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Wstęp 

Najdawniejsza przeszłość Azji Południowo-Wschodniej 
nigdy nie znajdowała się w kręgu zainteresowań polskich 
badaczy. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, jako 
nowoprzyjęty student Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, stanąłem więc przed trudnym 
zadaniem, jakim było samodzielne poszukiwanie literatury 
na ten niezwykle interesujący temat. Ze względu na ogra-
niczony dostęp do książek oraz artykułów w naszym kraju 
była to żmudna praca. Dodatkowo te publikacje, które 
udało mi się zdobyć napisane były w językach obcych. 
Obecnie, jako doktorant w Instytucie Prahistorii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sam prowadzę 
zajęcia oraz praktyki terenowe i widzę wśród swoich młod-
szych kolegów ten sam zapał. Dlatego też postanowiłem 
napisać niniejszą książkę, którą traktuję jako wstęp do 
archeologii i historii Azji Południowo-Wschodniej, pra-
gnąc ułatwić każdemu zainteresowanemu tą tematyką dal-
sze studia. Synteza ma charakter przyczynkowy, jednak 
w moim przekonaniu pozwala spojrzeć na przeszłość tej 
części świata w sposób całościowy, a rozbudowana biblio-
grafia umożliwi pogłębienie studiów nad interesującym 
czytelnika tematem.  
 Tekst podzielony został na cztery części, z których każ-
da dotyczy innej epoki. Rozdział pierwszy zaznajamia czy-
telnika z geografią Azji Południowo-Wschodniej,  następ-
nie przybliżone zostały najdawniejsze czasy, sprzed rewolu-
cji neolitycznej. Rozdział drugi przedstawia prahistorię 
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omawianych ziem od czasu wprowadzenia gospodarki 
wytwórczej, poprzez epokę brązu, aż po schyłek epoki że-
laza. Część trzecia wprowadza w niezwykle burzliwy okres 
pierwszych wieków naszej ery, kiedy to formowały się 
ośrodki protomiejskie oraz protopaństwowe. Ostatni roz-
dział opisuje rozwój i upadek Imperium Khmerskiego, 
które to zdominowało Azję Południowo-Wschodnią doby 
średniowiecza.  
 Książka ta została napisana na podstawie mojej rozpra-
wy magisterskiej, obronionej w czerwcu roku 2014. Praca 
powstała pod kierunkiem profesora Janusza Krzysztofa 
Kozłowskiego, któremu jestem dozgonnie wdzięczny za 
wszelką pomoc. Chciałbym również podziękować moim 
mentorom oraz kolegom z Australii, profesorowi Rolan-
dowi Fletcherowi, doktorom Damianowi Evansowi, Dou-
galdowi O’Reilly’emu, Wayne’owi Johnsonowi i Louise 
Shawan za wprowadzenie mnie w świat badań terenowych 
w Kambodży i Laosie. Wyrazy wdzięczności należą się 
również moim polskim opiekunom naukowym oraz kole-
gom, profesorowi Włodzimierzowi Rączkowskiemu, dok-
torom Jarosławowi Źrałce, Emilii Smagur, Grzegorzowi 
Kiarszysowii Łukaszowi Banaszkowi, jak również Lidii 
Żuk, Mikołajowi Kostyrce, Marcinowi Krzepkowskiemu, 
Agnieszce Dolatowskiej,  Joannie Koczur, Łukaszowi 
Miszkowi, Wojciechowi Ostrwoskiemu oraz innym. 
Książka ta nie ukazałaby się bez wkładu pracy wydawnic-
twa ArchaeGraph. Na samym końcu chciałbym podzię-
kować swoim Bliskim za cierpliwość i motywację do pracy. 

Autor 
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Okres prahistoryczny, 
od zasiedlenia Azji Południowo-
Wschodniej do końca mezolitu 

Geografia Azji Południowo-Wschodniej 

Istnieje wiele definicji, według których można nakreślić 
granicę Azji Południowo-Wschodniej. W najszerszym 
rozumieniu można opisać ją jako ziemie leżące na połu-
dnie od Chin oraz na wschód od subkontynentu indyj-
skiego. Takie położenie sprawiło, że Europejczycy nadali 
temu regionowi nazwę Indochin, z którymi to identyfikuje 
się zwłaszcza byłe francuskie posiadłości kolonialne 
(fra. Indochinefrançaise) obejmujące współczesny Wiet-
nam, Kambodżę i Laos1. Obecnie odchodzi się od stoso-
wania tego określenia, ze względu na jego postkolonialny 
charakter.  

Z politycznego punktu widzenia w ramach regionalnej 
organizacji ASEAN (ang. Association of South-East Asian 
Nations, pol. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-
Wschodniej) współpracuje ze sobą dziesięć państw człon-
kowskich: Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, 
Malezja, Mjanma2, Singapur, Tajlandia i Wietnam, plus 

1 Brocheux i Hémery 2009. 
2 Dawniej Birma. 
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dwa państwa związane z ASEAN – Timor Wschodni 
i Papua-Nowa Gwinea (Il. 1). Według Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych Azja Południowo-Wschodnia obej-
muje powyższe kraje z wyłączeniem Papui-Nowej Gwi-
nei3. Granica kulturowa omawianego obszaru jest dużo 
trudniejsza do zdefiniowania. Największe kontrowersje 
budzi klasyfikacja Mjanmy, która może być również zali-
czana do krajów z kręgu Azji Południowej. Niektórzy ba-
dacze4 do Azji Południowo-Wschodniej, ze względu na 
podobieństwa kulturowe, zaliczają również południowe 
Chiny 
i Tajwan.  

Zasadniczo Azję Południowo-Wschodnią można po-
dzielić na dwie części, różniące się od siebie zarówno geo-
graficznie jak i kulturowo. Pierwsza z nich to głównie 
buddyjska, kontynentalna Azja Południowo-Wschodnia 
(eng. Mainland Southeast Asia), w skład której wchodzi 
Kambodża, Mjanma, Laos, Tajlandia i Wietnam. Druga 
zaś jest częścią wyspową (eng. Maritime Southeast Asia), 
która obejmuje Brunei, Filipiny, Indonezję, Malezję, Sin-
gapur oraz Timor Wschodni, gdzie dominującym wyzna-
niem jest islam.  

Warto również zwrócić uwagę na nową definicję, za-
proponowaną przez holenderskiego historyka Willema van 

3 ONZ 2009. 
4 np. Sherratt 2004, s. xxiii. 
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Schendel5 - zomia. Nazwa ta, pochodząca od słowa zomi 
oznaczającego w językach tybetańsko-birmańskich inte-
rior, odnosi się do terenów górzystych rozdzielonych doli-
nami wielkich rzek Azji Południowo-Wschodniej, za-
mieszkałych przez ludy górskie językowo i kulturowo od-
mienne od mieszkańców nizin. James Scott6 zwraca uwagę 
na unikalny charakter Zomii jako największego na świecie 
obszaru, którego mieszkańcy nie zaadoptowali nowocze-
snego modelu państwa.  

Azja Południowo-Wschodnia znajduje się w strefie 
klimatu tropikalnego7. Jej kontynentalna część obejmuje 
dwie strefy klimatyczne wg. Klasyfikacji Köppena: Am – 
klimat tropikalny monsunowy i Aw – klimat tropikalny 
z podziałem na porę deszczową oraz suchą, zwany również 
klimatem sawann. Klimat tropikalny monsunowy obejmu-
je jedynie niewielkie skrawki wysoko położonych terenów 

Gór Kardamonowych (khm. ជួរភ� ំ្រក�ញ) w południowej 
Kambodży, Gór Annamskich (vie. DãyTrườngSơn) na 
granicy wietnamsko-laotańskiej i Gór Tenesserimskich 

(tha. ทิวเขาตะนาวศรี; bur.တနသင်္ာရီ ေတာငတ်နး်) na pogra-

niczu Tajlandii oraz Mjanmy. Klimat ten charakteryzuje 
się średnią temperaturą każdego miesiąca powyżej 18°C, 
jak również podziałem na porę suchą i deszczową8.W od-

5 Schendel 2002. 
6 Scott 2009. 
7 McKnight i Hess 2000, s. 205-208. 
8 McKnight i Hess 2000, s. 208. 
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różnieniu od klimatu Aw9 różnica pomiędzy porami nie 
jest aż tak drastyczna.  

Większość kontynentalnej Azji Południowo-
Wschodniej znajduje się w strefie klimatu tropikalnego 
z podziałem na porę deszczową i suchą, inaczej nazywane-
go tropikalnym klimatem sawann, oznaczonym w klasyfi-
kacji Köppena jako Aw10. Cechą tego klimatu jest wysoka 
średnia temperatura, powyżej 18°C dla każdego miesiąca, 
jak również wyraźny podział na porę suchą i deszczową. 
Opady w najsuchszym miesiącu wynoszą poniżej 60mm, 
a ich proporcja do opadów rocznych powinna wynosić 
mniej niż 100-x/25 gdzie x odpowiada całkowitym opa-
dom rocznym w mm. Dualistyczny podział na porę suchą 
oraz deszczową związany jest z monsunowym układem 
wiatrów11.Wiatry monsunowe powstają wskutek odmien-
nego nagrzewania się powierzchni stałego lądu i oceanu. 
W czasie monsunu letniego wiatry wieją znad wody 
w kierunki lądu, przynosząc wilgotne powietrze oraz opa-
dy. Natomiast zimą układ ten odwraca się i wiatry wiejące 
od lądu są odpowiedzialne za porę suchą. Długość i mie-
siąc występowania omawianych pór może się różnić 
w zależności od długości geograficznej czy odległości od 
oceanu. Przykładowo dla Kambodży najwięcej opadów 
przypada w sierpniu i wrześniu, a najsuchszymi miesiącami 
jest styczeń i luty.  

9 Klimat tropikalny z podziałem na porę deszczową i suchą. 
10 McKnight i Hess 2000, s. 208-211. 
11 Woś 2006. 
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Szczególne znaczenie w Azji Południowo-Wschodniej, 
mające niebagatelny wpływ na rozwój kulturowy tego re-
gionu, miały wielkie rzeki z szerokimi dolinami, oddzielo-
ne od siebie łańcuchami górskimi (Il. 2). Patrząc na 
współczesną mapę polityczną można dostrzec, że każde 
państwo ma swój rdzeń w dolinie jednej z wielkich rzek: 
Mjanma i rzeka Irawadi (bur. ဧရာဝတြီမစ)်, Tajlandia

i Menam (tha. แมน้าํเจาพระยา) Kambodża i Laos dzielące 

między siebie dolinę Mekongu (khm. េមគង�; lao. 

ແມ່ນ້ໍາຂອງ), jednej z największych rzek Azji, a także Rzeka 
Czerwona, w dolinie której znajduje się gospodarcze oraz 
polityczne centrum Wietnamu (vie. SôngHồng).  

Tereny w dolnym biegu Mekongu, które obejmowało 
swoim zasięgiem dawne Imperium Khmerów, można po-
dzielić na trzy odmienne strefy geograficzne12: Deltę Me-
kongu, Nizinę Kambodżańską i Płaskowyż Khorat. Rzeka 
Mekong pełni rolę magistrali komunikacyjnej łączącej 
wyżej wymienione rejony. Jest czwartą pod względem dłu-
gości rzeką Azji, ma swoje źródła na Wyżynie Tybetań-
skiej, w górach Tangla. W swoim górnym biegu przepływa 
przez Chiny oraz Laos, a następnie wyznacza granicę po-
między tym krajem i Tajlandią, aby po przekroczeniu pro-
gów skalnych na granicy laotańsko-khmerskiej rozlać się 
po szerokiej dolinie zajmującej większą część współczesnej 
Kambodży i ujść do Morza Południowochińskiego w po-

12 Coe 2003, s. 21. 
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łudniowej części Wietnamu. Szczególnie interesujący jest 

układ Mekong - jezioro Tonlé Sap (khm. ទេន��ប). 
W czasie pory suchej wody z jeziora poprzez około stuki-
lometrowy kanał odpływają do Mekongu, jednak podnie-
sienie się poziomu wód rzeki na początku poru deszczowej 
odwraca kierunek przepływu. Powoduje to podniesienie 
się poziomu Tonlé Sap, które kilkukrotnie zwiększa swoją 
powierzchnię. Fenomen ten ma zarówno znaczenie eko-
nomiczne, jak i kulturowe. Wezbrane wody jeziorne nano-
szą na pola żyzny muł, a przeciwny prąd tworzy swoistą 
pułapkę zatrzymującą ryby w jeziorze13. Zmiana biegu 
wody w kanale ma również znaczenie symboliczne. 
Współcześni Khmerzy obchodzą Święto Wody (khm. 

បុណ្យអំុទូក) w czasie którego celebrują, między innymi 
poprzez ceremonialne regaty łodzi wiosłowych, zmianę 
kierunku prądu w kanale Tonlé Sap. Całkowita po-
wierzchnia dorzecza Mekongu wynosi około 810000 km2, 
a długość 4500 km. Rzeka ma zmienny reżim, średni 
przepływ przy ujściu to 12-15 tysięcy m3 na sekundę, ale 
w szczytowym okresie pory deszczowej może wynieść na-
wet dwa razy więcej. Woda nanosi ogromne ilości mułu, 
co doskonale ilustruje fakt, że delta rocznie przesuwa się 
o około trzysta metrów wewnątrz lądu.

Delta Mekongu jest płaską równiną aluwialną poprze-
cinaną licznymi odnogami rzeki14. Obecnie znajduje się 

13 Northcote i Hartman 2008, s. 621. 
14 Coe 2003, s. 26. 
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ona w granicach Wietnamu, lecz zamieszkana jest również 
przez znaczącą mniejszość khmerską, określającą wspo-

mniany rejon Dolną Kambodżą (khm. ែខ� រេ្រ�ម) Obszar 
ten był pierwszą kolonią francuską w Indochinach, nazy-
waną Kochinchiną15. Francuzi, poza nazewnictwem, 
zmienili również skład etniczny tych ziem. W okresie 
przed-kolonialnym nieurodzajna, pokryta bagnami Delta 
była zamieszkała przez nieliczną populację, mówiącą języ-
kiem khmerskim. Po przejęciu kontroli nad tym teryto-
rium, rękami wietnamskich imigrantów z przeludnionego 
Tonkinu16, Francuzi wprowadzili nowoczesne metody 
agrotechniczne oraz melioracyjne. Oprócz nadmiaru wody 
poważną przeszkodą dla rolnictwa były i są cofki wody 
morskiej zasalające glebę.  

Delta Mekongu ma znaczenie strategiczne, ponieważ 
pozwalała zarówno kontrolować transport w głąb lądu17, 
jak również znajdowała się na ważnym morskim szlaku 
handlowym łączącym Indie z Chinami18. Dlatego też 
w rejonie Delty, pod wpływem impulsów z Indii, rozwija-
ły się pierwsze ośrodki proto-państwowe 19.  

Płaskowyż Khorat, nazywana również Isan (tha. 
ภาคอีสาน) obejmuje północny zachód współczesnej Taj-
landii. Większość płaskowyżu znajduje się w dorzeczu rze-

15 Nguyêñ 1987. 
16 Północna część Wietnamu, dolny bieg Rzeki Czerwonej.  
17 Obecnie statki morskie mogą dopłynąć do Phnom Penh, stolicy Kambodży. 
18 Smagur i Hanus, in press. 
19 patrz. Stark 2004. 
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ki Mun (tha. แมน้าํมูล), ważnego dopływu Mekongu. Re-
gion ten charakteryzuje się niskim poziomem opadów, 
co spowodowane jest znaczną odległością od morza, a tak-
że położeniem w cieniu opadowym Gór Dangrek (khm. 

ជួរភ� ំដងែរក). Khorat jest zasadniczo płaską krainą, roz-
dzieloną na dwie równe części przez biegnące równoleżni-
kowo wzgórza Phu Phan (tha. ทิวเขาภูพาน). Teren łagod-
nie opada od Gór Petchabun (tha. ทิวเขาเพชรบรูณ) od-
dzielających Khorat od doliny Menamu, w kierunku doli-
ny Mekongu. Średnie miesięczne temperatury wahają się 
tu pomiędzy 19.6°C a 30.2°C, zaś najwyższa odnotowana 
wyniosła 43.9°C, a najniższa – 1.4°C. Występują tutaj 
duże wahania w miesięcznych sumach opadów. Dla przy-
kładu dla stacji meteorologicznej Nakhon Ratchasima, 
znajdującej się w największym mieście regionu, wartość 
opadów dla najsuchszego miesiąca (stycznia) wynosi 5,9 
mm20, podczas gdy opady w najwilgotniejszym miesiącu 
(wrześniu) sięgają prawie 222 mm. Roczna suma dla tej 
stacji meteorologicznej to 1044 mm. Silna erozja sprawiła, 
że rzeki płaskowyżu płyną przez wąskie i głębokie doliny, 
co znacząco ogranicza powstawanie żyznych gleb aluwial-
nych. Z tego też powodu, jak również niskich opadów, 
obszar ten uznaje się za raczej nieurodzajny, na co wskazu-
je fakt, że obecnie rejon Isan jest najbiedniejszą częścią 
Tajlandii.  

20 Wszystkie dane meteorologiczne za Amerykańską Narodową Służbą Ocea-
niczną i Meteorologiczną http://www.noaa.gov/ [dostęp 2014-03-01]. 
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Największym z omawianych obszarów jest dolina Me-
kongu z basenem jeziora Tonlé Sap, która znajduje się na 
terenie współczesnej Kambodży. Stanowiła ona terytorial-
ny rdzeń (zwłaszcza rejon Tonlé Sap) Imperium Khme-
rów. Dolina Mekongu jest w przeważającej części płaska 
(Il. 3), jednak stosunkowo często występują tu wzniesienia, 
które górują kilkadziesiąt metrów ponad otaczający je te-
ren. Przykładem tego typu wzniesień są Wzgórza Kulen 
w północnej części prowincji Siem Reap w Kambodży. 
Zarówno w czasach historycznych, jak i współcześnie, 
z terenów tych dostarczano kamienie budowlane 
-piaskowce oraz lateryty21. Ten drugi występuje przede
wszystkim w tropikach i jest szczególnie interesujący. Po-
rowaty kamień, który swoją pomarańczową barwę za-
wdzięcza tlenkom żelaza, po wydobyciu z ziemi jest sto-
sunkowo miękki i łatwy w obróbce. Dopiero po kilku
tygodniach twardnieje, na skutek reakcji chemicznych
następujących w kontakcie z powietrzem. Cechy te czynią
lateryt bardzo dobrym budulcem.

Dolina Mekongu jest oddzielona od najbliższego akwe-
nu morskiego, Zatoki Tajlandzkiej, wysokimi na ponad 
tysiąc metrów nad poziomem morza Górami Kardamo-
nowymi. Michael Coe22 zwraca uwagę, że prawdopodob-
nie ta naturalna bariera, jak również brak dogodnych por-

21 Należy zwrócić uwagę, że odkrywki laterytu występują również na nizinach. 
22 Coe 203, s. 23. 
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tów23, spowodowały brak ekspansji morskiej Imperium 
Khmerskiego. Regularne wylewy sprawiły natomiast, 
że tereny te są bardzo urodzajne i umożliwiają kilkukrotny 
zbiór ryżu w ciągu roku. Omawiana dolina znajduje się 
także w strefie klimatu tropikalnego z wyraźnym podzia-
łem na porę suchą i deszczową, jednak obszar ten jest dużo 
wilgotniejszy niż położony bardziej na północ płaskowyż 
Khotan. Roczne opady deszczu dla stacji meteorologicznej 
w Siem Reap to 1494.1 mm.  

Lokalna fauna i flora dostarczała wielu zasobów dla lu-
dzi zamieszkujących ten teren. W lasach tropikalnych żyły 
liczne gatunki zwierzyny łownej, największą rolę odgrywa-
ły jelenie i kilka gatunków małp, takich jak makaki i gibo-
ny. W tej części Azji spotykane jest również wiele zwierząt, 
które zostały udomowione, takie jak słonie indyjskie24 czy 
wodne bawoły. Dane ikonograficzne oraz etnohistoryczne 
wskazują ponadto, że polowano na ptaki –  zarówno dla 
mięsa, jak i barwnych piór25. W dżungli żyły także dra-
pieżniki, jak choćby tygrysy i różne gatunki kobry, speł-
niające istotną rolę w wierzeniach dawnych mieszkańców 
tego rejonu. Ważne znaczenie w gospodarce miała i nadal 
ma palma cukrowa. Dostarcza ona bogatego w cukier soku 
oraz twardego drewna budowlanego, a w okresie histo-

23 Port Preah Sihanouk, który obsługuje większość współczesnego khmerskie-
go handlu został, podobnie jak Gdynia, wzniesiony od podstaw w XX wieku.  
24 Dzisiaj w Parku Narodowym Gór Kardamonowych w dalszym ciągu wystę-
pują stada dzikich słoni. 
25 Szafar 1971. 
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rycznym wykorzystywano również jej szerokie liście, 
na których spisywano teksty.  
 Cały opisywany powyżej krajobraz jest stosunkowo 
młody, powstał na początku holocenu. W końcowym 
okresie epoki lodowcowej ogromne ilości wody uwolnio-
nej z lądolodu doprowadziło do wzrostu poziomu morza 
i zatopienia znacznych połaci Azji Południowo-
Wschodniej, znanej jako Sundaland. Następny podroz-
dział będzie dotyczył właśnie tego problemu. 

Paleolit 

Bezsprzecznie za kolebkę rodzaju ludzkiego uznaje się 
Afrykę26. Pierwszym gatunkiem człekokształtnych, który 
opuścił ten kontynent i rozpoczął kolonizację Starego 
Świata był Homo erectus27. Homo erectus (pol. człowiek 
wyprostowany) charakteryzował się dużą objętością mó-
zgoczaszki (w stosunku do wcześniejszych człowiekowa-
tych) sięgającą 1250 cm3, szeroką twarzą, uzębieniem mor-
fologicznie typowo ludzkim oraz potężną budową ciała28. 
Aby znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego Homo erectus 
opuścił Afrykę, należy najpierw zrozumieć krajobraz, 
w którym egzystował na tym kontynencie. Liczne badania 
w północno-wschodniej części Afryki, między innymi na 
etiopskich stanowiskach w dolinie Auasz29 wykazały, 

26 Mallegni 2004, s. 103. 
27 Mallegni 2004, s. 114. 
28 Kozłowski 1999, s. 39. 
29 Asfawet al. 2002; de Heinzelin et al. 1999; Domínguez-Rodrigoet al. 2005. 
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że Homo erectus zamieszkiwał otwarte sawanny z lasami 
galeriowymi wzdłuż rzek i nad brzegami licznie występują-
cych jezior. Polował on bądź żywił się padliną dużych 
zwierząt roślinożernych z rodzin koniowatych, krętorogich 
oraz antylop. Rozwój narzędzi kamiennych pozwalał mu 
na efektywniejsze pozyskiwanie mięsa i szpiku kostnego.  

Niezwykle interesującym jest, że szczątki kostne, znaj-
dowane na terenie Rogu Afryki, są niezwykle podobne do 
szczątków Homo erectus odnajdywanych w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (wyspa Jawa, Indonezja)i Wschodniej 
(Chiny)30. Fakt ten może wskazywać, że ekspansja tego 
wczesnego gatunku ludzkiego miała stosunkowo szybki 
charakter. Analizując przedstawiony powyżej opis afrykań-
skiego krajobrazu, w którym rozwijał się Homo erectus 
oraz rekonstruowanego krajobrazu Sundalandu31 dochodzi 
się do wniosku, że tereny te były podobnymi do siebie 
obszarami trawiastymi, z licznymi wzgórzami, rzekami 
oraz jeziorami, a także znajdowały się w niedalekiej odle-
głości od morza. Tak więc można przyjąć, że Sundaland 
swoimi cechami geograficznymi był atrakcyjny dla Homo 
erectus, więc przyciągał osadników. Problemem badaw-
czym pozostaje poznanie drogi, którą przedostał się on 
z Afryki Północno-Zachodniej do Azji Południowo-
Wschodniej. Charles Higham za najbardziej prawdopo-
dobną uważa hipotezę rozprzestrzeniania się tego gatunku 

30 Highham 2014, s. 23. 
31 Dunn i Dunn 1977. 
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strefą litoralną32. Nowozelandzki badacz zwraca też uwagę 
na relatywnie niewielką odległość pomiędzy etiopskimi 
dolinami rzecznymi, które bezsprzecznie były habitatem 
Homo erectus a kontynentem azjatyckim. Oddzielająca 
Afrykę (Dżibuti) od Azji (Jemen) cieśnina Bad-el-Mandeb 
obecnie w najszerszym miejscu ma tylko dwadzieścia km 
szerokości, ponadto znajduje się w niej kilka wysepek. 
Biorąc pod uwagę, że w prahistorii istniały okresy o dużo 
niższym średnim poziomie morza, należy założyć, że prze-
szkoda ta była zasadniczo łatwa do pokonania. W dalszym 
etapie wg. Highama Homo erectus miał wzdłuż wybrzeża, 
najpierw Arabii, następnie Subkontynentu Indyjskiego, 
dotrzeć do Sundalandu (Il. 4).  

Niezwykle ważnym pytaniem jest kiedy Azja Połu-
dniowo-Wschodnia została zasiedlona przez Homo erec-
tus. Jako, że tereny te były i są obszarem aktywnym wul-
kanicznie, pozwala to na precyzyjne datowanie jednostek 
stratygraficznych związanych z aktywnością wulkaniczną 
metodą argonową, inaczej nazywaną 40Ar/39Ar. Podobnie 
jak w przypadku Afryki Wschodniej, korelacja warstw 
archeologicznych z pozostałościami dawnych erupcji jest 
możliwa33. Za najstarsze szczątki człekokształtnych, uzna-
wane również za najwcześniejsze poza Afryką, uchodzi 
fragment czaszki z Perning na wschodniej Jawie34. Frag-
ment czaszki należący do osobnika zmarłego przed drugim 

32 Higham 2014, s. 23-24. 
33 Higham 2014, s. 24. 
34 Huffman et al. 2006. 
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rokiem życia, w wyniku najnowszych badań jest datowany 
na około 1.49 miliona lat temu35, a badania izotopowe 
wykazały, że żył on w strefie litoralnej. Ważnym stanowi-
skiem, ze względu na długą sekwencję stratygraficzną, jest 
Sangiran. Najstarszy fragment szkieletu Homo erectus, 
prawdopodobnie część potylicy, pochodzi z warstwy, któ-
rej datowanie nie jest pewne. Istnieją przesłanki, że osob-
nik, do którego należała wyżej wymieniona kość, żył około 
1,51 miliona lat temu36. Najmłodsze fragmenty szkieletów 
odnajdywane na tym stanowisko pochodzą z okresu około 
miliona lat temu. 

Dla zrekonstruowania krajobrazu, w którym żył Homo 
erectus przeprowadzono liczne prace badawcze37. Na pod-
stawie analizy gleb kopalnych, jak również szczątków zwie-
rząt lądowych i wodnych, można wywnioskować, że sta-
nowiska przez niego zamieszkiwane znajdowały się na gra-
nicy stref ekologicznych wulkanicznych wyżyn i porośnię-
tych trawami nizin z licznymi strumieniami oraz jeziora-
mi. W zależności od aktualnej transgresji morza stanowi-
ska mogły znajdować się w pobliżu morskich zatok charak-
teryzujących się ciepłymi i płytkimi wodami. Dane z poło-
żonego na wschód od Sangiran Trinil wskazują, że dieta 
Homo erectusa była bardzo urozmaicona i obejmowała 
gatunki żyjące w różnych środowiskach, wliczając w to 

35 Morwood 2003. 
36 Higham 2014, s. 25. 
37 Bettis 2006; Huffman 2001; Joordens 2009. 
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ssaki, gady, ryby oraz skorupiaki38, zwracają uwagę, 
że nawet dzisiaj liczne gatunki drapieżników w obliczu 
braku dużych roślinożerców uzupełniają dietę właśnie sko-
rupiakami.  

Ewenementem na skalę światową jest brak kamiennych 
narzędzi, które mogłyby być powiązane z aktywnością 
Homo erectus. O ile starsze interpretacje sugerowały, 
że nie wytwarzał on narzędzi39, to najnowsze badania 
wskazują, że wobec braku odpowiedniego surowca sięgał 
po materiały nietrwałe, głównie muszle40.  

