze dřeva a že jen ty posvátné si zasloužily tak 

trvanlivý a drahý materiál, jakým je kámen. Jak jsme si již řekli v historii Kambodže, 

za zakladatele Angkoru považujeme khmerského krále Džajavarmana II., který polo-

žil základy trvalé politické jednotě Khmerů. Architektonicky nejplodnější období by-

lo v letech 900 až 1200. Největší a nejvýznamnější chrám města Angkor Vat byl pak 

postaven v letech 1113 až 1150. Od 13. století začala říše postupně upadat a v letech 

1431 až 1432 byl Angkor dobyt ayutthayským králem Borommarachou II. Od roku 

1992 je Angkor zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Plánek Angkoru25 

25 B. a. [online]. 2011 [cit. 2011-01-03]. http://www.theangkorguide.net/images/dyimg/
   091215071918SR-AngkorMain.jpg. Dostupný z WWW: <http://www.theangkorguide.net/ 
   images/dyimg/091215071918SR-AngkorMain.jpg>.
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4.1.1 Angkor Vat

Nejproslulejší pohřební monument – chrámové mauzoleum Angkor Vat, je vrchol-

ným mistrovským dílem khmerského stavitelství, velkoleposti, síly a harmonie. Tato 

největší  náboženská  stavba  na  světě,  chráněná  památka  UNESCO,  je  nejvyšší 

a největší středověkou stupňovitou pyramidou v pevninské jihovýchodní Asii. Pochá-

zí z 12. století a rozprostírá se ve střední Kambodži, v jihovýchodní části rozvalin 

Angkoru – historické metropole a starobylého hlavního města khmerské říše, která 

v té době zahrnovala nejen území Kambodže, ale i části Vietnamu, Laosu a Thajska. 

Angkor Vat se stal symbolem Kambodže a je zobrazen na státní vlajce země. 

Chrámový komplex nechal vystavět v letech 1113 až 1150 khmerský vládce 

Súrjavarman II.  jako  „Svatý  příbytek  Višnua“,  tedy  boha,  s  nímž  se  panovník 

identifikoval  a  jehož  jméno  přijal.  Nápis  na  angkorském  chrámu  Preah  Vihear, 

položeného  90 mil  severovýchodně od Angkor Vatu,  říká,  že roku 1119 dal  král 

Súrjavarman II. příkaz k verbování dělníků. Tento panovníkův příkaz pravděpodobně 

souvisí právě s výstavbou Angkor Vatu, jako jeho státního chrámu. Navzdory mnoha 

letům válek dokázal Súrjavarman chrám z velké části  dokončit.  Posledním a nej-

větším  stavitelem  chrámu  pak  byl  Džajavarman  II. Jméno  chrámu  Angkor  Vat 

překládané jako „Královské klášterní město“ či „Sídlo krále – chrám“, je novodobé 

označení. Původní jeho jméno bylo Brah nebo Vrah Višnuloka tedy „Svatý příbytek 

Višnua“.  Ke  změně  názvu  došlo  v  důsledku  náboženské  revoluce,  vyvolané  ve 

13.  století.  Za  vlády  Džajavarmana  VII.  přijalo  khmerské  císařství  buddhismus 

a Angkor Vat transformoval ze sídla zasvěceného Višnuovi na buddhistický klášter. 

Výstavba tohoto monumentu trvala téměř čtyři  desetiletí,  pohltila 991 tisíc 

krychlových metrů kamene a rozkládá se na 1,5 × 1,3 čtverečního kilometru. Vnitřní 

prostor chrámu tak činí zhruba 2 kilometry čtvereční.  Stejně jako mnoho dalších 

hinduistických ale i buddhistických chrámů, i Angkor Vat byl postaven bez použití 

malty a oblouku. Při  budování  chrámu byly použity dva druhy pískovce: středně 

zrnitý  na  zdi  a  jemnozrnný  na  umně  tesané  stěny galerií.  Rozměry chrámového 

komplexu jsou odvozeny z mystických čísel  hinduistické  mytologie.  Ten se nám 

postupně odkrývá, jako by přímo před očima vyrůstal ze země, a ohromuje nás svými 

harmonickými proporcemi. Důraz je kladen především na mohutnost ústředních věží, 

které jsou ohromujícím prvkem celého chrámu. Tato jedinečná stavba zcela odpovídá 
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kompozici velkých staveb klasické doby. Jako stupňovitá pyramida se Angkor Vat 

tyčí  do výše 65 metrů nad angkorskou planinu a zahrnuje pět věží a pět nádvoří 

orientovaných  podle  světových  stran.  Centrální  věž  stojí  uprostřed  chrámového 

komplexu a symbolizuje mytickou horu Méru, značící v hindské mytologii domov 

bohů.  Kolem celého chrámu vede příkop o šířce asi  200 metrů s  terasami,  které 

vedou až k vodě. Do celého komplexu se tak vstupuje přes vodní příkop širokou 

cestou, lemovanou balustrádami s nágy – pěti- až sedmihlavými hady, kteří jsou jako 

vodní draci nositelé dešťů a symbolizují duhu spojující zemi s nebem. V případě 

Angkor Vatu spojují profánní svět s tím sakrálním. 

Centrum  celého  chrámu  lemují  dlouhé  průhledy  chodeb,  bohatě 

zdobené reliéfy s obrazy z hinduistické a buddhistické mytologie,  ale i  z historie 

země, z každodenního života královského dvora, z válečných tažení a pekla. Nalez-

neme zde výjevy z hinduistických eposů Rámájana a Mahábhárata. Samotná ústřed-

ní svatyně chrámu je pak obklopena soustřednými galeriemi, které tvoří malé vnitřní 

nádvoří – bývalé pavilóny a knihovny.  Úzké a tmavé chodby uvnitř  chrámu jsou 

opakem velkolepého vzhledu stavby. Vnitřní prostory stavby patřily kněžím, kteří se 

zde modlili a pečovali o svaté symboly. V souvislosti s tímto rozmístěním a zaříze-

ním chrámu můžeme hovořit  o intimním rozměru víry.  Vnější  vzhled stavby měl 

naopak posilovat náboženské cítění Kambodžanů a ukázat jim sílu a moc panovníka, 

který byl inkarnací některého z hinduistických bohů. Na rozdíl od ostatních svatyní 

hindské architektury, v nichž je umístěn a uctíván dévarádža, není Angkor Vat orien-

tován na východ ale na západ, což vyvolává značné nejasnosti. Toto Súrjavarmanovo 

rozhodnutí lze možná vysvětlit tím, že  pohřební obřady bývaly obráceny vždy na 

západ, což by potvrzovalo hypotézu, že Angkor Vat měl už od počátku své existence 

též funkci pohřební. Západní světová strana je také spojována s bohem Višnuem.

První terasa

V  porovnání  s  druhou  a  třetí  terasou  chrámu  je  tato  terasa  nepříliš  zajímavým 

místem.  Nalezneme  zde  dvě  knihovny,  nacházející  se  za  křížovým ambitem.  Na 

stropě v křížové chodbě je půvabný vlys  zachycující  apsary,  níže jsou zobrazeny 

reliéfy sedících asketů, které zdobí základny sloupů. O něco jižněji, v Galerii tisíce 

Buddhů  nalezneme  pár  moderních  sošek  Buddhů,  které  tak  mohou  vzdáleně 
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připomínat  hojnou  sbírku  Buddhových  soch.  Některé  z  nich  byly  převezeny  do 

restaurátorské  dílny  Angkor  Conservation,  zbytek  byl  zničen  za  vlády  Rudých 

Khmerů. V této galerii nalezneme též nápisy popisující záslužné činy významných 

osobností historie. Čtyři  menší dvorky, nacházející se okolo křížové chodby, byly 

pravděpodobně naplněny vodou.  Zde se nachází  i  Sál  ozvěn,  který jak již  název 

napovídá, dobře nese zvuk z jedné strany místnosti do druhé. 

Druhá terasa

Druhá terasa Angkor Vatu je obehnána galerií s okny, kterými je vidět do vnitřního 

nádvoří,  jehož zdi zdobí reliéfy více než patnácti  set  jedinečně a vždy originálně 

zobrazených  tanečnic  apsar.  Jedná  se  o  nejstarší  skupinové  vyobrazení  apsar 

v angkorském stylu.

Plánek Angkor Vatu26
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třetí obvodová zeď      první obvodová zeď      druhá obvodová zeď

A Kurovci a Pánduovci G bohové a démoni
B výjevy z bitvy Súrjavarmana II. H bitva u Srí Lanky
C Galerie Nebe a pekla CH Sál ozvěn
D stloukání oceánu mléka I Galerie tisíce Buddhů
E Višnu a Asury J knihovny
F boj mezi Krišnou a Banem

26 B. a. My Angkor Guide. [online]. b. l. [cit. 2011-04-03]. Angkor Wat Temple. Dostupné z WWW: 
   <http://myangkorguide.com/citadels-and-temples/angkor-wat/>.
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Třetí terasa

Poslední terasa chrámové pyramidy představovala palác bohů na hoře Méru a byla 

přístupná jen panovníkovi a nejvyšším veleknězům. Zde se dostávali  do kontaktu 

s bohem, jehož socha byla umístěna v hlavní svatyni.27     

Třetí obvodová zeď 

Zeď obepíná celý obvod Angkor Vatu a reliéfy na ní zobrazené zabírají délku více 

než  sedmi  set  metrů.  Severní  část  západní  galerie  zobrazuje  výjev  z  bitvy  u  Srí 

Lanky, ve které Ráma poráží démona Rávanu, a další boj s ním, v němž se Ráma 

snaží zachránit svou ženu Sítu. Jižní část západní galerie zobrazují výjevy z eposů 

Máhabháraty, především z boje mezi Kuruy a Pánduy. Na západní části jižní galerie 

jsou k vidění bitvy krále Súrjavarmana.  Jeho velikost je zde znázorněna velikostí 

jeho  doprovodu  –  armádou,  hudebníky,  nosiči  a  kejklíři.  Samotný  panovník  je 

zobrazen ve  větším měřítku  než jeho poddaní  a  je  obklopen patnácti  slunečníky, 

které  jej  chrání  před  slunečními  paprsky.  Galerie  na  východní  části  jižní  zdi  je 

označována jako Galerie Nebe a Pekla. Zde vykonává mnohoruký bůh Jamu poslední 

soud nad zesnulými.  Jsou zde zobrazeny dvě stezky,  jedna pro spravedlivé,  kteří 

stoupají k nebi, druhá pro ubožáky, kteří sestupují do Pekla. V jižní části východní 

galerie  je jeden z nejslavnějších reliéfů chrámu,  a to  výjev ze „Stloukání  oceánů 

mléka“,  nebo  též  „Kvedlání  oceánu“.  Příběh  znázorňují  dévy,  bohyně  spojované 

s podstatou dobra, a asury neboli démony. Společně se snaží po potopě světa získat 

z oceánu cenné věci, především pak vzácný elixír nesmrtelnosti. Zde jsou k vidění na 

jedné straně devadesát dvě asury, držící hlavu bájného hadího boha Vasukiho, a na 

druhé straně osmdesát osm dév, které naopak drží hadův ocas. Oba protějšky hadem 

střídavě pohybují kolem hory Mandary, která tak víří a stlouká oceán mléka. Severní 

část  východní galerie  znázorňuje Višnuovo vítězství  nad asurami,  reliéf,  vytesaný 

v průběhu 16. století. Tento výjev je známkou nedokonalého umění nesoucí hrubé 

obrysy a nedostatek propracovanosti. 

Východní část severní galerie také obsahuje reliéfy ze 16. století, vyznačující 

se  stejnou nedokonalostí.  Zobrazují  boj  mezi  Krišnou a vládcem Banem,  kterého 

27 Poznámka: V současné době je takto terasa uzavřena. K tomu přispěla nejen stále probíhající 
   rekonstrukce chrámu, ale i nebezpečný výstup po velmi strmých, místy kluzkých schodech, které si 
   mezi turisty vyžádali již několik obětí na životech.
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ochraňuje samotný Šiva. Osmiruký Krišna sedí na Garudovi a vyráží proti svému 

nepříteli. Druhá scéna zobrazuje vítězného Krišnu, kterého samotný Šiva žádá, aby 

ušetřil  život poraženého nepřítele.  Tato galerie je zajímavá především zobrazením 

Ganéši, které je zde jediné v celém chrámu. Západní část severní galerie zobrazuje 

jednadvacet  hinduistických  bohů  a  démonů.  Na  pávovi  posazen  mnohoruký  bůh 

války Skanda,  Indra  stojící  na hřbetu  slona,  bojující  Višnu jedoucí  na  Garudovi, 

Brahma jedoucí na posvátné huse Hamse, Šiva napínající  svůj luk, Jama na voze 

taženém voly, aj.    

Angkor Vat  je velkolepou sbírkou dávné historie  khmerské  říše  a  příběhů 

z  hinduistické  kosmologie.  Jedná  se  o  velmi  členitý  chrám,  který  jen  těžko 

komplexně zachytíme na fotografiích. Angkor Vat je dnes jedním z nejnavštěvova-

nějších lokalit na světě, k němuž se každé ráno vydávají stovky turistů a věřících 

pozorovat  východ  slunce,  který  chrám  ukáže  během  několika  minut  v  různých 

barevných proměnách.28 

28 Krása, M.: Angkor: Umění staré Kambodže. Praha: Odeon 1985; Jessup, H. I.: Art & Architecture 
   of Cambodia. London: Thames & Hudson Ltd 2004; Chantrabot, R. - Long, S. - Tranet, M. - 
   Phoeurn, Ch. - Dareth, P. - Poncar, J. - Jacob, W.: Angkor: Göttliches Erbe Kambodschas.   
   Germany: Kuns- und Ausstellungshalle der Bundes-republik Deutschland GmbH 2006.   
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4.1.2 Angkor Thom – Bayon

Bývalé královské město, tak zvané „Velké město“ se rozkládalo na ploše 9 km2. Jako 

hlavní  město  říše  jej  založil  na  konci  12.  století  král  Jayavarman  VII.  a  bylo 

posledním městem khmerské říše. Obepíná jej zeď s pěti branami a vodní příkop, 

který  chránil  panovníka  před  nájezdy  nepřátel.  Z  velké  části  nechal  toto  město 

přestavět  Džajavarman  VII.  Uprostřed  tohoto areálu  se  nachází  ohromující  budd-

histický chrámový komplex Bayon, který je mezi hinduistickými chrámy skvostem 

patřící  mezi  nejvěhlasnější  památky Angkoru.  Byl  postavený na konci  12.  století 

možná na počátku 13. století za vlády krále Džajavarmana VII., který do jeho středu 

umístil podobu Buddhy. Přesto, že měl být tento svatostánek určen všem bohům, byl 

nakonec  vysvěcen  pouze  jako  buddhistický.  Tento  úchvatný  chrám  byl  však 

postavený ve spěchu a za majestátním chrámem Angkor Vat tak trochu zaostává. 

I  osud  byl  k  Bayonu  nepříznivý.  Po  té,  co  se  stal  státním  náboženstvím znovu 

hinduismus, byla socha Buddhy z hlavní svatyně svržena do studny pod chrámem. 

Nicméně originalita Bayonu je patrná již na první pohled. Velká masa kamene, která 

působí velice důstojně a jejích padesát čtyři věží s mohutnými tvářemi Lókešvary, 

stylizované do podoby stavitele chrámu krále Džajavarmana VII., jsou ohromující. 

Svatyně je tak patřičně nazývána „lesem hlav“. Každá věž disponuje čtyřmi tvářemi, 

a tak se zde zobrazení Lókešvary objevuje ve více než dvou stech verzích, které vidí 

do všech světových stran. Tato myšlenka se odráží v mahájánové mytologii, podle 

které  vysílají  oči  bódhisattvy  paprsky  vševědoucího  soucitu  do  celého  vesmíru 

a naplňují ho jeho zásluhami. A právě sám král se považoval za nejvyššího ochránce 

starající se o své poddané, splývající tak zde s Lókešvarou, jako ochráncem vesmíru. 

