ΣΟΥΚΟΤΆΙ, Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΙΑΜ*

Ο ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη πολίχνη, ὅπως ἄσχημες εἶναι ὅλες οἱ τριτοκοσμικὲς μεγαλουπόλεις καὶ κωμοπόλεις, ποὺ μέσα στὴν ἀπαράμιλλη, τὶς περισσότερες φορές, κακογουστιά τους,
διασώζουν κάποιες νησίδες μὲ ὑπέροχα, ἀκόμα καὶ παραμυθένια, ἀπομεινάρια ἀλλοτινῶν
ἐποχῶν. Βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 466 χλμ. στὰ βόρεια τῆς Μπανγκόκ, μιὰ ἀπόσταση ποὺ
τὸ λεωφορεῖο χρειάζεται γύρω στὶς 7 ὧρες γιὰ νὰ τὴ διανύσει. Μ’ ἐπαρχιώτικη νωχέλεια
κι ἀνία, ἁπλώνεται σὲ μιὰ πλατιὰ κοιλάδα ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ κατάφυτους, ἁπαλοὺς
λόφους. Δὲν παρουσιάζει κανένα ἀπολύτως ἐνδιαφέρον ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔτσι
κι ἀλλιῶς ἐμφανίζουν ὅλες οἱ «ἐξωτικὲς» πόλεις γιὰ τὸν δυτικὸ περιηγητὴ λόγω καὶ μόνο
τῶν πρωτόφαντων παραστάσεων τῆς καθημερινῆς ζωῆς ποὺ τοῦ προσφέρουν.
Ἡ σύγχρονη αὐτὴ ἐπαρχιακὴ πόλη ποὺ τὴ διασχίζει ἕνα λασπερό, ἀδιάφορο ποτάμι, ὁ Γιόμ, θὰ
παρέμενε ἄγνωστη γιὰ τοὺς ξένους ἐπισκέπτες τῆς
Ταϊλάνδης ἂν δὲν ἔφερε τὸ ὄνομα τῆς πρώτης πρωτεύουσας τοῦ Σιάμ, τῆς ὁποίας τὰ ἐρείπια βρίσκονται σὲ ἀπόσταση 12 χλμ. ἀπ’ αὐτὴν καὶ ἀποτελοῦν
ἕναν ἀπὸ τοὺς ὡραιότερους καὶ σπουδαιότερους
ἀρχαιολογικοὺς χώρους στὴν Ταϊλάνδη. Ἡ ὅλη περιοχή, ποὺ εἶναι κατάσπαρτη ἀπὸ ἐρειπωμένους
ναούς, ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ἐθνικὸ ἀρχαιολογικὸ
πάρκο. Τοῦτο σημαίνει πὼς εἶναι μιὰ ἄρτια ὀργανωμένη καὶ θαυμάσια συντηρούμενη, πλὴν ὅμως
πολὺ τουριστική, περιοχή, ὅπου εἰσέρχεσαι καταβάλλοντας τὸ ἀντίτιμο φθηνοῦ εἰσιτηρίου. Γι’ αὐτὸ
εἶναι προτιμότερο γιὰ τὸν ἐπίδοξο ἐπισκέπτη της νὰ
φτάσει στὴ σύγχρονη πόλη ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα καὶ
νὰ διανυκτερεύσει ἐκεῖ ἤρεμα καὶ ὡραῖα, μακριὰ
Ὁ κεντρικὸς Βούδας στὸ Βὰτ Μαχατὰτ
ἀπὸ τὴ βουὴ τῆς Μπανγκόκ. Ἔτσι θὰ εἶναι σὲ θέση
ἐξακολουθεῖ νὰ ἀτενίζει ἐδῶ καὶ αἰῶνες
νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο νωρὶς τὸ
τοὺς προσκυνητές.
πρωί, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔφοδο τῶν τουριστικῶν λεωφορείων, ποὺ ἀποβιβάζουν κατὰ δεκάδες τοὺς γιαπωνέζους καὶ ταϊβανέζους τουρίστες.