Homo erectus zasiedlił również inne części Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Najbliższe znane skupisko stanowisk, 
na których odkryto pozostałości omawianego gatunku, 
znajduje się w południowej części Półwyspu Malajskiego, 
na terytorium współczesnej Malezji. Badania w Bukit Bu-
nuh (Il. 5) i Kota Tampan w dolinie Lenggong dostarczy-
ły41 wielu narzędzi kamiennych datowanych odpowiednio 
na 40 tysięcy lat temu dla pierwszego ze stanowisk oraz 
74 tysięcy lat temu dla drugiego. Ustalenie chronologii 
interesujących znalezisk z Kota Tampan jest oparte o kore-
lacje z warstwą popiołu osiadłą po wybuchu superwulkanu 
Toba na Sumatrze42. Zostało ono dodatkowo potwierdzo-
ne przez datowanie z użyciem metody OSL. Kontrower-

38 Joordens i in. 2009. 
39 patrz dyskusja Higham 2014, s. 27. 
40 Choi i Driwantoro 2007. 
41 Higham 2014, s. 31-32. 
42 Savino i Jones 2007. 
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syjnym jest jednak fakt, że na wyżej wymienionym stano-
wisku nie znaleziono szczątków kostnych, przez co narzę-
dzia, wykonywane z wiórów odłupywanych z otoczaków, 
można również łączyć z ekspansją Homo sapiens. Zakłada-
jąc, że wymieniona wspomniane zabytki zostały jednak 
wytworzone przez przedstawicieli Homo erectus, świad-
czyłoby to o stosunkowo późnym wymarciu tego gatunku 
w stosunku do innych części świata. Ciekawym jest, 
że w niektórych regionach Malezji, wobec braku dobrej 
jakości surowca krzemiennego, narzędzia wyrabiane były 
z kwarcu43 Ślady bytności Homo erectus zostały znalezione 
również w północnej części Azji Południowo-Wschodniej. 
Geoffrey Pope44 przedstawił narzędzia kamienne 
–otoczaki, znalezione na stanowiskach Ban Mea Tha oraz
KaoPah Nami datowanena około 700 tysięcy lat temu, od
których odłupane zostały wióry. Na drugim ze wspomnia-
nych stanowisk znaleziono również ślady kości hipopota-
ma oraz dowody na użycie ognia. Część czaszki, być może
należącej do Homo erectus, została znaleziona na stanowi-
sku Had Pu Dai w środkowej Tajlandii, w warstwie dato-
wanej na podstawie pozostałości fauny, na 500 tysięcy lat
temu 45. Szczątki Homo erectus zidentyfikowane zidenty-
fikowano także na terenie Wietnamu i Laosu46. Na stano-
wiskach jaskiniowych Tham Khuyen i Tham Hai odnale-

43 Hsiaomei Goh, informacja ustna. 
44 Pope 1985. 
45 Marwick 2009. 
46 patrz Olsen i Ciochon 1990. 
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ziono zęby hominida, którego pozycji taksonomicznej nie 
sposób było rozpoznać. Tylko na podstawie datowania 
poprzez elementy fauny znajdujące się w tej samej jednost-
ce stratygraficznej oceniono ich wiek na środkowy Plejsto-
cen. Ponadto w Tam Hang w Laosie, w pobliżu granicy 
z Wietnamem odnaleziono fragment czaszki, który z wiel-
kim prawdopodobieństwem należy do gatunku Homo 
erectus. Na wzmiankowanych stanowiskach nie znaleziono 
jednak narzędzi.  

Ostatecznie Homo erectus zanika około 50 tysięcy lat 
temu47. Należy podkreślić fakt, że w części kontynentalnej 
Azji Południowo-Wschodniej rozpoznano niewiele miejsc 
związanych ze szczątkami tego gatunku. Tak więc porów-
nanie odległych dat użytkowania poszczególnych stano-
wisk bądź pozostałości kostnych może sugerować hiatus 
osadniczy. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że wyniki 
nowych badań potwierdzą ciągłość występowania Homo 
erectus w tym regionie. 

Jednym z ważniejszych odkryć archeologicznych 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku było odnalezienie 
szczątków kostnych Homo floresiensis (Il. 6) na indone-
zyjskiej wyspie Flores. Jest to wyspa wchodząca w skład 
archipelagu Małych Wysp Sundajskich, o powierzchni 
13,540 km2, pomiędzy wyspami Timor na wschodnie, 
Sumba na zachodnie i Celebes na południu. Teren wyspy 
jest górzysty, najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 

47 Bellwood i Glover 2004, s. 16. 



26   Rozdział 1 

2382 m n.p.m. W 2003 roku, w czasie wykopalisk w ja-
skini Liang Bua, odkryto liczne szczątki hominidów, 
w tym prawie kompletny szkielet osobnika płci żeńskiej, 
charakteryzujący się drobną budową ciała oraz niewielkim 
mózgowiem48. Dokładna analiza szczątków wykazała, że 
przedstawiciele gatunku Homo floresiensis mierzyli około 
metra wzrostu, a ich mózgoczaszka miała około 380 cm2 
pojemności, a więc nawet mniej niż współczesne szympan-
sy. Wspomniany szkielet datowany jest na okres pomiędzy 
94 tysięcy a 13 tysięcy lat temu. Szczątki zwierzęce odnale-
zione w Liang Bua sugerują, że gatunek ten polował na 
skarłowaciałe stegodony, warany, ptaki i szczury. Analizy 
kości stegodonów wykazały, że łapano głównie młode 
osobniki, a następnie za pomocą kamiennych narzędzi 
oddzielano kończyny od korpusu.  

Kontrowersyjna natomiast pozostaje pozycja taksono-
miczna Homo floresiensis. Narzędzia odłupkowe znale-
zione w innych częściach wyspy Flores, datowane na 880-
800 lat temu49 świadczą o tym, że wyspa miejsce to zostało 
skolonizowane przez Homo erectus dużo wcześniej50. 
Cechy kości czaszki i ramienia Homo floresiensis wykazują 
pewne podobieństwo do Homo erectus, co może sugero-
wać pokrewieństwo tych dwóch gatunków51. Oznaczałoby 
to ewolucję Homo floresiensis z Homo erectus. W warun-

48 Morwood et al. 2005; Morwood i Jurgers 2009. 
49 Brumm et al. 2006. 
50 Brumm et al. 2010. 
51 Gordon 2008. 
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kach izolacji na wyspie, dysponując ograniczoną ilością 
pożywienia, możliwym jest, że kolejne pokolenia były 
coraz bardziej karłowate. Alternatywne hipotezy zakładają, 
że szczątki z Flores należały do Homo sapiens cierpiących 
na wrodzony zespół niedoboru jodu52, bądź też, co wydaje 
się być najmniej prawdopodobne, że Homo floresiensis 
był gatunkiem hominida, który równolegle do Homo 
erectus wyewoluował w Afryce, a następnie rozprzestrzenił 
się do Azji Południowo-Wschodniej. Homo floresiensis 
wymiera około 13 tysięcy lat temu, być może z powodu 
katastrofalnego wybuchu wulkanu. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że przez dłuższy czas koegzystował on 
z Homo sapiens. Należy jednak zwrócić uwagę na ostatnie 
doniesienia chińskich archeologów53 o odkryciu szczątków 
populacji odmiennej niż Homo sapiens, datowanych na 
14,5 – 11,5 tysięcy lat temu w przylegającej do kontynen-
talnej Azji Południowo-Wschodniej prowincji Yunnan. 
Od nazwy jaskini w której szczątki zostały odkryte popula-
cje tę nazywa się „ludźmiz Maludong” albo „z Jaskini 
Czerwonego Jelenia” (ang. Red Deer Cavepeople).  

Obecny stan badań archeologicznych nie pozwala jed-
noznacznie rozstrzygnąć, kiedy pierwsze grupy Homo sa-
piens pojawiły się w Azji Południowo-Wschodniej. Po-
dobnie jak w przypadku Homo erectus, najstarsze szczątki 

52 Obendorf et al. 2008. 
53 Curnoe et al. 2012. 
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człowieka anatomiczne współczesnego54 pochodzą z Afryki 
Wschodniej. Dzisiaj za najdawniejsze ślady uznaje się 
szczątki kostne Homo sapiens, zawierające między innymi 
dwie czaski z Kibish w dolinie Omo w zachodniej Etiopii, 
datowane na około 195 tysięcy (+/- 5 tys.) lat temu55. Sta-
nowiska związane z tym gatunkiem rozciągają się od Etio-
pii po Republikę Południowej Afryki, a znaleziska takie 
jak muszle zawierające sproszkowaną ochrę odkryte w ja-
skini Blombos w Kraju Przylądkowym wskazują na moż-
liwość stosowania barwników56. Świadczy to o znacznym 
rozwoju mózgu, na co wpływ mogła mieć dieta, która wg. 
znalezisk archeologicznych z RPA składała się z ryb, sko-
rupiaków, krabów, ptaków, a także w dużej mierze z jaj57. 
Na tryb życia związany z pozyskiwaniem dóbr strefy lito-
ralnej wskazują również badania archeologiczne na stano-
wisku Abdur w Erytrei58. Mając dostęp do zasobów strefy 
przymorza człowiek anatomicznie współczesny mógł roz-
przestrzenić się w kierunku Azji Południowo-Wschodniej, 
wzdłuż wybrzeży Oceanu Indyjskiego. Taki kierunek eks-
pansji jest uznawany za najbardziej prawdopodobny, 
zwłaszcza, że w czasie glacjału cieśnina Bab el Mandeb 
była stosunkowo wąska i łatwa do pokonania59. Badacze 
nie są zgodni kiedy nastąpiło tak zwane „drugie wyjście 

54 W tym tekście nazywanego wymiennie z Homo sapiens. 
55 McDougall et at. 2005. 
56 Henshilwood et al. 2001. 
57 Broadhurst et al. 2002. 
58 Walter et al. 2000. 
59 Oppenheimer 2004. 
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z Afryki”, jednak badania oparte na analizie genomu mito-
chondrialnego oraz nuklearnym DNA wskazują na przy-
bliżone daty pomiędzy 150 – 110 tysięcy lat temu60.  

Za najstarsze szczątki Homo sapiens na terenie Azji Po-
łudniowo-Wschodniej uznaje się czaszkę pochodzącą 
z jaskini Tam Pa Ling w północno-wschodnim Laosie61. 
Prace archeologiczne pozwoliły wnioskować, że jaskinia ta 
nie była zamieszkała, a czaszka znalazła się w niej w wyni-
ku procesu podepozycyjnego. Badania radiowęglowe, któ-
rych wynik należy traktować z pewną rezerwą ze względu 
na duży błąd tej metody w datach powyżej 40 tysięcy lat 
temu, wykazały, że węgle drzewne znalezione w tym sa-
mym kontekście stratygraficznym mają około 56,5 tysięcy 
lat. Natomiast dużo pewniejsze datowanie zębów metodą 
uranowo-torową dało wynik 63,6 tysięcy (+/- 6 tys.) lat 
temu. Charles Higham62 zwraca uwagę, że szczątki z Tam 
Pa Ling znajdują się w oddalonych od morza górach, 
a zakładając, że człowiek anatomicznie współczesny naj-
pierw zasiedlił strefę przybrzeżną, kolonizacja terenów 
nadmorskich musiała nastąpić dużo wcześniej. Kolejnym 
ważnym znaleziskiem jest czaszka z jaskini Niah na Bor-
neo63. Należy zwrócić uwagę, że Borneo jest położone na 
północno-wschodnim skraju Sundalandu, tak więc terenie 
skolonizowanym najpóźniej, biorąc pod uwagę kierunek 

60 Kozłowski 1999, s. 60. 
61 Demeter et al. 2012. 
62 Higham 2014, s. 44-45. 
63 Harrison 1996. 
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ekspansji Homo sapiens z zachodu64. Zastosowanie nowo-
czesnych technik datowania pozwoliło ustalić wiek tego 
znaleziska na około 45 tysięcy lat temu65. Odnalezione 
szczątki zwierzęce sugerują, że główną zwierzyną, na którą 
polowano, były świnie (30% szczątków kostnych) i małpy 
(16% szczątków kostnych). Dietę uzupełniano również 
poprzez żółwie wodne i lądowe, wiewiórki, jelenie oraz 
ptaki. Brak pozostałości gatunków fauny morskiej sugeru-
je, że w czasie kiedy jaskinia była zasiedlona, morze znaj-
dowało się dużo dalej niż obecnie. Badania palinologiczne 
sugerują zróżnicowany krajobraz, na który składały się 
obszary otwarte oraz las. Zastanawiający jest brak wystę-
powania narzędzi kamiennych na tym stanowisku, jednak 
analiza kości zwierzęcych wykazała ślady nacięć wykona-
nych narzędziami bambusowymi66. Ponadto znaleziska 
nasion taro wskazują, że Homo sapiens trudnił się także 
zbieractwem67. Kolejna Jaskinia – Lang Rongrien, położo-
na w Tajlandii, była w górnym paleolicie również zamiesz-
kiwana przez Homo sapiens. Liczne narzędzia, wykonane 
z krzemienia, zostały znalezione w trzech jednostkach stra-
tygraficznych, datowanych radiowęglowo na okres pomię-
dzy 38 a 27 tysięcy lat temu68. Typowymi formami na tym 
stanowisku są noże (ang. knives) oraz drapacze wytwarzane 

64 Wzdłuż wybrzeży obecnych Indii i Mjanmy. 
65 Higham et al. 2009. 
66 Rabett 2012. 
67 Barton 2005. 
68 Anderson 1990. 
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techniką wiórową. Badania sugerują, że jaskinia ta była 
czasowo zamieszkiwana przez małą grupę łowców-
zbieraczy, którzy sezonowo przemieszczali się pomiędzy 
wybrzeżem a interiorem69.  

Dodatkowo również badania genetyczne mogą dostar-
czyć informacji na temat migracji Homo sapiens. Prace 
takie, dotyczące populacji współczesnych łowców-
zbieraczy żyjących między innymi w górzystych rejonach 
Filipin czy na Andamanach, wykazały, że grupy te mają 
niezwykle długą tradycję izolacji, która może sięgać okresu 
zasiedlenia Azji Południowo-Wschodniej przez Homo 
sapiens70. Na podstawie tych danych możemy ustalić, 
że ekspansja ta miała miejsce pomiędzy 86,6 a 57,1 tysięcy 
lat temu. Dodatkowo badania genotypu aborygenów (na-
zywanych również „negritos”71) na zawartość domieszki 
genów związanych z człowiekiem z Denisowej wykazały, 
że kolonizacja Azji Południowo-Wschodniej miała co 
najmniej dwie fale. Dodatkową informacją płynącą 
z tych badań, jest to, że na pewnym etapie dziejów rejon 
ten mógł być również zamieszkały przez bliżej nierozpo-
znaną grupę hominidów, których szczątki odkryto w ałtaj-
skiej jaskini Denisowa72. 

69 Mudar i Anderson 2007. 
70 Oppenheimer 2012. 
71 Nazwa nadana przez hiszpańskie władze kolonialne na Filipinach, ze wzglę-
du na czarny kolor skóry, szerokie nosy i krępą budowę.  
72 Reich et al. 2011. 
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Na problem daty zasiedlenia Azji Południowo-
Wschodniej trzeba popatrzeć także w kontekście ponadre-
gionalnym. Sundaland był jedyną możliwą drogą, którą 
Homo sapiens mógł zasiedlić Australię. Biorąc pod uwagę 
daty zasiedlenia najmniejszego z kontynentów oscylujące 
pomiędzy 70 tysięcy73, a 40 tysięcy lat temu74, należy zało-
żyć, że Azja Południowo-Wschodnia była skolonizowana 
wcześniej. 

Dzięki pracy wietnamskich archeologów udało się od-
tworzyć sekwencję późnego paleolitu dla północnej części 
Wietnamu. Pierwszą późno-paleolityczną jednostką, wy-
dzieloną przez tychże naukowców jest przemysł Dieu. Ba-
dania archeologiczne w jaskini Dieu wykazały, że przemysł 
ten, charakteryzujący się produkcją narzędzi wiórowych 
odłupywanych 
z kamiennych (ang. stone) rdzeni, pojawił się około 
30 tysięcy lat temu75. Prace na stanowisku jaskiniowym 
Nguom wykazały płynne przejście pomiędzy przemysłem 
Dieu a przemysłem Sơn Vi76, charakteryzującym się dra-
paczami oraz ostrzami odłupkowymi, które pozyskiwano 
z otoczaków77. Postępujące zmniejszanie się narzędzi ka-
miennych, jak również stopniowe zmiany w gospodarce 
zbieracko-łowieckiej sprawiły, że końcowa faza Sơn Vi, 

73 Cane 2013, s. 25-26. 
74 np. Hiscock 2007. 
75 Nguyêñ 1999. 
76 Van Cay 1995. 
77 Van Tan 1997; Reinecke i Lê 1998. 
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datowana na około 13/12 tysięcy lat BP78, uważana jest za 
początek mezolitu kontynentalnej w Azji Południowo-
Wschodniej. 

Mezolit

Najważniejszym kompleksem kulturowym okresu 
wczesnego holocenu na terenie kontynentalnej Azji Połu-
dniowo-Wschodniej jest Hoabinhian. Terminem tym 
określa się w literaturze anglosaskiej przemysł charaktery-
zujący się narzędziami wykonanymi z otoczaków techniką 
wiórową, datowany na około 10 tys. do 2 tysięcy lat 
p.n.e.79. Innym charakterystycznym dla tej kultury artefak-
tem krzemiennym jest tak zwany sumatralit (ang. sumatra-
lith) – owalne bądź prostokątne narzędzie wiórowe80

Określnie Haobinhian zostało zaproponowane przez fran-
cuską archeolog Madeleine Colani81. Pochodzi ono od
nazwy prowincji HòaBình w północnej części Wietnamu,
gdzie znajdowały się jaskinie badanie przez Colani. Sto-
sunkowo rzadko odnajdywane są pochówki związane

78 BP – beforepresent, przed współczesnością – lata przed umowną datą 
1950 n.e. 
79 Kipfer 2000, s. 238. 
80 Wykonane poprzez odłupywanie wiórów z otoczaku; Nishimura 1994; 
Higham 1989, s. 37. 
81 Zaproponowana przez Colani definicja to: „a culture composed of imple-
ments that are in general flaked with somewhat varied types of primitive 
workmanship. It is characterised by tools often worked only on one face, by 
hammerstones, by implements of sub-triangular section, by discs, short axes 
and almond shaped artefacts, with an appreciable number of bone tools” 
Tłumaczenie za Matthews 1966; Colani 1927.  
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z Hoabinhianem. Jednak odkrycia z jaskini Lang Cao82 
wykazały, że zmarli byli chowani zgodnie z obrządkiem 
polegającym na oddzielnym pochówku ciała i głowy. Nie 
stwierdzono jednak obecności artefaktów towarzyszących 
pochówkom. Inne groby, z jaskiń Hang Dang i Moc 
Long, wskazują na odmienny obrzęd, w którym zmarłego 
chowany składano w skulonej pozycji, ciało posypywano 
czerwoną ochrą, a wraz z nim wkładano narzędzia ka-
mienne. Ważną kwestią pozostaje zasięg geograficzny 
Hoabinhianu. O ile jedni badacze argumentują, że nazwa 
ta powinna odnosić się do kultury rozwijającej się w pół-
nocnej części Wietnamu, tak inni83 rozciągają tę definicję 
na zróżnicowany regionalnie kompleks kultur obejmujący 
swoim zasięgiem Azję Południowo-Wschodnią.  

Kontrowersje wzbudza również ostatnia faza Hoabin-
hianu, nazywana przez niektórych badaczy Bacsonianem, 
od nazwy wietnamskiej prowincji Bắc Sơn. Wśród nau-
kowców nie ma zgody dotyczącej tego, czy Bacsonian jest 
schyłkową fazą Hoabinhianu, czy też regionalną podgrupą 
tego kompleksu84. Niewątpliwym nastąpiła zmiana w ma-
teriale archeologicznym, która objawiła się głownie po-
przez występowanie gładzonych narzędzi otoczkowych 
oraz siekierek, a przede wszystkim pojawienie się ceramiki 
(ang. earthenware pottery). Zmiany kulturowe, podobnie 
jak zmiany środowiskowe związane z większymi tempera-

82 Colani 1927. 
83 np. Moser 2001. 
84 patrz. dyskusja Higham 2014, s. 55. 
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turami i opadami, zapowiadały przejście z gospodarki zbie-
racko-łowieckiej do gospodarki wytwórczej, znane szerzej 
pod pojęciem rewolucji neolitycznej. 
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Il. 3. Typowy krajobraz doliny Mekongu. 

Il. 2. Mapa fizyczna Azji Południowo-Wschodniej. 



Il. 4. Hipotetyczny zasięg Sundalandu. 

Il. 5. Krajobraz doliny Lenggong. 



Il. 6. Czaszka Homo floresiensis. 



Rozdział 2 

Rewolucja neolityczna 
i późna prahistoria

Rewolucja neolityczna w kontynentalnej 
części Azji Południowo-Wschodniej 

Termin „rewolucja neolityczna” oznacza proces zaadap-
towania przez wspólnoty zbieracko-łowieckie modelu go-
spodarczego skupiającego się na produkcji żywności1. Re-
wolucja ta oparta była o rolnictwo i hodowlę, a w niektó-
rych kulturach uzupełniana uprawami ogrodowymi (ang. 
horticulture) oraz leśnymi (ang. arboriculture)2. Rewolucja 
neolityczna nastąpiła niezależnie w kilku regionach globu, 
wśród których wymienia się między innymi Żyzny Pół-
księżyc (terytoria współczesnego Iraku i wschodniej części 
basen Morza Śródziemnego), Mezoamerykę, obszar An-
dyjski czy Chiny Środkowe3. Wśród badaczy nie ma na-
tomiast zgody co do tego, czy, na obszarach takich jak 
Azja Południowo-Wschodnia albo Papua-Nowa Gwinea, 
wprowadzenie gospodarki produkcyjnej nastąpiło auto-
nomicznie czy na skutek impulsów z zewnątrz. 
 Niezależnie od dyskusji na temat źródła rewolucji neo-
litycznej na terenie Azji Południowo-Wschodniej, rolnic-

1 Bocquet-Appel 2011, s. 560-561. 
2 przykłady: Blench 2005. 
3 Diamond i Bellwood 2003. 
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two na kontynencie azjatyckim, nie wliczając w tę rachubę 
terenów Bliskiego Wschodu, najwcześniej pojawiło się 
w dolinie rzeki Jangcy, na terytorium współczesnej Chiń-
skiej Republiki Ludowej4. Badania wykopaliskowe na sta-
nowisku Diaotonghuan5 w środkowym biegu Jangcy wy-
kazały, że ponad połowa zachowanych ziaren ryżu, wystę-
pujących w warstwie datowanej radiowęglowo na 10 – 
8 tysięcy lat BP, miała cechy wskazujące na udomowienie 
tejże rośliny. Okres ten można więc uznać za przejściowy 
pomiędzy zbieractwem dzikiego ryżu, obficie występujące-
go w okolicy, a gospodarką rolną. W tej samej jednostce 
stratygraficznej chińscy badacze odnaleźli również ślady 
naczyń ceramicznych wykonanych prymitywną techniką 
(ang. crude). Prace archeologiczne na innych stanowiskach 
w regionie także wskazywały, że około 8 tysięcy lat BP 
upowszechniała się gospodarka rolna oparta na uprawie 
ryżu, a dietę uzupełniano o ryby i żółwie wodne. Datowa-
nie początku neolitu na około 8 tysięcy lat temu potwier-
dzają ponadto badania radiowęglowe szczątków omawia-
nej rośliny stanowiącej domieszkę w naczyniach ceramicz-
nych z Pengtoushan. Analizy określiły je chronologicznie 
na 6420-6990 BC6. Wczesne stanowiska neolityczne, da-
towane na wspominane już około 8 tysięcy lat BP, znane 
są również z dolnego biegu Jangcy, gdzie na mokradłach 

4 Higham 2002, s. 84. 
5 Zhijun 1998. 
6 Crawford i Shen 1998. 
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tworzących deltę tej rzeki także występował dziki ryż7. 
Dodatkową informację dostarczają badania genetyczne, 
dzięki którym można zaobserwować, że proces udamawia-
nia tejże rośliny zakończył się około 4600 BC8. 
 W przeciągu następnego tysiąclecia gospodarka rolnicza 
rozprzestrzeniła się w Chinach Środkowych. Charles Hi-
gham9 argumentuje, że ekspansja społeczności uprawiają-
cych ryż przesuwała się na południe, w stronę kontynen-
talnej Azji Południowo-Wschodniej. Przytoczone przez 
tego naukowca badania archeologiczne prowadzone 
w prowincji Guangdong, w dolinie rzeki Bei Jiang, wyka-
zały, że w trzecim tysiącleciu przed naszą erą społeczności 
rolnicze, będące w kontakcie z sąsiadami z północy10, za-
mieszkiwały terenu południowego wschodu obecnych 
Chin. Niemniej jednak rolnictwo nie rozprzestrzeniało się 
wyłącznie z terenów obecnej prowincji Guangdong wy-
brzeżem Morza Południowochińskiego11. Innym, równie 
ważnym „węzłem” były obszary obecnej prowincji Junnan. 
Wyżyny Junnanu są miejscem, przez które przepływają 
wielkie rzeki12 Azji Południowo-Wschodniej (Mekong 
i Rzeka Czerwona) oraz Chin (w tym Jangcy). Charles 
Higham w swoich badaniach nad rozprzestrzenianiem się 
rolnictwa do Azji Południowo-Wschodniej, zwraca uwagę 

7 Crawford 2012. 
8 Fullet et al. 2010. 
9 Higham 2002, s. 85-86. 
10 To jest z doliny rzeki Jangcy. 
11 Higham, s. 85. 
12 Mające źródła w Himalajach. 
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na Baiyancun, będące jedną z rozpoznanych i przebada-
nych archeologiczne osad wczesnych rolników z tego tere-
nu. Stanowisko, zasiedlone pomiędzy 2400 a 2100 lat 
przed naszą erą, pozwoliło na rozpoznanie charaktery-
stycznego w tym rejonie stylu dekoracji ceramiki ze specy-
ficznymi liniami równoległymi wykonanymi poprzez na-
cinacie powierzchni naczynia.  
 Ekspansja społeczności rolniczych odbywała się więc 
wielokierunkowo, a wektorami rozprzestrzenienia były 
doliny rzek. Zabytki kultury materialnej, takie jak cerami-
ka, wskazują, że gospodarka rolna upowszechniała się 
w sposób ciągły w kierunku południowym13. Osobną kwe-
stią pozostaje zagadnienie przyczyny pojawiania się gospo-
darki agrarnej – czy odbywało się to poprzez adaptowanie 
tego sposobu życia przez autochtoniczne społeczności czy 
też zbiorowości rolników zasiedlały nowe terytoria. Naj-
nowsze badania paleolingwistyczne14 wskazują, że w grupie 
języków austroazjatyckich, których zasięg rozciąga się od 
wschodnich Indii po Wietnam (do ekspansji ludów mó-
wiących językami dajskimi we wczesnym okresie histo-
rycznym dominowały one w kontynentalnej Azji Połu-
dniowo-Wschodniej), istnieje bardzo podobne słownictwo 
związane z ryżem oraz rolnictwem. Chronologicznie więc, 
ludy posługujące się językami austroazjatyckimi, w pierw-
szej kolejności przyswoiły rolnictwo w swojej „kolebce” – 

