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Wstęp

Przez długi czas Tajlandia była postrzegana, nierzadko też przez zachodnich badaczy, 
jako wyspa kulturowej, religijnej i językowej jednorodności, otoczona przez wielo-
etnicznych i wielokulturowych sąsiadów. W istocie struktura etniczna Tajlandii była 
i jest o wiele bardziej skomplikowana, niż zwykło się sądzić. 

Podobnie w codziennych rozmowach mieszkańcy Tajlandii często przyjmują za 
rzecz oczywistą, że Tajowie „istnieli od zawsze”. Na gruncie empirycznym bardzo 
trudno byłoby dowieść tego typu tezy. Trudno też znaleźć w dziejach tego narodu ja-
kąkolwiek grupę kulturową, etniczną, narodową czy językową, którą można by było 
od początku do końca określać mianem Tajów. Za przepełnionymi ideologią mitami 
o istnieniu „odwiecznego narodu tajskiego” i trwałości państwa narodowego kryje 
się warta głębszej analizy historia konstruowania wspólnej tożsamości dla wielu etni 
zamieszkujących obszar współczesnej Tajlandii.

Naród tajski, prawdopodobnie jak niemal każda współcześnie istniejąca grupa 
narodowa, powstał w rezultacie długotrwałego procesu ewolucji. Posługując się ję-
zykiem etnosymbolistów, można by powiedzieć, że tajska przestrzeń kulturowa mia-
ła charakter transgresywny. Bardzo powoli rodziły się podzielane przez wszystkich 
(bądź prawie wszystkich) mity etniczne i genealogiczne; kształtowało się poczucie 
wspólnej tożsamości, oparte na gruncie zbliżonych doświadczeń historycznych, bli-
skości kultury, religii i języka. W końcu siłą sprawczą stawało się państwo stano-
wiące ostateczny katalizator procesów narodowotwórczych. Wyposażone w coraz 
bardziej złożony aparat biurokratycznej przemocy i coraz bardziej wyrafi nowaną 
ideologię struktury państwowe stawały się zdolne do wytworzenia względnie jedno-
litej przestrzeni politycznej, nazwanej później państwem narodowym. 

Mogłoby się wydawać, że proces powstawania Tajów jako grupy narodowej i Taj-
landii jako nowoczesnego państwa narodowego nie stanowi szczególnego wyjątku. 
Trudno się z tym poglądem do końca nie zgodzić, ostatnie dwa stulecia historii tego 
kraju czynią zeń jednak przypadek do pewnego stopnia unikatowy. Z jednej stro-
ny historyczne królestwo tajskie zostało w XIX wieku zmuszone do przyjęcia cię-
żaru gwałtownej modernizacji struktur państwowych. Jak pisze David Streckfuss: 
„idea wszechogarniającej «rasy Tajów» pojawiła się wraz z [...] francuską i brytyjską 
obecnością kolonialną w tym regionie”1. Konfrontacja kraju z nową rzeczywistością 
geopolityczną, wynikającą z ekspansji europejskich mocarstw kolonialnych w Azji 
Południowo-Wschodniej, niosła z sobą naśladowcze przyjmowanie rozmaitych „za-

1 David Streckfuss, The Mixed Colonial Legacy in Siam: Origins of Thai Racialist Thought, 1890–
–1910, [w:] Laurie Sears (red.), Autonomous Histories: Particular Truths, Essays in Honor of John Smail,
Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin, Madison 1993, ss. 123–153. 
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chodnich” instytucji i idei. Pośród nich znalazła się i koncepcja państwa narodowego, 
i nośne hasła nacjonalizmu. Rządząca dynastia Chakri podjęła wówczas, poniekąd 
wbrew dotychczasowej tradycji polityczno-kulturowej, próby narzucenia jednolitej 
tożsamości narodowej rozmaitym wspólnotom etnicznym zamieszkującym peryfe-
ryjne obszary królestwa. Jak pisze Thongchai Winichakul w swej kluczowej pracy 
poświęconej tajskiej przestrzeni narodowej, stołeczna elita władzy uświadomiła sobie 
wówczas konieczność integracji poddanych na gruncie wspólnoty terytorialnej (geo-
-body)2. Przestrzeń polityczną nowego narodu wyznaczały nie tyle własne tradycje 
historyczne, ile raczej granice polityczne otaczających już wówczas XIX-wieczny 
Syjam posiadłości mocarstw kolonialnych. Przenikające do ówczesnego państwa taj-
skiego idee narodowe i wzorce państwa narodowego stawały się tym samym jednym 
z wymiarów zależnej, kolonialnej drogi modernizacji obranej przez kraj. Tego typu 
rodowód nowych, postkolonialnych narodów jest typowy dla wielu innych obsza-
rów świata. Postkolonialny rodowód tajskiego nacjonalizmu, podobnie zresztą jak 
postkolonialne rodowody wszelkich nacjonalizmów, lokuje idee tajskiej tożsamości 
niemal wyłącznie w sferze rzeczywistości politycznej. 

Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że Syjam – jako jedno z nielicznych państw 
Azji – nigdy nie znalazł się bezpośrednio pod czyimkolwiek zwierzchnictwem kolo-
nialnym. Miarą sukcesu konstruowania nowoczesnego państwa narodowego stał się 
tu poniekąd sam fakt utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej przez rzą-
dzone przez dynastię Chakri królestwo. Trudno mówić zatem wyłącznie o naśladow-
czym i odtwórczym charakterze tajskiego nacjonalizmu. We współczesnej Tajlandii 
wciąż panuje szeroko rozpowszechnione przekonanie, że występuje pewna wspólna 
tajska natura czy swoiście pojmowana tożsamość: khwampenthai (tajskość). Choć 
istota owej „tajskości” jest prawdopodobnie wytworem ostatniego stulecia, jej budo-
wanie opierało się na bardzo selektywnym przyjmowaniu przez kraj i rządzące nim 
elity napływającej z Zachodu ideologii przy równoczesnych próbach wbudowywania 
w nią lokalnych idei, wierzeń i systemów wartości. W trakcie tego selektywnego 
procesu umacniano buddyzm jako religię państwową, choć równocześnie moderni-
zowano kraj, opierając się na najnowszych zdobyczach zachodniej nauki i technolo-
gii; utwierdzano znaczenie monarchii jako instytucji integrującej wszystkich Tajów 
mimo otwarcia się na napływające z Zachodu idee demokratyczne; przywiązywano 
niezwykłą wagę do niekiedy anachronicznych tradycji i rytuałów mimo fascynacji 
europejską i amerykańską kulturą. 

Znalezienie istoty owej „tajskości” stało się jednym z głównych zadań, przed 
którym stanęli rządzący Syjamem na przełomie XIX i XX wieku. Nieustanne po-
szukiwania „tajskości” towarzyszyły zresztą zmieniającym się rządom w Bangkoku 
w ciągu kolejnego stulecia. Prócz prób zdefi niowania narodu tajskiego, opartych na 
odwoływaniu się do wspólnej tradycji i dziedzictwa historycznego, nie brakowało 
licznych przykładów „negatywnej identyfi kacji” w stosunku do obcych: przybyszy 
z Zachodu – farangów, muzułmanów – khaek, chińskich imigrantów czy wreszcie 

2  Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation, University of Ha-
waii Press, Honolulu 1994, ss.16–24.
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komunistów3. Śledzenie przypadków „nietajskości” wiązało się z jeszcze jednym 
interesującym zjawiskiem. Idee nacjonalistyczne rozwinęły się w Syjamie, jak już 
wspomniałem, przynajmniej częściowo w reakcji na zachodzący w otoczeniu geopo-
litycznym proces zewnętrznej ekspansji europejskich mocarstw kolonialnych. Młody 
nacjonalizm tajski zderzał się tym samym z rozlicznymi nacjonalizmami, etnore-
gionalizmami i separatyzmami rozmaitych wspólnot, które znalazły się w granicach 
państwa rządzonego przez dynastię Chakri – Isaańczyków, Malajów, Khon Muang 
czy Chińczyków. Odpowiedzią na nie były niezmiennie próby bezwzględnego poli-
tycznego, kulturalnego i gospodarczego podporządkowania sobie tych peryferyjnych 
wspólnot w procesie wewnętrznej kolonizacji. 

Na początku XX wieku naród tajski znalazł ostatecznie swe miejsce w globalnej 
społeczności narodów. Nie oznaczało to bynajmniej końca toczącego się dyskursu 
na temat tego, co ma stanowić istotę „tajskości” i co powinno integrować obywateli 
Tajlandii w jedną, względnie jednorodną, wspólnotę narodową. Dyskurs ten trwa do 
dziś, a zadawane w nim pytania i podnoszone kwestie nie tracą na aktualności. Jakie 
są źródła tajskiej tożsamości narodowej? Co łączy mieszkańców Tajlandii? Co od-
różnia ich od pozostałych narodów w Azji Południowo-Wschodniej? Jakie siły mają 
wpływ na dezintegrację wspólnoty narodowej? Odpowiedź na te pytania nurtuje za-
równo miejscowych polityków i działaczy narodowych, jak i szerokie grono badaczy 
i w Tajlandii, i na całym świecie. Tak więc książka, która trafi a do rąk czytelnika, nie 
powinna, w moim zamyśle, stanowić jedynie kolejnego studium przypadku pojawie-
nia się państwa narodowego. Powinna inspirować do głębszych refl eksji i stanowić 
przyczynek do szerszego dyskursu na temat pochodzenia narodów. 