Ἄλλωστε στὶς 10 τὸ πρωὶ ἔχει ἤδη πιάσει μιὰ πνιγηρὴ ζέστη, ἀκόμα καὶ κατὰ τὴ χειμερινὴ
ἐποχή.
Ὁ φθηνότερος καὶ διασκεδαστικότερος, μολονότι καὶ πιὸ ἄβολος, τρόπος γιὰ νὰ φτάσεις στὸ ἀρχαῖο Σουκοτάι εἶναι νὰ νοικιάσεις ἕνα τοὺκ-τούκ, ἀφοῦ προηγουμένως παζαρέψεις σθεναρὰ καὶ ἐπὶ μακρὸν τὸ κόμιστρο μὲ τὸν ὁδηγό του. Τὸ τοὺκ-τοὺκ εἶναι ἕνα
εἶδος τρίκυκλου μὲ τὸν ὁδηγό του στὸ μπροστινὸ μέρος κι ἕνα στεγασμένο κάθισμα, γιὰ
τρία τὸ πολὺ ἄτομα, στὸ πίσω μέρος. Ἀποτελεῖ τὸ συνηθέστερο λαϊκὸ μέσο μεταφορᾶς
στὶς ταϊλανδικὲς πόλεις, γιατὶ ἀφενὸς εἶναι φθηνὸ κι ἀφετέρου καταφέρνει νὰ ἑλίσσεται
μὲ ἀξιοθαύμαστο τρόπο μέσα στὸ ἀπίστευτο κυκλοφοριακὸ χάος ποὺ ἐπικρατεῖ κυρίως
στὴν Μπανγκόκ. Τὸ τοὺκ-τοὺκ καλύπτει σ’ ἕνα περίπου ἡμίωρο τὴν ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο ἀπὸ τὴ σημερινὴ πόλη. Ὅμως σοῦ ἐπιτρέπει νὰ παρατηρήσεις
καλύτερα καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴ διαδρομή, πού, ὅσο οὐδέτερη κι ἂν ἐμφανίζεται ἐκ πρώτης ὄψεως, σοῦ ἐπιφυλάσσει πάντοτε ἰδιαίτερες, καὶ πολλὲς μάλιστα φορὲς συναρπαστικές, ἐκπλήξεις. Τὰ πάντα, ἀπὸ τὰ δέντρα, τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρποὺς ὣς στὶς φυσιογνωμίες
καὶ τὶς ἀσχολίες τῶν ἀνθρώπων, σοῦ εἶναι τελικὰ τόσο ξένα καὶ ἀσυνήθιστα ποὺ τὰ μάτια
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σου δὲν χορταίνουν νὰ προσλαμβάνουν πρωτοφανέρωτες παραστάσεις.
Τὸ ἱστορικὸ τῆς ἵδρυσης τοῦ βασιλείου τοῦ Σουκοτάι δὲν ἐμφανίζει κάτι τὸ ἰδιαίτερα συναρπαστικό. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα, ὁπότε ἡ
κυβέρνηση τῆς Ἀνγκόρ, πρωτεύουσας τῆς ἀπέραντης
τὰ χρόνια ἐκεῖνα Καμπότζης, βρισκόταν σὲ ἀποδιοργάνωση, σημειώθηκε ἐξέγερση τῶν Τάι ἐναντίον τῶν
Χμὲρ σὲ μιὰν ἀπομακρυσμένη περιοχὴ τῆς αὐτοκρατορίας τῶν τελευταίων. Κατὰ τὸν ξεσηκωμὸ αὐτόν,
ἑνώθηκαν διάφορα ταϊλανδικὰ πριγκιπάτα τῆς κοιλάδας τοῦ ποταμοῦ Μεκὸνγκ καὶ κατόρθωσαν, χάρη
στὰ ὀργανωτικὰ καὶ στρατιωτικὰ – ἢ μήπως καὶ φυλετικά; – χαρακτηριστικά τους, νὰ ἀνακτήσουν,
ἐκδιώκοντας τοὺς Χμέρ, ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τοῦ
Σουκοτάι. Ἔτσι ἀνακηρύχθηκε γύρω στὸ 1220 τὸ
πρῶτο ἱστορικὰ ὀργανωμένο κράτος καὶ βασίλειο
τοῦ Σιάμ, δηλαδὴ τῶν «μελαψῶν» ἀνθρώπων, ἀφοῦ
αὐτὸ σημαίνει ἡ λέξη «Σιὰμ» στὴ γλώσσα τῶν
Χμέρ, οἱ ὁποῖοι ὀνόμασαν ἔτσι τοὺς Τάι λόγω
Τμῆμα τοῦ συγκροτήματος Βὰτ Μαχατάτ.