13 Raspoli 2007. 
14 Ferlus 2010. 
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Chinach Południowych, a następne rozprzestrzeniły się na 
południe. Niemniej Peter Bellwood uważa15, że nie po-
winniśmy wyobrażać sobie procesu migracji jako obrazu 
karawany wozów oraz stad bydła, jakie przedstawił Juliusz 
Cezar opisując wędrówkę Helwetów do Galii. Bardziej był 
to powolny proces historyczny, który zakładał zarówno 
przemieszanie się pewnych grup ludności w skali pokoleń, 
przenikanie się ludności autochtonicznej z allochtoniczną 
czy finałowo współwystępowanie na jednym obszarze rol-
ników i łowców-zbieraczy.  
 Najlepiej poznanym stanowiskiem neolitycznym z ob-
szaru doliny Rzeki Czerwonej16, która leży stosunkowo 
blisko Junnanu, jest Phùng Nguyên. Obszar stanowiska 
oszacowano na około 3 hektary. Ze względu na brak do-
kładnych danych radiowęglowych okres zasiedlenia tego 
miejsca szacuje się na około 3 – 2,5 tysięcy lat p.n.e17. 
Wykopaliska prowadzone na tym terenie dostarczyły wielu 
interesujących zabytków ruchomych, między innymi 
wrzeciona potwierdzającego wytwórstwo tkanin. Inną 
grupą znalezisk są siekierki o charakterystycznym czworo-
kątnym kształcie, kamienne dłuta i osełki, a także wyko-
nane z kamienia paciorki. Analizując zmiany w morfologii 
ceramiki wietnamski archeolog Ha Van Tan18 zapropo-
nował podział okresu okupacji tego stanowiska na kilka 

15 Bellwood 2002, s.21. 
16 Północna część Wietnamu. 
17 Chinh i Bich 1978. 
18 Ha Van Tan 1980. 
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faz. Pierwsza z nich, nazywana Go Bong, charakteryzuje 
się nacinanymi równoległymi liniami, często mającymi 
kształt litery S. Nawiązuje to do ceramiki z prowincji Jun-
nan (patrz akapit wyżej). Późna faza analogicznych wyro-
bów znana jest ponadto z innych stanowisk, między in-
nymi z Trang Kenh, gdzie się odkryto warsztat, datowany 
radiowęglowo na 1650-1500 BC, w którym wykonywano 
ozdoby z nefrytu. Wietnamskie wykopaliska prowadzone 
przez Nguyen Kim Dung19 potwierdziły, że technologia 
produkcji wspomnianych przedmiotów nefrytowych, 
głównie bransolet, ma cechy wspólne z wyrobem tego typu 
zabytków w południowych Chinach. Wskazuje to na kon-
takty między tymi dwoma ośrodkami. Ponadto niezwykle 
interesujących danych dostarczyły analizy antropologiczne 
szkieletów ze stanowiska Man Bac20. Badania metryczne 
czaszek wykazały, że część osobników tam zamieszkujących 
była genetycznie podobna do populacji wczesnych rolni-
ków znad Jangcy, ludności zasiedlających te tereny w póź-
nej epoce żelaza oraz do współczesnych Wietnamczyków. 
Niemniej na tym samym cmentarzysku pochowano także 
ludzi, których cechy metryczne czaszki wskazują, 
że to autochtoniczni łowcy-zbieracze. Badania wykazały 
dodatkowo, że niepełnosprawni członkowie społeczności 
dożywali dorosłości. Dowodzi to o istnieniu więzów, 
w wyniku których troszczono się o słabszych czy niezdol-

19 Nguyen 1990. 
20 Tilley i Oxenham 2011; Matsumura 2010; Bellwood i Oxenham 2008. 
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nych do pracy. Podsumowując, analizy genetyczne po-
twierdziły21, że rolnictwo rozprzestrzeniało się wraz z mi-
grantami z południowych Chin, którzy to następnie 
wchodzili w ścisłe związki z autochtonami.  
 Rolnictwo upowszechniało się z Junnanu poprzez doli-
nę Mekongu. Prospekcja powierzchniowa na terenie Lao-
su, w środkowym biegu Mekongu, prowadzona w latach 
1990-9122, ujawniła liczne osiedla neolityczne nad wspo-
mnianą rzeką i jej dopływami. Miejsca te były niewielkimi 
tellami (ang. settlement mound).Odnalezioną tam cera-
mikę dekorowano nacięciami podobnymi do tych z Jun-
nanu oraz doliny Rzeki Czerwonej. Niestety brak wiary-
godnego datowania absolutnego uniemożliwia dokładne 
zrozumienie wczesnego neolitu w tym rejonie. Dużo lepiej 
rozpoznane są stanowiska archeologiczne w tajskiej (za-
chodniej) części doliny Mekongu i na płaskowyżu Khorat. 
Badane od lat siedemdziesiątych stanowisko Ban Chaing23, 
znane z kontrowersyjnych oraz niepotwierdzonych donie-
sień o brązowych wyrobach datowanych na 4 tysiąclecie 
BC, pozwoliło na ustalenie chronologii wczesnej fazy neo-
litu na tym stanowisku dzięki zastosowaniu datowania 
radiowęglowego z użyciem technologii AMS (na próbkach 
organicznej domieszki pochodzącej z ceramicznych darów 
grobowych). Badania pierwszej próbki pozwoliły na okre-
ślenie przedziału 2190-1880 BC, druga z nich została wy-

21 Hanihara et al. 2012; Shinoda 2010. 
22 Higham 2002, s. 90. 
23 Gorman i Charoenwongsa 1976. 
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datowana na 2050-1500 BC. Biorąc pod uwagę sekwencje 
stylu ceramicznego, którego początkowa faza odpowiada 
naczyniom złożonym w grobach, nie wydaje się, aby miej-
sce to było zamieszkałe przed około 2300 BC. Niemniej 
najnowsze prace archeologiczne24 wskazują, że stanowisko 
może być dużo późniejsze, a pierwsza faza zasiedlenia od-
powiada połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. De-
koracja ceramiki (Il. 7) nawiązuje do nacinanych naczyń 
znanych z Junnanu i Chin Południowych.  
 Kolejnym, pobieżnie przebadanym25 stanowiskiem jest 
Non Nok Tha. Analizy radiowęglowe próbek pochodzą-
cych z jednostki stratygraficznej odpowiadającej wczesnej 
fazie cmentarzyska dały wynik w granicach 2307-1858 
BC. Z kolei Ban Phak Top znane jest głownie z interesu-
jących przykładów bogato dekorowanej nacięciami cera-
miki26. Niestety z powodu praktykowanych tam na szero-
ką skalę wykopów rabunkowych, większość znanych za-
bytków ruchomych pozbawiona jest kontekstu archeolo-
gicznego. Niemniej jednak badania naukowe pozwoliły 
na pobranie próbek potrzebnych do datowania C14, 
z których wynika, że stanowisko to zasiedlono około 2500 
BC. Dane z tych miejsc pozwalają wyznaczyć ramy chro-
nologiczne neolitu w północno-wschodniej Tajlandii na 
2300-1500 BC27, a także wykazać pewne cechy wspólne 

24 Higham 2011. 
25 Bayard 1972a; 1972b. 
26 Schauffer 1976. 
27 Higham 2002, s. 93. 
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obowiązujące na wspomnianym terenie, jak chociażby 
obecność ceramiki dekorowanej nacięciami, inhumację czy 
wkładanie do grobu darów, głównie naczyń.  
 Wiele informacji na temat życia społeczności neolitycz-
nych dostarczyły badania prowadzone przez Charlesa 
i Thomasa Higham’ów28 w Ban Non Wat, położonym 
w prowincji Nakhon Ratchasima w górnym biegu rzeki 
Mun. Szczątki zwierzęce wykazały, że mieszkańcy tej osady 
(zasiedlonej od neolitu do późnej epoki żelaza), trudnili się 
zarówno rolnictwem – uprawiali ryż, a także hodowali 
świnie, bydło oraz drób. Ze stanowiska znane są również 
kości psa. Wilk nie występuje dziko w Azji Południowo-
Wschodniej, więc pies musiał zostać najpierw udomowio-
ny na terenie Chin. Dietę uzupełniano zwierzyną łowną, 
przede wszystkim jeleniami i żółwiami wodnymi. Analiza 
narzędzi kamiennych, głównie siekier (ang. adzes) wykaza-
ła, że surowiec pochodził ze złoża oddalonego o około 50 
km od stanowiska. Wskazuje to na mobilność mieszkań-
ców tej osady w czasie poszukiwania materiału, natomiast 
wysoki stopień zużycia odkrytych wytworów może suge-
rować, że surowiec kamienny był cenny, a z narzędzi ko-
rzystano do czasu ich całkowitego wyeksploatowania29. 
Natomiast obecność przęślików wskazuje na istnienie 
warsztatu tkackiego. Na szczególną uwagę zasługują zaś 
pochówki z tego stanowiska, w tym dwa groby osób doro-

28 Ojciec i syn; Higham i Higham 2009. 
29 Boer-Mah 2010. 
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słych, których szkielety złożono w dużych ceramicznych 
naczyniach. W ramach darów grobowych z okresu późne-
go neolitu pojawia się ceramika malowana. Zdobienia na 
naczyniach przedstawiały abstrakcyjne wyobrażenia ludzi 
i zwierząt, a styl ten rozprzestrzenił się na całą Azję Połu-
dniowo-Wschodnią z półwyspem Malajskim i północnym 
Borneo włącznie 30. 
 Ze względu na trwającą prawie pół wieku wojnę do-
mową w Kambodży, neolit na obszarze dolnego Mekongu 
jest stosunkowo słabo rozpoznany. Badane jeszcze w cza-
sach kolonialnych Cu LaoRua31 dostarczyło licznych za-
bytków ruchomych w postaci kamiennych siekier, biżute-
rii czy ceramiki. Wyniki tych prac zostały jednak opubli-
kowane według standardów znacznie odbiegających od 
współcześnie obowiązujących, w związku z czym interpre-
tacja tego stanowiska jest mocno utrudniona. Podobny 
problem dotyczy kolejnego ważnego miejsca z terenu 
Kambodży, Samrong Sen, badanego pod koniec XIX wie-
ku przez Francuzów w niemetodyczny dziś sposób32. Nie-
mniej jednak prace khmerskich archeologów33, prowadzo-
ne na koniec XX wieku, pozwoliły wydatować wczesną 
fazę zasiedlenia tego terenu na około 2300 BC. Znacznie 
lepiej rozpoznane są stanowiska w Delcie Mekongu i przy-
ległych ziemiach, w południowej części Wietnamu. Pro-

30 Higham 2014, s. 117. 
31 Mallaret 1959, 1960. 
32 Coe 2003. 
33 Vanna 1999. 
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spekcja w prowincji Dong Nai wykazała liczne miejsca 
z wczesnej fazy neolitu, datowane na około 2500 BC34. 
Stanowisko An Son, badane w ostatnich latach przez Pete-
ra Bellwooda oraz współpracowników35, obecnie oddziela 
od morza 75 km, jednak w czasach prahistorycznych znaj-
dowało się nad jego brzegiem. Ta różnica spowodowana 
jest niezwykle szybkim przyrostem Delty, opisywanym 
w rozdziale 1. Stanowisko zamieszkiwano w okresie po-
między 2000 a 1050 BC. W tym czasie, na skutek akumu-
lacji materiału kulturowego, stworzył się wyraźny tell. Ba-
dania 35 odnalezionych tutaj pochówków pozwalają wnio-
skować, że członkowie populacji mieli podobne cechy 
metryczne czaszki do współczesnych mieszkańców Wiet-
namu, jednak badania zębów wykazały obecność genów 
autochtonicznych łowców-zbieraczy. Analizy szczątków 
żywności wykazały, że uprawiany ryż pochodzącej z Chin 
odmiany oryza sativa japonica (pol. ryż siewny japoński). 
Ponadto konsumowano także zwierzęta, zwłaszcza świnie 
oraz psy36. 

Badania wykopaliskowe37 wskazują, że neolit w dolinie 
Menamu (ang. Chao Phraya) rozpoczął się około 1700 
BC. Dużo informacji na temat wczesnego rolnictwa 
w centralnym rejonie Tajlandii dostarczyły prace archeo-
logiczne prowadzone w Non Pa Wai oraz Tha Kae w pro-

34 Pham Duc Mahm 2000. 
35 Bellwood 2010. 
36 Piper et al. 2012. 
37 Rispoli et. al. 2013. 
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wincji Lop Buri. Na pierwszym ze stanowisk naukowcy 
odkryli liczne naczynia ceramiczne, dekorowane zarówno 
w ponadregionalnym stylu nacinanym, jak również lokal-
ną manierą formowania naczyń w koszykach, podzięki 
czemu powierzchnia naczyń miała chropowatą fakturę, 
podobną do skóry słonia. Inne znaleziska z tego stanowi-
ska to kamienne siekiery i biżuteria wykonana z muszli38. 
Tha Kae, na podstawie zdjęć lotniczych39, zostało rozpo-
znane jako duże, otoczone fosą stanowisko, zapewne cen-
trum lokalnej sieci osadniczej. Ceramika tutaj odnaleziona 
jest zarówno dekorowana poprzez nacinanie, jak i malo-
wanie40. 
 Półwysep Malajski jest ważnym terenem, gdyż w tym 
regionie spotykały się grupy mówiące językami Austroazja-
tyckimi i Austronezyjskimi. W materiale archeologicznym 
charakterystyczną formą dla tego obszaru jest miska osa-
dzona na trzech stożkowatych nogach. Naczynia te znale-
ziono między innymi na stanowiskach Kao w prowincji 
Kanchanaburi41 (datowanym na pierwszą część drugiego 
tysiąclecia BC), Sai Yok, Nong Chae Soa42, Han Song-
chram, Rai Arnon43, Jenderam Hilir44, Gua Baik, Gua 

38 Pigott et. al. 1997. 
39 Higham 2014. S. 123. 
40 Siripanish 1985. 
41 Region gdzie półwysep Malajski łączy się z kontynentem. Na zachód od 
współczesnego miasta Bangkok.  
42 Sorensen 1972. 
43 Shoocondej 1996. 
44 Zachodnia Malezja, datowane również na pierwszą połowę drugiego tysiąc-
lecia BC; Leong 1977. 
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Berhala czy Gua Bintong 45. Znacznie więcej informacji na 
temat neolitu na półwyspie malajskim mogą dostarczyć 
badania paleolingwistyczne. Peter Bellwood46 rekonstruo-
wał w ten sposób ekspansje ludów posługujących się języ-
kami Austronezyjskimi, za kolebkę których uważa się po-
łudniowe Chiny. Być może języki Austroazjatyckie (AA) 
i Austronezyjskie (AN) mają wspólne korzenie, jednak 
obecny stan badań nie pozwala tego jednoznacznie po-
twierdzić. O ile grupy mówiące językami AA dolinami 
rzecznymi rozprzestrzeniały się w kontynentalnej części 
Azji Południowo-Wschodniej, to ludy posługujące się AN 
związane były z ekspansją drogą morską – najpierw zasie-
dliły Tajwan, następnie skierowały się na południe, na 
wyspy obecnych Filipin i Indonezji47. Rozprzestrzenianie 
to zaczęło się około 6 – 5 tysięcy lat temu. Do około prze-
łomu pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery rodzina 
języków AN obejmowała swoim zasięgiem tereny od Ma-
dagaskaru na zachodzie do wyspy Wielkanocnej na 
wschodzie. Ludy mówiące językami AN miały dwa „przy-
czółki” w kontynentalnej części Azji Południowo-
Wschodnie, półwysep Malajski oraz obszar obecnego 
środkowego Wietnamu, gdzie w okresie historycznym 

45 Higham 2014, s. 127. 
46 Bellwood 2004. 
47 Bellwood 2004, s. 28-29. 
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powstało państwo Czamów, używających języka właśnie 
z rodziny AN48. 
 Wprowadzenie gospodarki neolitycznej zmieniło krajo-
braz kulturowy Azji Południowo-Wschodniej. Ostatnie 
badania archeologiczne pozwalają z coraz większą dokład-
nością zrozumieć proces neolityzacji tego obszaru. Nastę-
powała ona poprzez ekspansję ludów mówiących językami 
Austroazjatyckimi i Austronezyjskimi, których kolebka 
znajdowała się w południowych Chinach. Proces ten może 
być porównany do modelu rozprzestrzeniania się języków 
indoeuropejskich49 Społeczności pradziejowe rozwijały się 
do około XI wieku przed naszą erą, kiedy to nowy wynala-
zek – technologia obróbki brązu – spowodowała zmiany 
społeczne i kulturowe.  

Epoka brązu 

Pojawienie się brązu w północnej części Azji Południo-
wo-Wschodniej można datować na około XI wiek przed 
naszą erą. Dowody archeologiczne, między innymi to, 
że pierwsze znane artefakty metalowe wykonane są z brą-
zu, mogą dowodzić niewystępowania na omawianym tere-
nie przejściowej fazy określanej mianem chalkolitu. Do-
datkowo wspomniane ustalenia wskazują na fakt, że zna-

48 Państwo Czampa, oprócz języka Czam z rodziny AN, w tekstach oficjal-
nych, związanych z religią i administracją posługiwano się również sanskry-
tem, który to język pełnił rolę „łaciny” dla Azji Południowej, Południowo-
Wschodniej i Centralnej.  
49 Boyle et. al. 2002. 
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jomość metalurgii stopów miedzi nie wyewoluowała 
w tym rejonie, ale została zaadoptowana w swojej rozwi-
niętej formie50. Nowe badania pozwalają prześledzić szlaki, 
jakimi rozprzestrzeniała się umiejętność wytopu brązu na 
kontynencie Euroazjatyckim51. Pierwsze ślady użycia rud 
miedzi dają możliwość sądzić, że surowiec ten był wyko-
rzystywany „na zimno” już pomiędzy XI i IX wiekiem na 
terenie pomiędzy współczesnym Izraelem i Kurdystanem 
do wykonywania ozdób. Wykopaliska stanowisku Çayönü 
Tepesi, znajdującym się w południowo-wschodniej Turcji, 
wykazały natomiast, że miedź poddawana była obróbce 
cieplnej na tym stanowisku od około 8000 lat przed naszą 
erą. Na przełomie V i IV tysiąclecia przed naszą erą, 
na terenie Azji Centralnej, pojawia się po raz pierwszy 
brąz, a więc stop miedzi z innym metalem miękkim, naj-
częściej cyną. Bardzo prawdopodobne, że korzystne wła-
ściwości stopów miedzi, takie jak lepsza wytrzymałość czy 
kowalność, zostały odkryte przypadkowo w trakcie użycia 
rudy zanieczyszczonej chociażby domieszką ołowiu. Zna-
jomość wytopu brązu rozprzestrzeniła się z Azji Centralnej 
na tereny współczesnych Chin poprzez interakcje pomię-
dzy rolnikami a nomadami zamieszkującymi Wielki Step. 
Brązowe artefakty pojawiły się w na terenie obecnej pro-
wincji Gansu, czyli naturalnego korytarza pomiędzy cen-

50 Bellwood 1999, s. 116. 
51 Roberts et. al. 2009. 
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tralnymi Chinamia obszarami Xinjiangu oraz Wielkiego 
Stepu, w III tysiącleciu przed naszą erą52.  

W drugim tysiącleciu przed naszą erą w dolinie Rzeki 
Żółtej powstały pierwsze ośrodki stanowiące organizmy 
państwowe. Legendarna dynastia Xia53 (chi. 夏朝) praw-
dopodobnie rządziła terenami w środkowym biegu Rzeki 
Żółtej w latach 2070-1600 p.n.e54. Część badaczy utożsa-
mia państwo Xia z kulturą archeologiczną Erlitou, nie-
mniej jednak konieczne są dalsze badania potrzebne do 
zweryfikowania tej tezy55. Od około 1600 roku p.n.e. pa-
nowanie objęła dynastia Shang (chi. 商朝) uznawana za 
pierwszy ród, którego istnienie potwierdzają źródła histo-
ryczne. W tym okresie na terenie Chin Właściwych nie-
zwykle szybko rozwijała się technologia obróbki brązu56. 
Przekazy historyczne oraz badania archeologicznych gro-
bowców elit dynastii Shang potwierdzają ich relacje han-
dlowe z Azją Południowo-Wschodnią.Towarem importo-
wanym do Chin były ozdobne muszle i skorupy żółwi. 
Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że poprzez nowo 
utworzone szlaki handlowe rozprzestrzeniały się nie tylko 
towary, ale także technologie, jak choćby znajomość meta-

52 Shuyun 1983; Yunxiang 2003. 
53 Wobec braku bezpośrednich źródeł historycznych można porównać tą 
dynastii do roli legend o Pieście Kołodzieju bądź królu Popielu w polskiej 
tradycji historycznej.  
54 Chang 1999. 
55 Liu i Chen 2006; Liu i Xu 2007. 
56 Ciarla 2007, Pigott i Ciarla 2007. 
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lurgii. Charles Higham57 zwraca uwagę na region środko-
wego biegu Jangcy, gdzie znajdują się bogate złoża metali, 
a prace archeologiczne prowadzone na stanowisku Ton-
glushan wykazały, że w tym rejonie miedź eksploatowano 
w okresie prahistorycznym. Władcy Shang z pewnością 
starali się przejąć kontrolę nad tym obszarem, gdyż oprócz 
surowców wiodły tędy szlaki handlowe na południe, pro-
wadzące poprzez doliny rzek Gan i Xiang. Higham58 ar-
gumentuje, że, podobnie jak znajomość uprawy ryżu, me-
talurgia rozprzestrzeniła się  dwoma drogami – wybrzeżem 
Morza Południowochińskiego i poprzez wyżyny Junnanu. 
Na stanowisku Tangxiahuan, położonym we współczesnej 
prefekturze Zhuhai w delcie Rzeki Perłowej, w warstwie 
kulturowej datowanej na 1300-1000 BC, odkryto tygle 
i formy (ang. moulds and crucibles). Wykopaliska w Kwo 
Lo Wan w okolicach dzisiejszego Hong Kongu dostarczyły 
znalezisk dwuzaworowych form (ang. bivalve moulds), 
których kontekst stratygraficzny został wydatowany na 
podstawie badań C14 węgli drzewnych na 1450-900 BC. 
Podobną chronologię uzyskano w czasie prac na stanowi-
skach wyżynnych położonych na zachód od prowincji 
Guangdong. Formy odlewnicze z Wayou (prowincja Gu-
izhou) zostały wydatowane na 1667-1303 BC, natomiast 
wykorzystywane narzędzia, jak również liczny zestaw 

57 Higham 2014, s. 134. 
58 Higham 2014, s. 135-136. 
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innych artefaktów z brązu na około tysiąc lat przed naszą 
erą59. 

W swojej pracy na temat początków epoki brązu 
w północno-wschodniej Tajlandii, Charles i Thomas Hi-
gham’owie60 zwracają uwagę na pięć stanowisk, które po-
zwalają wyznaczyć ramy czasowe pojawienia się technolo-
gii obróbki wspominanego surowca. Pierwszym z nich jest 
KhokPhanom Di, na którym nie znaleziono artefaktów 
brązowych oraz zabytków związanych z produkcją tako-
wych, mimo, że miejsce to znajdowało się na skrzyżowaniu 
szlaków handlowych, tak więc można by założyć, że jako 
jedno z pierwszych powinno zaadaptować nowe wzorce. 
Stanowisko to zostało opuszczone w XVI bądź XV wieku 
p.n.e., wydaje się więc prawdopodobne, że technologia
wytopu brązu nie pojawiła się w Azji Południowo-
Wschodniej przed tą datą. Podobna sytuacja występuje
w AnSon, które było ważnym ośrodkiem w okresie neoli-
tu. Zostało opuszczone w XI wieku przed naszą erą, a pod-
czas badań nie odnaleziono tam żadnych brązowych za-
bytków. Natomiast na stanowiskach Ban Non Wat, Ban
Chiang i Ban Lum Khao udało się uchwycić zaobserwo-
wać oraz wydatować sekwencję przejścia z okresu neolitu
do wczesnej epoki brązu. Badania radiowęglowe kości
ludzkich oraz zwierzęcych pozyskanych w Ban Chiang
pozwoliły na dokładne datowanie poszczególnych grobów.

59 Chiou-Peng 2009. 
60 Higham et al. 2011. 
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Pochówek młodego mężczyzny z grotem włóczni (ang. 
socked spear) wykonanym z brązu został określony chro-
nologicznie na 1128-926 BC, a inny grób, z brązową szta-
bą, na 1026-900 BC61. Na stanowisku Ban Lum Khao 
cmentarzysko z epoki brązu znajduje się nad grobami póź-
no-neolitycznym, datowanymi na podstawie badań C14 
węgla drzewnego na XIII-XII wiek p.n.e62. Analizy C14 
pochówków ze stanowiska Ban Non Wat63 również wyka-
zały, że najstarsze z nich zawierające artefakty brązowe 
należy datować na około XI wiek p.n.e. Na tej podstawie 
można wyznaczyć datę pojawienia się brązu w północnej 
części Azji Południowo-Wschodniej. Możliwe jest również 
postawienie hipotezy, że, ze względu na mniejszą odległość 
geograficzną, narzędzia oraz ozdoby brązowe mogły nieco 
wcześniej pojawić się w dolinie Rzeki Czerwonej. 
Ze względu na brak precyzyjnego datowania metodami 
przyrodniczymi64 niemożliwa jest weryfikacja tego przy-
puszczenia.  

Wietnamscy badacze ustalili chronologię relatywną dla 
obszaru północnej części kraju65, wg. której po neolitycz-
nej kulturze Phùng Nguyên następowały dwie kultury 
epoki brązu, a ich nazwy zaczerpnięte zostały od charakte-
rystycznych dla nich stanowisk, Đồng Đậu i Go Mun. 

61 Higham et al. 2011. 
62 Higham T. 2005. 
63 Higham i Higham 2009. 
64 Jak badania radiowęglowe. 
65 Dolina Rzeki Czerwonej.  
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Đồng Đậu, odkryte w roku 1961, zajmuje tell (ang. mo-
und) o powierzchni około 3 ha66. Najstarsza faza osadnic-
twa współczesna jest późnoneolitycznej kulturze Phùng 
Nguyên. Wczesnobrązową ceramikę zdobiono ornamen-
tem będącym rozwinięciem sposobu w jaki dekorowano 
naczynia przypisywane kulturze Phùng Nguyên. Na tej 
podstawie można sądzić, że zmiany związane z przyjęciem 
technologii wytopu metali nie miały gwałtownego charak-
teru, spowodowanego np. migracją nowych grup ludności. 
Wietnamski badacz Trinh Sinh67 zwraca ponadto uwagę 
na fakt, że narzędzia brązowe w swojej formie wydają się 
być imitacją wyrobów kamiennych. Kolejnym dobrze zba-
danym stanowiskiem z fazy Đồng Đậu jest Thanh Den68. 
Prowadzone tutaj wykopaliska dostarczyły cennych infor-
macji na temat technologii wytopu brązu. Dzięki wykorzy-
staniu kamiennych form odlewniczych prahistoryczni 
rzemieślnicy potrafili wykonywać narzędzia, takie jak to-
pory czy haczyki do łowienia ryb. Odnaleziono również 
ozdoby nefrytowe, których forma nawiązywała do biżuterii 
z epoki neolitu69.  

Stanowisko Gò Mun, od którego nazwę wzięła nastę-
pująca po Đồng Đậu kultura archeologiczna, znajduje się 
w prowincji PhúThọ. Podobnie jak w przypadku Đồng 

66 Ha Van Phung 1979, Ngo Si Hong 1987. 
67 W wielu azjatyckich językach najpierw zapisuje się nazwisko (w tym przy-
padku Trinh), następnie imię (Sinh); Trinh 1977. 
68 Higham 2014, s. 168. 
69 Nguyêñ K. D. 1998. 
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Đậu70, odnaleziono wiele podobnych do siebie narzędzi 
kamiennych i brązowych. Pozyskane formy odlewnicze 
potwierdzają, że wytwarzano tutaj nie tylko wspomniany 
rodzaj przedmiotów, ale także broń. Nowością jest poja-
wienie się figurek z brązu, przedstawiających między in-
nymi siedzącego mężczyznę. Odlewano je prawdopodob-
nie metodą wosku traconego. Ceramika tej fazy charakte-
ryzuje się ciągłym rozwojem ornamentów, w dalszym cią-
gu widoczne są jednak ich późnoneolityczne korzenie71. 
Na wybrzeżu północnej części Wietnamu rozwijały się 
lokalne grupy takie jak np. Hao Loc i Ha Long. Kultury 
epoki brązu doliny Rzeki Czerwonej wykazują liczne cechy 
wspólne z kulturami rozwijającymi się w północno-
wschodniej części Tajlandii, głównie w kwestii ceramiki 
oraz technologii wytopu brązu72. 

