Buddyjskie skarby
w Dunhuang
Neville Agnew i Fan Jinshi

Skalne Êwiàtynie na Jedwabnym Szlaku
odzwierciedlajà przemiany kulturowe i religijne,
jakie zachodzi∏y przez wiele setek lat.
Naukowcy walczà o ocalenie zagro˝onych malowide∏ i posàgów

MOGAO po∏o˝one niedaleko miasta Dunhuang by∏o
t´tniàcà ˝yciem osadà na Jedwabnym Szlaku,
miejscem postoju i modlitwy dla podró˝nych i kupców.
Rysunek na tych stronach przedstawia oaz´ Mogao
ze Êrodkowego okresu dynastii Tang (lata 618–907).
Ta oaza by∏a pe∏nà ˝ycia przystanià dla karawan
przemierzajàcych otaczajàce jà pustynie.
W Mogao i Dunhuang, kluczowych punktach wielkiego
szlaku handlowego, dochodzi∏o do intensywnej
wymiany kulturalnej, religijnej i materialnej.
Wyznawcy Buddy modlili si´ w jaskiniach,
które wydrà˝yli w Êcianie urwiska, i
dekorowali je obrz´dowymi sztandarami.
Pielgrzymi zbierali tam si∏y do dalszej drogi
na wschód do Pekinu lub na zachód
w kierunku Morza Âródziemnego.
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PIASEK osuwajàcy si´ po Êcianie urwiska zagra˝a Grotom Mogao (powy˝ej). W latach szeÊçdziesiàtych XX wieku wzmocniono ˝elbetonem fasady tych grot, których konstrukcj´ os∏abi∏y trz´sienia ziemi i wiatry (z prawej). Jak widaç na przedstawionej poni˝ej mapie, na której zaznaczono przebieg Jedwabnego Szlaku, Dunhuang le˝a∏ na pograniczu Chin w punkcie, gdzie po okrà˝eniu pustyni
Takla Makan zbiegajà si´ dwa jego odga∏´zienia.
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a granicy pustyƒ Gobi i Takla
Makan, 1900 km na zachód od
Pekinu, le˝y Dunhuang (co t∏umaczy si´ jako „jaÊniejàca latarnia”),
miasto b´dàce jednà z najwa˝niejszych
bram kulturowych Êwiata. By∏a to ostatnia oaza dla chiƒskich podró˝ników
zmierzajàcych na Zachód drogami pó∏nocnà lub po∏udniowà, b´dàcymi rozga∏´zieniami Jedwabnego Szlaku. Drogi te okrà˝a∏y nadzwyczaj niebezpiecznà pustyni´ Takla Makan, ∏àczàc si´
ponownie w Kaszgar (1600 km na zachód). Dla podró˝nych w´drujàcych na
wschód widok dwóch fortów w Dunhuang – Yumen (czyli Nefrytowych
Wrót) i Yang – oznacza∏ pomyÊlne okrà˝enie Takla Makan, gdzie drog´ znaczy∏y koÊci wielb∏àdów, koni i ludzi. Forty
w Dunhuang stanowi∏y najbardziej wysuni´ty element umocnieƒ Wielkiego
Muru Chiƒskiego.
Od IV do XIV wieku Jedwabny Szlak
d∏ugoÊci 7500 km ∏àczy∏ Chiny z Rzymem i z ka˝dym regionem le˝àcym na
tej trasie, jak Tybet, Indie, Turkiestan,
Afganistan i Pó∏wysep Arabski. Jedwabnym Szlakiem nazwa∏ t´ drog´ XIXwieczny podró˝nik baron Ferdinand
von Richthofen, ale by∏ to wi´cej ni˝ jedynie szlak handlowy. To tak˝e pierwsza „infostrada” przebiegajàca odleg∏oÊç
równà jednej czwartej obwodu Ziemi,
czyli ∏àczàca niemal ca∏y znany ówczeÊnie Êwiat.
Z Chin dociera∏y do Europy innowacje techniczne i zapierajàce dech bogactwa Paƒstwa Ârodka: jedwab, ceramika, futra, póêniej równie˝ papier i proch
strzelniczy. Z Zachodu przywo˝ono bawe∏n´, przyprawy, winogrona, wino
i szk∏o. Wraz z tymi towarami po pe∏nych niebezpieczeƒstw i bandytów drogach w´drowa∏y idee i dzie∏a sztuki,
wp∏ywajàc na przeobra˝enia bardzo odmiennych kultur.
Jedwabnym Szlakiem dotar∏ do Chin
buddyzm, który narodzi∏ si´ w Indiach