ἀκριβῶς τῆς πολὺ μελαχρινῆς χροιᾶς τῆς ἐπιδερμίδας τους. Ἔτσι ἄρχισε ἐπίσης μιὰ λαμπρὴ περίοδος, κατὰ τὴν ὁποία γεννήθηκε καὶ συγχρόνως ἄκμασε ὁ καθαυτὸ ταϊλανδικὸς πολιτισμός. Ἄλλωστε ἡ λέξη «Σουκοτάι», ποὺ
πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὰ σανσκριτικὰ ἢ τὴν πάλι (τὴ γλώσσα τοῦ Βουδισμοῦ Θεραβάδα), σημαίνει «ἡ αὐγὴ τῆς εὐδαιμονίας». Καὶ πράγματι, οἱ Ταϊλανδοὶ θεωροῦν τὴν περίοδο ἐκείνη ὡς τὸν «χρυσοῦν αἰώνα» τους.
῾Η ἱστορία τοῦ βασιλείου αὐτοῦ στὰ χρόνια τῶν δύο πρώτων ἡγεμόνων του εἶναι ἐλάχιστα γνωστή. Ξέρουμε ἁπλῶς πὼς ὁ Βὰνγκ Κὰνγκ Τάο ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτὴς μιᾶς δυναστείας ποὺ γνώρισε σημαντικὴ ἐδαφικὴ ἐξάπλωση κατὰ τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα καὶ
διήρκεσε γύρω στὰ 150 χρόνια. Ὁ τρίτος βασιλιὰς τοῦ Σουκοτάι, ὁ Ράμα Καμχένγκ, δηλαδὴ ὁ Ράμα ὁ Ἰσχυρός, βασίλευσε ἀπὸ τὸ 1275 – ἢ κατ’ ἄλλους τὸ 1279 – ἕως τὸ 1317.
Ὑπῆρξε ὁ «ἐφευρέτης» τοῦ ταϊλανδικοῦ ἀλφαβήτου. Μιὰ ἐπιγραφὴ σὲ λίθινη στήλη τοῦ
1292, πρῶτο γραπτὸ μνημεῖο τῆς ταϊλανδικῆς γλώσσας, ἀφηγεῖται τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία
του. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ αὐτὴ προβάλλει ἡ εἰκόνα ἑνὸς εὔπορου κράτους μὲ ἀνεπτυγμένο
ἐμπόριο καὶ προστατευτικό, πεφωτισμένο μονάρχη, ποὺ φημιζόταν γιὰ τὴ δικαιοσύνη του,
τὴν ὁποία ἀπένειμε πολλὲς φορὲς ὁ ἴδιος προσωπικά. Θρυλεῖται μάλιστα ὅτι ὑπῆρχε στὴν
εἴσοδο τῶν ἀνακτόρων μία καμπάνα, τὴν ὁποία μποροῦσε νὰ χτυπήσει ὅποιος ἤθελε νὰ
ὑποβάλει μήνυση γιὰ κάποια ἀδικία ποὺ τοῦ εἶχε γίνει. Καὶ τότε ἐρχόταν ὁ ἴδιος ὁ βασιλιὰς ν’ ἀκούσει τὸν μηνυτή.