Za najlepiej rozpoznane stanowisko z tego okresu nale-
ży uznać Ban Non Wat na płaskowyżu Khorat73, grun-
townie przebadane przez nowozelandzko-tajską ekspedy-
cję. Prace w Ban Non Wat pozwoliły ustalić sekwencję 
chronologiczną dla epoki brązu na terenie północno-
wschodniej Tajlandii. Natomiast eksploracja dużego 
cmentarzyska związanego z tym stanowiskiem dostarczyła 
istotnych informacji dotyczących zmian społecznych za-
chodzących w ciągu 25 generacji, które żyły we wspo-

70 Higham 2014, s. 169. 
71 Van Tan 1980. 
72 Płaskowyż Khorat.  
73 Higham i Higham 2009. 
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mnianej osadzie74. Ban Non Wat  znajduje się w dystryk-
cie Non Sung w prowincji Nakhon Ratchasima, niedaleko 
historycznego miasta Phimai75. Odkrywano tu liczne na-
rzędzia oraz formy do wyrobu egzemplarzy metalowych 
oraz sporą ilość zabytków brązowych. Sugeruje to, że, po-
mimo braku złóż miedzi i cyny znajdujących się w pobliżu 
osady, miejsce to stanowiło ważny punkt w sieci handlo-
wej.  

Nowozelandzcy badacze76 podzielili epokę brązu na 
5 faz, nazywanych kolejno BA1-BA577. Fazę BA1 datuje 
się na lata 1050-1000 BC. Na cmentarzysku Ban Non 
Wat znajdowało się 7 grobów związanych z tym okresem. 
Wyposażenie grobowe, głównie ceramika, nawiązywała do 
neolitycznych wzorców, tak więc podobnie jak w przypad-
ku północnego Wietnamu można wnioskować o kontynu-
acji poprzednich tradycji kulturowych (Il. 8). Ponadto 
zwiększyła się liczba darów grobowych, co sugeruje wzrost 
zamożności społeczeństwa. Dobrym tego przykładem jest 
pochówek młodej kobiety, oznaczony przez archeologów 
numerem 569. Oprócz ciała złożonego w drewnianej 
trumnie o łódkowatym kształcie zadokumentowano czter-
naście wysokiej jakości naczyń ceramicznych. Dla porów-
nania w neolicie na jeden grób średnio przypadały tylko 
dwa. W tym przypadku, oprócz naczyń, inwentarz składał 

74 Higham 2011. 
75 Ważna regionalna stolica średniowiecznego Imperium Khmerskiego. 
76 Higham i Higham 2009. 
77 BA – ang. Bronze Age. 
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się z brązowych narzędzi oraz ozdób, wykonanych między 
innymi z muszli. Groby kolejnej fazy – BA2, datuje się na 
1000-850 BC i ułożone są w czterech rzędach. Charles 
Higham sugeruje78, że każdy z nich mógł „należeć” do 
jednego rodu. W tym czasie występowała największa ilość 
darów grobowych. Również ich jakość świadczy o majęt-
ności mieszkańców Ban Non Wat. Oprócz narzędzi brą-
zowych oraz ceramiki, często pokrytej wyszukanymi ma-
lunkami wykonanymi czerwonym barwnikiem, stosunko-
wo często składano ze zmarłym ozdoby i biżuterię. Szcze-
gólnie interesujące są bransolety wykonane z egzotycznych 
muszli, co potwierdzać może istnienie rozwiniętego han-
dlu dalekosiężnego. Niektóre szkielety po śmierci i złoże-
niu do grobu były następnie z niego wyjmowane oraz po-
nownie chowane, co dowodzi możliwości istnienia rozbu-
dowanego rytuału pogrzebowego. Niemowlęta i małe 
dzieci wkładano do dużych ceramicznych naczyń (ang. 
jars). Na szczególną uwagę zasługuje pochówek około 
rocznego dziecka, oznaczony numerem 532. Na pojemni-
ku ,w którym znajdowały się szczątki, umieszczono orna-
ment przypominający węża. Zwierzę to może mieć symbo-
liczne znaczenie, gdyż według przekazów pisanych we 
wczesnohistorycznym państwie Dian, które uformowało 
się w nieodległym Junnanie, waż był symbolem odrodze-
nia79. Następna z faz epoki brązu – 3 (BA3), trwająca od 

78 Hihgam 2014, s. 141. 
79 Ti i Dadao 1983. 
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około 850 do 800 BC, była okresem, kiedy gwałtownie 
spadła liczba darów składanych wraz ze zmarłym. Może to 
świadczyć o przekształceniach społecznych, choć w opinii 
autora tej pracy należy również zakładać zmianę obrządku 
pogrzebowego80. Okres BA4 (800-700 BC) charakteryzo-
wał się skromnie wyposażonymi grobami, ułożonymi 
w rzędach, w których poszczególne groby stykały się na 
płaszczyźnie stopy/głowy. Do wyjątkowych można zaliczyć 
pochówek oznaczony numerem 549, w którym złożono 
dojrzałego mężczyznę. Wraz z nim odnaleziono liczne 
narzędzia do wytopu brązu. Charles Higham81 spekuluje, 
że być może to grób rzemieślnika. Ostatnią fazę epoki 
brązu – BA5 wydatowano na 700-420 BC. Odznacza się 
ona dalszym stopniowym spadkiem ilości oraz jakości da-
rów grobowych. Pochówki układano na osi północ-
południe. Innowację stanowiło pojawienie się nowych 
form ceramicznych, charakterystycznych dla tego okresu: 
dużych, otwartych mis; cylindrycznych garnków (ang. 
pots) i sferycznych naczyń (ang. vessels). Podobna chrono-
logia została ustalona dla stanowiska Ban Lum Khao, 
znajdującego się kilka kilometrów od Ban Non Wat82. 

Badania archeologiczne83 wykazały, że Ban Non Wat 
było ośrodkiem, gdzie intensywnie rozwijało się rzemiosło 
związane z obróbką brązu. Formy odlewnicze wykonywa-

80 Analogicznie do zmian zachodzących w kulturze lateńskiej; Culniffe 1997. 
81 Higham 2008. 
82 Higham i Thosarat 2004. 
83 Cawte 2008. 
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no przede wszystkim z gliny, niemniej odkrywano  rów-
nież egzemplarze z piaskowca. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy produkcja była oparta o niezależnych rze-
mieślników, czy o warsztaty, w których specjaliści wytapia-
li brąz pod kontrolą elity. Jednakże szerokopłaszczyznowe 
prace wykopaliskowe nie dostarczyły dowodów na istnie-
nie scentralizowanego miejsca produkcji rzemieślniczej, 
więc dostępne ustalenia przemawiają raczej na korzyść 
teorii o niezależnych producentach. Z drugiej strony 
w pobliżu stanowiska nie znajdują się złoża potrzebnych 
metali, więc stąd wniosek, że elita mogła umacniać swoją 
pozycję poprzez kontrolę handlu surowcami niezbędnymi 
do wytopu żelaza.  

Stanowisko archeologiczne Non Nok Tha znajduje się 
na wzgórzu w północnej części Isan, w prowincji Khon 
Kaen. Położone w miejscu połączenia dwóch strumieni na 
obszarze zapewniającym dogodny dostęp do dwóch stref 
ekologicznych – nadrzecznej równiny oraz wzgórz poro-
śniętych wiecznie zielonym lasem tropikalnym. Stanowi-
sko to, oddalone o około 120 km na południe od złóż 
miedzi w Phu Lon, pełniło istotną rolę w transporcie tegoż 
surowca w kierunku doliny rzeki Mun. Na tym terenie 
prace badawcze w latach sześćdziesiątych prowadził 
Donn’an Bayard84. W tamtych czasach dostarczyły one 
przełomowych informacji dotyczących przełomu neolitu 
i epoki brązu. Z powodu braku odpowiednich próbek do 

84 Bayard 1972a; 1972b. 
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datowania radiowęglowego nie udało się ustalić wiarygod-
nej chronologii absolutnej, niemniej chronologia relatyw-
na pozwalała śledzić zmiany zachodzące w społeczności 
zamieszkującej tę osadę. Bayard podzielił okres brązu na 
trzy fazy, Early Period (EP), Middle Period (MP) i Late 
Period (LP), wyznaczając następnie sub-fazy. Datowanie 
to zostało utworzone na podstawie badania cmentarzyska 
przyległego do osady Non Nok Tha. W najstarszej fazie, 
zapisywanej w skrócie jako EP, metalowe dary grobowe 
stanowią bardzo rzadkie znaleziska, dominuje głownie 
ceramika. W tym okresie wykrystalizował się także obrzą-
dek pogrzebowy, polegający na grzebaniu dorosłych oraz 
dzieci w ten sam sposób – składano ich w jamie na głębo-
kości pomiędzy 40 a 90 cm. Jak zostało już wspomniane 
w skład inwentarza grobowego wchodziła przede wszyst-
kim ceramika, a ponadto kamienne siekiery, biżuteria wy-
konany z muszli oraz kości zwierzęce. W kolejnym okresie 
– MP jest znacznie więcej darów grobowych wykonanych
z metalu. Większość grobów ma taką samą ilość (czterech)
naczyń grobowych. Niektóre z pojemników, te zawierające
kości zwierzęce, zostały prawdopodobnie zniszczone
w sposób intencjonalny.

Ponowna analiza dokumentacji z wykopalisk, przepro-
wadzona przez Elizabeth Bacus85, wykazała, że we wczesnej 
fazie niektóre groby kobiet zawierają relatywnie więcej 
darów grobowych. Fakt ten może sugerować rozwarstwie-

85 Bacus 2006. 



Rewolucja neolityczna i późna prahistoria  67 

nie społeczne, jednak, podobnie jak w przypadku stano-
wisk z doliny rzeki Mun, z biegiem czasu pochówki stają 
się bardziej egalitarne. Badania antropologiczne zębów86 
wskazują na to, że śmiertelność niemowląt była stosunko-
wo niska a populacja dość dobrze odżywiona, co, w po-
równaniu z neolitem, poświadcza wzrost produkcji żywno-
ści.  

Stanowisko archeologiczne Ban Chiang znajduje się 
w prowincji Sakon Nakhonw pobliżu granicy tajsko-
laotańskiej. Prace wykopaliskowe na cmentarzysku wyka-
zały, że pierwsze pochówki wiązane z epoką brązu można 
datować na XI wiek przed naszą erą. Badania wykonano 
metodą radiowęglową, na próbkach pobranych z kości 
ludzkich i zwierzęcych, stanowiących część inwentarza 
grobowego87. Ponadto na stanowisku znaleziono również 
ceramiczne tygle ze śladami brązu, pozostałymi tam przy 
procesie wytopu. Badanie grotu włóczni wykonanego ze 
wspomnianego materiału, który odnaleziono w grobie 
młodego mężczyzny, wykazało, że surowce, z którego wy-
topiono ten przedmiot, pochodziły z regionu Seponh we 
współczesnym Laosie88.  

Poprzez Khorat technologia wytopu brązu rozprze-
strzeniła się do Tajlandii Centralnej89 i doliny Mekongu90. 

86 Douglas 2006. 
87 Higham et al. 1984. 
88 Pryce et al. in press. 
89 Dolina Menamu.  
90 Obszar współczesnej Kambodży. 
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Dla stanowisk w dolinie Menamu, podobnie jak na tere-
nach północnej części Wietnamu, brak jest precyzyjnych 
dat radiowęglowych. Niemniej zespołowi włoskich bada-
czy udało się ustalić ramowe daty oraz periodyzację epoki 
brązu na tym obszarze91. Najwcześniejsze zabytki metalo-
we, pochodzące między innymi ze stanowiska Non Pa 
Wai, pozwalają określić początek epoki brązu na tym tere-
nie na około XI wiek p.n.e. Wyznaczają one rozpoczęcie 
fazy nazywanej BA1, która trwała do około 800 roku BC. 
Następna faza – BA2 datowana jest od 800 BC do okresu 
pojawiania się technologii wytopu żelaza około roku 500 
przed naszą erą. Podobnie jak w północno-wschodniej 
Tajlandii, pochówki w tym regionie zawierały cały szereg 
darów grobowych, w których skład wchodziły kamienne 
i brązowe narzędzia, ceramika, ozdoby oraz kości zwierząt. 
Stosunkowo słabo rozpoznane są natomiast stanowiska 
w dolnym biegu Mekongu, na terenie współczesnej Kam-
bodży. Dużo informacji na temat tego okresu pochodzi 
z zasiedlonego już w epoce neolitu stanowiska Samrong 
Sen. Niestety było ono badane we wczesnym okresie kolo-
nialnym92, co zaowocowało dokumentacją niespełniającą 
współczesnych standardów prowadzenia badań archeolo-
gicznych. Mimo tego, że C. Mansuy93 podzielił stratygrafię 
tego stanowiska na trzy jednostki, ze względu na brak 
prawidłowego opisu kontekstu archeologicznego niemoż-

91 Rispoli et al. 2013. 
92 Noulet i Moura 1879. 
93 Mansuy 1902, 1925. 
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liwa jest obecnie ponowna interpretacja zabytków rucho-
mych z tego stanowiska. Powszechnie stosowano narzędzia 
kamienne, między innymi siekierki, których forma przy-
pomina analogiczne znaleziska z całego dorzecza Mekon-
gu. Naczynia ceramiczne charakteryzują się  brakiem de-
koracji, bądź stosowaniem prostych wzorów geometrycz-
nych wykonanych metodą nacięć. Na stanowisku nie od-
kryto naczyń malowanych. Często występującą formą jest 
misa na nóżce (ang. pedestalledbase). Mansuy zwraca 
również uwagę na liczne zabytki brązowe oraz formy do 
ich wytopu. W omawianym ośrodku produkowano narzę-
dzia, takie jak dłuta, haczyki, broń, w tym topory i groty 
włóczni, a także ozdoby, bransolety oraz dzwonki.  

Późniejsze prace powierzchniowe  i analiza pozyskanego 
materiału94 wykazały, że technologia wytopu brązu o dużej 
zawartości ołowiu (niekiedy ponad 25% stopu) była sto-
sowana na wielu stanowiskach w dorzeczu Mekongu. Ba-
dania nieinwazyjne, prowadzone w późnym okresie kolo-
nialnym95, pozwoliły rozpoznać inne ośrodki z epoki brą-
zu, takie jak O Yak, O Pie Can czy O Nari. Jednak ze 
względu na sytuację polityczną w drugiej połowie XX wie-
ku miejsca te nie zostały przebadane wykopaliskowo. Sto-
sunkowo dużo nowych informacji dostarczyły badania 
prowadzone w ostatnim czasie przez EFEO pod kierow-

94 Janse 1951; Murowchik 1986. 
95 Levy 1943. 
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nictwem Cristopher’a Pottier’a96 w Koh Ta Meas, położo-
nego w zachodniej części parku archeologicznego Angkor. 
Umiejscowienie tego stanowiska implikuje znaczne pro-
blemy metodyczne. Znajduje się ono na dnie średnio-
wiecznego sztucznego zbiornika wodnego Zachodniego 
Baray’u, więc prace wykopaliskowe możliwe są jedynie 
w czasie pory deszczowej, kiedy część zbiornika jest sucha. 
Francuscy badacze odkryli tu 27 grobów, zawierających 
liczne dary, w skład których wchodziły naczynia ceramicz-
ne, czy ozdoby z brązu oraz kości słoniowej. Datowanie 
radiowęglowe wykazało, że stanowisko to było zasiedlone 
około przełomu drugiego i pierwszego tysiąclecia przed 
naszą erą.  

Mimo braku prospekcji archeologicznej w skali krajo-
brazu w środkowej części Wietnamu, selektywnie przeba-
dane ośrodki pozwoliły ustalić, że na tym terenie społe-
czeństwa epoki brązu rozwijały się podobnie jak w innych 
częściach Azji Południowo-Wschodniej. Stanowisko ar-
cheologiczne Binh Chau, znajdujące się w dolinie rzeki 
Thu Bồn97, było badane przez naukowców wietnam-
skich98. Wykopaliska na osadzie, składającej się z trzech 
pagórków górujących ponad obecnymi polami ryżowymi, 
wykazały obecność pochówków szkieletowych. Na stano-
wisku wytwarzano broń i narzędzia z brązu, a także cera-
mikę dekorowaną kolorem czarnym, czerwonym oraz bia-

96 Pottier 2006, informacja ustna. 
97 Prowincja Quảng Nam. 
98 Ngo Si Hong 1980. 
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łym. Dla tej osady udało się uzyskać dwie daty radiowę-
glowe wykazujące, że była ona zasiedlona co najmniej po-
między 1185+/-130 BC i 794+/-40 BC. Innym ważnym 
regionem w środkowym Wietnamie były okolice współ-
czesnego miasta Hue99, jako, że pobliskie przełęcze gór 
Truong Son były najdogodniejszą drogą łączącą wybrzeże 
Wietnamu z doliną Mekongu. Odkryte na stanowiskach 
Ba Long, Ban Vang, Huyen Cu czy Nhu Le brązowe 
ozdoby znajdują analogie w wyrobach z Khorat. Nguyêñ 
KhacSu i Tranh Quy Thinh100 zwracają uwagę na fakt, że 
w epoce brązu zamieszkiwano również interior Wietnamu, 
np. na stanowisku osadowym Lung Leng w prowincji Kon 
Tum znaleziono warsztat brązowniczy.  
 Model gospodarczy i sieć osadnicza, które utrwaliły się 
w czasie epoki brązu, wydają się być uniwersalnym dla 
całego obszaru kontynentalnej Azji Południowo-
Wschodniej101. Większość stanowisk znajdowała się przy 
dopływach głównych rzek, na wyniesionym terenie102. 
Lokalizacja ta z jednej strony niwelowała zagrożenie ze 
strony powodzi, z drugiej zaś pozwalała kontrolować zaso-
by w różnych strefach ekologicznych, zarówno terasie za-
lewowej, dolinie rzek, jak i terenom wyżynnym103. Zaba-
gnione obszary terasy zalewowej  stanowiły źródło ryb, 

99 Reinecke et al. 1999. 
100 Nguyêñ i Tranh 2000. 
101 Higham 2014, s. 176. 
102 Moore 1988; Kijngam et al. 1980. 
103 White 1982. 
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skorupiaków oraz żółwi wodnych. Ważną rolę zwierząt 
nielądowych w diecie mieszkańców Azji Południowo-
Wschodniej udowodniły badania przeprowadzone w Non 
Nok Tha 104 czy Ban Na Di105, gdzie dokładne przesiewa-
nie warstw kulturowych przez drobnoziarniste sita106 
ujawniło ości ryb słodkowodnych. Polowano również na 
dziką zwierzynę, głównie na gatunki z rodziny jeleniowa-
tych. Istotną rolę odgrywała również hodowla, przede 
wszystkim świń i bydła. Drób zaś miał drugorzędne zna-
czenie. Analizy pozostałości zwierząt wskazują na znaczne 
równice pomiędzy gatunkami hodowlanymi a ich dzikimi 
przodkami, co sugeruje pełną domestykację. Kości udo-
mowionych przedstawicieli fauny znajdowane są zarówno 
w kontekście grobowym, jak ina stanowiskach osadowych. 
Natomiast podstawowym zbożem uprawnym był ryż, po-
nadto występowało także proso. Higham107 zwraca uwagę, 
że obserwując analogie etnohistoryczne czy chociażby 
współczesną wieś w Laosie bądź Tajlandii, wnioskować 
można o innych sposobach pozyskiwania żywność przez 
ówczesnych mieszkańców. Mogli oni np. zbierać grzyby 
lub owoce leśne, jednak praktyki te nie pozostawiły śladu 
w materiale archeologicznym.  

104 Higham 2014, s. 176. 
105 Chang i Loresto 1984. 
106 Wielkość oczka poniżej 1mm. 
107 Higham 2014m s. 179. 
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 Obecnie rozpoznano większość prahistorycznych źródeł 
rud metali potrzebnych do wytopu brązu108. Najważniejsze 
znane regiony górnicze to łańcuch wygasłych wulkanów 
Loei-Petchabun oddzielający płaskowyż Khorat od doliny 
Menamu, dolina Khao Wong Prachan niedaleko współ-
czesnego Bangkoku oraz Sepon w Laosie. Badania izoto-
powe, które prowadził zespół kierowany przez Oliviera 
Pryce109, wykazały, że handel surowcem był ożywiony 
i odbywał się na dalekie dystanse.  
 Wykopaliska archeologiczne, prowadzone na wielu 
cmentarzach, dostarczyły dostatecznie dużo informacji, 
aby podjąć próbę zrekonstruowania demografii społeczno-
ści pradziejowych na tym terenie110. W porównaniu z neo-
litem ogólna kondycja biologiczna poprawiła się, a okres 
życia mieszkańców wydłużył. Widać to zwłaszcza w takich 
wskaźnikach jak znaczny spadek śmiertelności niemowląt. 
Mężczyźni generalnie umierali później niż kobiety, niektó-
rzy dożywali powyżej 40 roku życia. Ten fakt można tłu-
maczyć obciążeniem organizmu oraz wszelkimi powikła-
niami związanymi z ciążą i porodem. Analizy zębów oraz 
kości pod kątem diety wykazały, że populacje były dobrze 
odżywione, ponadto nie stwierdzono różnic w diecie ko-
biet i mężczyzn. Degeneracja stawów, związana z ciężką 
pracą fizyczną, dotyczyła głównie mężczyzn, dodatkowo 

108 Pigott i Weisgerber 1998: Pryce et al. 2011. 
109 Pryce 2011. 
110 Domett i Tayles 2006; Douglas 2006; Houghton i Wiriyaromp 1984. 
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niektóre męskie szkielety miały złamania charakterystyczne 
dla obrażeń zadanych w czasie walki111. 
 Patrząc na rozwój archeologii Azji Południowo-
Wschodniej można zauważyć, że każda epoka charaktery-
zuje się swoim nadrzędnym problemem badawczym. O ile 
naukowcy zajmujący się okresem neolitu rozważają głów-
nie zagadnienia związane z autochtonicznością/ allochto-
nicznością pierwszych rolników, tak tematem przewodnim 
wielu prac nad początkiem pierwszego tysiąclecia przed 
naszą erą jest próba poznania stopnia zmian społecznych, 
głównie stratyfikacji społeczności w okresie upowszech-
niania się metalurgii.  
 Pomimo pojawiania się w niektórych grobach z epoki 
neolitu ozdób, społeczeństwo tegoż okresu wydaje się być 
egalitarne. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiąże się to 
z założeniem, że ilość oraz dystrybucja darów grobowych 
odpowiada faktycznym stosunkom społecznym w danej 
populacji. Trwający do połowy pierwszej dekady XXI wie-
ku paradygmat w archeologii Azji Południowo-
Wschodniej zakładał kontynuację egalitarnego modelu 
społecznego112. Przytoczone powyżej przykłady badań na 
wielu stanowiskach wskazały, że w dalszym ciągu w użyciu 
były narzędzi kamienne, a pojawienie się metalurgii nie 
niosło ze sobą rewolucyjnych zmian na miarę pojawienia 
się rolnictwa millenium wcześniej. Empiryczne dowody 

111 Złamane kości przedramion i obojczyki. 
112 np. Whitei Pigott 1996. 
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potwierdzające słuszność tego twierdzenia to przede 
wszystkim brak wyróżniających się grobów. Za przykład 
mogą posłużyć badania statystyczne przeprowadzone na 
stanowisku Ban Lum Khao przez D. O’Reilly’ego113, które 
nie dostarczyły przesłanek, aby inwentarz którychkolwiek 
pochówków znacząco się wyróżniał. Również analiza spo-
sobu dystrybucji surowca zdaje się potwierdzać teorię o 
braku kontroli elit nad handlem. White i Pigott114 przy-
wołują wyniki badań nad kopalnią miedzi w Phu Lon na 
tajskim brzegu środkowego Mekongu, gdzie nie istniały 
stałe osady czy warsztaty, co sugerowałoby, że przedstawi-
ciele różnych społeczności czasowo przybywali w te okolice 
w celu fedrowania złóż metalu. 
 Niemniej najnowsze badania archeologiczne prowa-
dzone przez Charlesa Higham’a w Ban Non Wat115 zdają 
się przeczyć wcześniej utrwalonym poglądom. Wykopali-
ska na tym stanowisku pokazują, że społeczeństwo było 
rozwarstwione, a istnienie elit poświadczają groby, których 
wyposażenie jest znacznie bogatsze w porównaniu do po-
zostałych116. Mimo, że w późnej epoce brązu inwentarze 
grobowe stają się uboższe, nadal widoczne są groby po-
chówki wyposażone w znacznie większą ilość przedmio-
tów. Higham117 zwraca również uwagę na wyróżniające się 

113 O’Reilly 2004. 
114 Whitei Pigott 1996. 
115 Szczegółowo opisywane powyżej. 
116 Harris 2010. 
117 Higham 2014, s. 190. 



76    Rozdział 2 

groby noworodków oraz dzieci, co sugeruje istnienie tra-
dycji rodowych i przekazywanie dóbr i prestiżu z pokole-
nia na pokolenie. Jeżeli interpretacja ta jest słuszna, 
to zjawisko to może wiązać się z początkiem kształtowania 
się władzy dziedzicznej. Zmiany te zdają się spełniać mo-
del teoretyczny zaproponowany przez Bryan’a Hay-
den’a118, wg. którego pewne jednostki miały potrzebę oka-
zywania swojego prestiżu, choćby poprzez np. posiadanie 
egzotycznych przedmiotów119. Proces ten trwający przez 
pokolenia miał doprowadzić do wyłonienia się elit spo-
łecznych.  
 Za racjami Highama przemawia fakt, że większość 
cmentarzysk została wyrabowana, bądź znajduje się pod 
współczesną zabudową, co uniemożliwia przeprowadzenie 
badań archeologicznych pozwalających zadokumentować 
wszystkie groby. Całkiem możliwe, że brak wcześniejszych 
dowodów na istnienie pochówków elit wiąże się właśnie 
z tym problemem. Niemniej jednak w opinii autora tejże 
pracy należy podjąć wysiłek badawczy prowadzący do lep-
szego zrozumienia funkcjonowania sieci handlowej oraz 
sprawdzenia, czy faktycznie dana grupa kontrolowała wy-
mianę oraz produkcję towarów. Zwłaszcza, że przeciwnicy 
stratygrafii społecznej argumentują, że dywersyfikacja lud-
ności w Ban Non Wat jest ewenementem w skali Azji Po-

118 Hayden 2001. 
119 Np. jak muszle morskie. 
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łudniowo-Wschodniej i występuje tylko w górnym biegu 
rzeki Mun120.  
 Podsumowując, epoka brązu była łącznikiem pomiędzy 
wprowadzeniem gospodarki wytwórczej a rewolucją tech-
nologiczną związaną z upowszechnieniem się narzędzi 
żelaznych. W okresie tym powstały podwaliny pod proto-
państwa. Ożywione dyskusje w dalszym ciągu wzbudza 
skala stratyfikacji społecznej. Niemniej zakładając po-
prawność modelu Hayden’a121 należy uznać postępującą 
z pokolenia na pokolenie krystalizację warstwy arystokra-
cji, a zmniejszenie ilości darów grobowych w okresie 
BA3B łączyć być może z zachwianiem pozycji elit na sku-
tek ewentualnej katastrofy naturalnej, np. długotrwałej 
suszy. Interesującym jest fakt składania w grobach zwierząt 
hodowlanych oraz naczyń, przypuszczalnie można to wią-
zać z rytuałem uczty na grobie zmarłego122.Zwyczaj ten 
również służył budowaniu pozycji elit.  

