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Tonle Sap – Jezioro ¿ycia
Kambod¿a cz.1

Jeszcze kilkanaœcie lat temu,
nazwa Kambod¿a by³a synonimem chaosu, walk domowych
i krwawych eksperymentów spo³ecznych. Dzisiaj kraj ten cieszy siê
wzglêdnym spokojem, wabi turystów kultur¹ i histori¹ wojowniczych Khmerów, a jego stolica,
Angkor jest na ustach setek turystów oniemia³ych z zachwytu.
My równie¿ bêd¹c w Bangkoku,
nie mo¿emy odmówiæ sobie spotkania z krajem, gdzie masowa turystyka to znak przysz³oœci. Wynajmujemy przewodnika i o czwartej
rano w cztery osoby ruszamy w stronê Kambod¿y. Po wspania³ych drogach Tajlandii szybko uciekaj¹ kilometry. O ósmej godzinie mamy
ju¿ za sob¹ 300 km i jesteœmy
w Aranyaprathet na granicy z Kambod¿¹. Z niedowierzaniem patrzymy przed siebie. Na³adowane do
granic wytrzyma³oœci wózki, pchane przez ludzi jad¹ w stronê przejœcia. Wszystko, co mo¿na przewieŸæ
i sprzedaæ, jedzie do Kambod¿y.
Dominuj¹ owoce, warzywa, s³odycze, napoje oraz lód, który z braku
pr¹du zastêpuje lodówki. Wype³niamy kolejny kwestionariusz, dokumenty, przypinamy zdjêcia, oddajemy paszporty, anulujemy wizy
i czekamy. Korzystamy z przejœcia
dla obcokrajowców i po godzinie
idziemy dalej. Jeszcze jedna kontrola, op³aty, ponownie dokumenty i opuszczamy Tajlandiê. Po kilkuset metrach wita nas imponuj¹ca brama z napisem – Kingdom of
Cambodia. Niestety to nie wszystko, teraz kolejne skomplikowane
procedury. W koñcu, po dwóch
godzinach otrzymujemy wizy i jesteœmy w Kambod¿y. I znowu zaskoczenie. Przed nami okaza³e budynki, mieszcz¹ce pe³ne przepychu
kasyna. W Kambod¿y, jak w wiêkszoœci krajów tego regionu hazard
jest legalny. Je¿eli w ogóle mo¿na
mówiæ o legalnoœci w kraju chaosu
gospodarczego i totalnej korupcji.
Tu¿ obok na pasa¿erów czekaj¹
motorowery, pe³ni¹ce w razie po20

Zachód s³oñca nad p³ywaj¹cymi wioskami.

Droga przez miasteczko.

trzeby rolê kilkuosobowych taksówek, gdzie rejestracja, lusterko czy
kask, to zbêdny balast. Ruszamy
w dalsz¹ drogê, po ubitym glinianym trakcie. Przed nami 150 km
zmagañ z niekoñcz¹cymi siê wybojami, kurzem i ha³asem. Po przejechaniu piêædziesiêciu kilometrów
pierwszy na naszej trasie drogowskaz. Do wyboru mamy drogê do
Siem Reap i Angor lub stolicy
Phnom Penh. Czasami mamy wra¿enie, ¿e to tylko roboty drogowe.
Niestety to g³ówna droga z ubitej
gliny, na któr¹ nieustannie nawozi
siê kolejne warstwy. W porze monsunowej droga wymywana jest
przez deszcze i staje siê nieprzejezdna. Ponad cztery godziny jazdy za
nami. Zatrzymujemy siê na chwilê, by rozprostowaæ nogi przy oryginalnej wystawce. 1,5 litrowe, wielokrotnie u¿ywane plastikowe butelki po Pepsi, Coca Coli, z ¿ó³taw¹ zawartoœci¹ czekaj¹ na klientów. D³ugo zastanawialiœmy siê, co
znajduje siê w tych butelkach.
Nagle podje¿d¿a motorower
i wszystko jasne. To stacja benzynowa. Wiêkszoœæ pojazdów to motorowery, dla których butelka benzyny to wystarczaj¹ca iloœæ. Jad¹c
t¹ wyboist¹ drog¹ trudno siê nu-