Ὁ Ράμα ὁ Ἰσχυρὸς ἄνοιξε τὴ χώρα του πρὸς τὸ ἐξωτερικό, σύναψε διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὴν Κίνα, τὴν ὁποία ἐπισκέφθηκε δύο φορές, καὶ καθιέρωσε τὸν Βουδισμὸ ὡς
ἐθνικὸ θρήσκευμα. Ὑπῆρξε γιὰ τὸν Βουδισμὸ στὴν Ταϊλάνδη τὸ ἀντίστοιχο τοῦ βασιλιᾶ Ἀσόκα γιὰ τὸν Βουδισμὸ στὶς Ἰνδίες
καὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου γιὰ τὸν
Χριστιανισμὸ στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.
Ἐξάλλου διαδραμάτισε οὐσιαστικὸ ρόλο
στὸν καλλιτεχνικὸ τομέα. Κάλεσε κινέζους
ἀγγειοπλάστες τῆς δυναστείας Σούνγκ, οἱ
ὁποῖοι δημιούργησαν μιὰν ἀνθηρὴ βιοτεχνία
ποὺ συνετέλεσε στὸν πλοῦτο καὶ τὴ φήμη
τοῦ βασιλείου. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐπιγραφή,
τὸ κράτος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του, εἶχε ἐπιβάλει χαμηλότατη φορολογία καὶ μεταχειριζόΠλάγια ἄποψη τμήματος τοῦ Βὰτ Μαχατάτ.
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ταν ἰσότιμα ὅλους τοὺς ὑπηκόους του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐθνικότητά τους, ἐξασφαλίζοντας ἰσονομία γιὰ ὅλους. Τὸ κείμενο βεβαιώνει ὅτι «ὅλοι οἱ ὑπήκοοι, οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ
εὐγενεῖς, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλα τὰ μέρη, ὅλοι οἱ ἄντρες καὶ οἱ γυναῖκες, ὅλες οἱ ὁμάδες
πιστεύουν στὸν Βουδισμό». Παράλληλα μᾶς δίνει τὴν περιγραφὴ ἑνὸς ἐκτενοῦς βασιλείου
ποὺ κάλυπτε μεγάλο μέρος τῆς κεντρικῆς Ταϊλάνδης καὶ ἁπλωνόταν ἴσαμε τὴ Βιεντιάνε
στὸ σημερινὸ Λάος.
Παρὰ τὶς ἐνδεχόμενες ὑπερβολές της, ἡ ἐπιγραφὴ αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ἀφίσταται πολὺ
τῆς ἀλήθειας. Ἀναμφίβολα ὁ ἡγεμόνας τοῦ Σουκοτάι ἦταν ὑπερήφανος γιὰ τὴ διαφορὰ
τῆς δικῆς του κοινωνικῆς ὀργάνωσης ἀπὸ ἐκείνη τῶν προκατόχων καὶ ἐχθρῶν του, τῶν
Χμέρ. Μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ στὸν ἀνθρωπιστικὸ χαρακτήρα τοῦ βασιλιᾶ, τὴν ἐλαφριὰ φορολογία καὶ τὴ λαϊκὴ βουδιστικὴ πίστη, ἡ ἐπιγραφὴ ἐπεδίωκε νὰ
τονίσει τὴν ἀντίθεση μὲ τὸν μονάρχη τῶν Χμέρ, ποὺ ἦταν ἕνας «θεὸς-βασιλιάς», μὲ τὴ
βαριὰ φορολογία καὶ τὴν καταναγκαστικὴ ἐργασία ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ Χμέρ, καθὼς καὶ
μὲ τὸν ἀπόμακρο κι ἀριστοκρατικῆς προέλευσης χαρακτήρα τῆς ἰνδουιστικῆς λατρείας
στὴν Καμπότζη.