Epoka żelaza do rozpoczęcia „indianizacji” 
wczesnych ośrodków protopaństwowych 

Umiejętność obróbki żelaza była dużo bardziej rewolu-
cyjna niż ta związana z brązem, jako, że ruda potrzebna do 
wytopu tego pierwszego metalu jest dużo bardziej po-
wszechna niż miedź i domieszki potrzebne w tym drugim 
procesie. Dzięki temu narzędzia żelazne, wytrzymalsze niż 

120 White i Hamilton 2009. 
121 Hayden 2001; 2009. 
122 Hayden 2009. 
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kamienne, trafiły „pod strzechy”, rewolucjonizując pra-
dziejową gospodarkę.  
 O ile pojawienie się technologii wytopu brązu nastąpiło 
poprzez kontakty z północą123, tak badacze nie są zgodni, 
czy umiejętność obróbki żelaza została zaczerpnięta na 
skutek relacji z ziemiami Państwa Środka, czy też z poło-
żonym na zachód od Azji Południowo-Wschodniej sub-
kontynentem indyjskim124.  
 Obecny stan wiedzy pozwala przypuszczać, że po raz 
pierwszy narzędzia i broń żelazna pojawiły się w Azji 
Wschodniej w IX wieku przed naszą erą. Na terenie Mon-
golii Wewnętrznej125 rozpoczęcie epoki żelaza datowane 
jest około roku 650 BC126. Trudno jest ustalić jedno-
znaczną datę pojawienia się broni żelaznej w Chinach 
Właściwych. Nastąpiło to jednak na przełomie okresów 
Wiosen i Jesieni (VIII wiek p.n.e. – 481 p.n.e.) oraz Wal-
czących Królestw (481 – 221 p.n.e.)127. W trakcie rozbicia 
dzielnicowego, zwanego w chińskiej historiografii wspo-
mnianym okresem Walczących Królestw, tamtejsi rze-
mieślnicy osiągnęli mistrzostwo w obróbce żelaza. Było 
ono nie tylko kute, ale także odlewane. Metal ten topi się 

123 To znaczy z terenami współczesnych Chin. 
124 Obszar subkontynentu indyjskiego, nazywanego tutaj zamiennie Azją 
Południową odpowiada w przybliżeniu terytoriom następujących współcze-
snych krajów: Bangladeszu, Indii, Nepalu, Pakistanu i Sri Lanki.  
125 Północny obszar Chin, w odróżnieniu od współczesnego Państwa Mongol-
skiego (mon. Монголулс) zajmującego tereny historycznej Mongolii Ze-
wnętrznej.  
126 Di Cosmo 1999a; 1999b. 
127 Cho-Yun 1990. 
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w temperaturze powyżej półtora tysiąca stopni Celsjusza, 
wymagało to więc zastosowania skomplikowanych pieców, 
pozwalających precyzyjnie kontrolować temperaturę. Naj-
ważniejszą rolę w handlu z południem odgrywało państwo 
Chu kontrolujące środkowy bieg rzeki Jangcy. Żelazne 
artefakty inspirowane sztuką tegoż państwa znajdowane są 
daleko na południe, między innymi na cmentarzysku 
Yinshanling w prowincji Kuangsi128.  
 Równocześnie na terenie południowych Indii żelazo 
jako surowiec zaczyna być wykorzystywane już około ty-
siąca lat przed naszą erą129. Dokładna prospekcja archeolo-
giczna w stanie Tamil Nadu130 wykazała, że na licznych 
stanowiskach w tym okresie wykonywano żelazne narzę-
dzia. Rzemieślnicy z Azji Południowo-Wschodniej w póź-
nym okresie prahistorycznym zaadoptowali inne pocho-
dzące z Indii nowinki technologiczne, jak np. wyrób 
szklanych koralików131, niewykluczone więc, że znajomość 
obróbki żelaza mogła zostać zaadoptowana w wyniku kon-
taktów handlowych biegnącymi wzdłuż wybrzeża Zatoki 
Bengalskiej.  
 Niewątpliwie najlepiej poznaną kulturą późnego okresu 
prahistorycznego i protohistorycznego jest kultura Đông 
Sơn, określana również w literaturze jako wodzostwa (ang. 

128 Alternatywna transliteracja: Guangxi; Gongzuodui, 1978. 
129 Gallon 2008. 
130 Stan (hin.प्रांत ) jest podstawową jednostką podziału administracyjnego 
współczesnej Republiki Indii. 
131 Higham 2014, s. 198. 
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chiefdoms) Đông Sơn. Michael Coe132 zwraca jedna uwa-
gę na fakt, że stosowanie terminu „wodzostwo” dla okre-
ślenia stosunków tego okresu może być zwodnicze, gdyż 
nie ma wystarczających dowodów potwierdzających taki 
właśnie model organizacji społecznej. Kultura Đông Sơn 
rozwijała się na obszarze delty Rzeki Czerwonej oraz 
w dorzeczu rzek Ma i Ca w północnej części Wietnamu. 
Tamtejsi badacze zwracają uwagę na ciągłość kulturową od 
okresu pierwszych rolników133 do czasów historycznych. 
Wspomnianą kulturę Đông Sơn określa się chronologicz-
nie na od koło 500 BC do 43 AD134. Ścisła data reprezen-
tująca koniec okresu Đông Sơn związana jest z pojawie-
niem się źródeł pisanych, które pozwalają szczegółowiej 
ustalać sekwencję zdarzeń w przeszłości. W tym przypadku 
za koniec wodzostwa z doliny Rzeki Czerwonej uważa się 
aneksję tego terenu przez Cesarstwo Chińskie pod rządami 
dynastii Han i ustanowienie prowincji rządzonej przez 
cesarskiego gubernatora przysyłanego z Chang’an135.  
 Niezależnie od problemu budowania narracji histo-
rycznych, bezsprzeczne jest, że wodzostwa postały na lo-

132 Coe 2003, s. 48. 
133 Jednak część zachodnich badaczy podchodzi sceptycznie do stawiania 
równości pomiędzy kulturami archeologicznymi, a „ludami” w obecnym, 
politycznym znaczeniu tego słowa. Należy mieć na uwadze, że wielu lokalnych 
archeologów, nie tylko w Wietnamie, ale też w Chinach, Japonii czy Korei 
wykorzystuje, bądź też nadinterpretuje wyniki badań wykopaliskowych dla 
budowania narodowych narracji historycznych; Han 1998.  
134 Taylor 1983. 
135 Historyczna stolica Chin, położona obecnie niedaleko współczesnego 
miasta Xi’an w prowincji Shaanxii. 
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kalnym podłożu kulturowym136. Wietnamscy badacze 
zwracają uwagę zwłaszcza na kontynuacje wcześniejszych 
motywów dekorowania ceramiki. Gwałtownych zmian nie 
widać również w sieci osadniczej. Jedno z największych 
stanowisk tej kultury, Co Lao, położone jest 15 km na 
północny zachód od Hanoi137. Potrójna fosa, której ob-
wód wynosi 8 kilometrów138 oraz wysokie na 10 metrów 
wały wskazują, że było to ważne centrum polityczne w 
tym regionie, oczywiście zakładając, że ilość przesypanej 
ziemi należy utożsamiać z możliwościami lokalnego wataż-
ki do mobilizacji niższych warstw społecznych przy pracy 
nad założeniami monumentalnymi. Wg. chińskich źródeł 
historycznych grodzisko to zostało zdobyte przez ekspedy-
cję wojskową pochodzącą z Chin, w II wieku przed naszą 
erą. Zespół badawczy pod wodzą Nam Kim’a139 wyznaczył 
przynajmniej dwie fazy budowy fortyfikacji, z czego pierw-
sze miały powstać w IV wieku p.n.e. Chronologia ta jest 
oparta na dwóch próbkach radiowęglowych pobranych 
z fundamentów obronnego bastionu ziemnego, datowane-
go odpowiednio na 384-114 BC i 359-54 BC. Znaleziono 
tutaj także wiele artefaktów świadczących o szybko zacho-
dzących zmianach, zarówno w technice militarnej 
(np. groty do kuszy140) oraz cywilnej (np. metalowe części 

136 Higham 2014, s. 199. 
137 Kim et al. 2010. 
138 Najbardziej zewnętrznego pierścienia fosy. 
139 Kim 2010. 
140 Najpewniej zaadaptowanej z Chin. 
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do pługa). Stanowisko to byłoz pewnością ważnym cen-
trum, w którym rzemieślnicy pracowali pod patronatem 
arystokracji dysponującej dużo większą władzą niż w czasie 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
 W Co Lao znaleziono ponadto ceremonialny bęben, 
najbardziej charakterystyczny zabytek ruchomy dla epoki 
żelaza oraz okresu indianizacji w całej Azji Południowo-
Wschodniej. Takie ceremonialne, wytapiane z brązu bęb-
ny odnajdowane są na całym omawianym obszarze Azji, 
nawet w miejscach tak odległych jak Filipiny, niemniej za 
ich kolebkę uważa się północny Wietnam oraz przyległe 
tereny obecnych Chin141. Wytwory takie są nie tylko do-
wodem na opanowanie przez lokalnych rzemieślników do 
perfekcji wytopu brązu. Ich bogate zdobienia są cennym 
źródłem informacji ikonograficznej dotyczącej życia i wie-
rzeń mieszkańców Wietnamu z okresu późnej epoki żelaza 
oraz okresu indianizacji. Dobrym przykładem tego mo-
numentalnego zabytku ruchomego jest bęben z Ngoc 
Lu142. W typologii Hegera zaliczany jest on do typu I, ma 
79 cm szerokości i 63 cm wysokości. Wykonany został 
techniką wytopu na wosk tracony. Na szczególną uwagę 
zasługuje dekantacja bębna. Zdobienia bocznych części 
można podzielić na dwie kategorie. Pierwszy obszar przed-
stawień ukazuje ptaki, natomiast drugi, dużo bardziej inte-
resujący z perspektywy archeologii, przedstawia flotę wo-

141 Huyen et al. 1990. 
142 Sørensen 1986. 
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jenną. Zilustrowane łodzie mają platformy do abordażu, 
a wojownicy trzymają kilka rodzajów broni drzewcowej 
(włócznie i halabardy) oraz łuki. Górna część bębna, która 
była uderzana przez muzyka, przedstawia scenę interpre-
towaną jako procesję, w której biorą udział wojownicy, 
arystokraci ubrani w wytworne nakrycia głowy, jak rów-
nież grający na instrumentach muzycy. Szczególnie warta 
uwagi jest ostatnia grupa postaci – osoby grające na mo-
numentalnych bębnach umieszczonych na podwyższeniu. 
Oznaczałoby to, że niejako na instrumencie zaprezento-
wana została „instrukcja obsługi” tego zabytku, stanowią-
cego część rytualnej procesji. Niektóre źródła chińskie 
z pierwszych wieków naszej ery również wskazują naduży-
cie bębnów przez „południowych barbarzyńców” (kroni-
karze z Państwa Środka określali tak mieszkańców Azji 
Południowo-Wschodniej), w rytuałach związanych z woj-
ną. Co ciekawe, żelazo nie wyparło całkowicie brązu, zna-
ne są liczne przykłady bimetalicznej broni, głównie z żela-
znym ostrzem i brązowymi ozdobami143. Dlatego tez moż-
na przypuszczać, że brąz w dalszym ciągu odgrywał nie-
zwykle ważną rolę, stanowiąc metal wiązany z prestiżem.  
 Dużo informacji na temat społeczeństwa doliny Rzeki 
Czerwonej dostarczają liczne cmentarzyska przebadane 
przez wietnamskich archeologów. W porównaniu do ne-
kropolii z epoki brązu, na przełomie er widać wyraźnie 
stratyfikację społeczną oraz występowanie niezwykle boga-

143 Reinecke et al. 2009. 
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tych pochówków elit społecznych144. O znaczeniu łodzi 
jako symbolu wysokiej rangi zmarłego świadczą nie tylko 
przywołane wcześniej wizerunki statków na brązowych 
bębnach, ale także pochówki w monumentalnych145 
trumnach, które swym kształtem przypominały wspo-
mniany środek transportu. Groby takie zostały odnalezio-
ne między innymi na stanowiskach Viet Khe i Chau 
Can146. Pochówek z Viet Khe nie zawierał pozostałości 
szkieletu, co, podobnie jak na innych stanowiskach w pół-
nocnej części Wietnamu, spowodowane jest wysoką kwa-
śnością gleby. Znaleziono jednak bogate dary grobowe, 
między innymi miecz, sztylet, włócznię i liczne groty 
strzał. Broń wskazuje na kontakty z południowymi Chi-
nami. Pozyskane daty radiowęglowe datują omawiany 
pochówek na III wiek p.n.e. Podobnie wyglądał inwentarz 
w Chau Can. Nieco późniejsze groby na stanowisku Xuan 
La147 datowane są precyzyjnie (na podstawie znalezionych 
w inwentarzu grobowym monet chińskich) na I wiek n.e. 
O rosnących wpływach Chin świadczą liczne odnajdywane 
zabytki żelazne, wzorowane na wyrobach z Państwa Środ-
ka. Inne zadokumentowane na tym stanowisku dary gro-
bowe obejmują broń z brązu, dekorowaną ceramikę oraz 
drewniane figurki. 

144 W nomenklaturze polskiej archeologii pradziejowej można by je nazwać 
„książęcymi”. 
145 Trumna z pochówku z Viet Khe ma prawie 5 m długości. 
146 Tieu 1977. 
147 Quan i Can 1982. 
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 W epoce żelaza na terenie Wietnamu niewątpliwie 
ważną zmianą było wprowadzenie pługa, który pozwolił 
na znaczne zwiększenie wydajności produkcji rolniczej. 
Ustalenia archeologiczne dostarczają dowodów148 na 
wprowadzenie tego narzędzia do uprawy. Niewątpliwie 
zmiany w sposobie gospodarowania mają związek z przyj-
mowaniem wzorców chińskich149.  
 Obszar na którym rozwijała się kultura Đông Sơn 
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie zjednoczonego 
od 220 roku p.n.e.150 Cesarstwa Chińskiego. Rezultatem 
tego było między innymi włączenie delty Rzeki Czerwonej 
do Cesarstwa. Oddzielona wysokimi pasmami górskimi 
dolina dolnego i środkowego Mekongu z przyległym pła-
skowyżem Khorat nie leżała natomiast w strefie bezpo-
średniego zagrożenia militarnego ze strony Państwa Środ-
ka. Niemniej oddziaływania tego ośrodka cywilizacyjnego 
przyspieszyły ewolucję tamtejszych społeczności w okresie 
ostatnich wieków przed naszą erą.  
 Stanowiskami, które dostarczyły najwięcej informacji 
dotyczących okresu późnej prahistorii i protohistorii na 
terenie Kambodży są Lovea151 (Il. 9) oraz Phum Snay152. 

148 Higham 2014, s. 208. 
149 Bray 1986. 
150 Data koronowania QinShi Huang na Cesarza zjednoczonych Chin. 
151 Autor tej pracy miał okazję przez trzy sezony uczestniczyć jako wolonta-
riusz w pracach badawczych na tym stanowisku w ramach projektu „Paddy 2 
Pura”, stąd też niektóre informacje przedstawione w teksie pochodzą z jeszcze 
nieopublikowanych źródeł.  
152 O’Reilly et al. 2006. 
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W obu tych miejscach prowadzone prace wykopaliskowe 
pozwoliły odsłonić cmentarze153, których inwentarz skła-
dał się z broni i narzędzi żelaznych, naczyń ceramicznych, 
biżuterii, w tym wskazujących na kontakty z Indiami 
szklanych koralików (Alison Carter, informacja ustna) oraz 
zawieszek z agatu. Naczynia, jak również zwierzęce kości 
kończyn mogą poświadczać kontynuacje zwyczaju rytual-
nej uczty pogrzebowej. Część ceramiki została wykonana 
w charakterystycznym dla obszaru doliny rzeki Mun stylu 
Phimai Black, co poświadcza kontakty handlowe (poprzez 
góry Dângrêk) pomiędzy terenami współczesnej Kambo-
dży i północno-wschodniej Tajlandii. Ponadto badania 
antropologiczne wykazały, że mieszkańcy tego obszaru byli 
dobrze odżywieni154. 
 Analiza sieci osadniczej na położonym na północny-
zachód od doliny Mekongu płaskowyżu Khorat wykazała 
zagęszczenie  liczby osad oraz, poprzez wprowadzenie no-
wych metod uprawy, zasiedlenia dotychczas niewykorzy-
stywanych terenów wyżyn155. Reprezentatywne stanowi-
sko, na podstawie którego można wskazać zmiany zacho-
dzące w tym regionie to Noen U-Loke. Położone jest ono 
w prowincji Nakhon Ratchasima i pokrywa powierzchnię 
dwunastu hektarów. Otoczono je aż pięcioma kręgami 

153 Wszystkie znane prahistoryczne pochówki na terenie Azji Południowo-
Wschodniej do czasu rozprzestrzenienia się Buddyzmu są pochówkami szkie-
letowymi. 
154 Domett i O'Reilly 2009. 
155 Kijngam et al. 1980. 
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fos156. Badacze z nowozelandzko-tajskiego zespołu, który 
prowadził prace wykopaliskowe na tym stanowisku, od-
słonili 125 grobów szkieletowych oraz przypisali je do 
czterech faz chronologicznych (MP, od ang. Mortuarypha-
ses). Poniżej umówione zostaną dwie pierwsze fazy, jako 
że fazy 3 i 4 datowane są już na okres historyczny.  
  Pierwsza faza chronologiczna, oznaczona jako MP1, 
datowana jest na okres 400 - 100 BC. Najbogatszy grób 
z tej fazy, interpretowany jako pochówek wójta, zawierał 
dużą brązową włócznię,  ponadto zestaw narzędzi z żelaza 
oraz naczynia ceramiczne, w których odnaleziono pozosta-
łości po pokarmach, przede wszystkim ości. Ciało złożone 
do grobu przyozdobione było w brązową biżuterią. Intere-
sujący jest także pochówek kobiecy, w którym znaleziono 
liczne ozdoby, między innymi bransolety i kolię, wykona-
ne z żelaza. W opinii autora tej pracy wytwarzanie ozdób 
żelaznych w początkowym okresie omawianej epoki może 
odzwierciedlać fascynację nowym metalem. Analogicznie 
przez pewien czas w wiktoriańskiej Anglii popularna była 
biżuteria wykonywana z aluminium. W grobach fazy 
MP2, datowanych na okres 100BC - 300AD, biżuteria 
żelazna nie występowała. W czasie MP2 po raz pierwszy 
pojawiają się ozdoby wykonane z szklanych paciorków 
oraz agatu, co sugeruje napływ egzotycznych dóbr. Bada-
nia petrograficzne wykazały, że agat, z którego wykonana 
została biżuteria pochodził z obszaru centralnej Tajlan-

156 Higham et al. 2007. 
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dii157. Zasadniczą zmianę w obrządku pogrzebowym sta-
nowi upowszechnienie się zwyczaju wsypywania do komo-
ry grobowej ziaren ryżu. Porównawcze badania etnohisto-
ryczne pozwalają założyć, że miało to znaczenie rytualne.  
 Badania zespołu Charlesa Highama158 wykazały ponad-
to rozwój technologiczny. Miejscowi rzemieślnicy opano-
wali umiejętność kucia żelaza, zapewne z powszechnych 
w Azji Południowo-Wschodniej rud laterytowych. Nowe, 
wytrzymalsze narzędzia, takie jak pługi czy żelazne sierpy, 
zwiększyły możliwości produkcyjne społeczności zamiesz-
kującej Noen U-Loke. Wykopaliska poświadczyły również 
produkcję soli159 i wyrób tkanin. Interesująca może być 
teoria, że okręgi fosy miały nie tylko znaczenie militarne, 
ale stanowiły także zaczątki systemu gospodarki wodnej. 
Mogły one  gromadzić wodę w czasie pory suchej bądź też, 
poprzez system kanałów, pomóc w jej przemieszczaniu 
z podmokłych terenów zalewowych na inne obszary160.  
 Dodatkowo badania antropologiczne szkieletów po-
zwoliły na uzyskanie informacji o demografii i zdrowiu 
mieszkańców tego ośrodka. Pierwszą rzeczą, którą można 
zaobserwować jest ewidentny wzrost pochówków męż-
czyzn zmarłych z przyczyn wskazujących na istniejący kon-
flikt zbrojny. Trend ten zgadza się również z analizami 
prowadzonymi na cmentarzyskach z Kambodży, datowa-

157 Theunissen et al. 2000. 
158 Higham et al. 2007. 
159 Poprzez odparowanie solanki. 
160 Boyd et al. 1999; Habberfield-Short i Boyd 2007. 
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nych na ten sam okres161. Budowa i średnia wysokość 
mężczyzn znacząco wzrasta w porównaniu do epoki brązu, 
co sugeruje polepszenie się warunków żywieniowych. Na 
prawdziwość tej opinii wskazują także cechy pozametrycz-
ne kości162. Szczególnie interesujące są wyniki analiz izoto-
powych163, dzięki którym okazało się, że populacja tego 
cmentarzyska była na przestrzeni wieków autochtoniczna. 
Poszczególne osoby urodziły się oraz dorastały w tej okoli-
cy i nie ma żadnych dowodów na pojawienie się nowych 
grup ludności w okresie użytkowania nekropoli.  
 Podsumowując, zmiany kulturowe w Azji Południowo-
Wschodniej zachodziły dwutorowo. Z jednej strony na 
terenie doliny Rzeki Czerwonej lokalne społeczności wcze-
snej epoki brązu weszły w bezpośrednią interakcję ze scen-
tralizowanym Imperium Chińskim. Z drugiej zaś, na 
większości terenu Azji Południowo-Wschodniej, poprzez 
znalezienie się w obszarze oddziaływań dwóch wielkich 
cywilizacji (Chin - dynastii Han i Indii - Maurjów), 
przyjmowane były nowe wzorce kulturowe. Azja Połu-
dniowo-Wschodnia znajdowała się na morskim szlaku 
handlowym łączącym Indie oraz Chiny, co tylko zwiększa-
ło wymianę handlową. Prace na omówionych stanowi-
skach, jak również na innych, o których nie wspomniano 
w tekście, wskazują na rosnącą stratyfikację społeczną, 
a także na pojawienie się nowych narzędzi, takich jak pług, 

161 Domett et al. 2011. 
162 Dometti Tayles 2006. 
163 Cox et al. 2011. 
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pozwalających zwiększyć produkcję. Poświadczeniem tych 
kontaktów są liczne „egzotyczne” artefakty, takie jak 
szklane koraliki. Zgodnie z przyjętą przez badaczy Szlaków 
Jedwabnych zasadą164 wymieniane są nie tylko towary, ale 
również idee. Stopniowe adoptowanie nowych wzorców 
dało więc podstawy do formowania się nowych państw 
w okresie proto i wczesnohistorycznymi, który to zostanie 
omówiony w następnym rozdziale.  

164 Whitfield 2004. 
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Rozdział 3 

Od okresu formowania się 
pierwszych państw 

do zjednoczenia Kambodży 
w roku 802 n.e.

„Indianizacja” Azji Południowo - 
Wschodniej 

„Indianizacja” (ang. Indianisation) w nomenklaturze 
archeologów i historyków zajmujących się Azją Południo-
wo-Wschodnią oznacza proces przyjmowania wzorców 
kulturowych, religijnych, społecznych oraz ekonomicz-
nych przez wodzostwa (ang. chiefdoms) późnej epoki żela-
za. Wspomniane wzorce pochodzą z terenów subkonty-
nentu indyjskiego1. 
 Niewątpliwie procesem, który ukształtował oblicze 
cywilizacji indyjskiej była wędrówka ludów indoirańskich 
(zwanych również w starszej literaturze Ariami) na tereny 
północnej części subkontynentu indyjskiego, w doliny 
Indusu i Gangesu. Powolny proces migracji odbywał się 
około połowy drugiego millenium przed naszą erą2. Indoa-
riowie, jak nazywa się osiadłe w Indiach ludy Indoeuropej-

1 Bellina i Glover 2004. 
2 Tłumaczenie monografii „India: The ancien past” ukazała się w języku 
polskim pt. „Starożytne Indie” w roku 2011 nakładem Wydawnictwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego; Avari 2007. 
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skie, przyniosły ze sobą wierzenia stanowiące podstawę 
rozwoju późniejszej religii hinduistycznej3 oraz tradycję 
opowieści ustnych znanych jako hymny wedyjskie. Ich 
język – sanskryt, stał się uniwersalnym i był używany 
w praktykach religijnych4. W czasie okresu wedyjskiego 
(od czasów wędrówki Indoariów do około VI wieku 
p.n.e.) Śiwa i Wisznu5 stali się najważniejszymi bogami –
Dewami – hinduizmu. Kultura Indoariów oddziaływała
ponadto na dominujące w południowej części Indii oraz
na Sri Lance autochtoniczne ludy drawidyjskiej. Cechą
charakterystyczną społeczeństwa indyjskiego, które wykry-
stalizowało się w epoce buddyjskiej, był podział kastowy.
Najwyższa z nich to bramini (kapłani), następnie kszatrija
(wojownicy), wajśja (rzemieślnicy, kupcy, wolni chłopi)
i śudra (najniższa kasta wykonująca zawody uznawane za
nieczyste). W V wieku przed naszą erą na terenie północ-
nych Indii zaczął rozwijać się alternatywny dla hinduizmu
prąd filozoficzno-religijny. Pod wpływem nauk Siddharty
Gautamy, nazywanego przez wyznawców Buddą, czyli
Oświeconym, który nauczał w powszechnie używanym
języku Pali, krytykując porządek społeczny oparty na ka-
stach, nowy system filozoficzno-religijny szybko rozprze-
strzenił się w Azji Południowej. Po raz pierwszy teren pra-
wie całego subkontynentu indyjskiego został zjednoczony

3 Jamison i Witzel 1992 . 
4 Analogiczne do łaciny w średniowiecznej Europie. 
5 Bóstwa mitologii hinduistycznej są jedynie emanacjami uniwersalnego boga, 
w odróżnieniu np. od klasycznej religii greckiej albo rzymskiej.  
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pod panowaniem dynastii Maurjów, z której wywodził się 
Aśoka, uznawany w historiografii za jednego z najwybit-
niejszych władców Indii. Maurjowie rządzili w latach 320 
– 180 p.n.e., ale ich upadek nie oznaczał stagnacji ekono-
micznej. Mimo rozbicia dzielnicowego oraz najazdów
z północy, między innymi baktryjskich Greków i Kusza-
nów, nadal kwitł handel, a dzięki rozwojowi szkutnictwa6,
jak również „ujarzmieniu” wiatrów monsunowych, indyj-
scy kupcy docierali zarówno na tereny Bliskiego Wschodu,
jak i Azji Południowo-Wschodniej. Dokładny opis handlu
pomiędzy wspomnianym obszarem azjatyckim a Indiami
zostanie przedstawiony poniżej, niemniej jednak należy
pamiętać, że na pokładach statków płynących na wschód
znajdowali się bramini i mnisi buddyjscy.
 Równocześnie impulsy cywilizacyjne napływały do Azji 
Południowo-Wschodniej z północy, miały one jednak 
odmienny charakter. W czasie panowania dynastii Han 
cesarze chińscy wyrażali zainteresowanie bezpośrednią 
kontrolą militarną nad ziemiami Południowych Barba-
rzyńców. W wyniki tych dążeń północna część Wietnamu 
została inkorporowana do Państwa Środka. Sytuacja ta 
zmieniła się w czasie chińskiego rozbicia dzielnicowego 
w III wieku naszej ery, zwanego także okresem Trzech 

Królestw. Królestwo Wu (man. 吳), kontrolujące połu-

dniową część Chin, zostało odcięte przez królestwo Wei 

6 Indyjskie statki z tego okresu mogły zabierać nawet 200 ton ładunku. 
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(man. 魏) od lukratywnego Szlaku Jedwabnego, biegnące-
go przez Xinjiang. Aby zapewnić sobie zyski z eksportu, 
władcy Wu wspierali handel drogą morską, poprzez szlak 
zwany „morskim szlakiem jedwabnym” (ang. Maritime 
Silk Road). Przez tereny Azji Południowo-Wschodniej 
docierał on do Indii, a następnie poprzez indyjskich po-
średników dalej na zachód.  
 Rozważając proces formowania się pierwszych państw 
należy także uwzględnić lokalny kontekst. Badania nad 
społeczeństwem epoki brązu i żelaza wykazały stopniową 
stratyfikację populacji, co w materiale archeologicznym 
przejawiało się występowaniem szczególnie bogatych po-
chówków. Zabytki archeologiczne oraz teksty źródłowe 
potwierdzają prawidłowość dwóch modeli teoretycznych, 
dotyczących formowania się pierwszych złożonych organi-
zmów politycznych. Pierwszym ze wspomnianych modeli, 
który zyskał szczególną popularność wśród badaczy wcze-
snohistorycznej Mezopotamii, jest koncepcja imperiów 
hydraulicznych, zaproponowana przez Karla Wittfogel’a7. 
Według tego modelu władza centralna (ang. Centralised-
despotism) była wynikiem potrzeby zarządzania systemem 
irygacyjnym, obejmującym znaczne terytoria8. Inny mo-
del, zaproponowany przez Malcolma Webba9, zakłada 

7 Wittfogel 1956. 
8 Niemniej wg. autora tej pracy znane są przypadki systemu gospodarki wod-
nej zarządzanej w sposób demokratyczny, np. na indonezyjskiej wyspie Bali 
(Scarborough et al. 2000). 
9 Webb 1975. 
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centralizację władzy w wyniku akumulacji oraz redystry-
bucję przez klasę rządzącą bogactwa uzyskiwanego w wy-
niku handlu długodystansowego.  
 Rezultat tych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych, czynników to stopniowa aglutynacja społeczności, 
która doprowadziła do powstania pierwszych organizmów 
państwowych. Te wczesne królestwa, z powodu ich kon-
centrycznych stref wpływów opartych na sojuszach skupia-
jących się na osobie władcy, zostały nazwane przez Olivera 
Woltersa10 mandalami11. Były one często w stanie perma-
nentnej wojny ze swoimi sąsiadami. Wpływ na umocnie-
nie się władzy królewskiej miała z pewnością religia hindu-
istyczna. Dlatego też lokalni rządzący chętnie przyjmowali 
na swoje dwory przybyłych z Indii braminów, gdyż nowy 
kult oraz ideologia legitymizowały ich władzę12. Niemniej 
jednak Michael Vickery13 zwraca uwagę, że we wczesnych 
tekstach religijnych znajdują się dowody na inkorporacje 
wcześniejszych bóstwi duchów, tak więc istniał swoisty 
synkretyzm pomiędzy wierzeniami autochtonicznymi oraz 
hinduizmem.  
 Omówione powyżej procesy zachodziły najpierw na 
terenach położonych zarówno na wybrzeżu, jak i w głębi 
interioru, połączonego poprzez rzeczne szlaki handlowe. 
Do dwóch najważniejszych mandali, które miały funda-

10 Wolters 1999. 
11 Mandala w sanskrycie oznacza okrąg. 
12 Wheatley 1983. 
13 Vickery 1986. 
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mentalny wpływ na powstanie późniejszego średniowiecz-
nego Imperium Khmerów, należały położone w delcie 
Mekongu Funan oraz znajdujące się wyżej w górę biegu 
Mekongu Czenla.  