Ústředním místem celého  chrámu je  pozoruhodná skupina  prasátů  –  věží,  též  se 

čtyřmi  Lókešvarovými tvářemi.  Stejně tak jako na jiných chrámech,  i  na Bayonu 

nalezneme basreliéfy na zdech galerií.  Znázorňují četná Džajavarmanova vítězství 

nad Čamy a vypravují o každodenním životě Khmerů. Zajímavé je, jak zde umělci 

měnili provedení jednotlivých reliéfů v souvislosti, zda se jednalo o výjevy ze života 

bohů či krále, nebo naopak ze života obyčejných lidí. Jinou pozoruhodností chrámu 

Bayon je,  že  odráží  Džajavarmanovu toleranci  k hinuduismu.  Nechal  totiž  uvnitř 

svého státního chrámu Bayonu postavit svatyně hinduistických bohů.  
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Třetí obvodová zeď

Jižní  polovina  třetí  obvodové  zdi  vás  přivítá  velkolepým  reliéfem  vojenského 

průvodu, který je rozdělený do tří, nad sebou umístěných, úrovní. V nejvyšší vrstvě 

nalezneme pochodující vojáky, pod nimi pak muže se zbraněmi, kteří mají složitě 

propracované účesy. Ty doprovází hudebníci a velitelé jedoucí na slonech, kterým 

nesmějí  chybět  slunečníky,  důležitá  ochrana  před  sluncem,  jež  symbolizovaly 

společenské  postavení.  Sám  král  byl  na  reliéfech  zobrazován  hned  s  několika 

slunečníky.  Dále  zde  nalezneme  zobrazení  velkého  množství  lidí,  kteří,  jak  bylo 

zvykem,  tvořili  doprovod  vojska.  V  nejnižší  vrstvě  jsou  pak  zobrazeny  výjevy 

z každodenního života obyvatel. Rohová věž této jižní poloviny je sice nedokončená, 

ale nabízí velice zajímavý reliéf lodní bitvy z roku 1177, na kterém se výjev lodi 

láme o hranu věže. Reliéf lodní bitvy je považována za nejkrásnější basreliéf chrámu. 

Jedná se o historický moment,  kdy se na jezeře Tonle Sap utkali  khmerští  vojáci 

s čamskými.  Khmerští  vojáci vedeni Džajavarmanem VII. jsou zde jako vítězové 

zobrazeni  bez přileb,  kdežto čamští  poražení  vojáci mají  své hlavy schované pod 

pokrývkami. Nalezneme zde mnoho dalších výjevů – kromě příprav k boji a krále 

Džajavarmana VII., i výjevy z každodenního života, jako například ženy vybírající si 

z  vlasů  vši,  reliéf  představující  dobové zbraně  kuš  a  katapult  a  především reliéf 

askety šplhajícího před tygrem na strom. 

Severní polovina třetí  obvodové zdi nabízí  bitvu v ulicích,  která zobrazuje 

skupinu mužů s holemi, pronásledující jinou skupinu, a to muže se štíty. Muži běží 

kolem jezírka, kde obří ryba polyká malého srnce. Dále zde nalezneme cirkusovou 

scénu, zachycující akrobaty, žongléry a velké množství zvířat. Další zajímavý reliéf, 

který zde mezi mnohými zničenými nalezneme, je boj Khmerů s Čamy,  avšak na 

rozdíl od toho u jezera Tonle Sap, zde Kmerové utíkají do hor. 

Druhá obvodová zeď

Jižní  polovina  druhé obvodové zdi  nabízí  z  velké  části  basreliéfy s  náboženskou 

a  mytologickou  symbolikou.  Právě  zde,  při  obdivování  velkého  množství 

hinduistických božstev, se setkáme s důkazem Džajavaranovy náboženské tolerance. 

Jižně od východní gopury nalezneme vestibul, který nabízí zajímavý výjev z lovu 

a reliéf samotného krále obklopeného skupinou asketů. Dále zde můžeme rozeznat 
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horu Méru, vojenskou přehlídku a průvod bojovníků, muzikantů a rybářů. Bohužel 

tato strana reliéfů je poměrně zničená. Rozeznáme zde dva hinduistické bohy Šivu 

a Višnu, které zde najdeme v různých vyobrazení. 

Plánek Bayonu29 

       9       10              

                             
  19  20         knihovny    

                            8              18                                                 21

           22

      17

        7      16       11

     15                                                           1

                6       14         13           12
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1 vojenský průvod a každodenní život 12 hora Méru
2 loď přelomená o roh věže 13 průvod vojáků, muzikantů a rybářů
3 lodní bitva mezi Khmery a Čamy 14 Šiva a Višnu
4 oslavy vítězství 15 orchestr
5 zbraně kuš a katapult 16 stavebníci
6 askety šplhající na strom 17 kohoutí zápasy
7 bitva v ulicích 18 stloukání oceánu mléka
8 velká ryba polykající srnce 19 obětování bohům
9 výjev z cirkusu 20 Šiva
10 bitva mezi Khmery a Čamy 21 přehlídka vojáků
11 král se skupinou asketů a lov 22  král Lepra

Západní galerie druhé obvodové zdi nabízí scénu s orchestrem, který svou nebeskou 

hudbou doprovázejí tančící apsary.  O kousek vedle se můžeme pokochat stavební 

scénou,  na  které  bdí  nad  tvrdě  pracujícími  dělníky  sám  bůh  Višnu.  Velkou 

zajímavostí z každodenního života Khmerů je reliéf zachycující kohoutí zápasy, dnes 

již z humánní důvodů zakázanou rituální hru. 

Severní polovina druhé obvodové zdi má též reliéfy ve velmi špatném stavu. 

Prvním  pořádně  rozeznatelným  výjevem  je  scéna  ze  Stloukání  oceánu  mléka. 

Dalším, ještě lépe viditelným reliéfem je výjev z obětování bohům, na kterém jsou 

29 B. a. [online]. 2009 [cit. 2011-04-03]. Free Guidebook to Angkor Wat and Khmer Temples. 
   Dostupné z WWW: <http://www.devata.org/2009/11/free-guidebook-to-angkor-wat-and-khmer-
   temples/>.
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vidět otroci a panovníkovi sloužící nesoucí oběti ke svatyni do hor, ke které na lodích 

připlouvají další věřící. Za západní věži můžeme obdivovat opět rozsáhlý pantheon 

hinduistických bohů, kde již kromě Višnua a Šivy nechybí ani méně zobrazovaný 

a často opomíjený Brahma. 

Ve východní galerii  nalezneme další průvod vojáků a hudebníků, dále pak 

legendu o králi Leprovi, který se při boji s hadem nakazil jeho jedem. Na reliéfu 

o panovníka pečují dvořané a asketové, kteří mu podávají léky. Kterého panovníka 

legenda zobrazuje, není jasné. Dosti pravděpodobné je, že se jednalo o Džajavar-

mana V., který zemřel při výstavbě chrámu Ta Keo.  

Nádvoří centrální svatyně

První  obvodová  zeď  je  ve  tvaru  kříže,  jehož  ramena  jsou  spojeny  s  druhou 

obvodovou zdí. Na nádvoří jsou těsně vedle sebe rozmístěny věže s tvářemi, kterým 

označení  „les  tváří“  zaslouženě  patří.  Nádvoří  centrální  svatyně  je  neobvykle 

kruhové a nabízí osm vzájemně propojených meditačních sálů.30  

30 Krása, M.: Angkor: Umění staré Kambodže. Praha: Odeon 1985; Jessup, H. I.: Art & Architecture 
   of Cambodia. London: Thames & Hudson Ltd 2004; Chantrabot, R. - Long, S. - Tranet, M. - 
   Phoeurn, Ch. - Dareth, P. - Poncar, J. - Jacob, W.: Angkor: Göttliches Erbe Kambodschas. 
   Germany: Kuns- und Ausstellungshalle der Bundes-republik Deutschland GmbH 2006.  
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4.2 Sukhothai
Sukhothai byl prvním skutečným thajským královstvím. Vznikl roku 1238, ve chvíli, 

kdy Thajci  využili  oslabení  khmerských mocenských  pozic  ve  středním Thajsku. 

Nastala  velice  plodná  doba  téměř  sto  padesáti  let  (1238–1376),  která  po  sobě 

zanechala nejen sjednocený thajský národ, ale i velkolepé umělecké památky. 

Na území  Sukhothaie  se  nacházelo  mnoho  khmerských  staveb,  především 

khmerské  prangy,  které  se  staly  součástí  sukhothaiských  chrámových  komplexů. 

Sukhothaiští  stavitelé totiž nebořili  jen tak bezdůvodně khmerské budovy a raději 

k nim přistavěli ty své. Ke khmerským prangům tak přibyly sukhothaiské vihárny, 

bóty a čedi. Sukhothaiské bóty a vihárny se zároveň staly nejranějšími modlitebními 

místy, které na území Thajska vznikly. Na rozdíl od Khmerů se totiž místní králové 

zajímali o lid a jejich možnosti uctívání svých bohů. Z těchto prostor se nám však 

dochovaly jen kamenné pilíře a jejich základy. Dřevěné střechy se časem bohužel 

rozpadly. V oblasti dnešního starého Sukhothaie neboli sukhothaiského historického 

parku je,  stejně jako v Angkoru a  dalších  historických komplexech  jihovýchodní 

Asie, nejen absence dřevěných střech, ale i jakýchkoli domů a paláců, které tehdy 

vyplňovaly  prostor  mezi  chrámy.  Použití  trvanlivého  kamene  bylo  jednoznačně 

spojováno  s  posvátnými  stavbami.  Architektonické  věže,  tzv.  čedi,  se  oproti 

vihárnům  a  bótům  dochovaly  v  mnohem  lepším  stavu.  Dost  z  nich  bylo  sice 

vytvořeno  dle  srílanského  vzoru  věže  určené  pro  úschovu  relikvií,  ale  ani  zde 

nezůstali sukhothaiští architekti pouhými epigony a vymysleli nový typ čedi. Štíhlou 

věž,  zakončenou zužujícím se ornamentem ve tvaru lotosového poupěte,  která  se 

stala charakteristickým znakem sukhothaiského období.  Toto zobrazení lotosového 

poupěte v architektuře není náhodné. Jedná se o respektovaný náboženský symbol, 

který  po  staletí  vyjadřoval  čistotu  Buddhovy mysli,  neboť  právě  lotosové  poupě 

vyrůstá  neposkvrněné,  a  to  i  ve  vlhkých  špinavých  bažinách,  aby  se  nakonec 

proměnilo v nádherný květ. Pěkný příklad tohoto typu čedi můžeme vidět například 

v chrámech Wat Mahathat a Wat Trapang Ngoen. 

Sukhothaiští sochaři byli  vyhlášenými umělci. Za jejich nejzajímavější dílo 

můžeme  bezpochyby  považovat,  dnes  již  charakteristického  stukhothaiského 

Buddhu. Byl jakýmsi elegantním hermafroditem se štíhlým, pěkně stavěným tělem, 

štíhlou  oválnou  tváří  a  se  zavřenými  usměvavými  rty  vyjadřující  klid.  Oděn byl 
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obvykle do jednoduché přiléhavé róby, která je v oblasti pupku upevněná střapcem. 

Sukhothaiští  sochaři  upřednostňovali  zobrazení  Buddhy v  sedě  s  rukama v gestu 

bhumiparsa mudra,  které vyjadřuje spojení se zemí a osvícení.  Země zde má být 

Buddhovi svědkem, že  při své meditaci nepodlehl démonu Márovi. Při tomto gestu 

leží Buddhova levá ruka v klíně dlaní nahoru, pravá je svěšená dolů a špičkami prstů 

se  dotýká  země.  Převratným  se  pak  v  thajském  sochařství  stalo  zobrazování 

kráčejícího  Buddhy,  se  kterým  přišli  první  právě  sukhothaiští  sochaři.  Jedná  se 

o elegantní zobrazení Buddhy s vykročenou nohou a paží v gestu mudry vitakarky,  

při kterém tvoří ukazováček a palec kruh symbolizující kolo nauky. Tato mudra je 

gesto intelektuální argumentace, což vznešeně doplňuje elegantní postavu kráčejícího 

Buddhy. Toto zobrazení můžeme spatřit například na území chrámu Wat Sra Sri.

4.2.1 Wat Mahathat 
Ohromný chrámový komplex Wat Mahathat, neboli  „Chrám vznešených ostatků“, 

stojí v srdci sukhthaiského parku a je nejdůležitější sukhothaiskou památkou. Chrám 

byl doslova městem ve městě. Byl duchovním epicentrem města, panovníkův chrám 

a  symbol  jeho moci.  Další  a  další  panovníci  zde chtěli  po sobě za každou cenu 

zanechat svou památku, a tak komplex stále rozšiřovali. V 16. století zde stálo už šest 

vihárnům, jeden bót, osm mondopů a téměř dvě stě malých čedi. Dnes zde bohužel 

nalezneme už jen desítky více či méně poškozených staveb. Přesné datum výstavby, 

dokončení a vysvěcení chrámu není známo, nicméně centrální stúpa byla s  největší 

pravděpodobností  postavena  po  roce  1292.  I  tento  chrám  odráží  buddhistickou 

kosmologii  a  svým  půdorysem  zobrazuje  mandalu.  Hlavní  stúpa  reprezentuje 

mystickou horu Méru, centrum vesmíru, a symbolizuje božský příbytek boha Indry, 

který slouží k uchování Buddhových ostatků.  

Při pohledu na chrám z úrovně země je těžké rozlišit hlavní stavby od těch 

méně  důležitých.  Nyní  zde  dominují  pozůstatky  vihárnů  a  bótu  s  vyrovnanými 

řadami pilířů, které kdysi nesly dřevěné střechy.  V srdci celého areálu se nachází 

královský palác a hlavní svatyně. Jedná se o největší chrám Sukhothaie s hlavní čedi 

v  kla-sickém  sukhothaiském  stylu  a  ruinami  vihárnu.  Hlavní  stúpa  je  postavená 

v  klasickém  sukhothaiském  slohu,  kdy  má  vrchol  věže  typický  tvar  v  podobě 

lotosového poupěte. Kolem hlavní čedi nalezneme další inovaci sukhothaiské školy – 
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osm menších  věží  na čtvercovém podstavci  čedi  s  figurami  Buddhových učenců, 

štukovými plastikami  kráčejících ve směru  hodinových ručiček.  Dále jsou zde tři 

sedící Buddhové, kteří zdobí cihlový podstavec chrámu. Gesta těchto sošek vyjadřuje 

Buddhovo odolání  a  podrobení  si  démona Marase.  Tuto centrální  skupinu staveb 

obklopuje  nízká  cihlová  zeď  s  krátkými  sloupy.  V  každém  ze  čtyř  rohů  kolem 

centrální  stúpy  se  nachází  menší  cihlová  stúpa.  Stúpa  nacházející  se  v  severo-

západním  rohu  je  stúpa  se  sochou  Buddhy  se  dvěma  tvářemi,  vyhlížejícími  na 

východ a na západ. Dva krychlové cihlové mondopy nacházející se na severní a jižní 

straně  centrální  stúpy byly  postaveny pro monumentální  sochy stojícího  Buddhy, 

které  se  zachovaly  dodnes.  Zobrazení  Buddhy je  známé  jako Phra  Attarota,  což 

znamená číslo „osmnáct“. Toto pojmenování je odvozeno od výšky sochy, která činí 

osmnáct loků, tedy zhruba 9 metrů.