w VI wieku p.n.e. Dowody pe∏nego rozkwitu tej religii widoczne sà wyraênie
w skalnych Êwiàtyniach w Dunhuang.
Oko∏o roku 360 n.e. w ma∏o odpornych
na wietrzenie piaskowcach i zlepieƒcach urwiska ciàgnàcego si´ na d∏ugoÊci
1600 m, 25 km na po∏udniowy wschód
od Dunhuang, buddyjscy pielgrzymi
zacz´li drà˝yç groty. Wyznawcy zbudowali w nich Êwiàtynie, cele mieszkalne i pomieszczenia, w których przechowywano obiekty sakralne i dzie∏a sztuki. W Êwiàtyniach sk∏adali ofiary i zanosili mod∏y o bezpieczny powrót do
domu. Przez kolejnych dziesi´ç stuleci
mnisi wydrà˝yli w skale setki Êwiàtyƒ,
upodabniajàc Êcian´ urwiska do plastra
miodu.
Do dziÊ zachowa∏o si´ 490 grot, w których znaleziono oko∏o 2 tys. glinianych
posà˝ków Buddy. Malowid∏a pokrywajà 50 tys. metrów kwadratowych Êcian.
Te dzie∏a sztuki odzwierciedlajà zmiany,
jakie zasz∏y w okresach panowania dziesi´ciu dynastii, m.in. dynastii Tang (lata 618–907), kiedy to nastàpi∏ najpe∏niejszy rozkwit chiƒskiej sztuki i kultury.
Malowid∏a szczytowego okresu dynastii T’ang dokumentujà ˝ycie codzienne ludzi nale˝àcych do najró˝niejszych
klas spo∏ecznych, mieszkajàcych w Dunhuang lub odwiedzajàcych to miasto.
Malowid∏a z wczeÊniejszych okresów
ukazujà bardziej surowe oblicze buddyzmu. Sà one êród∏em informacji na
temat handlu, rzemios∏a, zwyczajów, legend i Êwi´tych kazaƒ – sutr. Obrazujà
przemiany, jakim ulega∏ w Chinach
buddyzm indyjski. Do indyjskiej ikonografii stopniowo przenika∏y elementy
mitów i wzorców chiƒskich, co w efekcie doprowadzi∏o do powstania oryginalnej sztuki buddyzmu chiƒskiego.
Malowid∏a z Grot Mogao, jak przywyk∏o si´ je nazywaç, stanowià najwi´kszy zbiór buddyjskiego malarstwa Êciennego w Chinach, sà te˝ przebogatà
skarbnicà wiedzy na temat ˝ycia