Morski szlak jedwabny i Azja Południowo-
Wschodnia w świetle źródeł antycz-
nych14 

 W nawigacji greccy i rzymscy żeglarze używali wielu 
narzędzi oraz środków, miedzy innymi periplusu. Periplia 
to dokumenty wyszczególniające (w kolejności) charakte-
rystyczne cechy krajobrazu, zarówno kulturalnego jak 
i geograficznego, a ponadto przybliżone odległości pomię-
dzy nimi15. Periplus Morza Erytrejskiego został napisany 
przez anonimowego autora pomiędzy 40 a 70 rokiem na-
szej ery. Warto zwrócić uwagę, że istnieje wiele teorii na 
temat daty powstania tego ważnego dokumentu, którego 
chronologię ustalono też na okres pomiędzy 30 a 230 ro-
kiem naszej ery16. Zawarta w Periplusie chronologia kró-
lów Nabatejskich jednoznacznie wskazuje jednak na poło-
wę I wieku17. Nie tylko czas powstania, ale i osoba autora 
wzbudza kontrowersje. Interpretacja, zaproponowana na 

14 Podrozdział bazuje na publikacji K. Hanus E. Smagur Kattigara of Claudius 
Ptolemy and ÓcEo: the issue of trade between the Roman Empire and Funan 
in the Graeco-Roman written sources.[w:] Proceedings of XII European Acco-
ciation of Southeast Asian Archaeologists. In press, Dublin. 
15 Kish 1978. 
16 patrz. Huntingford 1980. 
17 Casson 1989, s. 6-7. 
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początku XX wieku przez Wilfred’a Schoff’a18, która do 
teraz ma szerokie grono zwolenników19, zakłada, że Peri-
plus został napisany przez egipskiego Greka, prawdopo-
dobnie handlarza, który mieszkał w Aleksandrii bądź Be-
renike. Autor najprawdopodobniej osobiście podróżował 
do Indii w celach handlowych. Jego słaby styl pisania oraz 
liczne błędy np. mieszanie greki i łaciny, każe nam sądzić, 
że nie był on najlepiej wykształconym człowiekiem20. 
Wspomniany dokument opisuje geografie i stosunki han-
dlowe w basenie Morza Erytrejskiego. Erythra Thalassa 
znaczy Morze Czerwone, jednakże dla Greków termin ten 
nie oznaczał, jak obecnie, wąskiego basenu wciśniętego 
pomiędzy Afrykę i półwysep Arabski, ale odnosił się do 
całego obszaru Oceanu Indyjskiego, wliczając Morze Arab-
skie oraz Zatokę Perską. Dokument skupia się na wymia-
nie towarów pomiędzy Imperium Rzymskim, prowadzo-
nym poprzez porty nadczerwonomorskie, takie jak Bere-
nike (w obecnej Arabskiej Republice Egiptu) z Azją Połu-
dniową i Wschodnią Afryką. Autor zwraca uwagę na ro-
snący handel pomiędzy Śródziemnomorzem a Azją, 
co odpowiada światowym tendencją do wzrostu transkon-
tynentalnego handlu w pierwszych wiekach naszej ery21. 
Periplus zawiera wiele istotnych informacji, opisując mię-
dzy innymi liczne porty handlowe na subkontynencie in-

18 Schoff 1912. 
19 patrz. Casson 1989. 
20 Schoff 1912. 
21 Uhlig 2007. 
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dyjskim,. Poniżej przytoczono przykład opisu ważnego 
portu Barigaza (obecnie Baruch w Gudżaracie, Indie): 

There are imported into this market-town (Barigaza), 
wine, Italian preferred(…); copper, tin, and lead; coral and 
topaz; thin clothing and inferior sorts of all kinds; bright-
coloured girdles a cubit wide; storax, sweet clover, flint glass, 
realgar, antimony, gold and silver coin, on which there 
is a profit when exchanged for the money of the country; and 
ointment, but not very costly and not much. And for the King 
there are brought into those places very costly vessels of silver, 
singing boys, beautiful maidens for the harem, fine wines, 
thin clothing of the finest weaves, and the choicest ointments. 
There are exported from these places spikenard, costus, bdelli-
um, ivory, agate and carnelian, lycium, cotton cloth of all 
kinds, silk cloth, mallow cloth, yarn, long pepper and such 
other things as are brought here from the various market-
towns. Those bound for this market-town from Egypt make 
the voyage favourably about the month of July, that 
is Epiphi22. 

Na wschód od Indii autor dokumentu umieszcza krai-
nę zwaną Chryse, co oznacza „złoto/złoty”. W mojej opinii 
jest to oczywiste odniesienie do Suvarnabhumi (w sakskry-
cie Złota Kraina), jak mieszkańcy subkontynentu Indyj-
skiego w starożytności określali Azję Południowo-
Wschodnią. Pierwsza wzmianka o tej krainie znajduje się 

22 Periplus Morza Erytrejskiego, rozdział 49., tłumaczył W. Schoff. 
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w rozdziale 56, gdzie, opisując porty środkowej części za-
chodniego wybrzeża Indii, autor wskazuje, że sprowadzają 
oni między innymi żółwie skorupy z Chryse. Periplus daje 
nam jednak stosunkowo mało informacji o lokalizacji sa-
mego Chryse.  

And just opposite the river [Ganges] there is island in the 
ocean, the last part of the inhabited world toward the east, 
under the rising sun itself; it is called Chryse; and it has the 
best tortoise shells of the all places of the Erythrean Sea. After 
this region after under the very north (…) in land called This 
[Chiny – przypomnienie K. Hanus] there is (…) city called 
Thine.23 

Z tego też źródła dowiadujemy się, że mieszkańcy base-
nu Morza Śródziemnego mieli bezpośredni dostęp do ryn-
ków w Indiach, a wymiana towarów była intensywna. 
Indyjscy kupcy handlowali z krajami na wschód od Zatoki 
Bengalskiej. Swoją wiedzą dzielili się oni z Grekami 
i Rzymianami. Warto zaznaczyć chociażby, że Chryse jest 
tłumaczeniem indyjskiej nazwy, co sugeruje świadomość 
istnienia cywilizacji w Azji Południowo-Wschodniej.  
 Pomponiusz Mela (łacina. Titus Pomponius Mela) jest 
znany obecnie jako autor najwcześniejszego dzieła w zakre-
sie geografii, które przetrwało do dzisiaj. Prawdopodobnie 
sam autor urodził się w pierwszej połowie I wieku NE 
w południowej Hiszpanii,w prowincji Hispania Baetica. 

23 tłumaczył W. Schoff. 
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Historycy wierzą, że jego traktat „De situ orbis” został na-
pisany około roku 43 bądź 44 naszej ery24. Opis Świata 
w trzech Księgach, znany również jako Chorographia, 
napisano po łacinie i stanowi on opis znanych Rzymianom 
regionów od Gibraltaru po Azję. We wstępie autor przed-
stawił swoją metodę badawczą: 

Now for me, as I begin to describe its [known world] 
coastline and regions with greater preciseness, it is most con-
venient a) to begin from that point where our sea [the Medi-
terranean Sea] enters into the landmass [Strait of Gibraltar] 
(...) then b) to skirt the shores in the order they are lie in.25 

Pomponiusz przeznaczył cześć swojego dzieła na opis 
Azji. W jego koncepcji wschodni, kontynentalny obszar 
dzielił się na trzy równoleżnikowe pasy: Scytię na północy, 
Seres (Chiny; seres po łacinie znaczy jedwab, wiec odwo-
łanie do Kraju Jedwabiu) w środku oraz Indie na połu-
dniu. Na wschód od Indii Mela umieścił dwie wyspy, 
prawdopodobnie najbardziej wysunięte na wschód części 
zamieszkałego świata. Jest więcej niż prawdopodobne, że 
są one tożsame z Azją Południowo-Wschodnią, pomimo 
stosunkowo skromnego opisu. Te dwie wyspy: Chryse – 
Złota i Argyre – Srebrna, zlokalizowane są na wschód od 
ujścia Gangesu26. O ile Chryse może być identyfikowana 
z Półwyspem Malajskim, tak lokalizacja Argyre jest bar-

24 Romer 1998, s.3. 
25 De situ orbis, księga I, rozdział 24., przełożył F. Romer. 
26 Clifford 1904, s. 4. 
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dziej kontrowersyjna. Cześć badaczy podziela pogląd, 
że Srebrna Wyspa to teren wybrzeża Mjanmy (dawniej 
Birma), znany obecnie jako Arakan27. Starożytny autor 
opisując ją kreśli przed nami wizję urodzajnej krainy: 

In the vicinity of Tamus [China?] is the island of Chryse, 
in the vicinity of the Ganges that of Argyre. According 
to olden writers, the soil of the former consists of fold, that 
of the latter is of silver and it seems very probable that either 
the name arises from this fact or the legend derives from 
the name.28 

Chociaż informacje te są bardzo skąpe, wpłynęły one na 
następne pokolenia rzymskich badaczy. Dzieło Pomponiu-
sza Meli cytował między innymi Pliniusz Starszy.  

Klaudiusz Ptolomeusz (Claudius Ptolemaeus) był gre-
ko-rzymskim matematykiem, geografem i astronomem, 
żyjącym w Aleksandrii w II wieku naszej ery (około 90-
168). Jako jeden z najwybitniejszych badaczy swoich cza-
sów interesował się szerokim wachlarzem nauk przyrodni-
czych. Z uwagi na jego liczne wybitne dzieła, takie jak 
Mathematike Syntaxis czy Tetrabiblos, trudno jedno-
znacznie wskazać jego magnum opus. Książką, na którą 
powinni zwrócić uwagę naukowcy zajmujący się proble-
matyką badań nad Eurazją jest Geographike Hyphegesis. 
Ten tom to kompilacja całej rzymskiej wiedzy geograficz-

27 Suarez 1999, s. 63. 
28 De situ orbis, tłumaczenie F. Romer. 
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nej obowiązującej w II wieku naszej ery29. Pozycja ta jest 
dziełem dojrzałego akademika, który we wstępie dokładnie 
opisuje wykorzystywaną przez niego metodę badawczą. 
Pierwsza cześć traktuje o teorii geografii, między innymi 
odwołuje się do systemu długości oraz szerokości geogra-
ficznej, zaproponowanej przez Marinosa z Tyru. Druga 
część „Geografii” zawiera informacje geograficzne o całej 
oikoumene, czyli zamieszkałym świecie, znanym Grekom 
i Rzymianom. Marginesy tego rozpoznanego obszaru na 
zachodzie to Wyspy Szczęśliwe, a także prawdopodobnie 
Wyspy Kanaryjskie albo Wyspy Zielonego Przylądka na 
Atlantyku aż po środkowe Chiny na wschodzie. Niestety 
dzieła Ptolomeusza nie przetrwały w oryginale do naszych 
czasów, znamy je wyłącznie z późnośredniowiecznych oraz 
renesansowych kopii (Il. 10). 

W swoim dziele Ptolomeusz wspomina również o Azji 
Południowo-Wschodniej, uzupełniając tym samym in-
formacje z Periplusu Morza Erytrejskiego. Autor powtarza 
informacje o Złotym Chersonezie, który można już dużo 
pewniej identyfikować z Półwyspem Malajskim oraz wska-
zuje na ważny port w tym rejonie – Kattigarę. Miał się on 
znajdować na wybrzeżu Sinus Magna (Wielka Zatoka) 
co najprawdopodobniej powinno się wiązać z obszarem 
Zatoki Tajlandzkiej, ale może tobyć też określenie Morza 
Południowo-chińskiego. Dokładną georeferencję Kattigary 
niezwykle trudno określić. Historycy oraz archeolodzy 

29 Berggren i Jones 2001. 
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podają różne lokalizacje, między innymi Tonkin bądź 
ujście Rzeki Perłowej30. Ja jednak przychylam się do inter-
pretacji, że Kattigara jest tożsama ze stanowiskiem archeo-
logicznym OcEo w obecnej prowincji AnGiang (Socjali-
styczna Republika Wietnamu). Dowody świadczące na 
korzyść tejże interpretacji to lokalizacja u skraju Zatoki 
Tajlandzkiej, rola jako portu dla królewskiej stolicy Ang-
kor Borei oraz niespotykana na tą skalę w Azji Południo-
wo-Wschodniej koncentracja artefaktów pochodzenia 
rzymskiego, takich jak monety i medaliony31. 

Przed zajęciem przez Rzymian Egiptu w 30 roku p.n.e. 
arabscy żeglarze kontrolowali handel pomiędzy wschodnią 
częścią basenu Morza Śródziemnego a Azją i Afryką32. 
Strabon wspomina, że w 116 roku przed naszą erą Eu-
doxus z Kyzikos dopłynął do wybrzeży Indii. Sytuacja 
zmieniła się wraz z nastaniem nowej władzy. Rzymianie 
byli zainteresowani bezpośrednim dostępem do indyjskich 
towarów oraz rynków. Nie zdobywali go jednak osobiście, 
ale przy pomocy Greków. Warto zwrócić uwagę, 
że zarówno autor Periplusu jak i Klaudiusz Ptolemeusz 
byli pochodzenia greckiego. W okresie wczesnego cesar-
stwa wymiana handlowa przybierała na sile, Strabon33 
podaje liczbę 120 statków handlowych rocznie. Przedsię-
wzięcia związane z handlem nie znajdowały się w kręgu 

30 patrz. Gerini 1909, s. 303. 
31 Malleret 1959, 1960. 
32 Mitchiner 1998, s. 17; Casson 1989, s. 11. 
33 Geōgraphiká 2.118. 
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zainteresowań rzymskich cesarzy, niemniej towary oczywi-
ście podlegały ocleniu. Należy podkreślić, że tylko odpo-
wiednio duże statki były wstanie żeglugi przepłynąć przez 
niespokojne wody Oceanu Indyjskiego, w związku z czym 
prywatni operatorzy musieli dysponować odpowiednimi 
środkami koniecznymido wynajęcia bądź budowy dosta-
tecznie dużej jednostki34. Podczas żeglugi przez wspo-
mniany ocean starożytni żeglarze wykorzystywali wiatry 
monsunowe, znane Rzymianom pod nazwą wiatrów Hip-
palosa. W związku z powyższym, statki najczęściej opusz-
czały egipskie porty w lipcu, aby wypłynąć w drogę po-
wrotną na przełomie grudnia i stycznia. W Periplusie zapi-
sano, że porty indyjskie były również centrami handlu 
chińskim jedwabiem. Ten drogocenny materiał mógł do-
trzeć do Indii tylko dwoma drogami – przez pustynie Sin-
ciangu i przełęcze Karakorum, bądź też przez wodną od-
nogę Szlaku Jedwabnego (wody Azji Południowo-
wschodniej). Stanowi to  dowód na udział tego rejonu 
świata w interkontynentalnej wymianie handlowej. 

Z Indii rzymskie towary podróżowały na wschód, naj-
pewniej z kupcami, którzy podczas podróży przez Zatokę 
Bengalską również wykorzystywali wiatry monsunowe35. 
Natura monsunu uniemożliwia żeglugę bezpośrednio 
z Lewantu, rejonu Zatoki Perskiej oraz Egiptu do Indo-
chin, co na pewno działało na korzyść indyjskich pośred-

34 Casson 1989, s. 39. 
35 O’Reilly 2007, s. 97; Hall 1985, s. 27; Chakravarti 2001. 
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ników36. Handlarze z subkontynentu indyjskiego byli za-
chęcani przez egzotyczne dobra Suvarnabhumi, nowe ryn-
ki zbytu czy dostęp do południowochińskich portów (po-
przez przesmyk Kra i Deltę Mekongu). Wymiana ta jest 
widoczna w materiale archeologicznym37, zabytki o rzym-
skiej proweniencji znane są z kontynentalnej Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Co charakterystyczne dla sieci Szla-
ków Jedwabnych, nie tylko towary, ale również idee po-
dróżowały drogami handlowymi, przyczyniając się do 
wzrostu cywilizacyjnego Indochin38. 

O ile Chersonez i Kattigara były na marginesach oiko-
umene, są więc tylko pokrótce wzmiankowane w źródłach 
historycznych, to Grecy i Rzymianie uświadamiali sobie 
istnienie krain leżących na wschód od Indii. Handel, wła-
śnie poprzez Indie,  stał się bardzo ożywiony, co pokazuję, 
że antyczny świat był dużo „mniejszy” niż mogłoby się to 
wydawać badaczom w XX wieku. Ostatecznie dzieła Gre-
ków oraz Rzymian nie zostały zapomniane i wpłynęły one 
na europejskich odkrywców, którzy od XV wieku na ka-
rawelach czy karakach odważnie ruszali poprzez Ocean 
w poszukiwaniu bajecznie bogatych lądów, opisywanych 
przez starożytnych39. 

36 Hall 1985, s. 20. 
37 Bellina i Glover 2004, s. 71. 
38 Hall 85, s. 1. 
39 Suarez 1999, s. 83. 
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Funan – kupieckie państwo w ujściu 
Mekongu 

Według khmerskiej legendy młody bramin Kaundija 
we śnie otrzymał polecenie udania się na wschód, aby za-
łożyć królestwo. Przed podróżą dostał od swojego ducha 
opiekuńczego magiczny łuk. Po przybyciu do kraju Funan 
uwięziła go lokalna królowa Liu Ye40, będąc jednak pod 
wrażeniem umiejętności łuczniczych przybysza pojęła go 
za męża i razem rządzili królestwem ze wspaniałej stolicy 
Windhapura41.  

Oczywiście jest to tylko opowieść, niemniej dowody ar-
cheologiczne wskazują na istnienie w delcie Mekongu 
rozwiniętej miejskiej cywilizacji. Obszar ten nie sprzyjał 
osadnictwu, gdyż w większości są to tereny podmokłe, 
nienadające się pod uprawę ziemi. W skali ponadregional-
nej obszar znajdował się jednak w niezwykle strategicznym 
położeniu. Po pierwsze teren ten jest naturalnym przy-
stankiem na szlaku morskim pomiędzy Indiami a China-
mi, również ponadto kontrola rzeki Mekong pozwala 
czerpać profity z handlu pomiędzy wybrzeżem a interio-
rem42. Badania późno- prahistorycznego stanowiska Pro-

40 Z mandaryńskiego Wierzbowy Liść, legenda ta znana jest z przekazów 
chińskiego dyplomaty Kang Di, dlatego też imiona bohaterów, jak również 
toponimy, w tym sam Funan, są transkrypcją z mandaryńskiego.  
41 Z sanskrytu Miasto Łowców/Myśliwych; Pelliot 1903.  
42 Chęć penetracji handlowej Chin poprzez Mekong była jednym z celów 
kolonizacji francuskiej w XIX wieku (Brocheux i Hémery 2009).  
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hear wskazują, że już w tym okresie mieszkańcy czerpali 
korzyści z wymiany towarów43.  

Najbardziej klasycznym stanowiskiem, które poświad-
cza „handlowy boom” tego region jest wzmiankowane 
w poprzednim podrozdziale Ók Eo. Zostało ono rozpo-
znane na podstawie zdjęć lotniczych w czasie II wojny 
światowej, następnie przebadane wykopaliskowo przez 
francuskiego archeologa Louis’a Malleret’a44. Stanowisko 
obejmowało znaczny obszar 450 ha (3 na 1.5 km) i oto-
czono go systemem naprzemiennie położonych fos oraz 
wałów. Prace archeologiczne Mallaret’a, jak również bada-
nia francusko-wietnamskiego zespołu przeprowadzone w 
latach 90tych (Manguin i Khai 2000)45 wykazały, że mia-
sto to było centrum handlowym, w którym znajdowały się 
kwartały kupców i rzemieślników oraz monumentalna 
architektura. Wykopaliska dostarczyły wielu cennych arte-
faktów, zarówno importów z krajów tak odległych jak 
Rzym czy Persja, a także wyrobów wskazujących na kunszt 
miejscowych rzemieślników biegłych w obróbce surowego 
materiału46, importowanego z głębi Azji Południowo-
Wschodniej.  

ÓcEo połączone jest z innymi stanowiskami, takimi jak 
oddalone o kilkadziesiąt kilometrów Angkor Borei (Il. 11), 
siecią kanałów. Służyły one zapewne nie tylko do transpor-

43 Reinecke 2009. 
44 Malleret 1959; 1960. 
45 Manguin i Khai 2000. 
46 Kamienie półszlachetne i szlachetne. 
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tu pomiędzy miastami, ale miały również znaczenie dla 
gospodarki wodnej, mogąc naprzemiennie drenować teren 
w czasie pory deszczowej i nawadniać w okresie suchym47.  

Wspomniany już Angkor Borei jest otoczonym cegla-
nym murem stanowiskiem miejskim o powierzchni 300 
ha. Przebadał je amerykański zespół pod kierownictwem 
profesor Miriam Stark48 z University of Hawaii, Manoa. 
Prowadzone prace wykazały, że zamieszkiwano je w okre-
sie pomiędzy I a VI/VII wiekiem49. Rozpoznana została 
również monumentalna budowla, która okazała się być 
świątynią poświęconą Wisznu. Kolejnym ważnym stano-
wiskiem jest Go Thap, w którym wietnamscy archeolodzy 
odkryli cmentarz. Pojawiły się tam pochówki ciałopalne, 
jednoznacznie wskazujące na zaadoptowanie przez miej-
scową populację praktyk religii hinduistycznej. Wśród 
darów grobowych odnaleziono kawałek złotej folii z przed-
stawieniem Wisznu. Ponadto podczas badań na innym 
stanowisku –Nen Chua odkryta została kamienno-ceglana 
świątynia zawierająca lingę50, zadokumentowano także 
pochówki ciałopalne51. 

Po raz pierwszy informacji na temat dawnych społecz-
ności dostarczają nie tylko dane archeologiczne, ale rów-
nież historyczne. Głównym źródłem dotyczącym wczesnej 

47 Bishop et al. 2004; Fox i Ledgerwood 1999. 
48 Stark 1999. 
49 W dalszej części o ile nie będzie zaznaczone daty będą odnosiły się do cza-
sów po narodzinach Chrystusa.  
50 Falliczną statuę będącą symboliczną reprezentację Śiwy.  
51 Bishop et al. 2004; Fox i Ledgerwood 1999. 
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historii terenów w dolinie Mekongu jest pochodząca z VII 
wieku kompilacja znana jako Księga Dynastii Liang (ang. 
The History of the Liang Dynasty albo Book of Liang, 
man. 梁書). Teksty wskazują, że władza królewska była 
dziedziczna. Król Hun P’an-huang odebrał ziemię wataż-
kom, którzy rządzili na skraju królewskiej domeny, a na-
stępnie przekazał ją we władanie swoim synom oraz wnu-
kom. Jeden z nich, znany jako Fan Shis-man, po śmierci 
dziadka objął władzę nad całym obszarem, a następnie, 
używając dużych52 okrętów, podbił okoliczne ziemie. Jego 
następca został obalony przez jednego z dowódców woj-
skowych imieniem Fan Hsun, który następnie wyprawił 
poselstwo na dwór cesarza Chin. Teksty chińskie dostar-
czają informacji nie tylko o polityce, ale również o gospo-
darce. Według opisów tamtejszych dyplomatów miejscowi 
chodzili boso oraz płacili podatki w złocie, srebrze, perfu-
mach i perłach. W jednym z chińskich tekstów pojawiła 
się informacja o mieście Widhapura, gdzie znajdował się 
pałac królewski, i które miało znajdować się 500 li53 od 
wybrzeża, przez co czasem utożsamiane jest z Angkor 
Borei.  

Informacje o Funan nie pochodzą wyłącznie z obcych 
tekstów. Mieszkańcy delty zaadoptowali alfabet sanskrycki 
i sami pisali teksty historyczne, najczęściej na kamiennych 

52 Mających wg. źródeł 50 m długości, co potwierdzają badania archeologiczne 
(Manguin 1996).  
53 1 li to około 500 m.  
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stelach54. Dotyczyły one przede wszystkim fundacji świą-
tyń, budowy infrastruktury55 czy stanowienia prawa opar-
tego na przesłankach hinduistycznych. Na szczególną 
uwagę zwraca fakt wykorzystania w tytulaturze władcy 
przydomka „warman”, oznaczającego „chroniony przez”.  

W VI i VII wieku Funan przeżyło okres kryzysu, naj-
prawdopodobniej spowodowany zmianą szlaków handlo-
wych56. Chińscy żeglarze zaczęli wykorzystywać jako przy-
stanki wyspy południowej części Azji Południowo-
Wschodniej, np. Sumatrę. Dla opartej na handlu gospo-
darki Funanu oznaczało to trudniejszy okres, a wręcz 
i załamanie. Polityczną próżnię, powstałą po kryzysie 
w mandali z delty, wykorzystali władcy położonego w głę-
bi lądu państwa Czenla, którego gospodarka oparta na 
rolnictwie była mniej wrażliwa na ekonomiczne zmiany 
w skali ponadregionalnej.  

Formowanie się wczesnych organizmów 
państwowych w interiorze Azji Połu-
dniowo-Wschodniej 

Chińskie źródła podają, że od VI do VIII wieku na te-
renie interioru57istniało królestwo znane jako Czenla. Mia-
ło ono odrzucić zwierzchnictwo Funan i sięgnąć po hege-
monię w dolinie dolnego oraz środkowego Mekongu. 

54 Cœdès 1937. 
55 Np. pojawia się informacja, że następca tronu „odebrał ziemię bagnu” 
co interpretuje się jako budowę sieci kanałów melioracyjnych.  
56 Higham 2014, s. 287. 
57 Na terenie pogranicza współczesnej Kambodży, Laosu i Tajlandii.  
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Niemniej informacje przekazywane przez chińskich kroni-
karzy znacząco uproszczają sytuację polityczną panującą na 
tym terenie, gdyż w okresie preangkoryjskim (ang. Pre-
Angkorian, VI-VIII wiek) istniały liczne królestwa rywali-
zujące ze sobą o władzę 58. Wcześniejsze badania umiej-
scawiały centrum państwa Czenli na terenie współczesnego 
południowego Laosu, a za główne miasto uznawały Wat 
Phu59, przyległe do sanktuarium położonego na zboczach 
świętej góry Lingaparvata60. Ostatnie prace wskazują jed-
nak, że epicentrum Czenli były obszary khmerskiej pro-
wincji Kompong Thom61. W tym okresie zachodziły szyb-
kie procesy urbanizacyjne, które doprowadziły do powsta-
nia otoczonych murem ośrodków miejskich, takich jak 
Sambor Prei Kuk.  