G³ówna droga Kambod¿y, która dos³ownie znika po ulewach monsunowych.

dziæ. Przestrzeganie zasad ruchu
drogowego nie nale¿y do mocnych
stron mieszkañców Kambod¿y. Co
chwilê, ze strachu mocniej ³apiemy siê wszystkiego, co jeszcze nie
odpad³o w samochodzie, kiedy na
drodze pokazuj¹ siê le¿¹ce krowy,
œwinie, psy, k¹pi¹ce siê w ka³u¿ach
kaczki i dziury wielkoœci ma³ego samochodu. Duchota, kurz wdziera
siê do samochodu, zapach potu
miesza siê z wyziewami zdezelowanego silnika wysysaj¹c z nas resztki
optymizmu. Zbli¿amy siê do Siem
Reap, ruch zaczyna siê wzmagaæ,
a na drodze pokazuje siê asfalt. Spogl¹daj¹c przez popêkan¹ szybê,
wzmocnion¹ taœm¹ klej¹c¹, podziwiamy, jak mo¿na za³adowaæ samochód czy motor. Ponownie oczy
otwieraj¹ siê nam szeroko, kilometr
wczeœniej nie by³o nawet drogi,
a tutaj wyrastaj¹ hotele z eleganckimi trawnikami. Odk¹d œwiat
przypomnia³ sobie o œwi¹tyniach
Angkoru, ma³e Siem Reap, które
stanowi³o doskona³¹ bazê do ich
zwiedzania, prze¿ywa najazd turystów i szybko staje siê najbogatszym
miastem w Kambod¿y. Zatrzymujemy siê w niewielkim Angor Way
Hotel. £adnie urz¹dzony, schludny i pusty hotel mi³o nas zaskaku-

je. Przy hotelowym basenie zamawiamy obiad, za który zap³aciliœmy
3 $ za dwie osoby. Od lat Kambod¿anie pos³uguj¹ siê w rozliczeniach dolarem, rodzima waluta –
Riel – s³u¿y jedynie do wydawania
reszty. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w czasie kilkudniowego pobytu nie uda
siê jej nawet zobaczyæ. Kurs jest
doœæ sztywny – za jednego dolara
mo¿na dostaæ 4000 Rieli.
Po krótkim odpoczynku jedziemy w stronê jeziora Tonle Sap. Tu¿
za miastem koñczy siê asfalt. Znowu inny œwiat. Wieœniacy stoj¹c po
kolana w zamulonym stawku, bambusowymi koszami przeszukuj¹
mu³, by znaleŸæ coœ do jedzenia.
Wyschniêta, zwalona palma le¿y na
œrodku b³otnistego podwórka,
a pó³nagie, umorusane dzieci radoœnie skacz¹ przez przydro¿ny rów
pe³ny œmieci. Na wietrze niczym
burza, dudni i zgrzyta oderwana blacha od dachu, obok którego kuœtyka o kulach gospodarz. Re¿im Pol
Pota doprowadzi³ spo³eczeñstwo nie
tylko do skrajnej nêdzy, cierpienia
i bólu. Zniszczy³ inteligencjê, wydar³ ca³emu pokoleniu wiarê
w lepsz¹ przysz³oœæ, ¿e warto pracowaæ dla siebie i rodziny. Do dzisiaj
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Przydro¿ny sklep.