codziennego w staro˝ytnym Paƒstwie
Ârodka i na obszarach wzd∏u˝ Jedwabnego Szlaku.
W XV wieku Jedwabny Szlak przesta∏ praktycznie istnieç, poniewa˝ w wyniku cofni´cia si´ strumieni lodowcowych wyp∏ywajàcych z gór Kunlun
(Qilian) wysch∏y oazy na pustyni Takla
Makan. W tym samym okresie przez
kraj przetoczy∏y si´ fale najeêdêców,
którzy nawrócili znacznà cz´Êç jego
mieszkaƒców na islam. Wi´kszoÊç zabytków sztuki buddyjskiej z trudno dost´pnego Dunhuang przetrwa∏a wiele
wieków, a˝ do naszych czasów.
Po∏o˝enie miasta nieraz okazywa∏o
si´ dla niego zbawieniem. Podczas
dwóch fal przeÊladowaƒ buddystów
przez cesarzy chiƒskich – pierwszej
w 446 roku za panowania cesarza Wu,
drugiej w 845 roku za panowania cesarza Wuzong – oddalenie od oÊrodka
w∏adzy uratowa∏o miasto. Podobnie by∏o pod koniec lat szeÊçdziesiàtych naszego wieku, podczas Rewolucji Kulturalnej. (Mimo ˝e miasto zosta∏o dwukrotnie zdobyte przez Tybetaƒczyków –
najpierw w 781 roku i ponownie na poczàtku XVI wieku – nie zosta∏o zniszczone, poniewa˝ najeêdêcy uznali je za
miejsce Êwi´te. DziÊ w niektórych jaskiniach mo˝na odnaleêç wyraêne wp∏ywy sztuki tybetaƒskiej.)
Na poczàtku XX wieku „obce diab∏y”
w postaci europejskich archeologów podj´∏y prowadzone na stanowiskach rozmieszczonych wzd∏u˝ Jedwabnego Szlaku prace, których celem by∏o odkrywanie, a nast´pnie wywo˝enie znalezionych zabytków. Rozpoczà∏ si´ szalony
wyÊcig w gromadzeniu mo˝liwie najwi´kszej iloÊci materia∏ów, jakie tylko
da∏oby si´ przetransportowaç. Do najs∏ynniejszych zwyci´zców tego wyÊcigu
nale˝eli: szwedzki badacz Sven Hedin,
Francuz Paul Pelliot, Amerykanin Langdon Warner z Harvard University i sir
Aurel Stein, brytyjski kolekcjoner w´-
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BÓSTWA NIEBIOS, zwane apsarasa, namalowane na sklepieniu tej groty, pochodzà z okresu Zachodniej Dynastii Wei (lata 535–542).
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Stein, najbardziej pot´piany przez
wspó∏czesnych naukowców chiƒskich,
wywióz∏ z kraju 7 tys. staro˝ytnych buddyjskich tekstów i malowide∏, które
obecnie znajdujà si´ w British Museum,
w tym najstarszà ze znanych ksiàg –
wyt∏oczonà technikà druku drzewory-

towego Diamentowà Sutr´ z 868 roku.
Znalezione r´kopisy pochodzi∏y z pe∏niàcej funkcj´ biblioteki jaskini nr 17. Jaskinia ta zosta∏a zamurowana oko∏o
1000 roku i odkryta ponownie dopiero
w pierwszych latach XX wieku przez
mieszkajàcego tam taoistycznego kap∏aGETTY CONSERVATION INSTITUTE

gierskiego pochodzenia. Stein przyby∏
do Dunhuang w 1907 roku. O istnieniu
grot dowiedzia∏ si´ prawdopodobnie od
pierwszych europejskich odkrywców –
w´gierskiego hrabiego Beli Szenchenyiego i jego dwóch wspó∏towarzyszy, którzy dotarli tam w 1878 roku.

MODLÑCY SI¢ BODHISATTWOWIE zdobià jaskini´ nr 328. Posàgi i malowid∏a z tej jaskini, pochodzàce ze szczytowego okresu
dynastii Tang, pokrywa mia∏ki py∏ nawiewany z wydm Mingsha.

PO OBU STRONACH RZEKI DAQUAN, b´dàcej
êród∏em wody dla Mogao, rozciàga si´ pustynia.
W oddali rysujà si´ wydmy Mingsha. Tu˝ przed
nimi niedaleko rzeki widaç drzewa i urwisko z grotami przypominajàce plaster miodu.
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KL¢CZÑCA POSTAå z jaskini nr 384 pochodzi z okresu
Êrodkowego dynastii Tang.
Takie posàgi dostarczajà
szczegó∏owych informacji na
temat ubiorów w Êredniowiecznych Chinach.

