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Pakistan – Taxila

Svetovým kultúrnym dedičstvom sa stali dve archeologické náleziská medzi 
riekou Indus a jej ľavostranným prítokom Soán, zvyšky pôvodných miest civili-
zácie Sindhu a neskôr, po perzskej anexii v roku 518 pred n. l., hlavného mesta 
dvadsiatej perzskej provincie Gandhára. Ide o zvyšky mesta po stranách rieky 
Tamra Nala. Z neho sa v blízkosti železničnej stanice Taxila nad nivou rieky vyvy-
šuje mohyla mezopotámskeho typu (7. – 6. stor. pnl) o rozmeroch 1 106 x 667 m. 
Severnejšie, na druhom brehu rieky sa nachádzalo mesto Taxila-Sirkap (2. stor. 
pnl), smerom na sever, za riekou Lundi Nalu sa našli zvyšky druhého opevneného 
mesta Taxila-Sirsukh z kušanovského obdobia, postaveného pod vplyvom rímskej 
antickej architektúry. K menším náleziskám v okolí patrí Jandial s klasickým gréc-
kym chrámom s iónskymi stĺpmi a východne veľká stúpa Dharmarajka s menšími 
stúpami z 1. stor. pred n. l. Na kopcoch postavili kláštory so štukovo zdobenými 
stúpami, kaplnkami a chrámami štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu. 

Taxila/Takšašila bola osídlená už okolo roku 1500 pred n. l. a stala sa vý-
znamným strediskom indoperzskej kultúry a obchodu, najmä v období Perzskej 
ríše. Neskoršie sem prichádzali vedúci kšatrijovia za účelom štúdia véd, džátak 
a získania vyššieho vzdelania. Už v čase, keď mesto navštívil Alexander Veľký 
Macedónsky (327 pnl), tu žilo množstvo brahmánov, budhistických a džinisti-
ckých mníchov a askétov. Po vláde Čandraguptu Maurja (321 – 296 pnl) sa Taxila 
stala centrom budhizmu Maurjskej ríše a sídlom kráľa Ašóku Pijadasiho, ktorý 
vládol v rokoch 268 – 233 pred n. l. Z tohto obdobia sa zachovali Ašókove edikty 
vytesané do skál. V roku 170 pred n. l. mala už Taxila charakter gréckobaktrij-
ského mesta, ktoré v roku 141 pred n. l. v rámci sťahovania národov odolávalo 
severným Šákom. 

K najstarším patria nálezy neolitického osídlenia na lokalite Saraikala so štyr-
mi terasami a kamennými hrobkami. Z mezolitu pochádza upravená jaskyňa 
Khanpour.

Taxila je súčasťou SD od roku 1980 (Paríž).

Srí Lanka – Starobylé mesto Polonnaruwa

Polonnaruwa sa nachádza pri umelej nádrži Parakrama Samudra z 12. sto-
ročia. Miesto bolo osídlené ešte pred začiatkom nášho letopočtu a spomína 
sa ako mesto Pullathinagara už v 4. storočí n. l. Počas tamilských výbojov v 
8. stor. ho singálski panovníci využívali ako svoju záložnú rezidenciu namiesto 
ťažko brániteľnej Anaradhapury, postavenej na voľnej rovine. Od 10. stor. pa-
novník Radžarát I. za svoje trvalé sídlo určil Polonnaruwu. V jeho krajine Čola 
prevládalo juhoindické staviteľské umenie. 

Jednotlivé stavby sa vyskytujú od brehu nádrže až 5 km do vnútrozemia. 
Z nich vyniká najmä tehlový, pôvodne šesťposchodový palác Parakrama 
I. Bahua. Za vnútorným múrom sa schádza tromi schodiskami do kráľovského 
kúpeľa Pokuna (10 x 10 m), vyloženého opracovanými plochými skalami. Po 
stranách schodiska do zoomorfných sôch zaviedli vodovod. Pri vstupe do 
opevneného vnútorného mesta – panovníckeho okrsku, stojí na opracovaných 
kamenných kvádroch tehlová svätyňa boha Šivu z 13. stor. V miestnosti s roz-
mermi asi 2 x 2 m umiestnili falos. Zubový obdĺžnikový chrám Hatadage s tro-
mi sochami stojaceho Buddhu (výška 2,5 m) tiež pochádza z tohto obdobia. 
Oproti nemu stojí veľký kruhový chrám Vatadage, kombinácia budhistickej 
svätyne a dágoby z 11. – 12. stor.

Ďalej tu stojí menší chrám Atadage (11. stor.) so sochou Buddhu. V južnej 
časti posvätného okrsku postavili v 12. stor. najväčšiu stavbu v juhoindic-
kom štýle s tehlovými stenami, hrubými až 2 m – Thúpáráma. Smerom na 
východ pri hradbách mesta stojí najstarší chrám  - boha Šivu Kovil číslo 2 zo 
začiatku 11. stor. Asi 500 m severnejšie v džungli stojí nedokončená dágoba 
Demalama-haseja z čias Parakrama I. Bahua, ktorá mohla byť najväčšia na 
Srí Lanke. Posledným areálom sú rumoviská objektov kráľa Nišsankamalla 
na polostrove. 