Celá  oblast  chrámového  komplexu  Wat  Mahathat  je  plná  drobných  čedi, 

z nichž většina pravděpodobně sloužila jako pohřební památníky.  Na travnaté ploše 

naproti komplexu Wat Mahathat jsou vidět obrysy základů tehdejšího královského 

paláce, ze kterého se ovšem nic nedochovalo.31 

31 Rooney, D. F.: Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books 2008.
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4.2.2 Wat Sri Sawai

Wat Sri Sawai neboli „Chrám mangovníků“, se nachází jihozápadně od největšího 

chrámu  Sukhothaie,  chrámu  Wat  Mahathat.  Chrám  tvoří  originální  trojice  věží 

v khmerském stylu z 12. až 13. století, postavená během khmerského období. Tyto 

lateritové prangy pokryté štukem jsou charakteristickou ukázkou khmerských věží – 

prangů,  jejichž  profil  připomíná  kukuřičný  klas.  Pro  prang  je  typická  čtvercová 

struktura s nadstavbou několika stupňovitých pater. Každá řada má v centru každé ze 

čtyř stran klenutý štít. Chrám byl postaven ještě předtím, než bylo založeno thajské 

sukhothaiské  království  a  sloužil  jako  svatyně  hinduistického  boha  Šivy.  Asi  na 

konci  13.  století  nebo  počátkem  14.  století  jej  Thajci  transformovali  do 

théravádového buddhistického chrámu. Ve štukových reliéfech těchto věží můžeme 

ještě dnes rozeznat postavy z hinduistické i buddhistické mytologie.  

Centrální prang má 15 metrů a je z věží nejvyšší, další dva prangy po stranách 

mají 12 metrů. Exteriér věží se pyšní dokonalou štukovou dekorací. Bohužel reliéfy 

na východním prangu jsou již hodně poničené. Mezi běžné zobrazení na chrámu patří 

vícehlaví  hadi  a  takzvaní  makaras,  jakési  zvíře  podobající  se  plazu.  Dalšími 

důležitými  motivy  jsou  božský  rozkročený  bájný  pták  Garuda,  který  drží  hada, 

a nádherný  kala, neboli obličej démona. Hinduistický artefakt z 12. až 13. století, 

nyní  vystaven  v  Národním  muzeu  Ramkhamhaeng,  zobrazuje  boha  Višnua,  jak 

spočívá  v pravěkém oceánu na hadovi  Ananta.  Tato  narativní  scéna  odkazuje na 

legendu jak se  Brahma zrodil z květu lotosu vyrůstajícího z pupku spícího Višny.32 

32 Rooney, D. F.: Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books 2008.
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4.2.3 Wat Sra Sri

Největší  z  mnoha  umělých  nádrží  uvnitř  zdí  starého  města  Sukhothai  se  nazývá 

Traphang  Tra  Kuan.  Na  dvou  vzájemně  propojených  ostrovech  uprostřed  tohoto 

rozsáhlého  jezírka  se  rozprostírá  chrám  Wat  Sra  Sri,  neboli  „Chrám  barevného 

jezírka“. Na jeho zvonovitém čedi se štíhlou věžičkou a čtvercovou základnou je 

patrný  srílanský  vliv.  Chrám  je  zpřístupněn  přes  můstek  na  jižní  straně  a  byl 

postaven pravděpodobně na konci 14. století. Malebnost tohoto velmi fotogenického 

chrámu ještě více umocňuje jeho odraz ve vodní hladině jezírka.  

Velkou zajímavostí je bezpochyby socha kráčejícího Buddhy, nacházející se 

mezi hlavní zvonovitou stúpou a štíhlou pagodou vedle. Jedná se o repliku černého 

kráčejícího Buddhy. Východně od hlavní stúpy stojí vihárn se šesti řadami sloupů. 

Vznešený Buddha, nacházející se západním směrem od vihárnu, sedí na podstavci 

zdobeným lotosovými okvětními listy.  Jeho pravá noha spočívá na jeho levé noze 

a  ruce  má  v  gestu  bhumiparsa mudra  –  dotyku  se  zemí  a  podrobení  si  démona 

Marase. Ruiny ostatních, šesti malých stúp s výklenky, stojí na západě a byly přidány 

pravděpodobně až za ayutthayské periody, asi na konci 15. století. Dále na východ, 

na samostatném ostrůvku se nacházejí pozůstatky bótu. Tato duchovní a hlavní část 

chrámu je ohraničena  řadou kamenů ve tvaru lotosových okvětních lístků.  Velký 

sedící Buddha a kráčející Buddha jsou jedni z nejkrásnějších a nejlépe přístupných 

zobrazení Buddhů v sukhothaiském historickém parku.33 

33 Rooney, D. F.: Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books 2008.
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4.2.4 Wat Traphang Ngoen

Wat  Traphang  Ngoen,  neboli  „Chrám stříbrného  jezírka“,  pochází  ze  14.  století. 

Nachází se západně od chrámu Wat Mahathat, na pozadí vzdálených hor. Jedná se 

o mimořádně krásný chrám, jehož krásu lze ještě více vychutnat při východu a zá-

padu slunce. Zároveň je ideálním výchozím bodem pro výlety do okolí. 

Hlavní  součástí  chrámu  jsou  centrální  stúpa,  čedi  ve  tvaru  lotosového 

poupěte.  Dále  ruiny  vihárnu  s  torzy  sloupů a  socha  sedícího  Buddhy.  Na západ 

odtud, na ostrůvku uprostřed jezírka, nalezneme ještě zbytky bótu. Hlavní stúpa ve 

tvaru  lotosového květu  má  čtvercovou  základnu  o  rozloze  10  metrů  čtverečních. 

Charakteristickými  na této stúpě jsou zobrazení  Buddhy ve výklencích v každém 

z hlavních světových směrů. Směrem na jih můžeme vidět stojícího Buddhu s pozicí 

rukou znázorňující klid, směrem na sever a na západ stojícího Buddhu zobrazující 

učení a směrem na východ kráčejícího Buddhu vyjadřující opět gesto učení. Severně 

od chrámu nalezneme dalšího kráčejícího Buddhu, tentokrát umístěného v cihlové 

zdi. Jedná se o klasický případ sukhothaiského sochařství.34

4.2.5 Wat Sri Chum

Takzvaný „Chrám stromu bódhi“, Wat Sri Chum, je svou velikostí a fotogeničností 

nejpozoruhodnějším  místem  v  Sukhothai.  Hlavním  bodem  této  sukhothaiské 

„atrakce“ je gigantické zobrazení Buddhy z pozdního 13. století. Jedná se o největší 

dochovanou  sochu  sedícího  Buddhy.  Štukem  pokrytý  Buddha  sedí  uprostřed 
34 Rooney, D. F.: Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books 2008.
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„náměstí“ – cihlové mandapy sbíhající se vzhůru do úzkého bodu na vrchol východní 

stěny. Ostatní tři stěny jsou vysoké, celistvé zdi. Každá stěna mandapy je 32 metrů 

dlouhá.  Stupňovitá střecha,  pravděpodobně ze dřeva a  hliněných dlaždic,  dnes již 

chybí. Obraz Buddhy je známý jako Phra Acana,  neboli ten, kdo se nebojí, ten, kdo 

je klidný. Jedná se o sochu z cihel a omítky, která má vskutku impozantní rozměry. 

Od jednoho kolene ke druhému měří  celých 11 metrů a jeho výška je 15 metrů. 

Buddha  má  nohy  složené  pravou  přes  levou,  jeho  levá  ruka  spočívá  klidně 

v Buddhově klíně. Pravá ruka se svými prsty téměř dotýká země a vyjadřuje tak opět  

velice časté gesto, mudru podrobení si pokušitele v hledání duchovní cesty – démona 

Marase, a spojení se zemí. Buddha má elegantní štíhlé prsty s pozlacenými nehty. 

Zlaté plíšky sem umístili současní věřící jako vyjádření díku za všechny Buddhovy 

zásluhy.  Buddha  má  oválný  obličej,  sklopené  oči,  protáhlé  uši  a  dlouhý  nos. 

Přiléhavá  kadeř  srdcovitě  lemuje  Buddhovo čelo  a  je  zakončená pahorkem vlasů 

symbolizující Buddhovu nekonečnou moudrost. Zavřené rty, stočené mírně nahoru 

vyjadřují klid a jsou charakteristickou známkou sukhothaiského umění. Buddha má 

štíhlé,  pěkně stavěné tělo,  jednoduše oděné do přiléhavé  róby,  která  je  v  oblasti 

pupku upevněná dvěma zvlněnými liniemi napodobující fald. 

Narozdíl  od  Ayutthaye  nebyla  Sukhothai  zničena  při  invazi  Barmánců. 

A právě tato skutečnost je spojována s Buddhou chrámu Wat Sri Chum. Legenda 

vypráví  o  barmské  armádě,  která  se  při  napadení  Sukhothaie  tak  lekla  této 

monumentální sochy, že ze sukhothaiského království utekla. Jiná legenda zas hovoří 

o  chrámu mluvícího  Buddhy,  který promlouvá k vyvoleným věřícím.  Tato  druhá 

legenda  má  však  zcela  jednoduché  vysvětlení.  Po  levé  straně  sochy,  vede  zdí 

mondopu chodba, bohužel málokdy přístupná, kterou se dá vystoupit až k úrovni očí 

a dále na střechu a prohlédnout si areál z ptačí perspektivy. Zde bylo možné se skrýt 

a ústy Buddhy promlouvat k lidem. Jistý sukhothajský král sem prý dokonce přivedl 

své vojsko,  aby jim Buddhova slova dodala odvahy k boji.  Příchod k chrámu je 

spojen s jeho postupným odkrýváním. S každým krokem se skrze úzký otvor na 

východní stěně objevuje vždy větší a větší část Buddhova obličeje. Wat Sri Chum 

byl obnovený ve 14. až 15. století. V pozdější době pak díky propojení projektu mezi 

Fine Arts Department v Thajsku a japonskou vládou v letech 1997 a 1998. Mandapa 

i zobrazení Buddhy byly podrobné studovány a restaurovány.35 
35 Rooney, D. F.: Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books 2008.
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4.3 Ayutthaya
Přesto,  že  éra  sukhothaiského  království  byla,  co  se  týká  umění,  velice  plodná, 

samotné království mělo jen krátké politické trvání neboť od roku 1351 bylo centrum 

thajské centrální moci převedeno pod vládu nového království Ayutthaya. V následu-

jících čtyřech století se Ayutthaya stala jedním z nejvíce prosperujících měst v celé 

Asii.  Architektonické  pozůstatky  Ayutthayi  jsou  dokladem  bohatství  a  moci 

tehdejších  králů,  kteří  postupně postavili  na  čtyři  sta  okázalých  chrámů.  S  tímto 

velkým množstvím chrámů je spojována legenda, že sluneční paprsky odrážející se 

od pozlacených věží chrámů prý oslňovaly až do vzdálenosti téměř pěti kilometrů.

Ayutthayská  architektura  je synkrezí  sukhothaiského a khmerského umění, 

ale nalezneme v ní inspiraci i srílanskou architekturou, konkrétně srílanským typem 

stúpy, tzv. čedi, kterou si oblíbili již ayutthayští předchůdci, sukhothaiští architekti. 

Protáhlý tvar zvonu zužující se v krásnou kónickou špičku můžeme vidět například 

v  chrámu  Wat  Sri  Sanphet  v  Ayutthayi.  Ayutthayští  panovníci  přejímali  nejen 

théravádový buddhismu, ale i prvky hinduismu, které přicházely společně s expanzí 

Khmerů. Nejvýznamnějším hinduistickým prvkem je pojetí  devaraja, neboli vztah 

král–bůh,  díky  němuž  se  stal  panovník  prostředníkem  mezi  pozemskými  lidmi 

a nadpozemskými  hinduistickými božstvy. Sochy i stavby z tohoto období odrážejí 

tuto ideologii ve svém architektonickém stylu. Po vzoru khmerského stavitelství byl 

dodržován  soustředný  plán  pro  klášterní  komplexy  a  ayutthayští  stavitelé  nově 

inovovali především podobu khmerského prangu ve tvaru kukuřičného klasu, který 

protáhli do výšky. Chrámové komplexy Wat Phra Mahathat a Wat Ratburana mají 

právě tento prang. Nejtypičtějším příkladem ayutthayského stylu je však chrám Wat 

Arun v Bangkoku,  který byl  postaven až v bangkokském období,  tedy dávno po 

zlatém ayutthayském období.  Přesto, že byla Ayutthaya zničena Barmánci, můžeme 

si  totiž  o  její  architektuře  udělat  poměrně  dobrý  obrázek  právě  v  Bangkoku, 

v královském paláci, který byl celý postaven podle ayutthayského vzoru. 

Sukhothaiskými  umělci  se  nechali  inspirovat  i  v  sochařství.  Okopírovali 

Buddhovu jemnou oválnou tvář, ke které přidali světské způsoby a zároveň naplnili 

sochy jistou povýšeností ve jménu ideologie devaraja. Stejně tak, jak tomu bylo už 

v období  Lopburi, i  rané sochy ayutthayského umění mají na hlavě korunu, která 

měla vyjadřovat hodnost krále spojenou s hodností Buddhy.  V pozdějším období, 
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kdy byl již královský dvůr mocným a vznešeným místem, začali sochy mnohem více 

přikrášlovat  korunkami,  náušnicemi,  nákotníky  i  náramky,  což  můžeme  vidět 

například  na  monumentální  bronzové  soše  v  chrámu  Wat  Na  Phra  Men.  Toto 

neskromné  vyobrazení  Buddhy  ayutthayští  umělci  ospravedlňovali  tím,  že  jde 

o ztvárnění Buddhy, který sám předstoupil jako zámožně oděný šlechtic, aby si tak 

získal slyšení u pyšného imperátora.

Vihárny z ayutthayského období jsou charakteristické tím, že měly jen malé 

otvory připomínající okna. Toto omezení viditelnosti mělo zachovat tajemnou a my-

tickou atmosféru vnitřního prostoru. 

Mapa Ayutthaye36

4.3.1 Wat Phra Mahathat 
Náboženským  symbolem  a  klasickým  příkladem  navždy  zaniklé  krásy  starobylé 

ayutthayské říše je chrám Wat Phra Mahathat. Jméno chrámu Wat Phra Mahathat 

neboli  „Vážený  chrám  ostatků  velikého“  je  tak  plně  zaslouženým  a  též  zcela 

vypovídajícím označením. Chrám následuje tradici,  která započala již dávno před 

36 Damm, H. Wikimeida commons [online]. 2007 [cit. 2011-03-03]. Ayuthistparkmap.png. Dostupné  
   z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayuthistparkmap.png?uselang=de>.
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ayutthayskou  periodou,  tradici,  kdy  centrální  stúpa,  zde  prang,  chrámu  obsahuje 

fragmenty pozůstatků samotného Buddhy. Prang chrámu má také úlohu důležitého 

místa k uctívání, a to bez rozdílu pro všechny, kdo město Ayutthaya navštíví. 

Historie  chrámu se začala  vyprávět  dle  starověkých dokumentů  v různých 

obdobích. Vědci však za počátek jeho vzniku počítají 14. století. Dle jejich výzkumů 

byla výstavba chrámu zahájena roku 1374 za vlády krále Borommarachathirata I. 

(1370–1388)  a  dokončena  za  vlády jeho  následovníka, krále  Ramesuana  (1388–

1395). Za vlády krále Songthama (1610–1628) však došlo ke zřícení hlavního pran-

gu, věže postavené v khmerském stylu. Restaurátorské práce na věži byly dokončeny 

za vlády Prasatthonga (1630–1655) a jejich výsledkem bylo zvýšení prangu o zhruba 

čtyři  metry,  nejpůsobivější  částí  chrámu.  Wat  Mahathat  se  dočkal  ještě  jedné 

rekonstrukce, a to za vlády krále Borommakota (1732–1758), který nechal k hlavní-

mu prangu přistavět čtyři sloupové haly. Chrám byl tedy stále rozšiřován. Roku 1767 

však byla Ayutthaya vykradena Barmánci, chrám zapálen a budovy chrámu zničeny. 

Z celé stavby zbyly pouze cihlové základy, sloupové haly a zdi, které jsou dnešními 

ruinami chrámu. Wat Phra Mahathat byl  sídlem nejvyššího patriarchy královským 

klášterem a sloužil jako sídlo hlavy buddhistických mnichů. Chrám byl též používán 

jako dům zobrazení Buddhy. V roce 1956 byla mezi ruinami odkryta takzvaná tajná 

komora, kde byly nalezeny zlaté šperky a zlatá rakev obsahující relikvie Buddhy.  

