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Opium i Betel Tajlandia, Laos

Kierunki turystyczne nieustannie siê zmieniaj¹. Coraz czêœciej
szukamy nowych prze¿yæ, doznañ
i wra¿eñ. Zmieniaj¹ siê nasze oczekiwania. Poszukujemy czegoœ nowego, oryginalnego. Chcemy
prze¿yæ coœ niezwyk³ego, innego.
Rozgl¹damy siê za miejscami, gdzie
nie dotar³a jeszcze masowa turystyka, gdzie jest ju¿ bezpiecznie,
ale dreszczyk emocji pozostaje,
gdzie ka¿dy szelest, ruch przywo³uje zas³yszane lub przeczytane
wspomnienia.
Po kilkunastu dniach podró¿y
po Tajlandii stajemy nad brzegami potê¿nego Mekongu, który
toczy swoje wody z niedostêpnego Tybetu do rozleg³ej delty Morza Po³udnowochiñskiego. Jesteœmy w Sop Ruak w niewielkim
miasteczku na granicy Tajlandii,
Mjanmaru (niegdysiejszej Birmy)
i Laosu. W miejscu, gdzie w latach 80-tych i 90-tych funkcjonowa³ najwiêkszy na œwiecie oœrodek
produkcji opium i jego pochodnej – heroiny. To w³aœnie st¹d,
z tzw. Z³otego Trójk¹ta pochodzi³o 70% globalnej produkcji. Od
tamtego czasu wiele jednak siê
zmieni³o, a udzia³ Z³otego Trójk¹ta w œwiatowej produkcji heroiny
zmniejszy³ siê do 5%.
Tajlandia od wielu lat, walczy³a
z producentami maku na swoim
terenie. Nie by³a to jednak walka
³atwa. W górzystych niedostêpnych terenach, w³adze nie by³y
w stanie nawet czêœciowo zapanowaæ nad produkcj¹ opium, zwa¿ywszy, ¿e by³o to jedyne Ÿród³o
dochodu dla wiêkszoœci ubogich
mieszkañców tych terenów, a zbyt
ka¿dej iloœci gwarantowa³y narkotykowe kartele. Pomimo drastycznych kar w najciê¿szych, na œwiecie Tajlandzkich wiêzieniach, walka wydawa³a siê byæ beznadziejna.
Dopiero zaanga¿owanie matki,
obecnie panuj¹cego króla Bhumibola, Ramy IX, powoli przekona³o tutejszych mieszkañców, ¿e
mo¿na ¿yæ, bez ci¹g³ego strachu
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Z³oty Budda poœwiêcony matce króla.

i ³amania prawa. Po latach wytrwa³ej pracy, wieœniacy zaczêli sadziæ
truskawki, tytoñ, zak³adaæ plantacje warzyw i owoców. Na czeœæ
matki króla, nad brzegiem Mekongu postawiono pos¹g z³otego
Buddy na postumencie w kszta³cie ³odzi, który zdominowa³ okoliczny pejza¿. Rozgl¹daj¹c siê po
okolicy nasze cia³a przeszywa
dreszczyk emocji. Przecie¿ i tak
wszyscy wiedz¹, ¿e przez Tajlandiê
przebiega narkotykowy szlak przemytniczy z makowych poletek
Birmy i Laosu przez Bangkok do
Europy Zachodniej i Ameryki.
S³odki zapach opium wci¹¿ unosi
siê w powietrzu. Na straganach
kusz¹ opiumowe myde³ka i kadzide³ka. Nadal przestrzega siê turystów, aby nie odstêpowali swoich
baga¿y, bo nieœwiadomie mog¹
staæ siê trybem przemytniczej
machiny. Nadal turyœci otrzymuj¹
propozycje przewiezienia „towaru” za kilkaset dolarów. A tymczasem z fascynacj¹ i niepewnoœci¹
spogl¹damy na spokojny, szeroki
i zdradliwy Mekong.
Rozwój turystyki masowej, przyczyni³ siê w du¿ym stopniu do
zniszczenia piêkna i romantycznej atmosfery w spokojnym Sop
Ruak. Dzisiaj dowo¿eni tutaj autokarami turyœci, pospiesznie
robi¹ kilka zdjêæ i kupuj¹ plastikow¹ tandetê.
£odzi¹ motorow¹ wyruszamy
w górê rzeki do miejsca, gdzie Taj-

Laotañskie nalewki.