Μέσα σὲ τέτοια εὐνοϊκὴ ἀτμόσφαιρα ἀνοίγματος πρὸς τὰ ἔξω, κοινωνικῆς σταθερότητας καὶ εὐμάρειας, τὸ Σουκοτάι ἀνέπτυξε ἰδιάζοντα πολιτισμό, ποὺ ὑπῆρξε ὅμως σὲ μεγάλο βαθμὸ μιὰ ἐπιτυχέστατη σύνθεση δανείων ἀπὸ ἄλλους πολιτισμοὺς – τοῦ Βουδισμοῦ
ἀπὸ τοὺς Μόν, τῆς γραφῆς ἀπὸ τοὺς Χμὲρ καὶ τῆς τέχνης ἀπὸ διάφορες πηγές. Εἰδικότερα,
ἡ τέχνη του ἀφομοίωσε ἁρμονικὰ τὶς καλλιτεχνικὲς παραδόσεις τῶν παλαιῶν καταπιεστῶν, τῶν Χμέρ, τὶς κινεζικὲς τεχνικές, τὴν ἐπίδραση τῆς βιρμανικῆς τέχνης, καὶ ὅλα
αὐτὰ μὲ μιὰ ἐπιπλέον δόση κεϋλανέζικης ἐπιρροῆς. Ὡστόσο οἱ Τάι μετασχημάτισαν τόσο
δημιουργικὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω πολιτιστικὰ δάνεια ὥστε μπόρεσαν νὰ δώσουν
πρωτότυπα ἔργα, ὅπως τὰ ἐξαιρετικὰ ὀρειχάλκινα γλυπτὰ ποὺ ἀπεικονίζουν τὸν Βούδα.
Ἀλλὰ καὶ τὰ κεραμικὰ ἀγγεῖα τους ἦταν ὑψηλῆς ποιότητας καὶ περιζήτητα στὶς ἀγορές.
Πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου αὐτοῦ ὑπῆρξε ἡ ὁμώνυμη πόλη ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ θὰ πρέπει νὰ δανείστηκε τὴν ὀνομασία του. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς περιοχῆς γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τῆς
πρωτεύουσας ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐπιτυχής. Ἡ γῆ ἦταν εὔφορη, τὸ νερὸ ἄφθονο καὶ ὑπῆρχαν
λατομεῖα καὶ δάση ποὺ παρεῖχαν τὰ ἀπαραίτητα οἰκοδομικὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν ἀνέγερση τῶν
δημόσιων κτιρίων καὶ κυρίως τῶν ναῶν. Ἐπιπλέον βρισκόταν ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένη
ἀπὸ τὰ γειτονικὰ ἐχθρικὰ ἔθνη. Ὑπὸ τὴ συνετὴ ἡγεμονία τοῦ Ράμα τοῦ Ἰσχυροῦ, ἡ πόλη,
ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁλόκληρο τὸ βασίλειο, γνώρισε περίοδο οἰκονομικῆς εὐημερίας καὶ
καλλιτεχνικῆς ἄνθησης. Γρήγορα πλουτίστηκε μὲ περικαλλεῖς ναοὺς καὶ διακοσμήθηκε μὲ
θαυμάσια γλυπτική, ποὺ ἰσάξιά της δὲν ξαναδημιούργησε ποτὲ πιὰ ἡ Ταϊλάνδη. Ἦταν
περιτειχισμένη κι ἐκτεινόταν μέσα σ’ ἕνα τετράπλευρο μήκους 1,8 χλμ. καὶ πλάτους 1,5
χλμ., τὰ δὲ κυριότερα θρησκευτικῆς χρήσης συγκροτήματα κτιρίων περιβάλλονταν ἀπὸ
τάφρους. Ὡστόσο καὶ τὰ ἐκτὸς τῶν τειχῶν λατρευτικῆς χρήσης οἰκοδομήματα καταλάμβαναν μεγάλη ἔκταση τῆς γύρω περιοχῆς.
Ὁ Ράμα ὁ Ἰσχυρὸς πέρασε στὴν ἱστορία τῆς Ταϊλάνδης ὡς ὁ ἡγεμόνας ἐκεῖνος ποὺ
συνδύασε τὰ χαρίσματα τοῦ ἄξιου κυβερνήτη, τοῦ ἱκανοῦ πολεμιστῆ ἀλλὰ καὶ τοῦ προστάτη τῆς βουδιστικῆς λατρείας καὶ τῶν τεχνῶν. Ὅμως οἱ διάδοχοί του δὲν στάθηκαν
ἰσάξιοί του καὶ παραμέλησαν τὴ διακυβέρνηση τοῦ βασιλείου τους, ἀσχολούμενοι μὲ τὴν
ἱκανοποίηση τῶν προσωπικῶν τους κλίσεων. Τοῦτο εἶχε τὴ μοιραία συνέπεια ν’ ἀποδυναμωθεῖ γρήγορα τὸ κράτος. Τελικά, τὸ 1378, τὸ βασίλειο τοῦ Σουκοτάι ὑποτάχθηκε σὲ
ἕνα νέο βασίλειο τῶν Τάι ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ νοτιότερα: τὸ βασίλειο τῆς Ἀγιούταγας.