Wat  Mahathat  je,  stejně  jako  většina  východoasijských  chrámů,  synkrezí 

mnoha architektonických prvků. Kromě khmerského umění – prangu, se zde setkáme 

i s věží cejlonského typu – čedi, která je jednou z mnoha podob stúpy.37 

37 B. a.: Ayutthaya: Historical Study Center. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.; 
   Worachetwarawat, Ch.: Ayutthaya. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.
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4.3.2 Wat Phra Sri Sanphet
Směle můžeme říci,  že Wat Phra Sri Sanphet je nejvelkolepější stavbou ze všech 

ayutthayských chrámů. Je pojmenován po jedné z největších kovových soch stojícího 

Buddhy, Phra Buddha Chao Sri Sanphet, kterou sem mezi lety 1500 až 1503 umístil 

Ramathibodi  II.  (1491–1529).  Určitou  představu o původní  podobě této  poměrně 

zachovalé památky si můžete udělat srovnáním s chrámem Wat Phra Kaeo  v Bang-

koku, který byl budován podle vzoru tohoto chrámu. 

Dominantou  chrámu  je  bezesporu  královská  hrobka  –  tři  okouzlující 

zvonovité  stúpy s  kuželovitým zakončením z šedého kamene,  které  sloužily  jako 

schránky pro popel tří ayutthayských panovníků – krále Borommatrailokanata, krále 

Borommarachathirata  III.  a  krále  Ramathibodiho  II.  Tyto  tři  královské  pohřební 

svatyně  ukrývaly  tajné  komory  zdobené  freskami  a  votivní  předměty  na  počest 

mrtvých  králů.  Jedná se  o  čedi,  které mají  charakteristický  tvar,  podle  něhož  je 

určován ayutthayský architektonický styl a jako nositelé typické staré metropole jsou 

dnes nejčastěji zobrazovanou památkou starodávné Ayutthaye.

Chrám Wat Phra Sri Sanphet nechal roku 1448 postavit král Borommatrai-

lokanat jako svou soukromou kapli. Jeho syn a  následovník trůnu,  král  Ramathi- 

bodi II., nařídil stavbu dalších čedi. Jedna z nich se stala místem odpočinku ostatků 

jeho otce, druhá jeho bratra, krále Borommarachathirata III. Třetí nechal postavit král 

Borommarachanophuttangkun.  Tato  čedi  se  stala  hrobkou ostatků  krále  Ramathi-

bodiho II. 

Roku 1499 byl  postaven hlavní  vihárn Phra Sri  Sanphet,  tedy hala určená 

k bohoslužbám. Vihár ukrýval nejvýznamnější sochu Buddhy ve městě, a její odlití 

nařídil v roce 1500 král Ramathibodi II. Tato 16 metrů vysoká postava Phra Buddha 

Chao Sri  Sanphet,  pokrytá  vrstvou zlata  o  váze  173 kilogramů,  se  stala  hlavním 

votivním předmětem. Popel celé královské rodiny a dalších králů byl poté umístěn do 

malé čedi postavené stranou. 

Wat Phra Sri San Phet byl královskou kaplí, ve které nebydleli žádní mniši. 

Kaple  byla  určena  královským ceremoniálům a  rituálům,  včetně  dávání  almužny 

mnichům přicházejících z okolních chrámů a vykonávání obřadu Wian Tian. Jedná 

o  dodnes  vykonávaný  svátek,  buddhistickou  slavnost  při  svíčkách,  kdy  věřící 

obcházejí  třikrát  se  zapálenou  svíčkou  chrám  po  směru  hodinových  ručiček. 
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Samozřejmě  nechybí  ani  obětiny  jako  vonné  tyčinky  a  květiny,  kterými  uctívají 

Buddhu.  

Když  byla  roku  1767  Ayutthaya  vykradena  barmskými nájezdníky,  byla 

socha  Buddhy  velice  poničena.  Barmánci  si  ze  sochy vzali  zlato  a  roztavili  jej. 

Zachránilo se jen vnitřní jádro Buddhy, které nechal Rama I. (1782–1809) z období 

Ratanakosinu  převézt  do  chrámu  Wat  Phra  Chetuphon  v  Bangkoku,  kde  bylo 

umístěno v čedi, speciálně postavené pro tento účel. Dnešní pohled na Wat Phra Sri 

Sanpet  nabízí  fragmetny královského paláce a kláštera  a  tři  špičaté  čedi,  které  je 

obklopují.38

38 B. a.: Ayutthaya: Historical Study Center. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.; 
   Worachetwarawat, Ch.: Ayutthaya. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.
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4.3.3 Wat Lokayasutharam 

Chrám Wat Lokayasutharam je též nazýván „Chrám ležícího Buddhy“. Vrcholem 

a  hlavním prvkem tohoto  chrámu je  právě  socha ležícího  Buddhy,  zvaného Phra 

Bhuddhasaiyart.  Jednoduchý  ale  zároveň  atraktivní,  mohutný  a  obrovský,  ale 

zároveň  elegantní,  to  je  obraz  ležícího  Buddhy.  Socha  ležícího  Buddhy  byla 

zhotovena z cihel a cementu v uměleckém stylu období střední Ayutthaye. Buddha je 

37 metrů dlouhý a 8 metrů vysoký, hlavu má položenou na lotosovém květu a zrak 

upřen  na  východ.  Buddhovy  vyčnívající  nohy  mají  rovné  prsty  stejné  délky 

a  znázorňují  osvícení  a  krásu.  Jeho  levá  ruka  odpočívající  na  Buddhově  těle 

a znázorňuje klid.  Celé toto vyobrazení Buddhy symbolizuje  přechod do nirvány. 

Socha ležícího Buddhy je obklopena ruinami chrámu Wat Lokayasutharam, jakými 

jsou torza dvaceti čtyř sloupů, tří katedrál, stúpy buddhistické chrámové haly, zbytky 

pagody a zvonice.  Chrám byl,  stejně jako ostatní  v Ayutthayi,  zničen při  plenění 

města Barmánci. V současné době je socha zcela odhalena a Buddha tak leží pod 

širým nebem.  Socha byla opravena v roce 1954 a znovu v roce 1989. Venku, na 

slunci a dešti vystavený Buddha, je však každým rokem v žalostnějším stavu.39  

39 B. a.: Ayutthaya: Historical Study Center. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.; 
   Worachetwarawat, Ch.: Ayutthaya. Ayutthaya: Tienwattana printing Ayutthaya b. l.
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Po čtyři sta letech, kdy byla Ayutthya hlavním městem thajské říše, přišla roku 1767 

její  zkáza.  Nájezd  Barmánců  byl  nemilosrdný.  Téměř  všem zobrazením Buddhy 

srazili  hlavu, zničili  královský palác Wat Mahathat a zlato Buddhovy  sochy Phra 

Buddha  Chao Sri  Sanphet roztavili.  Jejich  nemilosrdné  počínání  bylo  důsledkem 

naprostého nerespektování místních thajských tradic a náboženských hodnot. Trosky 

kdysi krásného města Ayutthaya  pohltil  prales a ani po téměř čtvrt  století  nebyly 

zcela  vykopány.  Roku  1991 vyhlásila  OSN  národní  park  Ayutthaya  za  součást 

světového  kulturního  dědictví.  Dnes  můžeme  zbytky  Ayutthayi  nazvat  troskami 

bezhlavých a zarostlých Buddhů.  

Wat Mahathat

Wat Phra Sri Sanphet 
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4.4 Borobudur

Jedním ze symbolů Jávy je nejznámější z indonéských svatyň – monumentální chrám 

Borobudur. Pro někoho je to buddhistický komplex nebo památník, pro jiného chrám, 

pyramida,  svatyně,  stúpa  či  mandala.  Patří  mezi  nejpozoruhodnější  buddhistické 

památky Indonésie a je z nich zároveň i tou největší. Také proto je mu věnováno v této 

práci tolik místa. Na Jávě nenajdeme tolik historických parků, zaniklých měst, jak tomu 

je  v  Thajsku  a  Kambodži,  které  by  nabízely  svědky  dávných  civilizací  v  podobě 

architektonických  ruin  chrámů.  Chrám  Borobudur  je  na  Jávě  osamoceným  avšak 

jedinečným symbolem, který je z architektonického hlediska tím největším lákadlem na 

indonéském souostroví. 

Tento významný buddhistický chrám leží ve střední Jávě, přibližně 40 kilometrů 

severozápadně od města Yogyakarty, uprostřed planiny Kedu. Tato oblast, stejně jako 

celá Jáva, se může pyšnit bohatou úrodností, ke které kromě příhodných klimatických 

podmínek přispívá i pracovitost místního obyvatelstva. Planina Kedu, tyčící se o 15 me-

trů  výše  než  okolní  roviny,  je  nazývána  „zahradou  Jávy“.  Tvoří  ji  zvlněná  krajina, 

kterou krášlí k nebesům vzhlížející vulkány Merapi (2 911 m)  a Merbabu (3 142 m) na 

severovýchodě a  Sumbing (3 371) a Sindoro (3 135 m)  na severozápadě.  Ohromná 

kamenná pyramida Borobudur se zde monumentálně tyčí k nemesům do výšky 34,5 me-

trů. Z malého kopce uprostřed rýžových polí pláně Kedu tak hrdě shlíží na tuto krásnou 

a úrodnou krajinnou oblast. 

Borobudur  není  chrámem  v  našem  slova  smyslu.  Nenachází  se  zde  žádná 

místnost,  do  které  bychom  mohli  vstoupit.  V  buddhistickém  názvosloví  se  hovoří 

o obrovské stúpě, avšak z architektonického hlediska jde o pyramidu postavenou na 

přírodním  kopci.  Etymologie  názvu  „Borobudur“  tak  není  dodnes  jednoznačně 

vysvětlena. Naráží na sebe rozličné názory. První říká, že slovo „borobudur“ pochází 

z  kombinace  dvou  slov,  a  to  „bara“  a  „budur“.  Slovo  „bara“  je  pravděpodobně 

odvozeno  od  jiného,  staroindického  sanskrtského  slova  „vihara“,  které  znamená 

„klášter“.  Slovo  „budur“ je  zas  odvozeno  od  stejnojmenné  vesnice.  Borobudur  tak 

podle  této  teorie  znamená „klášter  (v)  Budur“.  Druhé vysvětlení  souhlasí  též  s  ety-

mologií  slova  „boro“,  ale  slovo „budur“ má prý  význam jiný.  Je  ekvivalentem pro 

„kopeček“. Podle tohoto stanoviska tedy název Borobudur znamená „klášter na kopci“. 

Sir Thomas Stamford Raffles navrhoval, že slovo „budur“ by mohlo být odvozeno od 
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javánského  slova  „buda“  znamenající  „starověký“.  Borobudur  by  tak  znamenal 

„starověký  Boro“.  Setkat  se  však  můžeme  i  s  mnohem jednodušším,  náboženským 

vysvětlením. Slovo „boro“ by mohlo znamenat „velký“ a slovo „budur“ by mohlo být 

překládáno jako „Buddha“. Monumentální svatyně zasvěcená buddhismu se tam mohla 

jmenovat  zcela  jednoduše  „velký  Buddha“.  Ve  skutečnosti  však  mohl  být  název 

odvozen spíše od slova „bór“, jenž znamená „počestný“. Označení Borobuduru jako 

„počestný  Buddha“  by  tak  bylo  výstižnější.  Slovo  „boro“  však  také  mohlo  být 

jednoznačně odvozeno od starojavánského slova „bhara“ znamenající „mnoho“. Stejně 

tak  tedy mohl  být  Borobudur  pojmenován  jako  „mnoho  Buddhů“.  Teorií  o  původu 

složeného slova „boro-budur“ je však ještě podstatně více. Žádná z těchto teorií však 

dosud nebyla definitivně potvrzena40  

4.4.1 Výstavba, zapomenutí a znovuobjevení Borobuduru

Dějiny budování chrámu Borobuduru před 9. stoletím jsou stále nejasné. Z doby vzniku 

této  monumentální  stavby  se  nám  nedochovaly  žádné  písemné  prameny.  Podle 

některých zdrojů započala budování  chrámu již  dříve hinduistická dynastie  Sanjaya, 

která výstavbu později zastavila. Chrám se stal důležitým symbolem raných javánských 

království, o kterých se nám ale nedochovaly téměř žádné psané dokumenty, jež by nám 

mohly pomoci  toto historické období  více poznat.  Pravděpodobné je,  že  se  na Jávě 

v této době vystřídalo u moci více dynastií.  Z některých pramenů je patrné,  že dvě 

královské dynastie – Sanjaya a Sailendra, se u moci několikrát vystřídaly. Jak to bylo se 

samým počátkem javánských království a výstavbou chrámu Borobuduru zatím přesně 

nevíme. Nizozemský profesor rané historie a archeologie jižní a jihovýchodní Asie – 

Johannes Gijsbertus de Casparis (1916–2002), zastává hypotézu, že na místě dnešního 

chrámu stála již dříve jakási terasovitá svatyně, kterou koncem 8. století založil král 

Indra (784–792), tehdejší vládce dynastie Sailendra. Francouzský orientalista, architekt 

a  autor  mnoha knih věnovaných východoasijské buddhisticko-hinduistické chrámové 

architektuře Jacques Dumarçay, je ale přesvědčen, že první fáze výstavby Borobuduru 

byla  zahájena již  kolem roku 775,  kdy byla  postavena první  galerie  –  první  stupeň 

chrámu. V tomto období vznikalo mnoho staveb zasvěcených kultu boha Šivy (např. 

kolem roku 760 chrám Badut), a tak bylo pravděpodobné, že dojde k výstavbě tak velké 

40 Forman, B. Borobudur: The Buddhist Legend in Stone. London: Octopus 1980; Soekmono, R.: Chandi 
   Borobudur: A Monument of Manking. Paris: The Unesco Press 1976. 

92



svatyně jakou je Borobudur. Jiné zdroje uvádějí jako dobu výstavby chrámu léta 750 až 

850. Ať je tomu tak či onak, jisté je, že po vystavení prvního hinduistického stupně 

Borobuduru  se  chrám  ocitl  pod  vlivem  buddhismu  (pravděpodobně tedy pod vlivem 

dynastie Sailendra). Vliv hinduismu byl znovu obnoven po roce 832, kdy stanula v čele 

centrální Jávy znovu dynastie Sanjaya.41 

Přesto, že se nedochovaly žádné záznamy ani legendy o tom, jak byla svatyně 

postavena, a přes veškeré spekulace střídání vlády dynastií Sailendra a Sanjaya je však 

za  dobu  vzniku  chrámu obecně  považováno  8.  století,  které  je  převážně  spojováno 

s vládou mocné a  velice bohaté buddhistické dynastie  Sailendra.  Borobudur tak prý 

začal vznikat jako svaté místo mahájány, jednoho ze dvou hlavních směrů buddhismu – 

mahájány a théravády. Do této doby také spadá javánská legenda vázající se k výstavbě 

chrámu. Dle ní je autorem Borobuduru náboženský stavitel Gunadharma, o kterém se 

říká, že je možné vidět jeho profil ve tvaru kopců pohoří Menoreh, tyčících se jižně od 

chrámu Borobudur. Na věky zde tak v podobě zřetelně narýsovaného nosu, rtů a brady 

drží  legendární architekt Gunadharma ochranu nad svým dokonalým, nepřekonaným 

a jen stěží překonatelným dílem – buddhistickým chrámem Borobudur, jenž je dokonce 

o tři sta let starší než proslulé chrámy Angkor Vat a Bajon v Kambodže. 42

Výstavba  chrámu  byla  velmi  náročná  a  nákladná.  Borobudur  je  vybudován 

z více než milionu kamenných bloků a každý váží přibližně 100 kilogramů. Z toho je 

patrné, že dynastie Sailendra byla na svém mocenském vrcholu, což se také odrazilo 

v bohaté výzdobě chrámu. Na takovýchto stavbách pracovalo mnoho lidí a chrámové 

komplexy se tak stávaly svébytnými městy zaměstnávající na tisíce osob. Jak jsme si již 

řekli, někdo vidí v chrámu Borobudur jakousi pyramidu. Přesto, že je to dosti nadnesené 

přirovnání  můžeme říci,  že  průběhem výstavby mají  tyto  stavby hodně  společného. 