Sk³adniki betelu dostêpne na targowiskach

landia graniczy z Birm¹. Czasy,
kiedy ten skrawek ziemi by³ niedostêpn¹ d¿ungl¹, nale¿¹ ju¿ do
przesz³oœci. Niedawno Tajlandzcy
inwestorzy zadali decyduj¹cy cios
przesz³oœci. Tu¿ za granic¹ w Birmie, na skrawku ziemi stanowi¹cym dok³adny wierzcho³ek Z³otego Trójk¹ta, zbudowali du¿y hotel oraz kasyno nastawione na bogatych tajskich i chiñskich graczy.
Zawracamy ³ódŸ i p³yniemy na
drug¹ stronê rzeki – do Laosu. Przybijamy do przystani, a w³aœciwie
do przybrze¿nego targu Don Sao
na laotañskiej wyspie. Wychodz¹c
na stromy brzeg, za jednorazowy
pobyt na laotañskiej ziemi, p³acimy 20 tajlandzkich batów – nieca³ego dolara. Dostajemy od urzêdników kwitek, zamiast wizy w paszporcie i ruszamy przed siebie. Szybko nasz¹ uwagê zaprz¹taj¹ serwowane oryginalne nalewki. Zaczynamy od trunku na bazie tygrysiego penisa. Mê¿czyŸni szybciej
podejmuj¹ wyzwanie. Niestety alkohol, smakiem ani moc¹ nie po-

wala na kolana. Nasze kulturowe
przyzwyczajenia robi¹ swoje. Jednak po kilku kieliszkach w temperaturze 35OC, afrodyzjaki przemawiaj¹ do naszej wyobraŸni. Na
pó³kach w szerokim asortymencie
kolejne butelki, ze skorpionami,
kobrami, korzeniami ¿eñ-szenia,
zio³ami, zielonymi i czarnymi wê¿ami. Ceny wrêcz symboliczne:
2-3 dolary za butelkê. Laotañskie
i Tajskie prawo nie zabrania produkcji takich wyrobów. Niestety,
przywóz takich pami¹tek do krajów Unii Europejskiej jest zabroniony, a przy kontroli celnej
w Polsce mo¿na mocno ¿a³owaæ
takiego zakupu. Ale oryginalna
pami¹tka to by by³a. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak nasyciæ wzrok i ¿o³¹dek na miejscu.
Tym razem nasza wizyta na Laotañskiej ziemi koñczy siê na targu. Niestety niewiele mogliœmy
zobaczyæ w Laosie, ale i tak mamy
satysfakcjê, ¿e byliœmy tutaj. Wysy³amy jeszcze kilka kartek z Laosu, nie licz¹c specjalnie, ¿e dojd¹.
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Kobieta z plemienia Akha.

Wioska plemienia Akha

Plantacja ananasów.

Ale spróbowaæ warto. Wracamy do
Tajlandii.
Powoli dzieñ dobiega koñca.
S³oñce chowa siê za horyzont,
a przestrzeñ wokó³ nas wype³niaj¹
wspania³e zapachy, na które nie
zostajemy obojêtni. Zasiadamy
przy niewielkim stoliku delektuj¹c siê niezwyk³ym smakiem tajskich potraw.
Rano, s³oñce wynurza siê znad
horyzontu. Jest ch³odno i rzeœko.
Dzisiaj ju¿ spokojnie mo¿emy
obejrzeæ nasz hotel po³o¿ony
wœród pól ry¿owych, nad którymi
unosi siê poranna mgie³ka.
Dla wielu turystów g³ównym
powodem przyjazdu do pó³nocnej Tajlandii jest wyprawa do wiosek zagubionych w d¿ungli i pobyt u plemion górskich. Tak wiêc
i my nie trac¹c czasu wyruszamy
Jeepami w dziewicze lasy. Pokonujemy kolejne zakrêty, wspinaj¹c siê
coraz wy¿ej. Po godzinie jazdy –
nag³e hamowanie. Zatrzymujemy
siê przy poletku, na którym posadzone roœliny przypominaj¹ liœcie
juki. Podchodzimy bli¿ej i niespodzianka. W samym œrodku dorodnych liœci, roœnie tak chêtnie przez
nas spo¿ywany owoc – ananas.
Jedziemy dalej. Ze zdziwieniem
ogl¹damy gigantyczne po³acie
wykarczowanej, spalonej ziemi.
Drzewa wycinane s¹ w zastraszaj¹cym tempie. Odporne na wilgoæ
tekowce, zniknê³y ju¿ ca³kowicie
z krajobrazu Tajlandii. Droga za-

Plemienny inwentarz.