Miejscowe „TIR-y” na granicy z Tajlandi¹.

go pokolenia, ¿e „lepiej nie posiadaæ nic, ni¿ straciæ wszystko”, a czasy, gdy karano œmierci¹ za noszenie
okularów mog¹ powróciæ. Ca³e
szczêœcie, ¿e m³ode pokolenie, dla
którego wojna i przeœladowania to
tylko historia, widzi œwiat zupe³nie
inaczej. Pomimo biedy jest aktywne, pracowite i serdecznie nastawione do ka¿dego przybysza, a dzieci
z uœmiechem na twarzach, ze swoim „hey mister, one dolar” sprzedadz¹ nam wszystko.
Nagle ko³ysanie usta³o, a samochód zatrzyma³ siê przed drewnianym szlabanem. Op³acamy przejazd. Nie bardzo wiemy za co, ale
wiemy po co. Prawdopodobnie dla
œwiêtego spokoju. Niestety nie odwa¿yliœmy siê skierowaæ obiektywów w stronê groŸnie wygl¹daj¹cych funkcjonariuszy. Ruszamy
dalej. Przy drodze stoj¹ domy,
w których nie ma pr¹du, kanalizacji ani wody, a za nimi gigantyczne
zielone pola ry¿owe, które ju¿ nied³ugo przykryje woda. Doje¿d¿amy
w koñcu do mierzei, gdzie czeka
na nas ³ódka motorowa. Wsiadaj¹c
na ³ódŸ zaczynamy z niepokojem
patrzyæ na nasz¹ za³ogê. G³ównodowodz¹cy sternik ma kilkanaœcie
lat, go³ymi stopami naciska stalow¹
linkê dodaj¹c gazu, a jego m³odszy
pomocnik (maksymalnie 10 lat)
odpycha ³ódŸ od brzegu. Szukamy
kogoœ starszego. Nic z tego – to
jest nasza za³oga. Kilka metrów dalej
z zamulonej wody wystaje kilka
g³ów mi³oœników porannej toalety. Nasz ma³y kapitan z dum¹ pokazuje i opowiada o nowej szkole
zbudowanej na barce przez organizacje miêdzynarodowe. Prawdopodobnie i tak ³awki bêd¹ puste.
Po³owa populacji Kambod¿y to
dzieci do 15 roku ¿ycia, które musz¹
pracowaæ na utrzymanie licznych
rodzin. Po kilku minutach handlowy aborda¿. Drewniana d³ubanka
sprawnie dobija do naszej ³odzi,
a na pok³ad wskakuj¹ nam malcy
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Nie zawsze kot czy pies to najlepszy
przyjaciel!

P³ywaj¹cy sklep.

Imponuj¹ca brama wjazdowa do jednego z najbiedniejszych krajów œwiata.

z pami¹tkami i owocami. Kilka minut póŸniej okupuj¹ ju¿ nastêpn¹
³ódŸ.
Nagle woda zmienia barwê
z ¿ó³tej na b³êkitn¹. Wyp³ywamy
na Tonle Sap – najwiêksze jezioro
na Pó³wyspie Indochiñskim. Jezioro po³¹czone rzek¹ o tej samej nazwie z Mekongiem w ci¹gu roku
zmienia drastycznie stan wody.
W porze suchej, w której akurat
jesteœmy, powierzchnia jeziora wynosi oko³o 3000 km2 – po monsunach Mekong wpycha gigantyczne iloœci wody do jeziora zwiêkszaj¹c jego powierzchniê 10-cio krotnie. Dziêki corocznej wymianie wód
z Mekongiem, jest to jedno z najbardziej zasobnych w ryby jezior
œwiata. Jednak z trwog¹ wszyscy
spogl¹daj¹ na potê¿nego s¹siada
z pó³nocy. Chiñczycy buduj¹ zaporê na Mekongu, która przejmie
i ustabilizuje znaczne iloœci wody.
Brak wymiany wody w jeziorze,
mo¿e doprowadziæ do drastycznego spadku iloœci ryb i g³ównego
Ÿród³a utrzymania setek rodzin.
Mijamy dziesi¹tki ³ódek, na których
krz¹taj¹ siê rybacy zarzucaj¹c sieci.
P³yniemy dalej. Nagle w bezkresie
jeziora wy³aniaj¹ siê domostwa.
Dziesi¹tki domów na palach tworz¹cych ma³e wioski rybackie. Nasz
kapitan z uporem wiezie nas
w stronê jednego z nich. Jak siê
póŸniej okaza³o tu ¿yje jego liczna
rodzina, z której najm³odsze rodzeñstwo nigdy nie by³o na sta³ym
l¹dzie. Mieszkañcy tych domów to
w wiêkszoœci Wietnamczycy. Dziêki swojej zaradnoœci stali siê jedn¹