Obrovský  počet  dělníků,  který  se  na  výstavbě  chrámu  podílel,  bývá  přirovnáván 

k  množství  dělníků,  které  pracovalo  na  egyptských  pyramidách.  Ti  museli  nalámat, 

přepravit a opracovat zhruba 60 tisíc metrů krychlových jemnozrnné sopečné horniny – 

andezitu. 

Zhruba od 9. do 13. století postupně klesal význam Borobuduru a centrální Jávy 

jako kulturního centra. Někteří odborníci tvrdí, že události, které následovaly v tomto 

období,  byly  zapříčiněny  obrovským  vyčerpáním  ekonomických  a  lidských  zdrojů 

41 Dumarçay, J.: Borobudur. Oxford: Oxford University Press 1978. s. 2-5; Dumarçay, J.: The Temples of 
   Java. Oxford: Oxford University Press 1986. s. 6, 19; Scarre, Ch. ed.:  Sedmdesát divů světa: Osudy 
   slavných stavebních památek. Praha: Slovart 2000. s. 137.  
42 Soekmono, R.: Chandi Borobudur: A Monument of Manking. Paris: The Unesco Press 1976. 
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během let, kdy byl chrám budován. Po dokončení chrámu totiž nastala léta, kdy téměř 

celé území střední Jávy ztratilo své výsadní postavení a centrum javánské kultury se 

přesunulo do východní části.  Jak již bylo řečeno o vzdálené historii Jávy toho víme 

velmi málo, a tak není dodnes objasněno, proč byla střední Jáva opuštěna. Teorií, proč 

tomu tak bylo, je několik. Není vyloučeno, že vládnoucí dynastie ztratila svůj politický 

vliv nebo vyčerpala ekonomický potenciál. Mezi další udávaná vysvětlení patří výbuch 

sopky Merapi, zemětřesení, hladomor, apod. Možný je také narůstající význam jiného, 

právě vznikajícího náboženského objektu na střední Jávě, a to hinduistického komplexu 

Prambananu. Přesto, že se i v této době našli lidé, kteří chrám Borobudur jako své svaté 

místo stále navštěvovali, obecně se dá ale říci, že postupně upadal v zapomnění. Ještě 

větším neštěstím pro Borobudur bylo 14. století, které bylo dobou pronikání islámu na 

Jávu. Islám nabízel lepší a spravedlivější sociální systém, a tak byl obyvateli ostrova 

ochotně  přijímán.  Důsledkem  toho  bylo  opouštění  starých  bohů  a  rozebírání  méně 

používaných chrámů na stavební materiál. Borobudur měl ale štěstí. Příznivci chrámu či 

výbuch sopky Borobudur zasypali  vrstvou písku a  popela,  a  on poté obrostl  bujnou 

vegetací, která ho po dlouhou dobu ukrývala před okolním, muslimským světem.  

V 18. století se začalo o Borobuduru náhle opět hovořit. Jeho objevení je spjato 

s  obdobím napoleonských válek,  kdy nad ostrovem převzali  v  letech 1811 až 1816 

dočasně vládu Britové. O znovuobjevení a ocenění chrámu v plném rozsahu se však 

zasloužil až v následujícím století již zmíněný Angličan, generální guvernér Jávy – sir 

Thomas Stamford Raffles, mladý a ambiciózní muž. V 19. století totiž byli na ostrově 

Britové, kteří zde v letech 1811 až 1816 spravovali Jávu jako svou kolonii. A právě 

Raffles  na základě svých studií  uvěřil,  že  na Jávě  kdysi  existovala  vyspělá kultura. 

Nařídil  proto podrobné prozkoumání celé  oblasti.  Tímto úkolem pověřil  vojenského 

průzkumníka  Colina  MacKenzieho,  který  se  zajímal  o  buddhistické  a  hinduistické 

umění. MacKenzie sestavil výzkumnou skupinu mající za úkol pátrat po pozůstatcích 

starých javánských kultur.  V roce 1817 byl Borobudur objeven pro evropskou vědu. 

Nalezl ho nizozemský inženýr a úředník H. C. Cornelius, jeden z členů MacKenzieho 

výzkumné mise, kterého na místo dovedli místní domorodci. V lidové paměti, zvláště ve 

vzpomínkách obyvatel sousedních vesnic, totiž Borobudur stále přetrvával. Cornelius se 

za pomoci 200 vesničanů, jež zaměstnával, doslova prokopal k cíli. Chrám Borobudur 

byl  totiž  hustě  porostlý  místní  bujnou vegetací.  Po dvou měsících Cornelius  odkryl 

značnou část chrámu. Celé toto území dříve patřilo pod správu Holanďanů, kteří se však 

během napoleonských válek dostali  do nesnází  a  raději  tuto oblast  přenechali  Velké 
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Británii. Po porážce Napoleona však byla kolonie opět navrácena do správy Holanďanů. 

Ti ale bohužel oproti Britům velký zájem o kulturní dědictví staré Jávy neměli. Práce, 

díky  níž  Raffles  a  Cornelius  znovu  nalezli  a  odkryli  chrám  Borobudur,  tak  pouze 

upozornila na zpustošenou svatyni jako na další zdroj stavebního materiálu. 

Během  19.  století  Borobudur  prošel  celou  řadou  restauračních  stavebních 

zásahů. O změnu situace se zasloužil tehdejší správce regionu Kedu – Hartmann, který 

se postaral o očištění této buddhistické svatyně. V roce 1835 byl Borobudur konečně 

zbaven nežádoucího pokrytí bujnou vegetací. Základní vyprošťovací práce, které zahájil 

již  sir  Raffles  byly dokončeny roku 1853.  Roku 1855 se pak archeologům podařilo 

odkrýt  160  reliéfů.  V roce  1882  padl  návrh  na  rozebrání  chrámu  a  vystavení  jeho 

jednotlivých  částí  v  muzeu.  V  roce  1896  bylo  siamskému  králi  Chulalongkornovi 

posláno darem velké množství kamenných buddhů, lvů a démonů, kteří byli součástí 

výzdoby Borobuduru. Loď s nákladem se však potopila a její pozůstatky nebyly nikdy 

nalezeny.  I  přes  tyto  nezdařilé  akce  a  nepříliš  konstruktivní  návrhy  bylo  nakonec 

rozhodnuto památku uchovat. První práce na rekonstrukci chrámu započaly během výše 

zmíněných, nešťastných let chrámu, a byly ukončeny v roce 1870.43 

Na  počátku  20.  století,  se  Holanďané  pustili  do  další  fáze  rekonstrukce 

Borobuduru, který byl dlouhou dobu vystaven nepříznivým vlivům klimatu a přírodního 

prostředí.  Chrám  se  totiž  nachází  v  oblasti  častých  zemětřesení,  dešťů  a  velkých 

teplotních  rozdílů.  Atmosférické  vlivy  a  především  dlouhodobý  nezájem  o  stavbu 

způsobily, že stav chrámu byl velmi vážný. Následovaly další záchranné rekonstrukce, 

které v roce 1907 začal nizozemský inženýr Theodor Van Erp.

V následujících letech 1907 až 1911 tak sice proběhly rozsáhlé restaurátorské 

práce,  které  měly za úkol  vyrovnat  propadající  se zdi  chrámu a vyřešit  dlouhodobý 

problém s odvodněním chrámu, avšak provedené zásahy nebyly příliš úspěšné. V roce 

1748 byla dokonce vypracována podrobná studie ke komplexní rekonstrukci chrámu. Ta 

ale započala až v roce 1973, a tak ještě v této době nebyl stav Borobuduru o mnoho 

lepší. Borobudur byl zachráněn až díky pomoci Unesca, které se od roku 1973 spolu 

s dalšími institucemi sedmadvaceti  států podílelo na jeho celkové rekonstrukci.  Přes 

milion  stavebních  bloků  bylo  rozebráno  na  jednotlivé  komponenty,  každá  část  byla 

pečlivě  označena,  zkatalogizována a  opravena.  Poté  byl  celý  chrám sestaven znovu 

dohromady,  do  své  původní  podoby.  Do  stavby  byl  též  nainstalován  moderní 

odvodňovací systém. Nahradil tak byť důmyslný, ale již zastaralý, původní drenážní 

43 Soekmono, R.: Chandi Borobudur: A Monument of Manking. Paris: The Unesco Press 1976. 
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systém kanálků, okapových žlabů a chrličů z 9. století. Tato rozsáhlá rekonstrukce stála 

zhruba 25 milionů amerických dolarů a dokončena byla 22. 2. 1984, v den, kdy byl 

konec  rekonstrukce  chrámu  završen  státní  oslavou.  Přes  všechny  snahy  stavitelů, 

restaurátorů a inženýrů se však nepodařilo dostát původní výšky chrámu. Původní výška 

chrámu byla 42 metrů, dnes činí jen 34,5 metrů. Horní část Borobuduru je tak dnes pod 

svou  původní  úrovní.  Roku  1991  byl  chrám Borobudur zapsán na seznam světového 

kulturního dědictví  Unesco,  a  to  jako světoznámé buddhistické  poutní  místo  a  jako 

symbol mahájánového buddhismu.44

4.4.2 Chrámová architektura a její náboženský význam
Důvodů proč byl chrám Borobudur postaven je pravděpodobně několik. Stavba zřejmě 

symbolizovala přihlášení  se  k buddhismu.  Stejně tak  mohla  být  zamýšlena  jen jako 

oslava  vládnoucího  panovníka,  který  se  ztotožňoval  s  Bodhisattvou  a  tím  lidem 

ukazoval  cestu  k  pravé  svobodě.  Borobudur  mohl  mít  také  funkci  mauzolea, 

ukrývajícího popel významných světských osobností. Tento buddhistický chrám, jenž se 

působivě vynořuje z tropické vegetace, je vybudován ze sopečného kamene. Na jeho 

výstavbu  bylo  použito  hornin  augitu,  andezitu  a  čediče.  Zajímavé je,  že  chrám byl 

vybudován  bez  použití  malty.  Spojení  jednotlivých bloků  dohromady bylo  docíleno 

pomocí kamenných klínů. Později se vyráběly rovnou bloky s vysutými hranami, které 

do sebe zapadaly. Jednalo se tedy o důmyslný systém zoubkování a zářezů, který plnil 

kromě pevnosti stavby i funkci jeji pružnosti. Stavba Borobudur má tvar obrovské stúpy 

– typické buddhistické stavby. Tento tvar stavby je vázán na Indii do období prvních 

staletí po Buddhově smrti (asi 486 př. n. l.). K raným formám buddhistické kamenné 

architektury  zde  patřily  zvláštní  jeskynní  chrámy.  Ty  byly  vytesávané  do  skály 

a kameny obkládány do kupolovité mohyly – stúpy. Posléze stúpy pronikly všude tam, 

kam se rozšířil buddhismus. Tvar stúpy se s jejím putováním měnil a dosáhl i podob 

velice vzdálených od podoby původní.45 Z leteckých snímků Borobuduru však vidíme, 

že má také strukturu obrovské mandaly,  někdy též označované jako plující  lotosový 

květ. Na základě těchto dvou náboženských motivů, můžeme rozdělit celou stavbu do 

dvou hlavních částí – vertikální stúpy a horizontální mandaly. Na některých fotografiích 

je toto stavební spojení velmi dobře vidět. 

44 Dumarçay, J.: Borobudur. Oxford: Oxford University Press 1978; Dumarçay, J.: The Temples of Java. 
   Oxford: Oxford University Press 1986. 
45 Mabbett, I. - Chandler, D.: Khmerové. Praha: Lidové noviny 2000. 
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Při dalším studiu chrámu je patrné, že ho tvoří geometrické prvky vyznačující 

posvátné území. Nejdůležitější bod se nachází ve středu chrámu, od něhož jsou pak do 

čtyř světových stran utvářeny další, větší a rozsáhlejší plochy stavby. Chrám se tedy 

skládá z hlavní čtvercové základny, podstavci o velikosti 123 x 123 metry. Dále  ze šesti 

čtvercových  a  tří  kruhových  teras,  které  ze  základny vyrůstají.  Na  vrcholu  chrámu 

dominuje hlavní stúpa.  Borobudur se tedy horizontálně dělí  na základ,  tělo a vrchol 

stavby.  Přesnější  je však rozdělení  na části  čtyři.  Ty znázorňují  buddhistickou cestu 

k dosažení  nirvány.  Uprostřed každé strany této buddhistické pyramidy se nacházejí 

k vrcholu vedoucí schodiště. Z těchto čtyř schodišť je považováno za nejposvátnější 

schodiště to, jež se nachází na východní straně. Vstupy jsou hlídány kamennými lvy. 

Další lvi sledují stavbu a její okolí na různých úrovních pyramidy.  

První, čtvercová část, neboli první sféra Borobuduru, představuje životní etapu 

člověka, který je ještě v zajetí svých pozemských tužeb, ve sféře takzvané  kamadhaty 

neboli  žádostivosti,  touhy.  Tomuto  období  lidského  života  odpovídají  i  skulptury 

a  reliéfy  zobrazující  Karmavibhangu neboli  „pojednání  o  působení  zákona  příčiny 

a následků“.46 K vidění je tedy mnoho výjevů z každodenního života, ráje a pekla, před 

kterými bychom si měli  uvědomit,  že naše chování na tomto světě bude po zásluze 

odměněno  či  potrestáno.  Reliéfy  vytesané  do  čedičových  stěn  tak  zachycují  scény 

z každodenního života obyvatel tehdejší Jávy, způsob stavby lodí v době 8. až 9. století,  

ale třeba i hráče na buben či flétnu. Zobrazeno je tu též množství domácích i divokých 

zvířat.  Zřejmě  z  důvodů  špatné  stability  stavby  byly  již  dříve  reliéfy  na  dolní  zdi 

podezdívky,  vyprávějící  právě  o  pozemských  touhách  a  vášních,  částečně  zakryty. 

Existence  těchto  reliéfů byla  zjištěna až  v roce 1885.  Po rekonstrukci  a  důkladném 

zdokumentování  této  části  stavby byly na  dolní  zdi  ponechány alespoň čtyři  panely 

nezakryté. Na nich jsou k vidění výjevy z buddhistického textu Mahákarma-vibbangga, 

který vypráví o nebi a pekle, hříchu a trestu, dobrých a zlých skutcích.47

Ve druhé části stavby, tedy ve druhé sféře Borobuduru, je situována střední část 

neboli tělo chrámu – čtyři čtvercové terasy s balustrádami. Tyto čtyři terasy reprezen-

tují rupadhatu – sféru tělesnosti. Jde o etapu lidského života, ve které se sice již člověk 

odpoutal od vášní, avšak je stále spjat s formou. Jde tedy o sféru takzvaných „čistých 

46 Scarre, Ch. ed.:  Sedmdesát divů světa: Osudy slavných stavebních památek. Praha: Slovart 2000. 
   s. 137.
47 Albaneseová, M. A. et al.: Krása zaniklých civilizací: Světy, které objevila archeologie. Praha: Rebo 
   Productions CZ 2001. s. 247. 
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tvarů“48, sféru, kdy už člověk dokáže kontrolovat své vážně, avšak stále je ještě příliš 

připoután k pozemskému životu. Reliéfy v této části chrámu vyobrazují Buddhův život 

i jeho dřívější reinkarnace. Ve výklencích se ukrývají Buddhovy sochy. Každá socha má 

specifickou mudru, tedy jinou pozici rukou. Mudry se liší v závislosti na tom, na které 

straně  chrámu  jsou  sochy  Buddhy umístěny.  Důležité  je  také  jejich  postavení  vůči 

terasám.  Na  severu  najdeme  sochy  s  gestem  abhajamudry neboli  nebojácnosti 

a ochrany, na východě  bhúmisparšamudru neboli gesto doteku Země, na jihu je vidět 

varadamudra, tedy gesto vyplnění přání a na západě dhjánimudru čili rozjímání. Cestu 

čtvercovými terasami musel poutník uskutečnit,  aby se dostal  k další  části  cesty,  ke 

kruhovým terasám. Musel zde projít kolem souboru basreliéfů, ze kterých se učil. Toto 

učení bylo založeno na mahájánských představách o vesmíru říkajících, že ústředním 

bodem světa je posvátná hora Méru. Kolem ní se otáčí celý svět – planety,  obloha, 

oceány,  atd.  Cesta k osvícení tak metaforicky odpovídá výstupu na posvátnou horu, 

zastoupenou chrámem Borobudur.  V této části  chrámu by si poutníci  měli  uvědomit 

pomíjivost pozemského života.  