Celem niniejszej pracy jest odtworzenie ideologicznego dyskursu i działań po-
litycznych towarzyszących budowaniu nowoczesnego narodu w Azji Południowo-
-Wschodniej. Choć znaczna jej część została poświęcona procesom społeczno-po-
litycznym, których początek przypada na koniec XIX wieku, odwołuję się w niej 
także do okresów wcześniejszych. Wynika to z głębokiego przekonania, iż procesy 
narodowotwórcze mają zawsze charakter wpisujący się w tradycję Braudelowskiego 
„długiego trwania”4. Zgodnie z nią współczesne państwa narodowe, ich instytucje, 
a nawet zbiory narodowych tożsamości są jedynie wynikiem stopniowej budowy 
i redefi nicji struktur w rozłożonym w czasie procesie historycznym. Dla historyka 
i antropologa, ale także politologa czy socjologa perspektywa ta otwiera właściwie 
nieskończone możliwości analizy czynników składających się na współczesną archi-

3 „Nietajskość” nie zawsze była zjawiskiem defi niowanym w kategoriach narodowo-etnicznych. 
W latach 70. na pytanie, czy Tajowie są komunistami, oni sami odpowiadali najczęściej: „Nie jestem ko-
munistą – jestem Tajem”. Był to rezultat długotrwałej kampanii propagandowej prowadzonej w okresie 
wojny wietnamskiej, która miała pokazać, że komunizm jest sprzeczny z podstawowymi cechami taj-
skiej tradycji narodowej i obyczajowości (za: „Far Eastern Economic Review”, 18 czerwca 1987, s. 53).

4 Fernand Braudel, Odnowa historii, [w:] tenże, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1999, 
ss. 21–45; Jacek Kochanowicz, Przedmowa, [w:] Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka 
i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 6; Bronisław 
Geremek, Witold Kula, Przedmowa, [w:] Fernand Braudel, Historia..., ss. 5–6.
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tekturę państwa narodowego, a przede wszystkim identyfi kację elementów ciągłości 
i zmiany w obrębie ukształtowanych historycznie struktur. 

Pozostając wierny temu zaleceniu metodologicznemu, w pierwszej części pracy 
przedstawiam dzieje kształtowania się, czy – jak woleliby inni – konstruowania taj-
skiej przestrzeni kulturowej, religijnej i ideologicznej. Wielokrotnie przy tym odno-
szę się do niezwykle, w mojej opinii, istotnej kwestii postawionej już wcześniej – na 
ile tajska koncepcja narodowa stanowiła rezultat wewnętrznych procesów, na ile zaś 
była wynikiem ideologicznej i politycznej ekspansji Zachodu. W drugiej części pracy 
staram się scharakteryzować dynamikę procesów etnicznych w trzech głównych re-
gionach historycznych kraju, które stały się w pewnym sensie ofi arą procesów budo-
wy tajskiego państwa narodowego i towarzyszącego mu wewnętrznego kolonializmu 
dominującej etni. W części tej znalazł się też raport z krótkiego badania ankietowego, 
które jest próbą przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie o zaawansowanie 
procesów konstruowania jednolitej przestrzeni narodowej w Tajlandii. 

Przy okazji, last but not least, chciałbym przekazać wyrazy wdzięczności moim 
polskim i tajskim przyjaciołom za wkład w powstawanie niniejszej książki. Mam 
tu na myśli zarówno niezwykle cenne uwagi o charakterze warsztatowym i meto-
dologicznym, jak i bezpośrednie zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu kwerend 
bibliotecznych, w tłumaczeniach, nadzorowaniu procesu badawczego oraz redakcji 
językowej. 



