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dovr‰il. Na tom by mohlo b˘t nûco pravdy, vÏdyÈ toto mûsto se svou propracovanou soustavou umûl˘ch vodních kanálÛ by bylo mohutnûj‰ími
záplavami velice zranitelné.
AÏ v roce 1860 Angkor náhodou objevil francouzsk˘ cestovatel a pfiírodovûdec Henri Mouhot a byl ‰okován obfiími ruinami, které tu jsou na
mnoha místech dodnes. Nejvíce ho v‰ak ohromil chrám Angkor Vat.
Dochovala se i zpráva o tom, jak Angkor kdysi vypadal. Napsali ji
mongolsko-ãín‰tí vyslanci, ktefií toto kvetoucí mûsto stovek chrámÛ nav‰tívili v roce 1296. V ní se mimo jiné uvádûlo:
„Pfied hradbami je ‰irok˘ pfiíkop, nad nímÏ se klene pût mostÛ. Po stranách kaÏdého mostu stojí ãtyfiiapadesát gigantick˘ch soch bohÛ, ktefií
vzbuzují hrÛzu. Na kamenn˘ch branách jsou vytesáni sloni. Hradby
jsou vybudované z velk˘ch kvádrÛ a kolem nich se táhnou aleje stromÛ. Opevnûní má tûchto bran nûkolik a na noc se zavírají. V centru
mûsta stojí zlatá vûÏ a okolo ní více neÏ dvacet dal‰ích kamenn˘ch vûÏí.
Z v˘chodní brány vede zlat˘ most. Po jeho stranách stojí zlatí lvi a ve
v˘klencích kamenné brány stojí osm pozlacen˘ch soch BuddhÛ. Asi
míli od opevnûného mûsta je velké jezero, v jehoÏ stfiedu sedí kamenn˘
Buddha a z pupku mu neustále vytéká voda...“*
Jak mohli dávní obyvatelé Angkoru nûco tak velkolepého vybudovat
v nepfiístupné dÏungli? VÏdyÈ ‰lo o mûsto, které podle historikÛ i archeologÛ bylo tehdy nejvût‰í na svûtû. Nad touto zaniklou metropolí khmerské fií‰e se tak stále vzná‰í fiada nezodpovûzen˘ch otázek, na které snad dá
v budoucnu odpovûì její podrobnûj‰í archeologick˘ prÛzkum.