Třetí část chrámu Borobudur tvoří tři kruhové terasy, které již nejsou ohraničené 

balustrádami.  Jde  o  poslední  patro,  o  sféru  beztvarosti  –  arupadhatu.  Tato  část 

Borobuduru  představuje  stádium  lidského  života,  kdy  se  již  člověk  odpoutal  od 

hmotného světa a dosáhl tak stavu netělesnosti a dokonalosti. Poutník se tak dostává do 

sféry bez tvarů. Ve třech kruzích jsou zde pravidelně uspořádány malé zvonovité stúpy 

z  prolamovaného  kamene,  ve  kterých  se  opět  ukrývá  socha  sedícího  Buddhy.  Na 

kruhových terasách má  Buddha mudru  znázorňující  dharmačakramudru,  tedy gesto, 

které symbolizuje roztočení kola dharmy – první Buddhovo kázání.

Hlavní stúpa, tedy čtvrtá a zároveň poslední sféra chrámu, je konečným bodem 

cesty na velkou buddhistickou stúpu  Borobudur. Z kruhovitých teras se tedy můžeme 

dostat do poslední, bohužel dnes zcela nepřístupné části chrámu, do hlavní stúpy. Tato 

ústřední, avšak prázdná, 8 metrů vysoká stúpa, má opět tvar zvonu. Zde je poutníkova 

cesta u konce. Toto završení životní cesty a dosažení nirvány ztvárněné v této stúpě již 

symbolizuje samotného Buddhu. Některé zdroje říkají, že v této veliké centrální stúpě 

byly též dočasně uloženy ostatky samotného Buddhy.49 

48 Scarre, Ch. ed.:  Sedmdesát divů světa: Osudy slavných stavebních památek. Praha: Slovart 2000. 
   s. 139.
49 Cook, E. et al.: The Stupa: Sacred Symbol of Enlightenment. Berkeley: Dharma 1997. s. 368.
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Jednotlivé části chrámu Borobudur50

Borobudur  je  vybaven  kanalizační  soustavou  –  okapy proti  prudkým dešťům.  Tyto 

okapy, jež jsou připevněny na rozích chrámu, mají podobu chrličů, které jsou dokonale 

vytesány a efektivně uzpůsobeny k odvodu dešťové vody z galerií. Někteří odborníci 

předpokládají, že chrám Borobudur byl původně ozdoben pestrými barvami. Nalezeny 

byly zbytky modré, zelené, červené a černé barvy. Opačné stanovisko předpokládá, že 

stěny chrámu měly barvu materiálu, ze kterého byly zhotoveny. Zda skutečně na stěnách 

chrámu bylo použito barev se už asi nedozvíme. Pokud ale byl Borobudur vyzdoben 

barvami, můžeme předpokládat, že jimi nebyl obdařen jen tak bezmyšlenkovitě. Stejně 

jako jednotlivá gesta rukou – mudry, symbolizují i barvy buddhismu určité významy. 

Buddhistická vlajka zobrazuje šestici barev: žlutou, bílou, modrou, červenou, oranžovou 

a barvu šestou, která je směsicí těchto barev dohromady. Žlutá symbolizuje svatost, bílá 

čistotu, modrá důvěru a červená moudrost. Barva oranžová, která je též barvou buddhis-

tického  roucha  symbolizuje  stav  bez  pozemských  tužeb,  tedy  stav  bezžádostivosti. 

Poslední šestá barva, směsice barev předcházejících, vyjadřuje spojení všech uvedených 

vlastností vyjádřených předcházejícími pěti barvami. Zda barvy na chrámu měly hlubší 

náboženský význam již  asi  nezjistíme.  Jedno je  však  jisté.  Několik  století  nezájmu 

o stavbu a četné deště, jsou velkou překážkou k vyřešení této záhady.

4.4.3 Cesta na horu Méru jako symbol buddhistické kosmologie

V  Borobuduru  je  symbolicky  vyjádřena  koncepce  buddhistické  kosmologie.  Tato 

pyramida,  symbolizující  božskou  horu  Méru,  se  dá  rozdělit  podle  několika  kritérií. 

Jedním z nich mohou být  náboženské symboly – stúpa a mandala,  jejichž struktura 

a tvary jsou v Borobuduru obsaženy. Dalším kritériem může být architektonické členění 

chrámu na základní část, dvě části teras a hlavní stúpu. Ať již se na tuto monumentální 

stavbu  díváme  jako  na  každou  jinou  svatyni  či  pyramidu,  do  které  se  ovšem nedá 

50 B. a. Buddhismus [online]. b. l. [cit. 2008-05-06]. Borobudur. Dostupné z WWW: <http://www. 
   buddhismus.cz/borobudur.html>.
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vstoupit, nejdůležitější je nejhlubší význam stavby spočívající právě v trojici – stúpa, 

hora Méru a mandala. Tři části Borobuduru tak reprezentují tři sféry vesmíru: bhurloku 

– sféru smrtelníků,  bhuvarloku – sféru očištění a  svarloku – sféru bohů. Architektura 

chrámu z tohoto hlediska reprezentuje čistě symbolické rozdělení tří  aspektů životní 

cesty. Při cestě vzhůru, ve směru hodinových ručiček, poutník znovu prožívá Buddhův 

život od jeho narození, přes pátrání po moudrosti, následné osvícení, úmrtí a konečné 

dosažení nirvány, tedy nejvyššího stavu blaženosti. Borobudur tak odráží buddhistickou 

pouť  směřující  od  pozemských  tužeb  přes  částečnou  kontrolu  své  žádostivosti,  až 

k  nejvyššímu  stupni  dokonalosti  a  k  dosažení  nirvány.  Bedřich  Forman  přirovnává 

výstup na Borobudur k nejsilnějším emotivním zážitkům, a říká, že člověk zanechává 

vše tíživé dole pod sebou a výše stoupá lehčí a lehčí. Stoupání je tak poutí směřující 

k dosažení pocitu klidu a míru. Richard Soekmono, archeolog, který značnou část svého 

života věnoval výzkumu chrámu Borobudur, jej nazval doslova horou ctností. 51

Vertikální rozdělení Borobuduru. Na plánku je patrné odlišné provedení jednotlivých teras chrámu52

    arupadhata

 

rupadhata 

                                                     
                                               kanadhata     kanadhata                    arupadhata         rupadhata           

Horizontální rozdělení chrámu Borobuduru. Na plánku je půdorys chrámu v podobně 
mandaly  –  magického  kruhu.  Mandala  je  buddhistickým  symbolem  zobrazující 
symbolický diagram vesmíru s dalším rozčleněním uvnitř. Jednotlivé části manadaly 
představovaly  nebeské  i  pozemské  příbytky  božstev,  podle  nichž  se  řídilo 
architektonické členění chrámových staveb53 

Dnes Borobudur znovu září ve své plné kráse. O jeho jedinečnosti nelze pochybovat. 

Vždyť  i  jeho umístění  je  fascinující.  Leží  na  planině  obklopené horami  a  sopkami, 

zároveň však uprostřed bujné vegetace nedaleko Indického oceánu. Obdivovat ho ročně 

přijede přes milion turistů, které přitahuje nádhera této výjimečné stavby a náboženský 

význam, jímž je Borobudur naplněn. Nejméně jednou ročně je zde však stále dodržován 

buddhistický rituál, za jehož účelem se sejdou buddhisté z celého světa. Místo tak opět 

51 Forman, B. Borobudur: The Buddhist Legend in Stone. London: Octopus 1980; Soekmono, R.: Chandi 
   Borobudur: A Monument of Manking. Paris: The Unesco Press 1976. 
52 B. a. My Days [online]. 2010 [cit. 2010-08-07]. borobudur and prambanan. Dostupné z WWW: 
   <http://mynameamiko.blogspot.com/2010/08/borobudur-and-prambanan.html>.
53 B. a. Vaishnava suvarnabhumi Nusantara [online]. 2009 [cit. 2010-08-07]. Forum for Hindu 
   Awakening. Dostupné z WWW: <http://vasuntara.blogspot.com/2009/06/mystery-of-mpu-barada-
  spirituality.html>.
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ožije ve své bohoslužebné funkci. Tímto významným časem je jedna z dubnových či 

květnových nocí, záleží na tom, kdy je měsíc měsíce Waisak v úplňku. Je to čas, kdy se 

narodil Buddha a též doba, kdy dosáhl nirvány. Buddhističtí věřící se zde sházejí právě 

proto,  aby tyto události  oslavili.  Při  návštěvě Borobuduru návštěvníkovi jistě neujde 

pozornosti nepřístupnost hlavní stúpy na vrcholu tohoto chrámu. V odborné i laické lite-

ratuře se setkáme s různými názory využití této stúpy. Mnohé naznačují,  že sloužila 

k uchování Buddhových ostatků, jiné zas říkají, že zde plní čistě symbolický význam. 

Podle informací sdělujících, že stúpa dnes již přístupná není, by se dalo soudit, že tomu 

tak dříve nebylo. Avšak při bližším pohledu na stúpu nic nenasvědčuje tomu, že zde 

nějaký přístup zbudován byl. Samozřejmě je možná též varianta, že byl tento potencio-

nální vstup do stúpy při rekonstrukci Borobuduru z náboženských, bezpečnostních či 

jiných důvodů zakryt. Chrám Borobudur působí v mnohých publikacích mnohem vyšší 

než ve skutečnosti je. Jeho monumentální síla je především v rozsáhlých galeriích, které 

ve svých reliéfech znovu a znovu otevírají témata javánské filozofie a historie. Přes pět 

kilometrů dlouhá cesta k nejsvatějším částem chrámu Borobudur je totiž vroubená více 

jak tisícem reliéfů nejen ze života prince Siddhártha Gautamy a z pozdějšího života 

Buddhy, ale též scénami z posvátných obřadů, každodenního života lidí, jejich práce, 

starostí i radostí. Zemětřesení, které na Jávě v roce 2006 poškodilo množství kulturních 

památek a objektů, naštěstí Borobudur ušetřilo. Přesto je již na první pohled vidět, že 

chrámu není věnováno tolik pozornosti  kolik by si tato majestátní stavba zasloužila. 

Součástí  Borobuduru  je  tak  bohužel  i  značné  množství  poničených  soch  a  reliéfů. 

Doufejme, že se jim brzy dostane zasloužené péče, protože nám pomáhají představit si 

život tehdejších obyvatel ostrova. Bez Borobuduru a jeho symbolického poselství by 

byla Jáva i světová kultura bezpochyby chudší.            
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4.5 Mendut a Pawon

Jako příklad dalších významných chrámů jsem vybrala svatyně Mendut a Pawon, které 

představují očistnou zastávku na cestě před výstupem na nejznámější a nejrozsáhlejší 

buddhistickou stúpu světa –  Borobudur. 

4.5.1  Candi Mendut 
Výstavba chrámu Mendut je datována zhruba do stejného období jako Borobudur. Také 

tento chrám byl zprvu stavěn jako hinduistická svatyně. Mendut leží jihovýchodně od 

soutoku řek  Progo a Elo, blízko vesnice nesoucí stejné jméno jako chrám –  Mendut. 

Nachází  se tak zhruba  tři  kilometry  od  chrámu  Borobudur.  Oblast  řek Progo a Elo 

– rýžová pole pláně Kedu, měla v dávných dobách status zvláštního a posvátného místa. 

Stejně jako náhorní planina Dieng se i tato lokalita pyšnila množstvím chrámů. 

Chrám Mendut má čtvercový půdorys, nad kterým se tyčí tři, dodnes zachované, 

monumentální sochy. Jedna je ztvárněním samotného Buddhy. Její umělecká hodnota 

spočívá v tom, že byla vytesána z jediného kusu kamene. Další dvě pak představují dva 

bódhisattvy  –  nalevo bódhisattvu Avalókitéšvaru  a  napravo bódhisattva  Vajrapaniho. 

Tyto  dvě  sochy  patří  mezi  nejvzácnější  vyřezávané  javánské  práce.  Sochy  chrámu 

Mendut  dodávají  specifickou  velkolepou  atmosféru,  která  uvnitř  svatyně  panuje. 

Profesor Johannes Gijsbertus de Casparis, autor řady knih o jihovýchodní Asii, nazval 

Mendut chrámem v centru bambusového háje.   

103



4.5.2  Candi Pawon 
Chrám Pawon, který má stejný čtvercový půdorys jako chrám Mendut, je o něco menší. 

Nachází se zhruba dva kilometry od chrámu Borobdur a leží jižním směrem od soutoku 

řek  Progo a  Elo.  Komu byl  chrám zasvěcen,  již  bohužel  určit  nemůžeme.  Původní 

sochařské  výtvory  se  dochovat  nepodařilo  a  i  ostatní  výzdobu  interiéru  zde  dnes 

nahrazují pouze holé stěny. Slovo „pawon“ znamená v javánštině „kuchyň“. Ta mohla 

být,  podobě jako u chrámu Mendut,  symbolem ohniště a sloužit  tak k očištění před 

výstupem na symbolickou horu Méru představovanou Borobudurem. Přestože Pawon 

nepatří  k  největším  a  je  naopak  řazen  právě  k  těm  nejmenším  svatyním  na  Jávě, 

architektonicky patří mezi ty nejkrásnější. A rovněž jako výstavba chrámu Mendut je 

i chrám Pawon datován do období výstavby Borobuduru.  

Podle  ústní  tradice  bylo  propojení  chrámů Mendut  –   Pawon  –  Borobudur  (řazeno 

z  východu  na  západ)  zajištěno  dlážděnou  cestou  lemovanou  bohatou  balustrádou. 

Výzkumy pomocí leteckých snímků však tuto hypotézu nepotvrdily. Prozatím se tedy 

archeologové,  zastávající  teorii  propojení  těchto  tří  chrámů,  musí  spokojit  se 

skromnějšími  důkazy  –  s  nalezením  několika  kamenných  kvádrů  v  blízkém  okolí. 

Vezmeme-li  však  v  úvahu  dobu,  kdy byla  centrální  Jáva  opuštěna,  tedy dobu,  kdy 

upadly mnohé chrámy téměř v zapomnění a jejich kámen byl využíván jako stavební 

materiál  jiných užitných věcí,  nemůže se pro nás stát  „pár nalezených kamenů“ ani 

zdaleka dostačujícím důkazem teorie potencionální dlážděné cesty.