Μέσα σ’ ἐνάμιση μονάχα αἰώνα τὸ Σουκοτάι ἄνθισε καὶ μαράθηκε ὅπως τὰ ὡραιότερα
καὶ τόσο ἐφήμερα ἐκεῖνα ἄνθη τῶν κακτοειδῶν. Ξέπεσε μὲ τὴ χάρη, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ
τὴ ραθυμία γηραιᾶς ἀριστοκράτισσας. Ἀπὸ τὴν πάλαι ποτὲ λαμπρὴ ἐκείνη πρωτεύουσα
δὲν ἀπέμειναν παρὰ διάσπαρτα σὲ τεράστια ἔκταση ἐρείπια ναῶν, ἀριστουργηματικῶν
ἀκόμα καὶ μὲς στὴν κατάρρευσή τους, νὰ μαρτυροῦν περασμένα μεγαλεῖα καὶ δόξες σὲ
μιὰν ὑπέροχη τοποθεσία, ποὺ σοῦ ἐπιτρέπει νὰ ὀνειροπολήσεις, ἰδίως ὅταν ἔχεις τὴν προνοητικότητα νὰ φτάσεις πρῶτος, ἤδη ἀπὸ τὶς 7 τὸ πρωί, στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο.
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Ὅταν ἔρχεσαι ἀπὸ τὸ σημερινὸ σκονισμένο, ἄχαρο Σουκοτάι, δὲν φαντάζεσαι τὸ θαῦμα
ποὺ σὲ ἀναμένει στὸ ἀρχαῖο, ὅσο κι ἂν ἔχεις προετοιμαστεῖ γι’ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς τουριστικοὺς ὁδηγούς. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο εἶναι τόσο ἀπίστευτη ποὺ κάνει τὴν ἔκπληξή
σου ἀκόμα πιὸ εὐχάριστη, ἰδίως πάνω στὴν ὥρα ποὺ ἄρχιζες νὰ μετανιώνεις γιὰ τὴ «φαεινὴ ἰδέα σου» νὰ ἐπισκεφθεῖς τὴν ἐνδοχώρα τῆς Ταϊλάνδης ἀντὶ νὰ προτιμήσεις κάποια
ἀπὸ τὰ δημοφιλῆ «ἐξωτικὰ» νησιά της.
Ὁ κυρίως ἀρχαιολογικὸς χῶρος εἶναι περιφραγμένος καὶ οἱ ἀποστάσεις ποὺ χωρίζουν
τὸ καθένα συγκρότημα θρησκευτικῶν κτισμάτων, τὰ βὰτ ὅπως αὐτὰ ὀνομάζονται στὰ
ταϊλανδικά, εἶναι ἀρκετὰ μεγάλες. Ἔτσι, κι ἐδῶ, ἡ καλύτερη λύση εἶναι πάλι τὸ τοὺκτούκ, πού, ὕστερα ἀπὸ σκληρὲς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ τελικοῦ κόμιστρου, θὰ ἀναλάβει νὰ σὲ μεταφέρει σὲ ὅλα τὰ ἀξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων καὶ
ἐκείνων ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο ποὺ ὅριζαν παλαιότερα τὰ ἀνύπαρκτα πιὰ
τείχη, καὶ νὰ σὲ ἐπαναφέρει στὸ ξενοδοχεῖο σου.