CZĘŚĆ I





1. Nacjonalistyczne inspiracje

1.1. Pośród paradygmatów nacjonalizmu 
Często pomija się obecnie fakt, iż świat, w którym coraz dynamiczniej przebiegają 
procesy integracji politycznej i gospodarczej, nadal pozostał światem opierającym 
się na sieci mniej lub bardziej autonomicznych państw narodowych1. Czy nacjona-
lizm może mieć różne źródła w zależności od czasu i przestrzeni? Czy może służyć 
różnym celom, pozostając wciąż tym samym? Wiarygodna odpowiedź na te pytania 
będzie możliwa jedynie wówczas, gdy uda się stworzyć w miarę spójną defi nicję 
nacjonalizmu albo przyjąć tę, która uwzględniałaby różnice wynikające zarówno 
z czasu, jak i przestrzeni. 

Narody często są traktowane jako uboczny produkt procesów historycznych. To 
samo musi się, siłą rzeczy, odnosić także do nacjonalizmu ze względu na rolę, jaką 
odgrywa on w powstawaniu narodów2. Zarówno naród, jak i nacjonalizm wiążą się ze 
zjawiskiem wspólnoty, samoistnej lub skonstruowanej, która zastąpiła inne, wcześ-
niejsze formy wspólnotowe bądź wyrosła na ich gruncie i która w bliżej nieokreślo-
nej przyszłości może się przekształcić w inną formę wspólnotowego bytu3. Narody 
można zatem określać – słowami Karla Deutscha – jako zrzeszenie, na rzecz którego 
członkowie przekazali część swej lojalności z innych zrzeszeń (rodziny, wspólnoty 
lokalnej) po uprzednim procesie ich demobilizacji lub atomizacji.

Nie jest łatwe znalezienie precyzyjnej defi nicji terminu „nacjonalizm”, choć 
przedstawiciele nauk społecznych wielokrotnie próbowali wyjaśnić to zjawisko. 
Tym bardziej problematyczne wydaje się wykorzystanie teorii nacjonalizmów i mo-
deli powstawania państw narodowych, powstałych głównie na gruncie europejskim, 
w odniesieniu do kontekstu pozaeuropejskiego, w tym krajów Azji Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej. Próby studiowania nacjonalizmu czy „nacjonalizmów” 
w tym regionie jako całości były znacznie mniej liczne i rzadko stanowiły pretekst do 
bardziej ogólnych refl eksji. Nawet klasyczne już prace z tej dziedziny, które za mate-
riał empiryczny służący do budowy wzorców teoretycznych przyjęły azjatyckie do-

1 Jean-Marie Gué henno, The End of the Nation-State, University of Minnesota Press, Minneapolis 
1995; Carolyn M. Vogler, The Nation State: the Neglected Dimension of Class, Gower, Aldershot 1985; 
Michel Seymour, The Fate of the Nation State, McGill-Queen’s University Press, Montreal 2004. Zob. 
też: Jerzy J. Wiatr, Naród i państwo: socjologiczne problemy kwestii narodowej, KiW, Warszawa 1969; 
Hieronim Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975; tenże, 
U progu ery postwestwalskiej. Szkice z teorii narodu, Universitas, Kraków 2007.

2 Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford 1983, s. 6.
3 Robert H. Wiebe, Who We Are, Princeton University Press, Princetown 2002, s.11.
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świadczenia, jak chociażby Wspólnoty wyobrażone Benedicta Andersona, budzą nie-
kiedy kontrowersje w środowiskach badaczy zajmujących się tym obszarem4. Azja 
Wschodnia sama zresztą zawsze oferowała uczonym nie tylko niezwykłe bogactwo, 
ale także nieskończoną różnorodność materiału empirycznego, który z trudem dawał 
się ująć w karby jednego paradygmatu. Badacze często nie potrafi li uniknąć błędu 
metodologicznego, wytkniętego przez Toma Nairna, przejawiającego się w tendencji 
do budowania jednolitego wizerunku nacjonalizmu w Azji na podstawie „odniesień 
do jednego narodu” czy traktowania znanej już, a wyniesionej z europejskich do-
świadczeń „teorii nacjonalistycznej nazbyt dosłownie i poważnie”5. 

