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Laos 

 
Przez wiele lat od wyjazdu z Polski miałem taką zasadę, że nie jeździłem do krajów 
rządzonych przez komunistów. Z tego powodu nigdy dotąd nie byłem w Chinach. 
Zrobiłem jeden wyjątek w r. 2011 jadąc do Wietnamu w sprawach zawodowych, ale to 
wszystko. 
 
Skoro jednak tak się zaczęło dziać na świecie, że demokracje liberalne jedna po drugiej 
ewoluują w stronę faszyzmu, mój argument stracił rację bytu. W czym ma dyktatura 
prawicowa być lepsza od lewicowej? To tylko etykietki. 
 
W związku z tym w tym roku nie miałem już obiekcji pojechać w celach turystycznych 
do rządzonego od 1975 r. przez komunistów Laosu. I nie żałuję, bo kraj jest piękny, 
ludzie przyjaźni, ceny ciągle znośne i przede wszystkim nie ma tłumów, które powodują, 
że sąsiadująca Tajlandia staje się już nie do zwiedzania. Rząd zaś się bezpośrednio w 
sprawy przyziemne nie wtrąca: kontrola graniczna jak w każdym innym kraju (wiza na 
lotnisku za $30), policji ani wojska na ulicach się nie widzi. Owszem, na każdym 
budynku rządowym oprócz flagi narodowej wisi również druga z sierpem i młotem, aby 
przypomnieć kto tu rządzi i jasną jest sprawą, że panuje tu polityczny zamordyzm. 
Innymi słowy, w Laosie zaaplikowano model chiński: możesz sobie robić co chcesz, 
byleś się nie mieszał do polityki. 
 
Nie zawsze tak było. W pamięci mam takie dwa nazwiska: Souvana Pouma i Souvana 
Vong. Byli to bracia z rodziny królewskiej. Pierwszy był centrystą i w latach 1960. i 
wczesnych 1970. premierem rządu Laosu. Drugi związał się z komunistyczną organizacją 
Patet Lao i zwany był “czerwonym księciem”. Laos był w gruncie rzeczy podzielony: 
rząd centralny sprawował ograniczoną władzę nad częścią terytorium kraju, a nad resztą 
panowali komuniści, dla których Laos był niezwykle pożyteczny: będąc formalnie 
neutralnym, znakomicie się nadawał do przerzutu wojsk i zaopatrzenia z Wietnamu 
Północnego do Południowego. Słynny szlak Ho Chi Minha prowadził właśnie przez 
Laos. W końcu Amerykanie zaczęli bombardować (nieskutecznie, jak zwykle) również 
Laos, co spotkało się z niezwykle silnymi protestami na świecie: “Jak to, bombardować 
niczemu nie winien neutralny kraj?” Gdy w 1975 r. komuniści północno-wietnamscy 
zdobyli i zaanektowali Wietnam Południowy, to samo stało się z Laosem. Patet Lao 
przejęło władzę, a książę Souvana Vong został formalnie prezydentem kraju bez żadnej 
faktycznej władzy. Okazało się po fakcie, że spełniał on rolę “pożytecznego idioty”, więc 
szybko go komuniści odstawili na boczny tor, choć trzeba im przyznać, że nie skrócili o 
głowę (wuj księcia, ostatni król Laosu, Savang Vatthana, sczezł w komunistycznym 
więzieniu). Faktycznym władcą Laosu został niejaki  Kaysone Phomvihane, którego 
portret zdobi każdy banknot laotański pod dziś dzień, w związku z czym nijak nie można 
się połapać w ich denominacjach, zwłaszcza żę idą one w dziesiątki i setki tysięcy (1 US 
$ = ok. 7 tys. kip). Przez następne wiele lat Laos stał się de facto kolonią Wietnamu i 



dzielił jego losy: najpierw ortodoksyjny model komunizmu, choć na szczęście nie tak 
ekstremalny jak w sąsiedniej Kambodży, potem stopniowe odkręcanie śruby 
ekonomicznej zgodnie z postępami reform w Wietnamie. Obecnie wydaje się, że Laos 
jest raczej kolonią chińską, a w każdym razie potężnie uzależniony ekonomicznie od 
Chin. Niedawno rozpoczęła się budowa pełnotorowej kolei z Chin przez Laos do 
Tajlandii, która zdaje się, że Laosowi do niczego nie jest potrzebna, ale Chinom owszem, 
do utrwalenia swojej dominacji nad regionem. 
 
Zdjęcia: 
 
http://jrk011.altervista.org/travels/Laos_2016.html 
 
 

Tajlandia 
 
Po czterech dniach w Laosie polecieliśmy do Tajlandii. Jak napisałem powyżej, Tajlandia 
jest już tak zatłoczona, że wizyta w niej staje się coraz mniejszą przyjemnością, 
zwłaszcza w sezonie zimowym, ale wtedy i my tylko możemy tam podróżować. Dylemat 
nie do rozwiązania. Tubylcy nadal przyjaźni, choć coraz bardziej zepsuci sukcesem, ceny 
idą ostro w górę i tylko jedzenie jak zawsze na najwyższym poziomie (w Laosie zresztą 
też). Kraj ma swoje problemy polityczne i jest podzielony na dwie grupy społeczne 
(czerwone i żółte koszule) wzajemnie się nie cierpiące, co stało się zresztą normą w 
wielu innych dobrze nam znanych krajach. Żałoba po zmarłym niedawno królu 
Bhumidolu jest powszechna i szczera. Nikt nie chce (albo nie śmie) przyznać, że władca 
ten złupił niezamożny ciągle kraj dość doszczętnie (jego osobisty majątek był oceniany 
na ok. 30 miliardów dolarów) i robił wszystko, aby nie dopuścić do ugruntowania się w 
nim demokracji, a zamiast tego popierał (z pełną wzajemnością) rządzącą po dziś z 
krótkimi przerwami soldateskę. (Ktokolwiek ośmieliłby się to publicznie napisać 
ryzykuje karę do 30 lat więzienia za obrazę majestatu; mam nadzieję ze mój tekst nie 
zostanie przetłumaczony i dostarczony gdzie (nie) trzeba, bo wybieram się tam co 
najmniej raz jeszcze.) Ciekawe, że widziałem tylko jeden jedyny portret jego następcy, 
nowego króla Vajiralongkorna. Nie jest on specjalnie w narodzie popularny i nie bez 
przyczyny: jako następca tronu dał się jedynie poznać jako playboy żyjący na koszt 
podatnika w luksusach Zachodniej Europy. 
 
Jeśli nie byliście jeszcze w Tajlandii, to polecam: być może ostatnia chwila zanim albo 
zostanie ten kraj zadeptany na śmierć, albo wojskowa junta uczyni go 
nieakceptowalnym. 
 
Zdjęcia: 
 
http://jrk011.altervista.org/travels/Thailand_2016.html 
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