na – Wang Yuanlu. Steinowi, a póêniej
tak˝e Pelliotowi uda∏o si´ namówiç
Wanga, by odsprzeda∏ im cz´Êç r´kopisów za Êmiesznie niskà cen´. Pieniàdze
te przeznaczy∏ Wang na „odrestaurowanie” wykutych w skale Êwiàtyƒ.
(WÊród tekstów o mniejszej wartoÊci
znalaz∏ si´ wzór przeprosin, jakie goÊç
winien skierowaç do gospodarza, w którego domu upi∏ si´ poprzedniego wieczoru, wraz z wzorem odpowiedzi na
takie przeprosiny.)
Do po∏owy lat dwudziestych, kiedy
zamkni´to granice Chin dla obcych misji archeologicznych, Europejczykom
uda∏o si´ wywieêç nie tylko tysiàce r´kopisów, ale równie˝ posàgi, a nawet niektóre malowid∏a Êcienne. DziÊ znajdujà
si´ one wÊród zbiorów najwi´kszych
muzeów Europy, Indii, Japonii i Stanów
Zjednoczonych.
Najpowa˝niejszym zagro˝eniem dla
Grot Mogao jest obecnie ich bezpoÊrednie otoczenie. W ciàgu setek lat
nieustannie wiejàce wiatry spowodowa∏y erozj´ Êciany urwiska, a obsypujàcy si´ piasek przes∏ania∏ wejÊcia do
grot oraz dostawa∏ si´ do ich wn´trza.
Znajdujàce si´ w nich rzeêby i malowid∏a z czasem pokry∏y si´ warstwà
drobnego py∏u. Tam, gdzie przez
p´kni´cia i szczeliny przedostawa∏a
si´ wilgoç, malowid∏a zosta∏y zniszczone, a gliniany podk∏ad, na którym je wykonano, oddzieli∏ si´ od
ska∏y. W wyniku trz´sieƒ ziemi
piaskowiec pop´ka∏ w wielu miejscach, a w 1933 roku, podczas
ostatniego z trz´sieƒ, niektóre groty ca∏kowicie si´ zapad∏y.

Do pogorszenia stanu malowide∏
przyczynili si´ równie˝ zwiedzajàcy.
W dawniejszych czasach rozpalali w
nich ogniska, wskutek czego malowid∏a
pokrywa∏y si´ sadzà. Ostatnio du˝a
liczba turystów spowodowa∏a wzrost
wilgotnoÊci powietrza wewnàtrz grot,
co zagra˝a blaknàcym pigmentom i
przyczynia si´ do erozji p∏ytek pod∏ogowych, których wiek si´ga niekiedy
tysiàca lat. Mogao udost´pniono zwiedzajàcym w 1980 roku. Gdy rozbudowano lotnisko w Dunhuang, turystyka
w tym regionie zacz´∏a gwa∏townie si´
rozwijaç. Dunhuang ze staro˝ytnego
oÊrodka sta∏ si´ nowoczesnym miastem,
z coraz wi´kszà liczbà hoteli.
Od 1988 roku Getty Conservation Institute z Los Angeles wspólnie z Akademià w Dunhuang i Paƒstwowym
Urz´dem ds. SpuÊcizny Kulturalnej
Chin prowadzà prace nad konserwacjà
s∏ynnych grot, które w roku 1987 zosta∏y wpisane przez UNESCO na list´
Âwiatowego Dziedzictwa Kultury. Naukowcy z Akademii i z Getty Institute,
z pomocà cz∏onków innych chiƒskich
grup badawczych, zbudowali wokó∏

grot ogrodzenie d∏ugoÊci 5 km, które ma
chroniç miejsce od wiatru. Ogrodzenie
to, sk∏adajàce si´ z p∏otu z materia∏ów
syntetycznych i ˝ywop∏otu z roÊlin pustynnych, umieszczone ponad grotami
ogranicza iloÊç piasku przedostajàcego
si´ do wn´trza grot. Poczàtkowo sprzed
jaskiƒ trzeba by∏o usuwaç 2 tys. metrów
szeÊciennych piasku rocznie. Dzi´ki
ogrodzeniom iloÊç t´ uda∏o si´ zredukowaç o 60%. Ochron´ przed wcià˝ nawiewanym piaskiem stanowià tak˝e
filtry przeciwpy∏owe i uszczelnione
drzwi do grot. Naukowcy dokonujà
ciàg∏ych pomiarów wielkoÊci powsta∏ych szczelin, zw∏aszcza tych najwi´kszych, które pojawi∏y si´ na Êcianach kilku jaskiƒ, i podejmujà ró˝nego rodzaju
dzia∏ania majàce zapobiegaç dalszemu
p´kaniu ska∏y.
Na Êcianie urwiska zamontowano zasilanà energià s∏onecznà stacj´ do po-
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MALOWID¸O znalezione w jaskini nr 61 i pochodzàce z okresu Pi´ciu Dynastii
(lata 907–960) przedstawia wielki klasztor na górze Wutai w prowincji Shanxi.
50 tys. metrów kwadratowych Êcian w Mogao pokrytych jest malowid∏ami.