Τὸ ἐντυπωσιακότερο λατρευτικὸ συγκρότημα ὅλης τῆς
περιοχῆς καὶ τὸ πρῶτο ποὺ συναντᾶς μετὰ τὸ φυλάκιο
τῆς εἰσόδου, ὅπου καὶ τὸ ἐκδοτήριο τῶν εἰσιτηρίων, εἶναι
τὸ Βὰτ-Μαχατάτ. Ἐδῶ ὑπῆρχε ὁ κυρίως ναὸς τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Ἡ τάφρος ποὺ τὸ περιβάλλει ἔχει
μῆκος 1 χλμ. Ἐπιβλητικὲς εἶναι οἱ κιονοστοιχίες μὲ τοὺς
ἀκρωτηριασμένους κίονες ποὺ μοῦ θύμισαν παραδόξως
τοὺς κίονες τοῦ δελφικοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα. Τὸ κεντρικὸ τσεντὶ τοῦ συγκροτήματος φέρει στὴ βάση του διακοσμητικὴ ζωφόρο μὲ παραστάσεις μοναχῶν. Τὸ τσεντὶ
εἶναι ἕνα κωνοειδὲς οἰκοδόμημα μὲ ἀπόληξη σὲ μορφὴ
περίτεχνου καὶ λεπτουργημένου βέλους, ποὺ περικλείει
ἅγια λείψανα καὶ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἰνδικὴ στούπα. Συνοδεύει ἀπαραιτήτως κάθε ταϊλανδικὸ ναὸ καὶ ὀρθώνεται
συνήθως στὸ πίσω μέρος του. Ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ
κεντρικοῦ τσεντὶ μεγάλοι Βοῦδες φαίνονται ν’ ἀσφυκτιοῦν μέσα στὸ τούβλινο περίβλημά τους.
Πολύ μακρύτερα, τὸ Βὰτ Σρὶ Σαβάι, μὲ τὰ τρία κολΤμῆμα τοῦ συγκροτήματος
λητὰ μεταξύ τους πυργοειδῆ κτίριά του, ἱδρύθηκε τὴν
Βὰτ Σρὶ Σαβάι.
ἐποχὴ τῆς κατάληψης τῆς περιοχῆς ἀπὸ τοὺς Χμὲρ καὶ
γι’ αὐτὸ εἶναι τελείως ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὸν καμποτζιανὸ ρυθμό, ποὺ διαφέρει ἐντελῶς
ἀπὸ τὸν ταϊλανδικό. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἀνγκόρ.
Ὁλόκληρη ἡ περιοχὴ γύρω ἀπὸ τοὺς ναοὺς εἶναι εἰδυλλιακή. Παντοῦ καλοκουρεμένες
πελοῦζες, βουκαμβίλιες καὶ πανύψηλα, ἀνθισμένα δέντρα ποὺ καθρεφτίζονται σὲ τεχνητὲς
λίμνες καὶ δεξαμενὲς γεμάτες λευκὰ νούφαρα καὶ ἰώδεις λωτούς. Στὸ κέντρο ἀκριβῶς
τοῦ πάρκου, μιὰ μεγάλη τεχνητὴ λίμνη περιβάλλει ἕνα νησάκι, πάνω στὸ ὁποῖο ὑψώνεται
τὸ ὡραιότερο τσεντὶ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ πάρκου.
Πίσω ἀπ’ αὐτὴ τὴ λίμνη, τὸ Βὰτ Τραπὰνγκ Νγκοὲν μὲ τὴ στρογγυλεμένη του
μορφὴ θυμίζει κεϋλανέζικη στούπα. Ἕνας
μεγάλος καθιστὸς Βούδας, μὲ παράξενα
δυσανάλογη μύτη, ἀτενίζει ἀπαθὴς τὸν ὁρίζοντα. Ἕνας ἄλλος ἀνάγλυφος Βούδας, στὴ
γνωστὴ ὄρθια στάση του ποὺ τὸν παριστάνει νὰ βαδίζει, ἕλκει τὴν προσοχὴ μὲ τὴν
ἀπαράμιλλη, κάπως θηλυπρεπή, χάρη του.