Richard Soekmono poukazuje ve své knize Chrám Borobudur (1976) na hlubší 

význam spojení těchto tří chrámů. Díky svým „funkcím“ totiž tvoří dokonalé souznění 
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jako stvořené pro náboženské účely buddhismu. Chrám Boroboduru nemá žádný vnitřní 

prostor,  žádné  místo,  kde  by  mohli  věřící  uctívat  Buddhu.  Jde  o  místo,  které  je 

významné svou poutí   k dosažení nejvyšší moudrosti. Poutník se tak ve svém tichém 

rozjímání pomalu dostává postupem od jedné terasy ke druhé až na samý konec své 

pouti  –  dosažení  nirvány.  Oproti  tomu  plnil  chrám  Mendut  úlohu  svatyně  určené 

k uctívání. Buddha  –  monolit sedící na trůně, je zde doprovázen zmíněnými sochami 

dvou bódhisattvů –  Avalókitéšvary a Vajrapaniho. Velmi malý chrám Pawon disponuje 

také vnitřním prostorem. Avšak protože nebyla zachována ani jediná socha této svatyně, 

nemůžeme  určit  jaké  měl  chrám  Pawon  funkční  a  symbolické  postavení  mezi 

Borobudurem a Mendutem. Jisté je ale to, že tu náboženské propojení chrámů Mendut – 

Pawon –  Borobudur bylo. V této trojici plnily chrámy Mendut a Pawon úlohu očišťující 

poutníka směřujícího na horu Méru – Borobudur. Tato poutní cesta zůstala téměř stejná 

jako v dávných dobách. Cestu na chrám Borobudur je možné začít přímo z historického 

města  Yogyakarta.  Ta  dále  vede  přes  očistný  chrám Mendut,  tyčící  se  zhruba  dva 

kilometry před cílovým Borobudurem. Chrám Pawon však dnes do starodávné procesní 

cesty již nevstupuje. Pro shlédnutí tohoto malého chrámu bychom se museli od poutě na 

chrám Borobudur odklonit trochu stranou. Zajímavostí je, že chrám Mendut, je oproti 

rituálně dnes již téměř „mrtvému“ Borobuduru, kde se s náboženským buddhistickým 

rituálem setkáme jen jedou do roka,  dodnes  místem aktivních  náboženských rituálů 

věřících.

Mapa určující polohu chrámu Borobudur ve vztahu k jiným významných chrámům a lokalitám, na které 

je dobře patrný vztah chrámů Mendut – Pawon – Borobudur (zprava)54

54 B. a. Welcome To Borobudur.TV. [online]. 2005 [cit. 2006-08-08]. From Mendut To Borobudur. 
   Dostupné z WWW: <http://www.borobudur.tv/mendut_borobudur.htm>.

105



4.6 Chrámový komplex Prambanan

Je nesporné,  že tak,  jako bychom označili  za  nejvýznamnější  buddhistickou stavbou 

v Indonésii chrám Borobudur, má Prambanan stejným způsobem vůdčí postavení mezi 

svatyněmi  hinduistickými.  Jeho  název  je  odvozen  od  vesnice,  v  jejíž  blízkosti  se 

nachází,  avšak  jeho  původní  název  byl  Lara  Jonggrang,  který  je  dodnes  mnohdy 

používán. Nejde však, jako v případě Borobuduru, o jednu svatyni, ale o celý komplex 

hinduistických  chrámů  zasvěcených  jednotlivým  bohům  souhrnně  nazývaných 

Prambanan. Hovoříme-li o Prambananu, hovoříme tak o největším souboru starověkých 

architektonických památek v celé Indonésii, který je roztroušen na rýžových polích na 

úpatí sopky Merapi. 

4.6.1 Výstavba, zapomenutí a znovuobjevení Prambananu 

Po roce 832 došlo na Jávě k renesanci hinduismu. Dynastie Sanjaya, která se v této době 

dostala v centrální Jávě opět k moci, se zasloužila o výstavbu největšího hinduistického 

chrámu v Indonésii – Prambananu. Hinduističtí Sanjayové tak měli opět navrch. Spory 

s konkurenční dynastií  Sailendra, která krátce předtím nechala za své vlády postavit 

chrám Borobudur,  ale  i  nadále  trvaly.  Ve druhé polovině 9.  století  však údajně obě 

mocné dynastie uzavřely příměří, které zpečetily sňatkem hinduistického krále Rakai 

Pikatana s princeznou Pramodawardhani z rodu Sailendrů. Dalším výsledkem tohoto 

sňatku  byl  vznik  mnoha  významných  hinduistických  a  buddhistických  památek. 

Mataramský král Rakai Pikatan dal postavit několik hinduistických staveb a s největší 

pravděpodobností  i  hinduistický  komplex  Lara  Jonggrang,  nedaleko  vesnice  Pram-

banan. Důkazem o tom nám muže být jeho jméno, které je uvedeno na jedné ze staveb 

prambananského chrámového komplexu. Tento nápis z roku 856 říká, že svatyni nechal 

postavit panovník státu Mataram – Rakai Pikatan. V tomto roce byla výstavba chrámu 

též údajně dokončena.  Nápis,  který archeologové nalezli,  byl  zároveň panovníkovou 

darovací  listinou,  jejímž  obsahem  bylo  věnování  pozemku  s  prambananským 

chrámovým komplexem a  přilehlými  rýžovými  poli  osvobozenými od  daní,  kněžím 

starajícím se o chrám. 

Pambananský chrámový komplex původně tvořilo 244 chrámů a svatyň.55 Stejně 

jako chrám Borobudur byl  celý  chrámový komplex postaven bez  použití  malty,  ale 

55 Páleníčková, I.: Indonésie: Země, kterou máme rádi. Praha: Velvyslanectví Indonéské republiky 1998. 
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bohužel stejně jako chrám Borobudur, měl i on nepříliš příznivý osud. Též byl po čase, 

stejně  jako  celá  střední  Jáva,  opuštěn.  Zda  to  zavinil  výbuch  sopky,  zemětřesení, 

hladomor,  či  jiné nám neznámé důvody,  dnes jasné není.  Ale pokud přistoupíme na 

vysvětlení, že Borobudur byl opuštěn díky přesunutí pozornosti na později vznikající 

chrám  Prambanan,  mohl  to  být  pouze  prvotní  důvod  naprosto  nesouvisejících 

skutečností,  při  kterých došlo  v  10.  století  k  opuštění  celé  střední  Jávy a  přesunutí 

mocenského centra na východ ostrova. Ať tomu bylo tak či onak, oba chrámy na tom ve 

svém konečném důsledku – vstoupení do zapomnění – byly stejně. 

V letech 1549 a 1584 se o zničení velké části komplexu postarala opakovaná 

zemětřesení.  Prambananský  komplex  se  tak  po  čase  stal  také  jakousi  zásobnicí 

stavebního  materiálu  –  kamenolomem,  jehož  kameny rolníci  používali  ke  zpevnění 

hrází  svých  rýžových  polí.  Prambanan,  stejně  jako  Borobudur,  však  v  paměti 

domorodců zůstal. Ale pouze jako bájná představa dávného, ztraceného chrámu. Trosky 

Prambananu byly objeveny zcela náhodně v roce 1733. S výzkumem, i když značně 

nesystematickým,  se  začalo  až  v  19.  století.  Na  konci  tohoto  století  se  do 

prozkoumávání  celého  objektu  zapojila  i  věda.  V  roce  1885  se  do  prostudování 

Prambananu pustil holandský archeolog a inženýr Jan Willem Ijzerman (1851–1932). 

Samotné  rekonstrukce  pak  byly  započaty  roku  1918  a  stále  jsou  objevovány  nové 

a  nové  chrámy  a  svatyně.  Roku  1937  se  začalo  s  komplexní  rekonstrukcí  celého 

chrámu, která trvala patnáct let. Mnoho kamenů zde chybělo, takže se jednalo doslova 

o heroický výkon. Můžeme říci, že hlavní Šivův chrám je téměř ve své původní podobě. 

Zcela tvrdit to pak můžeme o Brahmově chrámu. Roku 1991 byl chrámový komplex 

Prambanan zapsán na seznam chráněných památek UNESCO. 

Rekonstrukce  dalších  chrámů  prambananského  chrámového  komplexu  stále 

pokračuje.  Možná,  že i  to  je důvod,  proč je  toho o Prambananu tak málo napsáno. 

Vždyť rekonstrukce Borobuduru je již  dávno skončena a  času na zmapování celého 

komplexu  bylo  poměrně  mnoho.  Prambanan  je  tak  stále  nekončící  archeologickou 

narací sahající do dávné javánské historie.

4.6.2   Chrámová architektura a její náboženský význam
Prambananský chrámový komplex,  postavený zhruba o padesát  let  později  než jeho 

buddhistický konkurent chrám Borobudur, se skládá z několika částí. V tomto případě 
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však částmi chápeme jednotlivé chrámy a chrámečky. Hlavní, centrální části komplexu 

dominují tři chrámy, které jsou zasvěceny hinduistické posvátné trojici bohů: Šivovi – 

tedy  bohu  askeze,  zániku,  smrti,  jednoty  mužského  a  ženského  principu,  symbolu 

sexuální  a  plodivé  energie;  Višnuovi  –  udržovateli  světa  a  světového  řádu,  vše 

pronikajícímu božskému principu; a bohu Bráhmovi – stvořiteli  a původně neperso-

nifikovanému  principu  počátku  všeho.  Největší  Šivův  chrám stojí  uprostřed  celého 

chrámového komplexu, Višnův chrám je umístěn od tohoto chrámu na sever a směrem 

na jih bychom našli třetí – Bráhmův chrám. V jednotlivých chrámech jsou umístěny 

sochy těchto bohů. Menší chrámy zasvěcené jízdním zvířatům zmíněných božstev stojí 

vždy naproti každému z nich. Ze soch těchto zvířat, původně též umístěných v jednotli-

vých  svatyních,  byl  však  dosud  objeven  pouze  Šivův  zvířecí  jezdec  –  býk  Nandi. 

V komplexu je k vidění mnoho dalších chrámů, jako například chrám Studut, chrám 

Apit,  chrám  Kelir  a  spousta  jiných,  které  se  stále  rekonstruují.  Dnes  se  v  celém 

prambananském chrámovém areálu nachází, kromě centrální části chrámu, celkem 156 

dalších menších svatyň.56 Celý chrám je bohatě zdoben takzvanými prambananskými 

motivy, kterými jsou malí lvi doplněni o postavy napůl lidské a napůl ptačí a o nebeské 

stromy. Komplex je obehnán zdí, za níž následuje další – vnější zeď. Prostor vzniklý 

mezi  oběma zdmi  byl  místem určený strážcům chrámu,  kněžím,  mnichům, asketům 

a poutníkům.  

Dominantní Šivův chrám je nejzachovalejším, největším a nejzdobenějším chrá-

mem z prambananského komplexu. Byl postaven zhruba padesát let po Borobuduru. 

Legenda,  která  doprovází  výstavbu  tohoto  hlavního  chrámu,  vypráví  o  postavení 

chrámu za jednu jedinou noc. Dle pověsti byl postaven na přání dcery krále Bogo, která 

doufala, že se tím vyhne svatbě, a tak dala svému nastávajícímu za úkol postavit za 

jednu jedinou noc chrám, který bude oplývat tisícem soch. Zároveň se též postarala o to, 

aby se tento úkol stal nesplnitelným a na východ od chrámu dala zapálit oheň, aby si  

všichni  mysleli,  že  již  skončila  noc a vychází  slunce.  Její  lest  však ženich prohlédl 

a rozzloben ji za trest nechal zkamenět. Ona sama se tak nakonec stala nedílnou součástí 

svatyně,  poslední  a  nejkrásnější  sochou  Šivova  chrámu.  Interiér  této  svatyně  je 

rozčleněn  na  tři  části.  Ve  východní  části  chrámu  je  umístěna  důstojně  a  klidně 

vzhlížející Šivova socha. Bůh je zde zobrazen se dvěma páry rukou ověšenými náramky 

a s  na hlavě umístěnou lebkou.  Oděn je do roucha,  jež vypadá jako jemná textilie. 

Samotný Šiva stojí na lotosu umístěném na yoni, Šivově ženském symbolu.  V severní 

56 Dubovská, Z. - Petrů, T. - Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005.
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části chrámu je umístěna místnost, v níž stojí jeho žena Dorgá. V západní části chrámu 

je situovaná místnost, ve které je jejich syn Ganeša – bůh se sloní hlavou. V poslední 

jižní místnosti je umístěn šivaistický světec Agastya, který byl na Jávě velmi uctívaný. 

Celý chrám je vysoký 47 metrů a je bohatě zdoben hinduistickými motivy. Na vnitřní 

straně  balustrády  najdeme  řadu  plastik  a  reliéfů,  které  znázorňují  výjevy  ze  staro-

indického eposu Rámájany, a to až do toho okamžiku příběhu, kdy se dostal opičí král 

Hanuman pomocí opičího mostu na Srí Lanku. Na vnější straně balustrády najdeme 62 

nebeských tanečníků a hudebníků. 

Na druhém z největší trojice prambananských chrámů – Višnuově svatyni, jsou 

na  reliéfech  vyobrazeny  příběhy  ze  starojavánského  díla  Kršnájany,  pocházejícího 

z kedirijského období. 

Na  třetím,  Brahmově  chrámu  pak  najdeme  pokračování  milostného  příběhu 

o princi Rámovi a jeho manželce Sítě. Ta byla unesena démonickým obrem Rahwanou, 

králem země Alengka (Srí Lanka). Prambanan je místem, ve kterém byl kladen důraz na 

uctívání boha Brahmy. Na rozdíl od domovské země hinduistické filozofie, zde má svůj 

vlastní chrám, což v Indii příliš časté nebylo.  

Horizontální rozdělení Prambananu. Na plánku je půdorys centrální části komplexu57

 

              C                 F                        Višnův chrám
Šivův chrám – výška chrámu je 47 m

          Brahmův chrám
      
               A                 D                    Nandův chrám

Angsy chrám (B)
Garudův chrám (A)

                             

Příběhy  vylíčené  v  chrámových  reliéfech  Prambananu  jsou,  oproti  těm,  které  se 

nacházejících  se  na  chrámu  Borobudur,  mnohem  dynamičtější.  Neslouží  tu  pouze 

k  meditaci  a  postižení  náboženské  filozofie  a  ideologie,  ale  též  k  vychutnání 

pozemských radostí, literárního dramatu a humoru. Chrámový komplex Prambanan je 

tak,  na  rozdíl  od  meditativního  a  duchovního  Borobuduru,  mnohem  blíže  životu 

pozemskému.  Tento  výsledný  efekt  je  vcelku  pochopitelný,  neboť  hinduistická 

ideologie  nevyznávala  jednoho  vůdčího  myslitele,  jehož  život  a  ideologii  by 

glorifikovala. Dalším důvodem je bezpochyby skutečnost, že jednotlivé svatyně jsou 

57 B. a. Borobudur.TV [online]. 2002 [cit. 2008-09-03]. The Temples of Central Java. Dostupné z WWW: 
   <http://www.borobudur.tv/prambanan_01.htm>.
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doslova roztroušeny v prostoru a v neposlední řadě i využití chrámu jako kamenného 

plátna, na kterém se promítá indický epos Rámájana.

V areálu  hinduistického  chrámového  komplexu  Prambanan  se  nachází  velké 

množství  archeologických  vykopávek,  které  teprve  čekají  na  své  objevení  a  určení. 

Vidět tak můžeme mnohé částečně sestavené chrámečky, umístěné na svém původním 

místě. Jedná se o několik desítek až stovek malých půdorysů, vyskládaných jeden vedle 

druhého. Dle těchto nálezů můžeme soudit,  že bezprostřední okolí Prambananu bylo 

doslova poseto malými svatyněmi. Ty tak na jedné straně jistě podtrhovaly monumen-

tálnost a význam šestice centrálních chrámů, na straně druhé mohly tomuto jádru dodá-

vat  charakter  uzavřeného komplexního celku.  Kromě těchto  archeologických  nálezů 

nacházejících se v bezprostřední blízkosti Prambananu, je okolí chrámu místem dalších 

hinduistických svatyň, srovnatelných s těmi, které se nacházejí na planině Dieng.  