Sambor Prei Kuk, którego historyczna nazwa to Isha-
napura, badano w okresie kolonialnym62, później zaś do-
piero na początku XXI wieku przez ekspedycję japońską63. 
We wspomnianym już wcześniej okresie utrwaliła się tra-
dycja kontynuowana przez cały okres historyczny. Budyn-
ki mieszkalne, w tym pałac królewski, budowano z drew-

58 Vickery 1998. 
59 Jednak Wat Phu było również stolicą lokalnej mandali, na co wskazują 
pozostałości ceglanej świątyni i inskrypcje mówiące o królu Devanika, który 
jak władca tego terenu „pokonał niezliczonych nieprzyjaciół”, Talbot i Chu-
tima 2001. 
60 Nazwa pochodzi od wierzchołka góry mającej falliczny kształt, a więc utoż-
samianej z lingą.; Briggs 1948. 
61 Stark 2004, s.100-101; Polkinghorne, informacja ustna. 
62 Parmentier et al. 1926. 
63 Shimoda et al. 2006;Shimamoto el al. 2008; Kubo et al. 2009. 
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na, natomiast świątynie z bardziej trwałych materiałów, 
takich jak kamień oraz cegła. Do naszych czasów zachowa-
ły się więc tylko te ostatnie. Na terenie Ishanapury znaj-
dowały się trzy okręgi świątynne, oznaczone przez pra-
cowników EFEO64 jako północny, centralny i południo-
wy. Ostatni z wymienionych okręgów – południowy, oto-
czono murem o wymiarach 300 x 270 m. W jego obrębie 
umieszczono ceremonialną bramę, nazwaną gapura. Obok 
znajdowała się droga biegnąca na podwyższeniu (and. cau-
seway), która prowadziła do rzędu sześciu kaplic: głównej 
oraz pięciu satelitarnych. Odnalezione w świątyni inskryp-
cje mówią o założycielu tego miejsca – królu Ishanawar-
manie oraz jego zwycięstwach militarnych. Ponadto znala-
zły się tam informacje dotyczące ustawienia lingi w jednej 
ze świątyń przez nadwornego bramina. Centralne sanktua-
rium wznosiło się na platformie, a główna świątynia, któ-
rej wejścia strzegą kamienne lwy, miała wymiary 14 x 14 
m. Niektóre z wież świątynnych osiągały powyżej 15 m
wysokości.

Cechę wspólną sanktuariów stanowiła ceglana architek-
tura, samo miejsce ustawiono często na platformie. 
W pojedynczej celi znajdował się posąg bóstwa bądź linga. 
Do pomieszczenia prowadziły jedne drzwi właściwe, ale 

64 Écolefrançaised'Extrême-Orient – francuska instytucja naukowa, założona 
w 1900 w Hanoi, zajmująca się badaniami nad historią, archeologią i etnogra-
fią Dalekiego Wschodu.  
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istniało również kilka fałszywych65. Futryny oraz wykony-
wane z piaskowca nadproża często bogato dekorowano. 
Budowniczowie z okresu Czenli nie znali łuku, częstą 
praktyką było więc stosowanie sklepienia pozornego. Całe 
miasto otoczono murem, który zamykał obszar o wymia-
rach 2 x 2 km. Poza obrębem znajdował się baray66 i pozo-
stałości wczesnohistorycznych pól uprawnych, stanowią-
cych rolnicze zaplecze miasta67.  

Analiza zdobień odkrytych w Sambor Prei Kuk, jak 
również tych pochodzących z innych stanowisk, na któ-
rych zadokumentowano ceglaną architekturę monumen-
talną (w środkowej części Kambodży, Ampil Rolum i Tha-
la Borivat), pozwoliły wyznaczyć sekwencję zmian styli-
stycznych68. Ornamentyka Czenli odwołuje się do sztuki 
subkontynentu indyjskiego. Zapożyczonymi z Indii zdo-
bieniami są przedstawienia potwora morskiego makara, 
gęsi bądź też liści. Ponadto wspólny dla Indii, Funanu oraz 
Czenli motyw to nisza, często zawierająca figurkę ludzkiej 
głowy, znana jako kudu. Bénisti69 zwraca uwagę, że sztuka 
okresu preangkoryjskiego jest najbardziej związana z In-
diami Środkowymi (głównie stan Maharashtra).  

Chińskie źródła i lokalne inskrypcje pozwalają nam 
prześledzić historię polityczną i socjoekonomiczną Ishana-

65 Futryna identyczna, jak w przypadku prawdziwych drzwi; z zamurowanym 
przejściem.  
66 Z khmerskiego „monumentalny zbiornik wodny”; van Liere 1980. 
67 Shimoda 2010. 
68 Bénisti 1968, Dowling 1999. 
69 Bénisti 1968. 
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pury70. Zgodnie z datowanym na 667 rok przekazem, Is-
hanapurą miała rządzić dynastia zapoczątkowana przez 
legendarnego króla Rudrawarmana, uważanego za jednego 
z ostatnich władców Funan. Sugeruje to odwoływanie się 
lokalnych przedstawicieli władzy do dziedzictwa państw 
z delty Mekongu. Następnie wymieniana jest sekwencja 
królów, zgodnie z kolejnością w jakiej mieli rządzić: Bha-
vawarman, Virawarman, Narasimhagupta, który panował 
nad okręgiem Indrapura oraz Mahendrawarman. Ostatni 
z wymienionych szczycił się przeprowadzeniem kilku wy-
praw wojennych na tereny doliny rzeki Mun. Syn Mahen-
drawarmana, Ishanawarman, miał rządzić krajem z Isha-
napury, a także zdobyć leżące daleko na zachodzie miasto 
Jyesthapura, gdzie na tronie osadził swojego potomka. 
W 627 roku władca miasta Tamrapura złożył hołd wasal-
ny Ishanawarmanowi, jednocześnie zachowując władzę 
zwierzchnią nad Cakrankapurą, Amonghapurą i Bhimapu-
rą. Świadczy to o istnieniu rozwiniętego systemu zależno-
ści feudalnych. Po Ishanawarmanie władzę sprawował 
Bhavawarman, następie jego syn Dżajawarman I (ang. 
Jayavarman), żyjący około 635-680. Miał on opanować 
tereny na obu brzegach środkowego Mekongu, jak rów-
nież rozciągnąć swoją władzę na żyzne tereny współczesnej 
prowincji Battambong w Kambodży oraz Chanthaburi 
w Tajlandii.  

70 Vickery 1998. 
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Teksty wskazują na znaczący stopień organizacji tego 
państwa. Królewski dwór składał się z wyspecjalizowanych 
urzędników noszących tytuły takie jak chociażby opiekun 
królewskich słoni czy zarządca królewskich spichlerzy. 
Rozwinięty był również system kar obowiązujących 
za łamanie prawa władcy. Równocześnie inne ośrodki 
miejskie posiadały własne linie dynastyczne, na przykład 
w Bhavapurze imiona władców kończyły się tytułem „Adi-
tya”, oznaczającym wschodzące słońce. Dlatego też, po 
pobieżnej analizie, autor tej pracy doszukuje się podo-
bieństw w systemie politycznym pomiędzy Czenlą a króle-
stwami Nizin Majów w okresie klasycznym71. Niemniej 
jednak poprawność tej tezy musi zostać skonfrontowana 
z wynikami bardziej szczegółowych badań.  

W VIII wieku krajobraz polityczny Czenli wydaje się 
być zdominowany przez dwa ośrodki –PreiKhmeng z mo-
numentalną świątynią Ak Yom, położone na terenie póź-
niejszego Wielkiego Angkor (ang. Greater Angkor) oraz 
znajdujące się na wschodnim brzegu Mekongu Banteay 
Prei Nokor72. Pierwszy z ośrodków, badany zarówno 
w okresie kolonialnym73, jak również w ostatnich latach74, 
jest szczególnym stanowiskiem. Świątynie z okresu pre-
angkoryjskiego zachowały się w doskonałym stanie, dzięki 
przysypaniu ich przez późniejsze konstrukcje z czasów 

71 Martin i Grube 2008. 
72 Higham 2014, s. 295. 
73 Goloubew 1936. 
74 Pottier, informacja ustna. 
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angkoryjskich. Zabezpieczono je w ten sposób przed nisz-
czącym działaniem czynników atmosferycznych. Na sta-
nowisku poświadczono także obecność systemu nawad-
nianych pół ryżowych, co sugeruje istnienie scentralizowa-
nej gospodarki wodnej, powstałej najprawdopodobniej 
pod auspicjami władcy.  

Drugi z ośrodków – Banteay Prei Nokor, znajdujące się 
we współczesnej prowincji Kompong Thom, otoczono 
systemem fos oraz wałów. Miasto to miało szczególne zna-
czenie, jako że identyfikuje się je ze stolicą domeny króla 
Dżajawarmana II, który rozpoczął podbój królestw khmer-
skich z terenów położonych nad Mekongiem75. Stanowi-
sko to nigdy nie zostało jednak właściwie przebadane ar-
cheologicznie. Panowanie Dżajawarmana zapoczątkowało 
nowy okres w historii Kambodży, gdyż jako pierwszy zdo-
był on władzę uniwersalną nad tymi terenami i w 802 
roku ogłosił się Dewaradżą76. Datę tę uważa się za począ-
tek okresu angkoryjskiego, w którym to przez sześć stuleci 
władcy Kambodży sprawowali hegemonię nad obszarem 
kontynentalnej Azji Południowo-Wschodniej. 

Podsumowując, wczesny okres historyczny wiąże się 
z powstaniem pierwszych organizmów państwowych. 
Zmiany te były spowodowane zarówno czynnikami we-
wnętrznymi, jak również impulsami z Chin oraz Indii. 
Szczególnie widoczne były zmiany w gospodarce. Wpro-

75 Coe 2003, s. 75. 
76 Z sanskrytu dosłownie Bóg-Król, Boski Władca. 
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wadzenie nowych narzędzi w rolnictwie, takich jak pług 
czy systemy irygacyjne, pozwoliły zintensyfikować uprawy. 
Nadwyżki produkowanej żywności, które można było 
sprzedawać oraz włączenie Azji Południowo-Wschodniej 
do globalnej sieci szlaków handlowych, znanych jako szla-
ki jedwabne, spowodowały wykształcenie się warstwy rze-
mieślników. Wzrost zamożności społeczeństwa, a także 
pojawienie się religii i ideologii legitymującej władzę po-
zwoliły na założenie pierwszych dynastii, w których władza 
przechodziła z ojca na syna77. Co najważniejsze, po raz 
pierwszy wiedza o przeszłości czerpana jest nie tylko ze 
źródeł archeologicznych, ale również z tekstów zagranicz-
nych dyplomantów oraz kupców czy stel wznoszonych 
przez lokalnych władców. Stopniowa konsolidacja władzy 
doprowadziła na początku IX wieku do powstania uniwer-
salnej monarchii. Kontrolowała ona większość kontynen-
talnej Azji Południowo-Wschodniej oraz dysponowała 
autorytetem potrzebnym do wykonania ambitnych projek-
tów budowlanych na terenie stolicy Imperium, Wielkiego 
Angkor.  

77 Alternatywna linia sukcesji obejmowała przejęcie władzy przez brata władcy 
(więcej. Vickery 1998). 





Il. 10. Renesansowa mapa Azji Południowo-Wschodniej 
 na podstawie Ptolemeusza.  



Il. 11. Sieć kanałów łączących Angkor Borei i Óc Eo. 
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Imperium Khmerskie (802 - 1432)

Formowanie się Imperium. Od panowania 
Dżajawarmana II do zdobycia Wielkiego 
Angkor przez wojska Czampy 

Okres między latami 802 a 1432, nazywany angkoryj-
skim, to złoty wiek cywilizacji Khmerów. Michael Coe1, 
badacz społeczności mezoamerykańskich, zajmujący się też 
studiami porównawczymi, zaproponował, aby – analo-
gicznie do chronologii kultury Majów – nazywać okres 
angkoryjski klasycznym. Coe wyróżnił także cechy, które 
definiowały kulturę Khmerów w tym okresie, takie jak: 

• uniwersalny monarcha jako głowa państwa,
• stolica (poza trwającą dwie dekady przerwą) leżąca

na terenie Wielkiego Angkor,
• Hinduizm i/albo Buddyzm Mahajana jako religia

państwowa,
• obecność świątyń wykonanych z kamienia (lateryt

i piaskowiec)2,
• obecność świątyń państwowych i poświęconych

boskim przodkom władców,
• obecność Ling jako statuy kultowej,

1 Coe 2003, s. 97. 
2 Autor tej pracy wskazuje również, że część świątyń budowano z cegły. 
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• kaplice w formie wież, nazywane prasat, mieszczą-
ce posąg bóstwa; rozmieszczone na planie krzyża
bądź oczek w kostce do gry, często zbudowane na
platformie,

• monumentalna infrastruktura związana z gospo-
darką wodną,  między innymi kanały oraz zbiorni-
ki wodne (baray),

• rozwinięta sieć dróg, nasypów i kamiennych mo-
stów,

• inskrypcje zapisane zarówno w sanskrycie, jak i ję-
zyku khmerskim,

• sztuka hinduistyczna

Za datę, która wyznacza początek okresu angkoryjskie-
go, uważa się rok 802, w którym to Dżajawarman II3 
ogłosił się władcą uniwersalnym, Dewaradżą. Historia 
życia tej osoby panującej znana jest dzięki steli z Sdok Kak 
Thom4 (Il. 12), odnalezionej na Khorat, niedaleko współ-
czesnej granicy tajsko-khmerskiej. Stelę tę, nazywana w 
skrócie SKT, datuje się na około 1052 r. Zawiera ona in-
formacje na temat wczesnego państwa Khmerów i stanowi 
bezcenne źródło historyczne. Według inskrypcji z SKT, 
Dżajawarman spędził młodość w kraju Jawa, być może 
jako zakładnik. Interpretacja lokalizacji tego miejsca nie 
jest jednoznaczna, bardziej prawdopodobne wydaje się, że 

3 Którego imię oznacza „chroniony przez zwycięstwo”. 
4 Finot 1915. 
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termin ten dotyczy regionu we współczesnej Malezji niż 
indonezyjskiej wyspy5. Powróciwszy na tereny obecnej 
Kambodży objął we władanie obszar wokół miasta Indra-
pura (położony w okolicy współczesnego miasta Kompong 
Cham). Stamtąd rozpoczął podbój ziem khmerskich. Po-
czątkowo zajął tereny prawego brzegu Mekongu, gdzie 
zdobył miasto Vyadhapura, będące bazą dla dalszej eks-
pansji. Następnie władca podbił ziemie leżące w środko-
wym biegu Mekongu, w tym świątynie w Wat Phu, potem 
zaś tereny na północnym brzegu jeziora Tonle Sap. Wła-
śnie w tym ostatnim regionie władca postanowił wznieść 
swoją stolicę, którą nazwał Hariharalaya6.  

Być może wybierając to miejsce na centrum władzy 
Dżajawarman II kierował się względami religijnymi. Hari-
haralaya znajduje się na rozległej równinie pomiędzy jezio-
rem Tonle Sap a górami Kulen. Teren ten odzwierciedla 
więc dolinę świętej rzeki Ganges, a wspomniane góry 
symbolicznie reprezentują Himalaje. Badania palinolo-
giczne wykazały, że obszar ten był wcześniej zasiedlony, 
poświadczono również uprawę ryżu7. Wkrótce jednak 
pierwsza stolica została opuszczona, a dwór przeniósł się 
do wzniesionego w Kulen miasta Mahendraparvata, które-
go nazwa oznacza Góra Indry, Króla Bogów. Być może 
wybór tej lokalizacji wiązał się z potrzebą umieszczenia 
królewskiej siedziby w miejscu łatwiejszym do obrony, 

5 Jacques 1992. 
6 Jacques i Dumont 1999. 
7 Penny et al. 2006. 
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gdyż władza nad tak rozległymi terenami nie była jeszcze 
ugruntowana. To właśnie w tym miejscu Dżajawarmana 
koronowano na uniwersalnego monarchę8. We wspo-
mnianym okresie w Kulen powstała ceglana świątynia 
nazwana Prasat Rong Chen. Następnie, według inskrypcji 
SKT, władca powrócił do Hariharalayi, gdzie szybko 
zmarł.  

Dzieło pierwszego panującego kontynuowane konty-
nuował jego syn Dżajawarmana III oraz wnuk Indrawar-
mana I9. Ostatni z nich zapisał się w historii dzięki ambit-
nym projektom budowlanym prowadzonym na terenie 
Hariharalayi10. Pierwsza z monumentalnych świątyń, 
znajdująca się w Roluos, wzniesiona została przez Indra-
warmana I i zadedykowano ją przodkom (ang. ancestral-
temple) Było to Preah Ko (Il. 13), której współczesna na-
zwa oznacza „Święty Byk”. Nazwa pochodzi od znalezio-
nego 
w pobliżu świątyni posągu Nandin, byka będącego wierz-
chowcem Śiwy. Miejsce świątynne, otoczone laterytowym 
murem, składało się z sześciu ceglanych wież – kaplic11. 
Według inskrypcji zostało konsekrowane w roku 880. 
Położona na południe od Preah Ko świątynia państwowa 
(ang. statetemple) Bakong została otoczona podwójną fosą 

8 Finot 1915. 
9 Chronionego przez Indrę.  
10 Zamiennie używa się określenia Roluos, pochodzącego od nazwy współcze-
snej wsi. 
11 Zamiennie używane będzie khmerskiej określenie prasat.  



Imperium Khmerskie (802 – 1432)  129 

i miała kształt piramidy. Platformę obłożono zdobionym 
płaskorzeźbami piaskowcem, natomiast sześć kaplic wyko-
nano z cegły. Badania archeologiczne wykazały, że okręg 
świątynny służył wyłącznie jako miejsce do odprawiania 
rytuałów. W odróżnieniu od późniejszych świątyń, nie był 
zamieszkały przez wspólnotę kapłanów oraz mnichów12. 
Kształt piramidy symbolizował szczyt mitycznej góry Ne-
ru13. Dopełnieniem prac konstrukcyjnych była budowa 
pierwszego w historii monumentalnego barayu, nazwane-
go Indratataka, „Morze Indry”, o wymiarach 2 km 
x 800 m.  

Zasięg Imperium14 w tym okresie można rekonstruo-
wać na podstawie dystrybucji królewskich inskrypcji. Pań-
stwo Indrawarmana I na pewno obejmowało obszary ba-
senu jeziora Tonle Sap z przyległą częścią doliny Mekongu 
oraz co najmniej południową część płaskowyżu Khorat.  

Po śmierci Indrawarmana I nastąpiła krótka wojna 
o sukcesję, której, według niektórych źródeł punktem
kulminacyjnym była bitwa okrętów na jeziorze Tonle
Sap15. Z potyczki zwycięsko wyszedł Jaśowarman I16, ko-

12 Pottier 2007. 
13 Coe 2003, s. 101-102. 
14 Zamiennie używane będą określenie Imperium, Państwo i Królestwo 
Khmerów. Podyktowane jest to brakiem jednoznacznego tłumaczenia na język 
polski określenia ច្រកភពែខ� រ.  
15 Jacques i Freeman 2006. 
16 „Chroniony przez chwałę”.  
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ronowany w roku 889/89017. Pierwszą decyzją władcy 
było wybudowanie na terenie całego królestwa stu aśram18. 
Dzięki temu możemy precyzyjnie wyznaczyć zasięg pań-
stwa w tym okresie. Obejmowało ono całą współczesną 
Kambodżę, płaskowyż Khorat po Phnom Rung oraz tere-
ny wokół Wat Phu we współczesnym południowym Lao-
sie19. Na obszarze Hariharalaji Jaśowarman wzniósł świą-
tynie Lolei, znajdującą się na sztucznej wyspie na środku 
Indratataki. Tradycja budowania  miejsc świątynnych na 
barayach, nazywanych mebon, być może wywodzi się 
z potrzeby kontroli aktualnej wysokości lustra zbiornika, 
określającej objętość wody, która pozostała20. Jednak naj-
ważniejszą decyzją władcy było przeniesienie stolicy z Ha-
riharalayi kilkadziesiąt kilometrów na północny-zachód, 
na obszar znany dzisiaj jako Angkor Właściwe21.  

Z pewnością przy planowaniu nowej stolicy ważną rolę 
odegrała geomancja oraz wskazówki braminów. Centralną 
częścią miasta Jaśodharapura, „Miasto Rodzące Złoto”, 
stanowiła świątynia – piramida Phnom Bakheng, położona 

17 Ze względu na fakt, że rok w kalendarzu khmerskim zaczyna się w innym 
miesiącu niż w kalendarzu gregoriańskim, jeżeli w tekście historycznym wy-
stępuje tylko data roczna należy przy korelacji z kalendarzem gregoriańskim 
uwzględnić dwa sąsiadujące ze sobą lata.  
18 Pustelnia bądź miejsce gdzie naucza guru. 
19 Jacques i Freeman 2006. 
20 Fletcher, informacja ustna. 
21 Angkor właściwe w odniesieniu do kompleksu architektury monumentalnej 
znajdującego się na liście UNESCO, Wielkie Angkor jest terminem określają-
cym kompleks urbanistyczny o niskiej gęstości zaludnienia, o powierzchni 
około 1000 km2. 
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na sztucznie spłaszczonym wierzchołku wzgórza. Została 
ona konsekrowana w 907 roku. Miała formę pięciostop-
niowej piramidy, na szczycie której wznosiło się pięć prasa-
tów w układzie podobnym do oczek na kostce do gry. Na 
poszczególnych stopniach ustawiono łącznie sto osiem 
kaplic22, a w celi głównego prasatu znajdowała się linga. 
Kolejnym monumentalnym założeniem wzniesionym 
przez Jaśowarmana była świątynia na szczycie Phnom Bok, 
ponad dwustumetrowego wzgórza położonego na wschód 
od Phnom Bakheng.  

Philippe Stern23 zwraca uwagę na fakt, że obowiązkiem 
władcy Kambodży było również budowanie monumental-
nych obiektów związanych z gospodarką wodną. Dziełem 
Jaśowarmana jest Baray Wschodni o wymiarach 8 x 2 km. 
Jest to jeden z największych na świecie sztucznych zbiorni-
ków wodnych doby preindustrialnej.  
 Po śmierci Jaśowarmana władzę przejął Harszawarman 
panujący 23 lata, a następnie jego brat Iszanawarman. 
Okres rządów tych władców nie jest dobrze rozpoznany 
z powodu niewielkiej liczby znanych inskrypcji. Konty-
nuowali oni politykę budowlaną swojego ojca. Drugi 
z władców kojarzony jest z dwoma projektami budowla-
nymi. Była to miniaturowa świątynia – piramida Baksei 
Chamkrong, położona nieco na północ od Phnom Bakh-

22 Dumarçay i Smithies 2003. 
23 Stern 1927. 
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eng oraz ceglana świątynia składająca się z trzech kaplic, 
znana jako Prasat Kravan.  
 Po Iszanawarmanie omawianymi terenami władał Dża-
jawarman IV, wywodzący się najprawdopodobniej z bocz-
nej gałęzi dynastii królewskiej. Panowanie jego jest waż-
nym punktem zwrotnym, ponieważ przeniósł on stolicę 
z obszaru Wielkiego Angkor do położonego około 90 km 
na północny wschód Koh Ker. Powody tej decyzji nie są 
do końca jasne, być może obszar ten był centrum dzielni-
cy, którą zarządzał Dżajawarman przed wstąpieniem na 
tron, a z powodu niepewnej sytuacji w starej stolicy chciał 
być bliżej swojego politycznego zaplecza24. Kok Ker znane 
jest przede wszystkim z monumentalnego okręgu kultowe-
go, badanego w ostatnim dziesięcioleciu przez naukowców 
z Węgier25. Centrum tegoż okręgu była państwowa świą-
tynia – Prasat Thom oraz siedmiostopniowa piramida 
o wysokości 62 metrów – Prang, niegdyś zwieńczona mo-
numentalną lingą (Il. 14). Dżajawarman IV panował od
928 do 941. Następnie na tron wstąpił Haszawarman II,
który w trzecim roku panowania przeniósł stolicę z powro-
tem na teren Wielkiego Angkor. Sam wkrótce zmarł. Wy-
niki najnowszych prac, w których w sezonie wykopalisko-
wym 2013/2014 udział brali również młodzi polscy bada-
cze, wskazują, że przyczyną opuszczenia Koh Ker były nie

24 Evans, informacja ustna. 
25 Chen 2012. 
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tylko względy polityczne, ale również niewłaściwie wyko-
nane elementy infrastruktury gospodarki wodnej26.  
 Kolejnym królem był Radżendrawarman, który przy-
wrócił swoją zwierzchność nad niektórymi wasalami wład-
ców Imperium. Uniezależnili się oni wykorzystując osła-
bienie władzy w czasie epizodu w Koh Ker,. Wspomniany 
władca, na południe od wschodniego barayu, zbudował 
swoją świątynię państwową – Pre Rup. Została ona konse-
krowana w roku 961. Składała się z pięciu kaplic. Kolej-
nym miejscem świątynnym, wzniesionym za panowania 
tego władcy, był mebon wschodniego barayu. Radżendra-
warman to także pierwszy rządzący, który mimo tolerancji 
dla hinduizmu był buddystą. Ostatnim projektem archi-
tektonicznym, jaki zapoczątkował ten władca, a który zo-
stał dokończony przez jego syna i następcę Dżajawarmana 
V, jest położona w północno-wschodniej części Wielkiego 
Angkor Banteay Srei. Nazwa świątyni, którą tłumaczy się 
jako „Miasto/Twierdza Kobiet”, pochodzi od niezwykle 
wyrafinowanych płaskorzeźb wykonanych w czerwonym 
piaskowcu, które według legendy mogły zostać stworzone 
tylko przez delikatne kobiece dłonie. Miejsce to, jako jed-
no z pierwszych zabytków na terenie Kambodży, zostało, 
w latach dwudziestych XX wieku, poddane renowacji me-
todą anastylozy. Metoda ta polegała na rozebraniu a na-
stępnie złożeniu na nowo uszkodzonego zabytku architek-

26 Evans, informacja ustna. 
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tonicznego27. Ponadto Dżajawarman rozpoczął też budo-
wę swojej świątyni, nazywanej Ta Keo, umieszczonej na 
zachód od Wschodniego Barayu. Prace budowlane zostały 
jednak przerwane, prawdopodobnie z powodu uderzenia 
pioruna w szczyt wznoszonej piramidy, co uznano za zły 
omen28. Współcześnie, to porzucone z dnia na dzień miej-
sce pracy pozwala archeologom oraz historykom architek-
tury na rekonstrukcję technik budowlanych stosowanych 
przez średniowiecznych Khmerów29. Dżajawarman V 
zmarł około roku tysięcznego, zaś jego następca Uda-
jaditjawarman I rządził jedynie przez rok. Potem wybuchła 
wojna domowa pomiędzy dwoma książętami, Dżajawira-
warmanem, rządzącym zachodnią część Imperium i stolicą 
oraz panującym na wschodzie Surjawarmanem I. Trwające 
przez blisko dekadę krwawe starcia zakończyły się zwycię-
stwem Sujawarmana, który w 1011 przejął kontrolę nad 
całością khmerskiego terytorium. Według tekstów histo-
rycznych miał on wezwać cztery tysiące najwyższych 
urzędników przed swój tron, gdzie złożyć składali przysię-
gę wierności nowemu władcy. Trwające prawie trzy deka-
dy, do roku 1049, panowanie Surjawarmana I charaktery-
zowało się przede wszystkim ekspansją terytorialną pań-
stwa, ponadto wznowieniem programu budowy monu-
mentalnych założeń kultowych oraz infrastruktury gospo-
darki wodnej. Z inżynieryjnego punktu widzenia najwięk-

27 Mertens 1984. 
28 Coe, s. 112. 
29 André el al. 2008. 
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sze wyzwanie stanowiła budowa Zachodniego Barayu, 
największego ze sztucznych zbiorników wodnych wybu-
dowanych przez władców khmerskich. Baray miał ponad 
8 km długości, 2.2 km szerokości i mieścił około 48 mi-
lionów metrów sześciennych wody (Il. 15). Surjawarman I 
w czasie swojego panowania wzniósł także pałac królewski 
używany przez późniejszych władców aż do czasu opusz-
czenia Angkor w XV wieku. Pałac ten, wzniesiony przede 
wszystkim z drewna, nie zachował się do naszych czasów, 
jednak wymiary otaczającego go laterytowego muru30 
świadczą o monumentalizmie tego założenia. Władca kazał 
również budowa świątynie poza obszarem Wielkiego Ang-
kor. Największą z świątyń nich jest Preah Vihear położona 
na klifie skalnym w górach Dangrek. Dedykowana ona 
była Śiwie i już wcześniej pełniła funkcje sanktuarium, 
jednakże to dopiero budowniczy działający z rozkazu 
Surjawarmana I nadali jej ostateczny kształt. Składała się 
ona z kilku zespołów kaplic położonych na stoku i połą-
czonych monumentalnymi schodami. Za najwyżej usytu-
owaną kaplicą, będącą jednocześnie najważniejszą częścią 
założenia, znajduje się mająca prawie pół kilometra niemal 
pionowa ściana skalna. Bez wątpienia założenie to domi-
nowało nad otaczającym je krajobrazem i stanowiło wizu-
alny przykład potęgi władcy. Świątynia ta współcześnie jest 
przyczyną khmersko-tajskiego zatargu granicznego, a nie-
pokoje te spowodowały śmierć wojskowych oraz ludności 

30 600 x 250 metrów, wysokość muru równa około 6 metrów. 
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cywilnej po obu stronach konfliktu31. Ponadto wspomnia-
ny władca prowadził ekspansję militarną na zachód, zaj-
mując dolinę Menamu i włączając do Imperium miasto 
Louvo32.  
 Po śmierci Surjawarmana I rządy przejął Udajaditja-
warman II, którego panowanie wiąże się z okresem bun-
tów oraz niepokojów. W tym czasie wzniesiono położoną 
na południe od pałacu królewskiego świątynię – piramidę 
nazywaną Baphuon. Znana jest ona z niezwykle realistycz-
nych reliefów przedstawiających sceny z sanskryckich epo-
sów33. Obecnie ten monument stanowi źródło wielu pro-
blemów badawczych. W ramach procesu anastylozy został 
on rozebrany, jednak w wyniku wojny domowej z drugiej 
połowy XX wieku niemożliwa była rekonstrukcja. Dodat-
kowo, co jeszcze gorsze, zaginęła dokumentacja, w wyniku 
czego obecnie konserwatorzy stoją przed problemem „zło-
żenia największych puzzli 3D na świecie”34. Kontrowersje 
wśród badaczy wzbudza również dobudowany do ściany 
zachodniej monumentalny posąg leżącego Buddy z końca 
XV wieku.  Nie ma zgody wśród konserwatorów czy 
przywrócić świątyni oryginalny wygląd z czasów angkoryj-
skich, czy zachować późniejsze modyfikacje, jako część 
palimpsestu tworzącego krajobraz kulturowy.  

