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Kambodża 2017/2018 
 

Była to moja druga wizyta tamże. Pierwsza miała miejsce w 2007. Motywacja była podwójna: 

zobaczyć obiekty w okolicach Angkor pominięte za pierwszym razem i popatrzeć co się 

zmieniło w tym kraju przez 10 lat. Poprzedni mój raport zdjęciowy dostępny jest tutaj. 

 

Dotarcie do Siem Reap okazało się trudniejsze niz przypuszczałem i zajęło pięć dni zamiast 

trzech; wszystko przez odwołanie przez American Airlines lotu z Los Angeles do Hong Kongu. 

Myślałem, że w Święta latają tylko tacy maniacy jak ja i znajdą się z łatwością alternatywne 

połączenia do Płd.-Wsch. Azji, a okazało się wręcz odwrotnie: wszystkie loty były pełne i 

musiałem przespać dwie nieplanowane noce w hotelu przy lotnisku LAX zanim udało się 

znaleźć wolne miejsce w samolocie do Tokio. W Tokio też spędziłem nieplanowaną i 

nieprzespaną z powodu jet-lagu noc w hotelu na lotnisku Haneda, ale to akurat okazało się 

korzystną zmianą, bo zamiast  jak planowaliśmy  w Bangkoku spotkaliśmy się z moją Panią 

tamże i dalej już polecieliśmy razem. 

 

Zaplanowaliśmy wizytę w Kambodży na trzy dni i było to absolutne minimum. Pierwszego dnia 

zamierzaliśmy zobaczyć Kbal Spean, miejsce archeologiczne ok. 50 km od Siem Reap znane 

jako 1000 Lingas (linga albo lingan to symbol boga Sziwy, podobny w kształcie do fallusa i 

ewidentnie od niego się wywodzący). Są to płaskorzeźby z X-XI wieku wydrążone w 

kamienistym dnie rzeki, a także wzdłuż jej brzegów. Dogadanie się jednak z kierowcą 

wynajętego na ten cel pojazdu okazało się ponad nasze zdolności i w rezultacie wylądowaliśmy 

gdzie indziej, choć niedaleko, w Phnom Kulen. Wszystko przez to, że tam również jest 1000 

Lingas, choć o nieco mniejszym znaczeniu historycznym. Miejsce to również figurowało na 

naszej liście, tyle że innego dnia, więc nic złego się nie stało. Przy okazji mogliśmy sobie 

popatrzeć na buddyzm ludowy, żeby użyć analogii do katolicyzmu, w miejscowym sanktuarium. 

Mój entuzjam dla buddyzmu jako pokojowej z zasady religii znacznie osłabł z powodu wydarzeń 

w niedalekiej Birmie, ale dalej jest to egzotyka i mimo wszystko wolę ją od kultu o. Rydzyka. 

Wizytę w Phnom Kulen zakończyliśmy przechadzając sie po okolicznym lesie, gdzie w dzień 

sobotni piknikowały tysiące tubylców, najwyraźniej zadowolonych z życia i wystarczająco 

zamożnych, aby dojechać tam z Phnom Penh (sądząc po rejestracji samochodów). 

 

W drodze powrotnej do Siem Reap zatrzymaliśmy się przy świątyni Banteay Srei. Małych 

rozmiarów budowla ta jest istnym cackiem architektury. Odkryta przez rządzących wówczas 

Kambodżą Francuzów dopiero w 1914 roku, bardzo szybko, bo już w roku 1923 stała się 

obiektem skandalu, kiedy niejaki André Malraux, późniejszy minister kultury Francji, ukradł z 

niej szereg rzeźb. Przyłapany na gorącym uczynku, dostał wyrok sądowy i rzeźby zwrócił. W 

końcu został wybroniony przed więzieniem przez osobistości takie jak André Gide czy Aragon i 

paradoksalnie, przyczynił się do późniejszej akcji odnowienia świątyni. Ale wandalem był. 