Ἀκόμα πιὸ πέρα τὸ Βὰτ Σοραζὰκ στηρίζεται θαρρεῖς πάνω στὶς ράχες πέτρινων
ἐλεφάντων, ποὺ διατηροῦνται θαυμάσια
Ὁ Βούδας στὴ γνωστὴ ὄρθια στάση του
παρ’ ὅλους τοὺς αἰῶνες ποὺ ἔχουν περάσει
στὸ Βὰτ Τραπὰνγκ Νγκοέν.
ἀπὸ τότε.
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Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ὁλόκληρο τὸ Σουκοτάι δὲν σώζεται, ἐκτὸς ἀπὸ
τοὺς ναούς, κανένα οἰκοδόμημα ἄλλης χρήσης, οὔτε φαίνεται ἴχνος τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἦταν τουλάχιστον ἀντάξια τῆς ἰσχύος καὶ τῆς καλλιτεχνικῆς ἀκτινοβολίας τοῦ βασιλείου.
Ἔξω ἀπὸ τὴ γραμμὴ τῶν ὑποτιθέμενων τειχῶν τῆς πόλης προβάλλουν διάσπαρτοι ναοὶ
μέσα ἀπὸ τὴν πλούσια βλάστηση. Ἀπ’ αὐτοὺς ὁ σημαντικότερος εἶναι τὸ Βὰτ Σρὶ Τσούμ,
ποὺ βρίσκεται στὰ βορειοδυτικὰ τῆς πόλης. Εἶναι ἕνα ἄχαρο, αὐστηρό, ὀρθογώνιο κτίσμα,
ποὺ θυμίζει ἐκπληκτικὰ ἀρχαῖο αἰγυπτιακὸ ναὸ τοῦ Λοῦξορ. Περιβάλλει ἕναν καθιστὸ
Βούδα ὕψους 15 μέτρων. Μία κλίμακα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς εὐρύχωρους
τοίχους ἐπέτρεπε ἄλλοτε νὰ φτάσει κανεὶς στὴν κεφαλὴ τοῦ ἀγάλματος. Μήπως ἡ ἄνοδος
αὐτὴ συμβόλιζε τὴν ὕψωση στὴ βουδικὴ κατάσταση τῆς φώτισης;
Τὴ μέρα ποὺ ἐπισκέφθηκα τὴν περιοχὴ ἡ πρόσβαση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ ἦταν ἀπαγορευμένη λόγω ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν. Ὅμως μιὰ ντόπια οἰκογένεια παρακάλεσε τὸν
φύλακα νὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ προσκυνήσει τὸν Βούδα. Ἔτσι, μαζὶ μ’ αὐτήν, εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ βρεθῶ κι ἐγὼ στὴ βάση τοῦ πελώριου ἀγάλματος, ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ αἰσθανόμαστε
μηδαμινοί. Μετὰ τὴν καθιερωμένη προσφορὰ λουλουδιῶν καὶ φαγητῶν ἀπὸ τοὺς Ταϊλανδούς, συναντηθήκαμε ὅλοι ἐσωτερικὰ σὲ δυναμισμένη κοινὴ προσευχὴ γιὰ τὴν ἁπάλυνση
τῶν δεινῶν τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν ὥρα ποὺ ὁ πορφυρὸς ἡλιακὸς δίσκος ἔπεφτε γοργὰ
στὸν ὁρίζοντα καὶ σμήνη κουνουπιῶν ἄρχιζαν τὴν ἐπέλασή τους, λίγο προτοῦ τὸ σκοτάδι
νὰ τυλίξει βιαστικὰ τὰ μνημεῖα μὲ τὸν σκοτεινὸ μανδύα του.

Τὸ Βὰτ Σοραζὰκ στηρίζεται θαρρεῖς πάνω
στὶς ράχες πέτρινων ἐλεφάντων.

* Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ ΕΜΕΙΣ καὶ ἡ Τράπεζα, τχ 13, Μάιος 1999, σσ. 50-53.
Ἐπαναδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ Νέα Πορεία, τχ 566-568/238, Ἀπρ.-Ἰούν. 2002, σσ. 115-121.
Ἡ ἐπίσκεψη στὸ ἀρχαῖο Σουκοτάι πραγματοποιήθηκε τὴν 31η Ἰανουαρίου 1998.
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