Fotografie z dob, kdy musel hinduistický chrámový komplex Prambanan čelit přírodním katastrofám58

       Torzo Šivova chrámu z konce 19. století          Následky zemětřesení z roku 2006

Osud  však  k  pambananskému  chrámovému  komplexu  příliš  štědrý  není.  Na  svou 

rekonstrukci čekal o mnoho let déle než jeho buddhistický konkurent chrám Borobudur 

a když se ji konečně dočkal, stal se po několika letech znovu obětí přírody. Zemětřesení, 

které roku 2006 poškodilo během několika vteřin tento chrámový komplex, však může 

být  i  jakýmsi  hnacím motorem archeologů  a  památkářů,  kteří  si  s  rekonstrukcí  tak 

velkolepého hinduistického monumentu dávali již dost dlouho načas. Snad se již nikdy 

nesetkáme s takovými ruinami Prambananu, jaké byly k vidění na počátku 19. století.   
 

58 B. a. [online]. 2006 [cit. 2006-07-09]. http://www.merapi.esnet.cz/prambanan.htm. Dostupné                 
   z WWW <http://www.merapi.esnet.cz/prambanan.htm>; B. a. aktuálně.cz [online]. 2006 
   [cit. 2006-07-09]. Památky na Jávě zničeny. Pomůže Západ? Dostupné z WWW: <http://aktualne. 
   centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=167467>; AFP. shm.com.au [online]. 2006
   [cit. 2006-07-09]. An ancient wonder reduced to rubble. Dostupné z WWW: <http://www  .smh.com.au/   
   news/world/an-ancient-wonder-reduced-to-rubble/2006/05/29/1148754940170.html>.
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4.7 Planina Dieng 

Hinduistických  svatyň  se  oproti  svatyním buddhistických  dochovalo  na  území  Jávy 

mnohem méně.  Jako příklad  dalších  významných  chrámů nám posouží  hinduistické 

chrámy na náhorní planině Dieng. 

Pojem „dieng“ znamená „místo bohů“ a dnes se zde můžeme setkat s malou, 

zhruba  více  jak  desetičlennou  skupinou hinduistických chrámů pocházející  ze  7.  až 

8. století. Chrámy na tomto „místě bohů“ můžeme rozdělit do dvou skupin. První z nich 

tvoří  ucelený soubor chrámů Arjuna, Semar, Srikandi a kousek stranou je postavená 

osamocená svatyně Gatutkaca. Tato skupina chrámů byla budovaná posledních letech 

7. století až zhruba do roku 730. Do druhé skupiny chrámů, vystavěné mezi lety 730 až 

780, spadají například chrámy Puntadewa či Bima. 

Zde si přiblížíme dva ze zmíněných chrámů.     

4.7.1  Candi Arjuna  
Chrám Arjuna je pravděpodobně nejstarším ze skupiny chrámů na planině Dieng, a tak 

jako ostatní svatyně,  nese jméno po jednom z hrdinů, představitelů indického eposu 

Mahábháraty. Arjuna je jednou z postav pocházející z rodu Pánduovců a sám je též 

považován za potomka boha Indry. Disponuje magickou silou, a tak vyniká v boji. Na 

všech svých cestách je doprovázen sluhou Semarem a jeho syny. Semar radí Arjunovi, 

aby dělal jen dobré věci, například tak, že mu doporučuje starat se nejen o sebe, ale 

i o své děti, vnuky a synovce. K jeho přednostem patří též vzdělání v etiketě, literatuře 

a  filosofii.  Uvnitř  chrámu  byl  dříve  pravděpodobně  umístěn  Šivův  symbol  lingam 

se stružkou na odvod vody. Dnes je chrám, stejně jako většina dalších svatyň, prázdný. 

4.7.2  Candi Semar     
Tento  chrám tvoří  společně  s  výše  popsaným chrámem Arjuna  jakýsi  celek.  Oproti 

dominantnímu chrámu Arjuna je  chrám Semar mnohem nižší  a  jeho tvar  připomíná 

spíše hrobku.  Jako součást  chrámu Arjuna je  i  chrám Semar zasvěcen bohu Šivovi. 

Dříve bychom zde s největší pravděpodobností našli posvátného býka Nandi – Šivova 

zvířecího jezdce.  Architektonicky je tento chrám, více jak ostatní  na planině Dieng, 

ovlivněn indickým uměním z doby vlády indické dynastie Pallavů. 
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Komplex chrámů na planině Dieng

      ChrámArjuna           Chrám Semar                      Chrám Puntadewa           Chrám Sembadra

Mezi chrámy planiny Dieng patří chrámy Arjuna, Bima, Gatutkaca, Puntadewa, Semar, 

Sembadra, Srikandi Dwarawati, Sikidang, Sileri či Sikumbang. Nejznámější na planině 

Dieng  je  však  komplex  chrámů  Semar,  Arjuna,  Srikandi,  Puntadewa  a  Sembadra, 

stojících jeden vedle druhého. Stavitelé těchto hinduistických chrámů jsou nám však 

neznámí.  Stavby  jsou  ale,  kromě  chrámu  Bima,  architektonicky  podobné  stavbám 

v Mahabalipuramu, které v jihoindické oblasti vznikaly za vlády dynastie Pallavů.
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4.8 Pura Besakih

Pro úplnost představy o chrámech ve vybraném kulturních okruhu a též pro srovnání 

indonéské kultury bychom neměli  ponechat stranou hinduistický ostrov Bali.  Zde se 

nachází  jeden z  nejkrásnějších  chrámových komplexů Besakih,  který  leží  na  jižním 

úbočí sopky Gunung Agung,  nejvyšší a nejposvátnější hory ostrova Bali. Přesto, že je 

chrámový  komplex  směsicí  budov  působící  zcela  neuspořádaně,  je  nejuctívanějším 

místem  Balijců.  Skládá  se  z  22  chrámů  rozmístěných  po  délce  přes  tři  kilometry.  

Každičký  chrám  komplexu  má  své  jméno  a  každý  je  jedinečný.  Ústřední  chrám 

a zároveň největší chrám na ostrově se jmenuje Pura Penataran Agung. Specifičnost 

chrámového  komplexu  je  v  jeho  omezenosti  přístupu.  Do  žádného  chrámu nesmíte 

vstoupit pokud se nejdete modlit nebo nepřinášíte obětiny.

Chrámový komplex byl údajně založen v 8. století našeho letopočtu misionářem 

Sri  Markandeyvou,  který  přišel  z  východní  Jávy.  On  a  další  osadníci  zde  u  sopky 

Gunung Agung zakopali  do základů svého chrámu pět  kovů – zlato,  stříbro,  bronz, 

železo  a  měď,  aby si  získali  přízeň  bohů.  Tento  postup  se  při  výstavbě  balijských 

chrámů dodržuje dodnes. Kolem roku 913 si nechal v této oblasti postavit svůj palác 

tehdejší  vládce  Bali  král Sri  Kesari 

Warmadewa. Též rozšířil chrám Pura Penataran 

Agung  a  postavil  velké  množstvím  dalších 

menších  chrámů.  V době  panování  knížecích 

dvorů   Gelgel  a  Klungkung  se  stal   Besakih 

státním chrámovým komplexem země. V roce 

1917 se stal  obětí  zemětřesení,  které jej  silně 

poškodilo,  k dalšímu poškození došlo i v roce 

1963,  kdy  vybuchla  sopka  Gunung  Agung. 

Besakih  je  dnes  po  všech  rekonstrukcích 

směsicí  starých  i  nových  architektonických 

prvků, na jehož území neustále probíhá oprava 

původních staveb i výstavba nových.59 
  Mapa chrámového komplexu Besakih60

59 Reader, L. - Ridout, L.: Bali a Lombok. Brno: Jota 2009.
60 B. a. Why Go Bali [online]. 2007 [cit. 2011-04-03]. Map of Besakih temple Bali. Dostupné z WWW: 
   <http://www.baliblog.com/travel-tips/map-of-besakih-temple-bali.html>.
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4.8.1 Pura Penataran Agung
Pura  Penataran  Agung  neboli  „Velký  chrám státu“  je  nejdůležitější  chrám z  celého 

komplexu, který se pyšní neobyčejnou kamenotepeckou a řezbářskou výzdobou. Chrám 

stojí na sedmi terasách, ležících stupňovitě jedna na druhé a celý komplex obsahuje přes 

padesát budov a svatyní. Všechny mají svou funkci – některé jsou zasvěcené bohům 

a  vyhrazené  jim  v  době  slavností,  jiné  jsou  určeny  pro  přijímání  obětí,  další  jsou 

prostorem pro orchestr  gamelang či  jsou určené kněžím.  Obrovské hlavní  schodiště 

vedoucí  ke chrámu je  lemované množstvím soch – nalevo z  Mahábháraty,  napravo 

z Rámájany –  vede na první malé nádvoří. Na toto nádvoří se však běžný návštěvník 

nedostane, stejně jako na většinu ostatních.  Na druhém a zároveň největším nádvoří 

chrámu se nachází tzv. padmasana – trůn ve tvaru lotosového květu, který je zasvěcený 

Šivovi,  Višnuovi  a  Brahmovi.  Jedná se o místo,  kam se svými  modlitbami směřuje 

většina poutníků.

Rozmanitost chrámu Pura Penataran Agung a chrámového komplexu Besakih je 

opravdu veliká. Stejně tak jako množství slavností, které se zde konají. Největší událostí 

a  nejuctívanějším balijským svátkem je  Eka Dasa Rudra,  který se má údajně konat 

každých  sto  let,  avšak  záznamy  ukazují  na  velkou  nepravidelnost  této  slavnosti. 

Každoročním a též velmi oblíbeným svátkem je pak Bhatar Turun Kabeh, který trvá 

celý měsíc, a to v březnu nebo dubnu. Bohové všech svatyní sestupují do Besakihu 

a společně s nimi sem přicházejí lidé z celého ostrova61  

61 Reader, L. - Ridout, L.: Bali a Lombok. Brno: Jota 2009.
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5. Závěrem

Charakteristickým rysem kulturologického přístupu ke studiu kulturních jevů je snaha 

zasadit  je  do  širšího  sociokulturního  kontextu.  Kulturologie  je  podobně  jako 

sociokulturní antropologie holistická a komparativní disciplína. Ve své práci věnované 

významným chrámovým komplexům na území Thajska, Kambodže, Jávy a Bali jsem se 

pokusila  aplikovat  systémový  přístup.  Na  jednotlivé  chrámové  komplexy  jsem 

nepohlížela  jako  na  izolované  entity,  ale  pokusila  jsem  se  je  prostřednictvím 

komparativní  metody  analyzovat  jako  součást  jednoho  kulturního  areálu.  Navzdory 

specifice konkrétních historických kultur a regionální autonomii dávných říší kulturní 

oblast  výrazně  spojují  difuzní  a  migrační  vlivy hinduistické  a  buddhistické  kultury. 

Existuje  mnoho  archeologických  a  historických monografií  věnovaných jednotlivým 

chrámům a chrámovým komplexům. Dosud se ovšem nikdo nepokusil analyzovat tyto 

archeologické  lokality  jako  součást  systémového  celku.  To  byla  základní  vědecká 

aspirace této práce, kterou jsem se pokusila přispět ke komplexnímu pohledu na kulturu 

jihovýchodní Asie. 

Významnou  dimenzi  mé  práce  představovaly  osobní  setkání  s  vybranými 

archeologickými  lokalitami.  Nechtěla  jsem  svoji  disertační  práci  napsat  pouze  na 

základě teoretických pramenů, proto jsem se několikrát vydala do jihovýchodní Asie, 

abych prostřednictvím vlastního terénního výzkumu popsala, klasifikovala, analyzovala 

a fotograficky zdokumentovala nejvýznamnější chrámové komplexy. Při těchto cestách 

jsem si  ovšem uvědomila,  že setkání  s  cizí  kulturou není  pouze  o chladné vědecké 

reflexi, ale také o intenzivním osobním zážitku.   

Mezi mé nejsilnější zážitky patří výstup na buddhistickou stúpu Borobudur, kdy 

jsem stejně  jako  poutníci  krok  za  krokem odhalovala  život  Buddhy.  Stejně  silným 

zážitkem bylo obklopení se desítkami tváří chrámu Bayon, vedle nichž cítíme velikost 

těchto  staveb  ve  všech  směrech.  Za  nejzajímavější  zážitek  však  považuji  setkání 

s  chrámem  Wat  Sri  Chum.  Příchod  k  tomuto  chrámu  je  jak  postupné  rozbalování 

vánočních dárků. S každým krokem se skrze úzký otvor na východní stěně objevuje 

vždy větší a větší část Buddhova obličeje. Torzo Buddhovy sochy tak doslova provokuje 

a  nutí  spěchat  vpřed,  dovnitř  mandapy.  Nepospíchejte.  Stějně,  jako  se  před  vámi 

postupně odhaluje krása Pokladnice, památky skalního města Petry v Jordánsku, i zde 

stojí za to vychutnat si tuto napínavou podívanou. 
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Během svých cest  jsem se  setkala  ještě  s  jedním žážitkem.  Nešlo  o  žádnou 

památku, kulturní šok ani jiný střet s kulturou jihovýchodní Asie. Stalo se to v chrá-

movém komplexu Prambanan. Stejně jako jinde i zde jsem měla příliš málo času, příliš 

mnoho překážejících turistů kolem sebe, příliš starostí s tím, abych na chrámech našla 

vše, co mi říkala má naučená teorie, abych nevynechala jediný chrám tohoto komplexu, 

abych dokázala uchopit kompozici staveb a odcházela s tím, že mám vše, co budu ve 

své  disertační  práci  potřebovat.  Jenže  osud  tomu chtěl  jinak  a  má  poslední  baterie 

v digitálním fotooparátu se vybila. Nic se nedělo, protože jsem přeci měla ještě záložní 

automatický fotoaparát, na kterém mi okénko ukazovalo téměř celý volný film. Když 

jsem vyfotila svou třetí fotografii, film došel. Nechápala jsem proč a považovala to, za 

opravdu velký zákon schválnosti.  Jiný film už jsem neměla, stánek, nabízející filmy, 

pohlednice  a  jiné,  jindy  nepotřebné  věci,  turistům,  kterých  je  vždy  všude  mnoho, 

najednou nikde. Z časových důvodů nebylo ani možné se na chrám vrátit jiný den. Tak 

jsem tam tak stála v panice a zoufalství, že mi zachycení památky utíká mezi prsty. 

Jenže  najednou  jsem viděla,  jak  krásný  chrám je,  jak  se  proměňuje  pod  měnící  se 

oblohou, zapadajícím sluncem pozdního odpoledne a pestrými červánky.  V tu chvíli 

jsem si uvědomila, že mám sice dostatek materiálu k jiným chrámům, že se jím budu 

spokojeně probírat a vybírat to nej, ale že jsem se ani jednou na žádný chrám nepodívala 

takto. Že jsem si žádný chrám dosud nevychutnala všemi smysly, nezaposlouchala se do 

okolí, neprohlédla si každý detail, nedotkla se všeho, čeho jen nesmím a neužila si ten 

pocit, že tam doopravdy jsem. Do té chvíle jsem jen běžela závod s časem, ale neuložila 

si v sobě ten krásný pocit – stát uprostřed něčeho tak velkolepého a jen tak nasávat... 

prostě být tam. 

Ještě když jsem opouštěla prambananský chrámový komplex, otáčela jsem se 

a snažila si navždy do své mysli zarámovat, co vidím. V tu chvíli jsem za sebou měla 

cestu po menších tranzitních chrámech na Jávě a výstup na chrám Borobudur. Mé další 

návštěvy chrámových komplexů v jihovýchodní  Asii  byly již  pokaždé  kontrolovány 

jedinou  myšlenkou:  na  chvíli  se  zastavit  a  jen  tak  nasávat.  Kolikrát  za  život  vám 

vypovědí službu dva fotoaparáty najednou? Já to štěstí měla. Někdo či něco dalo mému 

studiu jiný rozměr. Má práce je sice na fotografický materiál chrámového komplexu 

Prambanan chudší, ale dodnes cítím ten pocit, jak tam stojím, obklopena třemi věžemi 

hinduistických bohů Višny, Šivy a Brahmy, kteří jakoby říkali „podívej, jen se pozorně 

podívej“. Tam mě dostihl, genius loci – duch místa... 
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