Stacja benzynowa.

z zamo¿niejszych grup etnicznych.
Cumujemy przy p³ywaj¹cym sklepie, którego wejœcia strze¿e ha³aœliwy pies. Nasz sternik z dum¹ oprowadza nas po domu. Ciep³y wiatr
jak my z zaciekawieniem zagl¹da
w ka¿dy k¹t. Dopiero po chwili spostrzegamy oryginaln¹ zabawkê
w rêku dziewczynki. ¯ywy krokodyl z zawi¹zanym czerwon¹
wst¹¿k¹ pyskiem, energiczne macha ogonem. Inne dzieciaki próbuj¹ sprzedaæ mi dorodnego wê¿a
i kilka bananów. Po chwili podp³ywaj¹ kolejne ³odzie pe³ne towarów.
Przechodzone ciuchy, bambusowe
maty, owoce, ryby. Nagle gwa³towny plusk! Zerkamy pod nogi.
W wielkich koszach zanurzonych
w wodzie, k³êbi¹ siê dorodne sumy,
krokodyle i ¿ó³wie. Zaczynamy delikatniej pokonywaæ niepewne
podesty. Wsiadamy do ³odzi i ruszamy dalej pomiêdzy domami
z zaciekawieniem i przera¿eniem
spogl¹daj¹c, jak maleñkie dziecko
ze swoj¹ starsz¹ siostr¹ bawi siê potê¿nym wê¿em. Obok ch³opiec
w blaszanej, okr¹g³ej bali, niczym
kapitan wielkiego statku buja siê
na falach. Prawdziwy wodny œwiat,
gdzie ludzie z dala od l¹du ¿yj¹,
pracuj¹ i mieszkaj¹. Jesteœmy zauroczeni egzotyk¹ i autentycznoœci¹
tego miejsca. Warto by³o pokonaæ
kilka tysiêcy kilometrów, by zrobiæ
sobie zdjêcie z dzieæmi, które
z dum¹ prezentuj¹ swoje ¿ywe za-

bawki i popatrzeæ, jak niewiele potrzeba ludziom do szczêœcia. Powoli zapada zmrok. Dobijamy do kolejnego domu. Za drobn¹ op³at¹
wchodzimy na platformê widokow¹, z której podziwiamy zachód
s³oñca, ogrom jeziora i p³ywaj¹ce
wioski. Kieruj¹c siê w stronê l¹du
opuszczamy jezioro. W ciszy przerywanej miarowym warkotem silnika, spogl¹damy za siebie. To jedno z tych miejsc, które ma w sobie
coœ nierealnego, które odciska siê
w pamiêci ka¿dego podró¿nika.
I nie zawsze potrzeba wspania³ych
budowli, cennych dzie³ sztuki i cudów natury by powiedzieæ – warto
by³o!
Jesteœmy na l¹dzie. Mieszkañcy
zasiadaj¹ przed swoimi prymitywnymi domami zbudowanymi z kilku drewnianych desek, kawa³ka
blachy i folii. To ca³y ich dobytek.
Co zamo¿niejsi zapalaj¹ ¿arówkê
zasilan¹ z akumulatora, by cieszyæ
siê osi¹gniêciami techniki. A my
k³ad¹c siê do ³ó¿ka myœlami jesteœmy ju¿ przy najwiêkszej atrakcji
Kambod¿y. Miejscu, które po wiekach niebytu wy³oni³o siê ze szponów ¿ar³ocznej d¿ungli. Jutro ruszamy do Angkor…
Ci¹g dalszy w kolejnym
„Kurierze Powiatowym”.
Zapraszamy na You
Tube – Kambod¿a
www.niezwyklyswiat.com
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