 

Następnego dnia celem naszym stała się inna, oddalona od Siem Reap o ok. 70 km świątynia: 

Beng Mealean. Dużych rozmiarów obiekt ten nigdy nie został poddany rekonstrukcji i jest w 

stanie całkowitej ruiny. Być może stał się podłożem wyobraźni Spielberga przy pisaniu 

scenariusza do Indiany Jonesa. Jak dalece całkiem niedawna historia Kambodży jest niejasna i 
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nieprzebadana świadczy fakt, że są przekazy, ze centralna część świątyni została wysadzona w 

powietrze przez Czerwonych Khmerów, ale wcale nie jest to pewne. 

 

W drodze powrotnej zrobiliśmy rundę po dobrze znanych świątyniach położonych w centrum 

Angkor, takich jak Ta Prohm czy Prea Kahn, zaliczając przy okazji kilka mniejszych, w tym 

uroczą świątynię Chau Say Tevoda. Na trzeci i ostatni dzień zostawiliśmy sobie jako 

odświeżenie pamięci Angkor Thom i Angkor Wat. Czego jednak nie przewidzieliśmy, to 

niebywałe tłumy przewalające sie przez te miejsca. Wracając do hotelu na zakończenie drugiego 

dnia utkwiliśmy w korku drogowym na półtorej godziny. Co ciekawe, nie były to tłumy turystów 

(choć te też), tylko tubylców, którzy najwyraźniej celebrują łaciński Nowy Rok pielgrzymką do 

Angkor. 

 

Trzeci i ostatni dzień postanowiliśmy więc przeznaczyć na ponowną próbę dotarcia do Kbal 

Spean. Tym razem używając personelu hotelowego jako tłumacza upewniliśmy się, że kierowca 

wie dokąd nas wiezie. Udało się! Kbal Spean jest niezwykłym miejscem. Położone dość wysoko 

ponad równiną, nie jest łatwe do osiągnięcia. Kilkaset metrów do góry po niezbyt wyznaczonym 

szlaku, a częściowo w łożysku potoku. W czasach Królestwa Khmerów było to miejsce święte, 

dostępne tylko dla króla (choć, jak rozumiem, musiał być tam wnoszony w lektyce). Reszta 

orszaku zatrzymywała się poniżej, w okolicy wodospadów, które są na zdjęciach. W krytycznym 

miejscu król dokonywał rytualnych ablucji w ceremonii oczyszczenia. Woda w płynącym do 

dziś potoku uważana jest przez tubylców za świętą. Sam widziałem, jak ją popijali pomimo 

brunatnego koloru od tanin. Ameba gwarantowana, ale może oni są na nią odporni. Na dnie 

potoku widoczne są lingas, a na brzegach wielkiej piękności rzeźby z 10-11. wieku ilustrujące 

mitologię hinduistyczną. Samo miejsce zostało „odkryte” dopiero w 1969 roku(!) Używam 

cudzysłowu, bo tubylcy znali je oczywiście od zawsze, ale jakoś nie chcieli się informacją 

podzielić z kolonizatorami. 

 

Pora na wnioski ogólne. Całe Angkor to oczywiście jeden z cudów świata. Cud ten jednak na 

naszych oczach przestaje być cudem, a to za sprawą milionów turystów spływających tam z 

różnych krajów, ale najczęściej z Chin. W rezultacie Angkor Wat dołączyła do miejsc takich jak 

Piazza San Marco w Wenecji, Colosseum w Rzymie czy Rambla w Barcelonie. Jedna wielka, 

nieprzerwana rzeka ludzi. Miejsca bardziej odległe i mniej znane, jak wspomniana wyżej 

Banteay Srei, jeszcze dają się zwiedzać, ale i tam są już setki-tysiące ludzi. 10 lat temu byłem 

sam, na co są dowody zdjęciowe (patrz link powyżej). Pojawili się też turyści lokalni, których 10 

lat temu nie widziano w ogóle. Z jednej strony należy się cieszyć, że tak wzrosła zamożność 

Azjatów w ogólności, a Kambodżan szczególnie, ale z drugiej prawdą pozostaje, że czasy, w 

których wędrówki po odległych krainach były przywilejem dla niektórych, odeszły w niepamięć. 

Podróże stały się egalitarne na skalę już światową.  

 

Na koniec link do zdjęć:  

 

http://www.jrk011.altervista.org/travels/Cambodia_2017-18.html 
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