Starobylé mesto Polonnnaruwa je súčasťou SD od roku 1982 (Paríž).

Tanzánia – Ruiny Kilwa Kisiwani a Songo Mnara

Ostrovy Kilwa Kisiwani a Songo Mnara v stredoveku predstavovali význam-
né obchodné strediská medzi Áziou a Afrikou, neskoršie aj Portugalskom a 
Európou. Osídlili ich asi v 9. stor. pri cestách pozdĺž pobrežia popri ostrovoch 
Pemba, Zanzibar a Mafia do zlatej ríše Mwenemutapa (Veľké Zimbabwe) a 
susednej Torwa. Okrem zlata sa tu viac než tri storočia obchodovalo so strieb-
rom, perlami, hodvábom, látkami, sklom, parfumami, korením, slonovinou, 
kopalom, ryžou, čínskym porcelánom a ďalším tovarom, vrátane otrokov. V 
12. – 15. stor. Kilwa Kisiwani kontrolovalo až 1 600 km pobrežia Afriky. V 15. 
stor. mesto patrilo medzi 16 veľkých islamských miest (mestských štátov) na 
východoafrickom pobreží. 

Krásu tohto mesta popísal už predtým, v roku 1332, arabský geograf Ibn 
Batuta. V 15. stor. sem doplával aj čínsky moreplavec Čeng Che a následne 
portugalský moreplavec Vasco de Gama (1497 – 1498). Stalo sa preprav-
ným strediskom otrokov, ktoré navštevovali indickí obchodníci. Neskoršie, 
ako súčasť Zanzibarského sultanátu, sa dostalo pod vplyv Portugalska a 
Ománskeho sultanátu. V roku 1885 sa ostrovy stali súčasťou Nemeckej vý-
chodnej Afriky. 

Mesto postupne spustlo a miestami sa zmenilo na ruiny. Dodnes však stoja 
múry Veľkej mešity s 18 kupolami, vybudovanej v 12. stor. a reštaurovanej v 
15. stor., ďalej sultánsky palác Husini Kubwa (1310 – 1333), arabská pevnosť 
Gereza, palác veľkých múrov Makutani zo 14. stor. a niekoľko ďalších budov. 
Osobitnou architektúrou vynikala najmä mešita Pequeňa. 

Na ostrove Songo Mnara sa zachovali ruiny paláca, budov areálu reziden-
cie, 5 mešít a zvyšky cintorína s hrobkami. Väčšina budov tu pochádza zo 
14. – 16. stor.

Ruiny Kilwa Kisiwani a Songo Mnara sú súčasťou SD od roku 1981 
(Sydney). 
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Guatemala – Archeologický park 
a ruiny mesta Quiriguá

Archeologický park a ruiny mayského mesta Quiriguá ležia severne od hondu-
raského Copánu, 4 km od rovnomennej dediny na ľavom brehu inundačného úze-
mia rieky Motagua. Nálezisko objavil v roku 1840 Angličan Frederick Catherwood 
a preskúmal John L. Stephens; následne v rokoch 1881 a 1894 anglický ar-
cheológ Alfred P. Maudslay. Aj keď ide o jedno z najmenších mayských miest, 
predstavovalo religiózne, správne a hospodárske centrum a vyniká množstvom 
unikátnych pamiatok. Väčší rozvoj zaznamenalo po roku 738, keď sa namiesto 
Copánu stalo vládnym centrom. 

Osobitosťou parku je najmä 12 skulptúrnych stél. Štyri z nich vo forme veľ-
kých balvanov znázorňujú zoomorfné bytosti – mytologické zvieratá podobné ko-
rytnačkám. Najväčší opracovaný kameň – pieskovcový kváder (stéla) označený 
ako „E“, dosahuje dĺžku 10,6 m, šírku 1,5 m a hrúbku 1,25 m. Váži až 65 ton. Na 
širšej strane tejto stély znázornili postavu, na užšej hieroglyfy. Podľa údajov na 
nich sa určil ich vek na roky 746 – 810, keď vládli Božský  Cauac (725 – 784) a 
Božský Xul (784 – 800). Vynikajú reliéfmi zamaskovaných veľkňazov s ozdoba-
mi na hlavách. Sochársky vyzdobili aj ploché monolity tvaru korytnačky.

Archeologický výskum Quiriguá uskutočnila najmä Pensylvánska univerzita 
(USA) v rokoch 1976 – 1979. Výskumníci objavili 41 objektov tohto strediska 
Starej ríše Mayov, vybudovaných najmä v klasickom období (317 – 987 n. l.). 
Z nich vyniká ústredný palác – akropola, ktorá dosahuje priemer skoro 200 m. 
Na jej nádvorí identifikovali ihrisko pre loptové hry. Pri vstupe do komplexu sa 
týči tzv. Severný palác (Palacio norte), pred ním sa rozprestiera ceremoniálne 
námestie a za ním hlavné námestie. V areáli archeologického náleziska namiesto 
pôvodného porastu vysadili trávu.

Archeologický park a ruiny mesta Quiriguá sú súčasťou SD od roku 1981 
(Sydney).