mienia siê w grz¹sk¹, glinian¹ maŸ.
Jeszcze kilka zakrêtów i zatrzymujemy siê przy zagrodzie z bawo³ami, które taplaj¹ siê w b³otnym
bajorze. Po chwili otaczaj¹ nas kobiety z plemienia Akha z imponuj¹cymi nakryciami g³owy, zdobionymi rzêdami srebrnych monet i kulek. Ciemne kaftany, z d³ugimi rêkawami przystrojone s¹
efektownymi haftami, koralami,
wst¹¿kami i œwiecide³kami. Te niezwyk³e ozdoby s¹ sta³ym elementem ich stroju, nie zdejmuj¹ ich
nawet w czasie pracy w polu.
Nasz¹ uwagê zwróci³a starsza
kobieta z czarnymi zêbami i s¹cz¹c¹
siê czerwon¹ œlin¹. Na szczêœcie to
nie objawy tajemniczej choroby,
a efekt na³ogowego ¿ucia Betelu.
U¿ywka ta przez wieki by³a w Tajlandii tak popularna, jak ¿ucie tytoniu w Europie czy koki w Andach. Recepta na betel jest prosta.
W gruby i miêsisty liœæ pieprzu betelowego wk³adamy orzech drzewa
arekowego, podlanego mlekiem
wapiennym, otrzymywany w procesie gaszenia wapna. Do smaku
kardanom albo tamaryszek. Ca³oœæ
zwi¹zujemy w³óknem. ¯ucie betelu ma dzia³anie orzeŸwiaj¹ce, pobudzaj¹ce i lecznicze. Odka¿a przewód pokarmowy, co w tutejszych
warunkach klimatycznych i higienicznych ma du¿e znaczenie. Niestety d³ugotrwa³e nadu¿ywanie betelu poci¹ga za sob¹ fatalne skutki. Wypadaj¹ zêby, drêtwiej¹ szczê-
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Staruszka z plemienia Yao.

Bawo³y.

ki, roœnie zagro¿enie astm¹, zaburzeniami kardiologicznymi i rakiem
jamy ustnej. O wygl¹dzie – nie dyskutujemy. Dzieñ póŸniej mamy
okazjê spróbowaæ betelu. Niestety
nikomu nie uda³o siê przebrn¹æ
fazy rozdrobnienia w ustach produktów. Gêsta maŸ pokona³a nasz
upór.
Jak wiêkszoœæ plemion górskich, Akha s¹ animistami, wierz¹
w moc duchów, przyrody i przodków, którzy ju¿ odeszli, st¹d te¿
odprawiaj¹ odpowiednie obrzêdy
³¹cznie ze sk³adaniem ofiar ze zwierz¹t. Stosunkowo niski poziom
wykszta³cenia i niechêæ do integracji z tajskim spo³eczeñstwem
przyczyni³ siê do tego, ¿e jest to
najbiedniejsze plemiê, silnie dyskryminowane i wykorzystywane
przez innych. Zostajemy zaproszeni do jednego z domostw, gdzie
na glinianym klepisku obok ogniska stoi telewizor. A w³aœciwie to,
co po nim zosta³o. Gospodarz zamieni³ drewnian¹ obudowê w o³tarzyk.
Plemiona, które Tajowie z nizin
nazywaj¹ Chao khao, czyli ludzie
z gór, nie stanowi¹ jednolitej grupy. Znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
nie tylko pochodzeniem, ale równie¿ jêzykiem, religi¹, strojami, tradycjami historycznymi, a nawet stylami architektonicznymi. Wiêkszoœæ tych plemion uciekaj¹c przed
g³odem, wojnami i dyskryminacj¹
z Tybetu, Birmy i Chin, pogardza-

nych przez Tajów, osiedli³a siê
w górach pó³nocy i prowadzi³a tam
na wpó³ koczowniczy tryb ¿ycia.
Czêsto zdobywali œrodki do ¿ycia,
produkuj¹c opium. Wiêkszoœæ plemion utrzymuje siê obecnie z rolnictwa i mieszka w odleg³ych
wsiach, nadal nie nawi¹zuj¹c prawie ¿adnych kontaktów ze œwiatem
zewnêtrznym.
Ruszamy dalej w górê. Po kilkunastu kilometrach, rzut oka na
spowit¹ mg³¹ okolicê i jesteœmy
w wiosce plemienia Yao. Plemiê
to przywêdrowa³o z terenów
Chin. Do dziœ pos³uguj¹ siê pismem chiñskim, wyznaj¹ taoizm,
wzoruj¹c siê na Chiñczykach,
maluj¹ zwoje, które pe³ni¹ rolê
przenoœnych wizerunków œwiêtych. Kobiety ubieraj¹ siê w wyszukany sposób. Nosz¹ du¿e czarne lub granatowe turbany, widoczne z daleka czerwone boa i bogato
haftowane obszerne spódnice.
Odziedziczywszy smyka³kê do interesów po chiñskich przodkach,
wykorzystuj¹ inne plemiona do
prac na roli i gospodarstwie. G³ównym sk³adnikiem jad³ospisu Yao,
oprócz warzyw i owoców s¹ czarne niewielkie œwinie, które swobodnie buszuj¹ po wiosce.
Opuszczamy odleg³y œwiat, spowity w oparach tl¹cego siê opium
i magii minionych lat.
Zapraszamy
na YOU TUBE
- Niezwyk³y Œwiat: Tajlandia
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