*Walker, Ch.: Kamenní svedkovia dávn˘ch ãias. Mladé letá, 1987.
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thény jsou dodnes pokládány za kolébku západní evropské kultury.
Nad touto fieckou metropolí se do v˘‰ky 60 metrÛ nad své okolí
tyãí Akropolis, sakrální starofiecké centrum vybudované na vysoké skalní
plo‰inû s plochou 300 x 150 metrÛ.
Archeologicky je prokázáno, Ïe toto místo bylo osídleno jiÏ v mlad‰í
dobû kamenné a mnohem pozdûji, v ãasech tzv. mykénské kultury, se
mezi léty 1400–1100 pfi. n. l. promûnilo v mohutnou pevnost. PÛvodnû
‰lo o sídlo králÛ, které se v‰ak postupnû vyvinulo v kultovní centrum
s chrámy a dal‰ími sakrálními stavbami, demonstrující sílu i kulturní
vyspûlost athénské obce. To bylo v dobách, kdy pod úpatím Akropole
zaãalo v 6. století pfi. n. l. vzkvétat mûsto, které se ãasem i se sv˘mi vládci
stalo v˘znamn˘m kulturním, hospodáfisk˘m i mocensk˘m ãinitelem
pevninského ¤ecka.
UÏ v 5. století pfi. n. l. stál na Akropoli chrám bohynû Athény, která byla
hlavním boÏstvem rozrÛstajícího se mûsta, jeÏ po ní neslo i své jméno.
Tato dcera vládce v‰ech starofieck˘ch bohÛ, jímÏ byl Zeus, byla uctívána
jako bohynû moudrosti, umûní a válek. Proto b˘vala ãasto zobrazována
s pfiilbou, okrouhl˘m ‰títem a o‰tûpem.
V roce 480 pfi. n. l. Athény dobyli Per‰ané, ktefií Akropoli vyplenili
a zniãili. To zavdalo podnût ke kompletnímu pfiebudování tohoto posvátného okrsku a z athénské Akropole tak vyrostlo jedno z nejv˘znamnûj‰ích fieck˘ch kultovních center.
V jihozápadní ãásti Akropole se tyãí men‰í chrám bohynû Athény
Niké, bohynû vítûzství, vybudovan˘ na oslavu koneãné poráÏky Per‰anÛ
v fiecko-persk˘ch válkách. Chrám byl v letech 427–424 pfi. n. l. postaven
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architektem Kallikratem a je lemován ionsk˘mi sloupy. Za zmínku jistû
stojí i to, Ïe se na Akropoli nachází také PoseidonÛv posvátn˘ okrsek
s chrámem Erechtheion, kter˘ je zde nejmlad‰í starofieckou stavbou,
dokonãenou aÏ nûkdy kolem roku 406 pfi. n. l. Na jiÏní stranû tohoto
chrámu je pfiístavba sínû, jejíÏ stfiechu nese ‰est mramorov˘ch soch dívek
v nadÏivotní velikosti.
V masivu hory Akropolis se nachází také nûkolik jeskyÀ, které byly
v minulosti rovnûÏ povaÏovány za posvátné. Jedna z nich byla spojena se
jménem boha Apollona, v druhé pr˘ sídlil bÛh Pan. Na Akropoli se kdysi
nacházely i vodní hodiny, zvané klepsydra. Bylo to zafiízení nejen na
mûfiení ãasu, ale i objemu prÛtoku vody stékající do sousední velké vodní
nádrÏe.
Ale ústfiední stavbou Akropole je Parthenon, coÏ znamená „pfiíbytek Panny“. Má plochu 32 x 70 metrÛ, byl postaven z bílého mramoru
a ozdoben padesáti gigantick˘mi dórsk˘mi sloupy. Uvnitfi kdysi byla
umístûna dvanáct metrÛ vysoká socha bohynû Athény Parthenos (Panenské bohynû), jejímÏ autorem byl slavn˘ fieck˘ sochafi Feidias, kter˘ je

povaÏován i za autora basreliéfÛ a soch lemujících tento mohutn˘ chrám.
Socha bohynû Athény byla zhotovena ze zlata a slonoviny a traduje se,
Ïe snímatelné zlaté desky obkladu jejího roucha byly souãástí pokladÛ
Athénského námofiního spolku, jenÏ spravoval mûstské finance.
Parthenon byl budován nejlep‰ími starofieck˘mi architekty Iktinem
i jiÏ zmínûn˘m Kallikratem a jeho v˘stavba spadá do období vlády demokratického politika Perikla (asi 500–429 pfi. n. l.), jenÏ se také zaslouÏil
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o nejrozsáhlej‰í v˘stavbu Akropole. Práce na Parthenonu byly zahájeny
v roce 447 pfi. n. l. a dokonãeny v roce 438 pfi. n. l., i kdyÏ bohatá v˘zdoba
interiéru trvala je‰tû dal‰ích ‰est let.
Parthenon slouÏil jako fieck˘ pohansk˘ chrám do 4. století, kdy s nastupujícím kfiesÈanstvím do‰lo k jeho novému zasvûcení Pannû Marii
a jeho pohanská v˘zdoba byla z valné ãásti zniãena. V roce 1204 byl Parthenon pfiedán do vlastnictví fiímskokatolické církve, ale poté, co se ¤ecka
zmocnila fií‰e osmansk˘ch TurkÛ, se z nûj pfiechodnû stala me‰ita.
V roce 1687 byl tento centrální chrám Akropole silnû po‰kozen mohutnou explozí stfielného prachu, neboÈ slouÏil jako sklad athénské turecké posádce. V 19. století byly nûkteré sochy z Parthenonu pfiesunuty
do Britského muzea, ãást jich je dnes uloÏena i v pafiíÏském Louvru a v Kodani.
V roce 1894 Parthenon i dal‰í stavby po‰kodilo silné zemûtfiesení. V té
dobû uÏ byla Akropolis více neÏ padesát let vyhlá‰ena archeologickou
rezervací a nûmeãtí, brit‰tí i fieãtí archeologové se tuto lokalitu, nacházející se v ruinách, snaÏili záchrann˘mi pracemi alespoÀ zãásti restaurovat –
ãasto ov‰em velice neciteln˘mi zásahy.
Její hlavní stavby se v‰ak v letech 1902–1939 pfiece jen doãkaly rekonstrukcí. V prÛbûhu 20. století bohuÏel smog, kyselé de‰tû i zemûtfiesení
uãinily své, a Akropoli tak zasáhly nové rány. Dnes tu probíhají dal‰í asanace s cílem zachránit tuto vzácnou antickou památku i pro budoucí
generace.