W JASKINI nr 460 w wyniku erozji zawali∏o si´ sklepienie zbudowane z piaskowca
i zlepieƒca.
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WSZECHOBECNY PIASEK osuwajàcy si´ nad Mogao trzeba by∏o codziennie zamiataç i wywoziç (obok), zanim naukowcy zaprojektowali ogrodzenie d∏ugoÊci
5 km (powy˝ej). Aby zapobiec
przemieszczaniu si´ piasku, posadzono tak˝e roÊliny pustynne,
m.in. Tamarix chinensis, Haloxylon ammodendron, Calligonum
arborescens i Hedysarum scoparium (wstawka).
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OCHRONA grot Mogao polega na monitorowaniu stanu malowide∏ (z lewej)
w celu sprawdzenia stopnia blakni´cia pigmentów i zmian kolorów (czasem nawet
z bia∏ego na czarny). Naukowcy mierzà tak˝e temperatur´, wilgotnoÊç powietrza
i inne parametry atmosferyczne (z prawej). Informacje dotyczàce zmian warunków wewnàtrz jaskiƒ pozwalajà na okreÊlenie maksymalnej liczby turystów i czasu
zwiedzania.

miarów warunków atmosferycznych.
Mierzy ona si∏´ i kierunek wiatru, intensywnoÊç promieniowania s∏onecznego, wilgotnoÊç powietrza i poziom
opadów. Wewnàtrz jaskiƒ sprawdza si´
wzgl´dnà wilgotnoÊç, poziom st´˝enia
dwutlenku w´gla i temperatur´. Prowadzi si´ równie˝ statystyk´ zwiedzajàcych. Odczyty dotyczàce mikroklimatu w tych jaskiniach porównuje si´
z danymi z zewnàtrz oraz z jaskiƒ, do
których turyÊci nie majà wst´pu.
Wszystkie uzyskane w ten sposób informacje pozwalajà na okreÊlenie dopuszczalnej liczby zwiedzajàcych.
Obserwacja stanu jaskiƒ wskaza∏a na
koniecznoÊç ograniczenia liczby turystów, zw∏aszcza w cieszàcych si´ popularnoÊcià grotach z malowid∏ami przedstawiajàcymi znane przypowieÊci z
˝ycia Buddy. W zwiàzku z tym Akademia w Dunhuang wybudowa∏a w po-

bli˝u du˝e muzeum i galeri´, gdzie
wystawiono pe∏nowymiarowe repliki
dziesi´ciu jaskiƒ. W przeciwieƒstwie
do orygina∏ów sà one dobrze oÊwietlone i zwiedzajàcy mogà sp´dzaç tam
wi´cej czasu.
W ciàgu ostatnich 20 lat w Chinach
nastàpi∏o odrodzenie archeologii, podobnie zresztà jak innych dziedzin nauki. Chocia˝ specjaliÊci zagraniczni
pomagali w kilku przypadkach Chiƒczykom, wi´kszoÊç prac wykopaliskowych prowadzili oni samodzielnie. Do
najwa˝niejszych odkryç ostatniego okresu mo˝na zaliczyç grobowiec Pierwszego Cesarza Quin Shihuangdi zawierajàcy tysiàce figurek wojowników i koni
z terakoty, odkopany w Xian w 1974 roku; kaukaskie mumie sprzed 4 tys. lat
odnalezione w po∏udniowej cz´Êci pustyni Takla Makan, a tak˝e pochodzàcy z XIII wieku p.n.e. grób w prowincji

Jiangxi, w którym znaleziono m.in.
wyroby z ceramiki, naczynia z bràzu,
dzwonki i broƒ zdobionà w niespotykany dotychczas sposób.
KoniecznoÊç ochrony Mogao i innych
cennych miejsc nie podlega dyskusji.
Obecnie samo korzystne po∏o˝enie Mogao nie gwarantuje przetrwania. Wspó∏praca pomi´dzy Instytutem Getty’ego
i Akademià w Dunhuang otwiera nowy
etap w dzia∏aniach na rzecz ochrony chiƒskiego dziedzictwa kultury. Naukowcy muszà dalej poszukiwaç jak
najskuteczniejszych sposobów ratowania tego dziedzictwa, tak aby wspó∏czeÊni pielgrzymi, zdà˝ajàcy szlakami
nieco mniej trudnymi ni˝ te, które okrà˝ajà wcià˝ niebezpiecznà pustyni´ Takla Makan, mieli szans´ stanàç oko
w oko z historià.
T∏umaczy∏a
Monika Muszyƒska
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