31 Cuasay 1998. 
32 Alternatywna transkrypcja Lavo. Współeczesne Lop Buri w Tajlandii. 
33 Southworth 2008. 
34 Pottier, informacja ustna. 
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 Panowanie Udajaditjawarman II trwało do jego śmierci 
w roku 1066,w którym to na tron wstąpił brat zmarłego 
władcy – Harszawarman III. Jego czternastoletnie rządy są 
słabo rozpoznane, niemniej jednak wiążą się z niepokojami 
wewnętrznymi oraz najazdami Czamów35. W roku 1080, 
w wyniku przewrotu wojskowego, na czele państwa stanął 
pochodzący z płaskowyżu Khorat książę, który po korona-
cji przyjął imię Dżajawarman VI. Władca ten znany jest 
przede wszystkim ze śmiałych projektów budowlanych 
prowadzonych na terenie dzielnicy, z której pochodził. 
Świątynia w Phimai, charakteryzująca się wieżami 
w kształcie kwiatu lotosu, usytuowana na osi północ-
południe, uważana jest za pierwowzór Angkor Watt36. 
Wspomniane założenie świątynne połączone było z Ang-
kor królewską drogą liczącą 300 km i biegnącą na nasypie. 
Do dzisiaj zachowały się liczne jej odcinki oraz murowane 
mosty37.  
 Po śmierci Dżajawarmana VI władzę przejął jego brat 
Dharanindrawarman I, którego krótkie panowanie (1107 
– 1112) zakończył przewrót. Wyniósł on jednocześnie na
tron bratanka poprzednika – Surjawarmana II38. Uważa się
go za jednego z najwybitniejszych władców khmerskich.

35 Mówiąca językami austronezyjskimi ludność zamieszkująca środkową część 
Wietnamu, tworząca w średniowieczu państwo Czampa.   
36 Levy 2001. 
37 Lertlum 2003; Hendrikson 2010. 
38 Vickery 1985. 
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To właśnie za jego panowania wzniesiono39 Angkor Watt 
(Il. 16), będący jednym z największych założeń sakralnych 
na świecie. To założenie, położone na sztucznej wyspie 
oddzielonej od reszty Wielkiego Angkor fosą szeroką na 
200 m. Wewnątrz świątyni znajdują się trzy klauzu-
ry/okręgi (ang. enclosure) utworzone poprzez galerie boga-
to zdobione płaskorzeźbami. Angkor Watt jest świątynią 
grobową, o czym świadczy fakt, że w przeciwieństwie do 
większości angkoryjskich świątyń główne wejście, gapura, 
zorientowano na zachód, kierunek utożsamiany ze śmier-
cią. Do dzisiaj w świadomości Khmerów Angkor Watt 
łączony jest z największym rozkwitem ich państwa, a jego 
przedstawienie znajduje się chociażby na współczesnej 
fladze Kambodży. Surjawarman II wzniósł również kilka 
mniejszych założeń, między innymi położną na przedgórzu 
Kulen świątynię Beng Mealea oraz znajdującą się na szczy-
cie wygasłego wulkanu dominującego nad płaskowyżem 
Khorat śiwaicką Phnom Rung. Władca przeprowadził 
ponadto kilka kampanii wojennych mających na celu roz-
szerzenie granic królestwa. Na zachodzie umocnił on wła-
dzę na terenie doliny Menamu, łącznie z górnym biegiem 
tej rzeki, w okolicy współczesnej granicy Tajlandii 
i Mjanmy. Na południu władza jego sięgała po środkową 
część Półwyspu Malajskiego. Mniej trwałe okazały się zie-
mie uzyskane na wschodzie. Wojska Surjawarmana zdoby-
ły i złupiły (w czasie kampanii w latach 1144 – 1145) sto-

39 Po śmierci władcy trwały jeszcze prace wykończeniowe. 
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licę Czampy – Vijaya, a także z sukcesami walczyły z pań-
stwem Da Viet na północy Wietnamu. Wyprawy te nie 
zapewniły jednak stałej dominacji nad wspomnianym tery-
torium. Po śmierci Surjawarmana II około połowy XII 
wieku królestwem rządziło trzech słabych władców: Dha-
ranindrawarman II, Jaszowarman II i Tribuwanaditja-
warman. Ich polityka doprowadziła do tragicznego wyda-
rzenia. W roku 1177władca Czampy, Dżaja Indrawarman, 
w rewanżu za zniszczenie stolicy swojego państwa przez 
Surjawarmana II, przeprowadziła błyskawiczną kampanię 
wojenną. Dzięki działaniom swojej marynarki, która 
wpłynęła na wody jeziora Tonle Sap, zdobył i złupił Ang-
kor. Być może z tym wydarzeniem związane są ślady poża-
ru pałacu królewskiego, odkryte w trakcie prac archeolo-
gicznych przez B. P. Groslier’a (niepublikowany raport 
z wykopalisk). Zdobycie Wielkiego Angkor zapoczątkowa-
ło okres bezkrólewia, który zakończyła dopiero konsolida-
cja władzy przez Dżajawarmana VII. 

„Złoty wiek” Imperium Khmerskiego za pa-
nowania Dżajawarmana VII (1181 – 1218) 

 Po zdobyciu Jaśodharapury przez wojska Czamów na-
stąpił okres chaosu i bezkrólewia, który, jak już wspo-
mniano, zakończył się dopiero po przejęciu władzy przez 
Dżajawarmana VII, uznawanego za największego władcę 
Kambodży w historii40. Niewiele wiadomo o młodości 

40 Cœdès 1935. 
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tego władcy. Był on członkiem rodziny królewskiej, prze-
znaczono go do stanu duchownego. Będąc mnichem bud-
dyjskim spędził większość swojego życia poza centrum 
władzy. Już jako dojrzały mężczyzna, mający ponad pięć-
dziesiąt lat, postanowił powrócić do stolicy i zbrojnie za-
prowadzić porządek oraz zostać władcą. Historia zdobycia 
zwierzchności przedstawiona została na reliefie w Bajon. 
W 1181 Dżajawarman pokonał rywali i stał się władcą 
uniwersalnym. Jednakże jako buddysta usunął z dworu 
braminów, a także zrezygnował z używania tytułu króla – 
boga. Nowy władca stanął przed problemem odbudowy 
stolicy oraz konieczności narzucenia zwierzchności wasa-
lom. Na zachodzie umacniała się bowiem władza książąt 
tajskich41, którzy założyli pierwsze scentralizowane pań-
stwo ze stolicą w Sukhothai. 
 Panowanie Dżajawarmana wiąże się z powstaniem licz-
nych monumentalnych świątyń buddyjskich. Najważniej-
szą z nich było państwowe Bajon (Il. 17), znajdujące się 
w centrum nowego założenia miejskiego Angkor Thom. 
Miasto to otoczono murem oraz fosą Wzniesiono je na 
planie kwadratu o boku długości około3 kilometrów. Do 
wnętrza ośrodka prowadziło pięć monumentalnych bram 
ozdobionych charakterystycznymi dla architektury tego 
okresu twarzami. Wjazdy te stanowiła jednak bardziej 

41 Tajowie są ludem mówiącym językiem z rodziny sino-tybetańskiej (Maje-
wicz 1989), którzy w okresie wczesnego średniowiecza stopniowo migrowali 
na tereny doliny Menamu. 
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symboliczną granice niż faktyczną ochronę, ponieważ ich 
wartość obronna była wyjątkowo niska42.  

Świątynia Bajon znana jest przede wszystkim z wież, 
które zdobią skierowane w cztery strony świata twarze, 
będące przedstawieniem oblicza króla bądź buddy43. Kon-
sekrowano ją jako przybytek buddyjski, jednak niektóre 
części poświęcone zostały bóstwom hinduistycznym, co 
odzwierciedla tolerancję religijną panującą w tym okresie. 
Płaskorzeźby znajdujące się w licznych galeriach przesta-
wiają sceny mityczne, a także wyprawy wojenne króla oraz 
życie codzienne imperium Khmerów (Il. 18). Te źródła 
ikonograficzne, obok pochodzącej z końca XIII wieku 
kroniki chińskiego dyplomaty Zhou Daguan, są jedynymi 
przekazami historycznymi dotyczącymi niższych warstw 
społeczeństwa średniowiecznej Kambodży. Dżajawarman 
VII wzniósł również dwie świątynie dla upamiętnienia 
swoich rodziców, Preah Khan poświęcone jego ojcu oraz 
Ta Prohm dla swojej matki. To drugie założenie zostało 
otoczone murem o wymiarach 1000 m x 650 m. Na tere-
nie okręgu świątynnego mieszkała wspólnota mnichów. 
Wejść do środka można było poprzez jedną z czterech 
monumentalnych bram, umiejscowionych po jednej na 
każdą stronę świata. Świątynię zorientowano na wschód, 
składała się z pięciu prostokątnych galerii otaczających 
centralne sanktuarium. Odkryte tam reliefy są skromniej-

42 Brotherson, informacja ustna. 
43 Cunin et al. 2007. 
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sze niż np. w Bajon i dotyczą głównie historii z życia Bud-
dy. W odróżnieniu od Ta Prohm, Preah Khan otoczono 
fosą. Świątynia ta, oprócz głównej kaplicy dedykowanej 
Buddzie, miała również satelitarne miejsca przeznaczone 
Śiwie, Wisznu oraz królewskim przodkom. W tym okresie 
miejsca świątynne były ośrodkami życia religijnego i go-
spodarczego. Według tekstów źródłowych Ta Prohm za-
mieszkiwało 12640 mnichów oraz tancerek, a niemal 
osiemdziesiąt tysięcy ludzi żyło we wsiach będących wła-
snością świątyni. 
 Każdy z władców khmerskich legitymizował swoją wła-
dzę także poprzez rozwój infrastruktury związanej z go-
spodarką wodną. Dżajawarman VII zbudował swój mo-
numentalny zbiornik w północnej części Angkor44. Na-
zwano go Dżajatataka, „Morze Zwycięstwa”. Miał długość 
3500 m x 900 m. 
 Ponadto w historiografii Dżajawarman VII przedsta-
wiany jest jako buddysta, który okazuje współczucie swo-
im poddanym. Wyrazem tego miało być założenie przez 
władcę sieci 102 gościńców (ang. hospital) dla podróż-
nych. Ich pozostałości (przylegające do dróg królewskich), 
w postaci licznych konstrukcji wykonanych z piaskowca 
oraz laterytu znajdowane są na terenie Kambodży i Taj-
landii45.  

44 Coe 2003, s. 125. 
45 Im Sokrity, informacja ustna. 
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 Niewątpliwie Dżajawarman VII był wyjątkowo uzdol-
nionym władcą, który odbudował stolicę, oraz odzyskał 
zbrojnie utracone przez poprzedników terytoria. Niestety 
po jego śmierci około roku 121846, Imperium Khmerskie 
stopniowo traciło swoje wpływy oraz  potęgę, co ostatecz-
nie doprowadziło do opuszczenia stolicy w pierwszej po-
łowie XV wieku.  

Upadek Angkor i przeniesienie środka 
ciężkości państwa Khmerów na obszary 
nad dolnym Mekongiem 

Następcą Dżajawarmana VII był jego syn Indrawarman 
II, również buddysta, który kontynuował politykę ojca. 
Niewiele wiadomo jednak o panowaniu tego władcy. na-
stępcą kolejnym królem został Dżajawarman VIII, który 
rządził w latach 1243 – 1295. 
 W drugiej połowie XIII wieku w Angkor nastąpił okres 
ikonoklazmu, nazywanego także reakcją hinduistyczną47. 
W tym czasie, ze względu na brak źródeł trudnym do do-
kładniejszego określenia chronologicznego, niszczono 
przedstawienia Buddy. Skala tej systematycznej destruk-
cji48 sugeruje, że były to praktyki co najmniej popierane, 
o ile nie wręcz zarządzone przez samego władcę. Dżaja-

46 Następuje rozbieżność pomiędzy autorami, np. M. Coe (2003, s. 128) 
podaję datę „około 1215”.  
47 Coe 2003, s. 128-129. 
48 Michael Coe podaje, że na samych dekoracjach szczytu murów otaczających 
Preah Khan, Ta Prohm i BanteayKdei zniszczono około 45 tys. przedstawień 
Buddy.  
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warman VIII został obalony przez swojego zięcia Indra-
warmana III, który był buddystą, jednak w przeciwień-
stwie do swoich poprzedników najprawdopodobniej wy-
znawał szkołę Therawady. Indrawaman III abdykował na 
rzecz Indrajayavarmana w roku 1308. Uznawany jest on 
przez Michaela Coe49 za ostatniego władcę okresu klasycz-
nego, trwającego do roku 1327. Wtedy wzniesiona została 
ostatnia znana stela zawierająca tekst historyczny w san-
skrycie, dotyczący przodków Indrajayavarmana. Po roku 
1327 państwem Khmerów rządziło jeszcze ośmiu panują-
cych, jednak w tym okresie znalazło się ono na krawędzi 
upadku.  
 Przed przystąpieniem do analizy przyczyn oraz skutków 
upadku klasycznej cywilizacji Khmerów, warto najpierw 
zastanowić się nad samą definicją upadku czy załamania 
cywilizacji. Antropolodzy kulturowi proponują nam różne 
definicje. Jared Diamond pisze: „Przez upadek rozumiem 
drastyczne zmniejszenie się populacji ludzi i zmiany 
w strukturze politycznej bądź ekonomicznej czy społecznej 
występujące na znacznym obszarze przez dłuższy czas”50. 
Podejście to oznacza, że załamanie się rozwoju cywilizacji 
nie pociąga za sobą „zniknięcia” ludności, która daną 
kulturę tworzyła. Lansowany jeszcze w XIX wieku pogląd 
o zaginionych cywilizacjach i „opuszczonych ruinach”
w opinii autora tego tekstu to przeżytek epoki

49 Coe 2003, s. 130. 
50 Diamond 2005, s. 27. 
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romantyzmu. Rozwijając myśl Diamonda, upadek niesie 
ze sobą drastyczny spadek produkcji, a co z tym związane 
– populacji oraz głębokie zmiany socjopolityczne. Nie
można natomiast, co zostało wspomniane wyżej, mówić
o „całkowitej zagładzie ludności”. W przypadku Imperium
Khmerów mamy do czynienia ze znaczną redukcją
terytorialną – z państwa kontrolującego dużą część Azji
Południowo-Wschodniej do obszaru nowożytnego,
niepodległego państwa, obecnie o dużo mniejszym
znaczeniu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku
Majów. Po upadku ich wielkich miast, południowy
Meksyk, Belize oraz Gwatemalę w dalszym ciągu
zamieszkiwała kilkumilionowa populacja mówiąca
językami majańskimi, głównie językiem Yucatec. O krok
dalej posuwają się Patricia McAnany i Norman Yoffee51

w swoim opracowaniu, będącym odpowiedzią na tezy
zawarte w książce Diamonda. Autorzy kwestionują
rozumienie „upadku” jako załamania się rozwoju kultury,
a także przekonują, że akty takie jak chociażby opuszczenie
miasta przez jego mieszkańców są po prostu elementem
przystosowania się do nowej sytuacji gospodarczej,
ekologicznej czy politycznej. Uniwersalna definicja może
więc brzmieć: upadek to znaczący kryzys demograficzny,
załamanie się produkcji rzemieślniczej i rolnej, opuszczenie
dotychczasowych siedzib oraz daleko idące zmiany
w strukturze społecznej.

51 McAnany i Yoffee 2010. 
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 Aby lepiej zrozumieć przyczyny upadku, można 
je usystematyzować. Diamond stworzył „typologię” 
czynników wpływających na załamanie się rozwoju 
cywilizacji52. Za pierwszy z nich można uznać zmiany 
klimatyczne, które występowały na naszej planecie od 
najdawniejszych czasów53. Znane są liczne przypadki, 
kiedy ocieplenie, ochłodzenie czy zmiana ilości opadów 
wpływała na rozwój bądź załamanie się konkretnej 
cywilizacji. Ponadto w historii ludzkości zdarzały się 
sytuacje, kiedy zmiany klimatyczne zachodzące w tym 
samym czasie na danym terenie powodują regres u jednej, 
a szybki rozwój u drugiej kultury. Za przykład posłużyć 
może kwestia Innuitów i Normanów na Grenlandi 
i w czasie przejścia ze Średniowiecznego Optimum 
Klimatycznego do Małej Epoki Lodowcowej. Drugi ze 
wspomnianych czynników stanowi nadmierna eksploatacja 
środowiska przez społeczeństwo. Obecnie trwa dyskusja 
nad skutkami rabunkowej gospodarki, jednak już grupy 
pradziejowe swoim gospodarowaniem doprowadzały do 
katastrof ekologicznych. Warto tutaj przywołać przykład 
deforestacji54 Wyspy Wielkanocnej, która doprowadziła do 
upadku społeczeństwo Polinezyjczyków55. Trzeci zaś 
czynnik to agresja militarna. Jest on szczególnie łatwy do 
zdiagnozowania kiedy zachowane są źródła historyczne. 

52 Diamond 2005, s. 21-25. 
53 Kozłowski 1999. 
54 Wylesienie. 
55 Diamond 2005. 
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Czwarty z istotnych elementów można określić mianem 
„przyjaznego sąsiedztwa”. Pod tą nazwą należy rozumieć 
zachowania takie jak adoptowanie atrakcyjniejszej kultury 
sąsiada56. Do tej kategorii należą również zmiany na 
szlakach handlowych. Część miast w historii bogaciła się 
wskutek wymiany towarów. W przypadku zmiany 
przebiegu drogi handlowej miasto mogło utracić swoje 
główne źródło utrzymania i w konsekwencji podupadało. 
Ostatnim, piątym czynnikiem negatywnie wpływającym 
na rozwój cywilizacji, jest nastawienie społeczeństwa 
pradziejowego do zmian oraz ich reakcja na problemy. 
Bardziej konserwatywne grupy ludności miały większe 
trudności chociażby z zaakceptowaniem nowej sytuacji 
ekologicznej niż społeczeństwa bardziej otwarte na 
obserwowane przemiany. 
 Pierwszym z wymienionych czynników są zmiany 
klimatyczne. Badacze społeczeństwa Khmerów dysponują 
dobrze opracowanymi danymi paleoklimatologicznymi. 
W początkach XXI wieku prowadzono w Azji 
Południowo-Wschodniej badania dendroklimatologi-
czne57, które ujawniły szereg interesujących faktów. Były to 
między innymi ogromne susze, które w drugiej połowie 
XIV wieku nawiedzały Indochiny. Klimatolodzy wiążą 
je z przejściem ze Średniowiecznego Optimum 
Klimatycznego do Małej Epoki Lodowcowej. Pomiędzy 

56 Przykładem może być McDonaldyzacja. 
57 Buckley et al. 2010; 2014. 
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okresami suchymi zdarzały się katastrofalne powodzie, 
niszczące zaawansowany system irygacyjny miast, co 
dodatkowo pogłębiało kryzys. Interesująca, choć 
dotychczas niewyjaśniona przez naukowców, jest sprawa 
Oscylacji Południwopacyficznej. Badanie tego zagadnienia 
może pomóc zrozumieć wpływ Oceanu Spokojnego na 
kultury rozwijające się w jego basenie. Podsumowując, 
z pewnością oparta na rolnictwie gospodarka Khmerów 
doznała ogromnych strat z powodu globalnej zmiany 
klimatycznej. Ucierpiał zwłaszcza wrażliwy system 
irygacyjny, który mimo udokumentowanych 
archeologiczne prób restrukturyzacji, nie dawał rady 
zapewnić odpowiedniej ilości wody w przedłużających się 
okresach susz. 
 Drugim wymienianym czynnikiem była eksploatacja 
środowiska. Coe58 i Fletcher59 udowodnili, że w odpowie-
dzi na zmiany klimatyczne, Khmerzy rozpoczęli 
ekstensywną gospodarkę rolną opartą na zwiększeniu 
areału zasiewu. Prowadziło to do deforestacji oraz 
uprawiania ryżu „na sucho”, powodując szybsze 
wyjaławianie gleby. Skutkiem wyżej wymienionych działań 
były niepożądane zjawiska geomorfologiczne, takie jak 
obsuwanie się stoków czy przyspieszona erozja rzeczna. 
Dobrym przykładem ilustrującym stopień wspomnianej 
erozji spowodowanej działalnością ludzką mogą być 

58 Coe 2003. 
59 Fletcher 2008. 
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fundamenty mostów z czasów Imperium, które 
współcześnie znajdują się kilka metrów nad obecnym 
lustrem wody. Wyżej wymienione czynniki powodowały 
dalsze zmniejszenie obszaru ziem uprawnych oraz 
pogorszenie się ich jakości, co w następstwie pogłębiało 
kryzys produkcji rolnej. 
 Trzeci czynnik to agresja militarna. W przypadku 
Kambodży dysponujemy bogatą bazą przekazów 
historycznych, zarówno w postaci miejscowych stel, jak 
również tekstów chińskich dyplomatów i kupców60. 
Źródłem khmerskiej potęgi był handel ryżem. Uzyskane 
w ten sposób środki przeznaczano na opłacanie armii 
złożonej po części z najemników. Dysponując znaczną siłą 
militarną władcy średniowiecznej Kambodży narzucili 
swoją zwierzchność większości sąsiadów. Efektem 
załamania się produkcji ryżu był brak środków 
potrzebnych do opłacania wojsk. Znane są nie-
publikowane dotąd badania świątyń, w których układ 
otworów w ścianach sugeruje, że złota dekoracja świątyni 
została w okresie schyłkowym zamieniana na drewnianą. 
Może to sugerować drastyczną konieczność zdobycia 
środków finansowych. W wyniku redukcji potencjału 
militarnego ludy podległe wypowiedziały posłuszeństwo, 
a następnie zaczęły najeżdżać granice Imperium. Główna 
rolę w tych atakach odgrywali Tajowie oraz Czamowie. 
Khmerowie nie wytrzymali presji militarnej i w kon-

60 np. Zhou Daguan. 
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sekwencji zostali pokonani. Za symboliczną datę 
zakończenia epoki Angkor uznaje się rok 1431/1432, 
kiedy wojska tajskiego księstwa Ajuttaja61 zajęły oraz 
złupiły stolicę Imperium. W tej sytuacji dwór przeniósł się 
na południe, do Phnom Phen, które jest stolicą Kambodży 
do dzisiaj. 
 Kolejnym, niestety słabo rozpoznanym problemem, 
są zmiany na szlakach handlowych. W jednej z niewielu 
publikacji na ten temat, autorstwa Anthonego Reid’a62, 
zwraca się uwagę na zmianę panazjatyckich trendów 
w handlu, które przesunęły szlaki kupieckie z dala od 
Delty Mekongu. 
 Piąty element, czyli reakcja grup ludzkichna wyżej 
wymienione zmiany, w Kambodży w wyniku zbiegu 
okoliczności przebiegał w bardzo gwałtowny sposób. 
Społeczeństwa azjatyckie charakteryzowała daleko idąca 
tolerancja religijna. W XIV wieku w Kambodży zaczął 
rozpowszechniać się pochodzący z Sri Lanki prąd 
Buddyzmu – Therawada. Nowa religia rozprzestrzeniała 
się w okresie zmian klimatycznych, więc konserwatywna 
część społeczeństwa uznała, że susze i powodzie są 
wyrazem gniewu bogów. Rozpoczęły się represje religijne. 
Nowe, szeroko zakrojone prace budowlane mające 
przebłagać bogów dodatkowo obciążyły budżet państwa.  

U Khmerów pojawiły się wszystkie symptomy 

61 Coe 2003. 
62 Reid 1993. 
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świadczące o załamaniu rozwoju kultur: nastąpiło 
drastyczne osłabienie prężności demograficznej, spo-
wodowane spadkiem produkcji żywności w wyniki zmian 
klimatycznych lub erozji gleby. Wiązało się to również 
z ustaniem aktywności na płaszczyźnie produkcji 
rzemieślniczej oraz budowlanej. Dodatkowo Khmerzy 
opuścili swoje siedziby i przenieśli się w inne miejsca, 
bardziej korzystne w nowej sytuacji gospodarczo-
politycznej. W konsekwencji nastąpił głębokie zmiany 
w strukturze społecznej. Wyżej przedstawiony przykład 
pokazuje, że grupy ludzkie straciły swoją dynamikę, jednak 
z drugiej strony kultury rozwinęły nowe cechy.  
 Państwo Khmerów weszło w nowy okres nazywany 
okresem post-klastycznym63 bądź też „mrocznymi 
wiekami” (ang. Dark Ages)64. Czas ten, trawiący do 
drugiej połowy XIX wieku, kiedy to Kambodża znalazła 
się pod dominacją kolonialną Francji, charakteryzuje się 
do-minacją Buddyzmu Therawada, przeniesieniem środka 
ciężkości państwa nad Mekong, w okolicę Phnom Penh, 
a także coraz większą zależnością polityczną oraz eko-
nomiczną od sąsiadów - królestwa Syjamu na zachodzie 
i cesarstwa Wietnamu na wschodzie.  

63 Coe 2003. 
64 Reid 1999. 
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