3.

Alhambra
V

8. století do jiÏního ·panûlska (Andalusie) vtrhly ozbrojené houfy
muslimsk˘ch MaurÛ. Jejich mocenská expanze byla drtivá a záhy
ovládli obrovské území, na nûmÏ postupnû zaloÏili 30 vlastních kníÏectví.
Trvalo dal‰ích 700 let, neÏ se podafiilo ‰panûlsk˘m kfiesÈansk˘m panovníkÛm tyto dobyvatele ze své zemû vytlaãit.
Stalo se tak za vlády Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského
v roce 1492, kdy MaurÛm zbyla uÏ jen jejich poslední pevnost v Granadû
a po ‰estimûsíãním obléhání ji vyklidili. Právû tady v‰ak po sobû maur‰tí
dobyvatelé zanechali jedineãnou kulturní památku, která se stala perlou
Granady i celé Andalusie – palác Alhambra, kter˘ byl dlouhá staletí v˘znamn˘m sídlem maursk˘ch vládcÛ. Navíc to je jediná dochovaná muslimská palácová stavba v západní Evropû.
Granada byla muslimy dobyta v roce 711, stejnû jako Córdoba, jejímuÏ kalifátu byla v následujících staletích podrobena. KdyÏ ale Maurové
Córdobu v bojích s kfiesÈansk˘mi vojsky ztratili, stala se právû Granada
hlavním islámsk˘m centrem jiÏní ãásti Pyrenejského poloostrova.
Alhambra byla vybudována na hofie Sabika nad Granadou za vlády
Júsufa I. (1318–1354) a Muhammada V. (1338–1391).
Jméno Alhambra znamená „ãerven˘“ a bylo odvozeno od barvy zdiva.
Jiná teorie praví, Ïe jméno vzniklo z arabského Dar al Hamra, coÏ znamená „DÛm pána“.
Jednalo se o muslimskou pevnost rozprostírající se na území o rozloze
740 x 220 metrÛ, jeÏ byla obehnána rozsáhlou hradbou.
Cel˘ komplex Alhambry byl Maury rozdûlen na tfii základní ãásti:
1) me‰vár – pro pfiijímání a souzení poddan˘ch
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2) díván – s trÛnním sálem, pro pfiijímání hodnostáfiÛ a v˘znamn˘ch hostÛ

harém – soukromé obydlí vladafiÛ, jehoÏ hlavním prostorem byl Lví
dvÛr.
Pozornosti neujde ani Rajská zahrada, vybudovaná kolem roku 1319
a rozkládající se na návr‰í Alhambry vnû jejích hradeb, která patfií mezi
vrcholné projevy islámské zahradní architektury, v níÏ hlavní roli hrál
dovednû propracovan˘ systém fontán, vodotryskÛ, kaskád a jezírek.
3)

Po roce 1492 byl na západním okraji Alhambry pfiistavûn ãtvercov˘
renesanãní palác císafie Karla V. (1500–1558) s kruhov˘m nádvofiím,
kter˘ tu na pfiání tohoto panovníka nechal vybudovat stavitel Pedro
Machuca. Vedle vzdu‰né a dekorativní maurské architektury v‰ak jeho
dílo pÛsobí dost tûÏkopádnû.
Ve‰ker˘ Ïivot byl v Alhambfie soustfiedûn pfiedev‰ím do dvou nádvofií –
do Myrtového nádvofií v centru dívánu a do Lvího dvora v harému.
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