Zachodni dyskurs na temat genezy narodów i ich siły sprawczej, czyli nacjonali-
zmów, zaowocował wypracowaniem co najmniej czterech szerokich platform teore-
tycznych. Pierwszą zwyczajowo nazwano prymordializmem. Zgodnie z nią narody 
stanowiły i stanowią pierwotną kategorię ukształtowaną na gruncie prymordialnych po-
wiązań. Same teorie prymordialne nie tworzą spójnego paradygmatu i oferują szerokie 
spektrum wyjaśnień narodowego fenomenu. Część badaczy konsekwentnie nawiązuje 
do koncepcji socjobiologicznych, wskazujących na genetyczne podłoże nacjonalizmu. 
W klasycznym ujęciu narody miały się wywodzić, ich zdaniem, z niewielkich wspól-
not krewniaczych, stopniowo zmieniających się w ewolucyjnym procesie etnogenezy. 
Etniczne powiązania miały zatem stanowić odzwierciedlenie powszechnie występują-
cej tendencji do maksymalizacji inclusive fi tness w ramach, nepotystycznych z natu-
ry, zachowań nacjonalistycznych. Tym tłumaczą stosunkową łatwość, z jaką miłujący 
naród są skłonni ryzykować własne życie w poświęceniu dla wspólnoty narodowej6. 
Część badaczy znajdujących się w kręgu teorii prymordialnych przywiązuje większe 
znaczenie do kulturowych uwarunkowań nacjonalizmu, zwracając uwagę na „kulturo-
we pokrewieństwo” członków narodu. W ich opinii wspólnota języka, religii, rasy czy 
terytorium może dostarczać podstaw do zaspokojenia głęboko zakorzenionej potrzeby 
emocjonalnego bezpieczeństwa odnajdowanego w grupie7. 

Drugi z szerokich paradygmatów jest określany mianem naturalistycznego bądź 
perenialistycznego. Badacze z nim związani defi niują narody jako naturalne zjawi-
sko występujące od niepamiętnych czasów. Nacjonalizm, w ich rozumieniu, staje się 
zatem ideologią legitymizującą już uprzednio istniejące narody. Część naturalistów 

4 Benedict Anderson, Imagined Communities: Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Verso, London 1991; Stein Tonnesson, Hans Antlöv, Asian Forms of the Nation, Routledge, London 
1996. 

5 Tom Nairn, The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, New Left Books, London 2003; 
Walker Connor, Ethno-Nationalism: The Quest for Understanding, Princeton University Press, Prince-
ton 1994.

6 Pierre van den Berghe, Does Race Matter?, „Nations and Nationalism”, 1/1995, ss. 357–368; Tatu 
Vanhanen, Domestic Ethnic Confl ict and Ethnic Nepotism: A Comparative Analysis, „Journal of Peace 
Research”, 36/1999, ss. 55–73; Joseph M. Whitmeyer, Endogamy as a Basis for Ethnic Behavior, „So-
ciological Theory”, 15/1997, ss. 162–178.

7 Edward Shils, Prymordial, Personal, Sacred and Civil Ties, „British Journal of Sociology”, 7/1957, 
ss.113–145; Clifford Geertz, The Integrative Revolution, [w:] tenże, The Interpretation of Cultures, Fon-
tana, London 1973; Steven Grosby, Religion and Nationality in Antiquity, „European Journal of Socio-
logy”, XXXII/1991, ss. 229–265.
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jest równocześnie zwolennikami teorii prymordialistycznej. Choć w sposób oczywi-
sty przyjęcie, że historia narodów sięga czasów starożytnych, nie musi implikować 
faktu, iż naród opiera się – jak chcą prymordialiści – na krewniaczych związkach. 
W ramach koncepcji perenialistycznej kształtują się dwa wyraźne nurty. Część ba-
daczy, jak również działaczy nacjonalistycznych, uważa, że poszczególne narody 
mają charakter trwały i niezmienny, a historia ich jest tak stara jak historia ludzko-
ści. Według innych narody stanowią podstawową formę życia społecznego i źródło 
ludzkiej tożsamości, podlegają one jednak nieustannemu procesowi przemian – po-
jawiają się, upadają i ulegają transformacji. Niemniej są zjawiskiem wszechobec-
nym i wszechwystępującym niezależnie od epoki historycznej8. W świetle przyjętej 
arbitralnie przez naturalistów defi nicji i terminologii wspólnoty narodowe miały się 
pojawić już w starożytności, choć oczywiście przy zastosowaniu „nowoczesnych” 
kryteriów trudno byłoby zakwalifi kować je jako „dojrzałe” narody. Perenialiści, sta-
rając się dostrzec w archaicznych wspólnotach sumeryjskich, greckich państwach-
-miastach czy w starożytnym Rzymie cechy narodowe, najczęściej pomijają w swych 
analizach to, że, w przeciwieństwie do epoki nowoczesnej, nie miały one charakteru 
masowego ani nie wypracowały dla siebie przejrzystej formuły prawno-ideologicz-
nej. O ile zarówno wątki prymordialistyczne czy naturalistyczne są nadal obecne 
w niektórych rozważaniach teoretycznych, o tyle częściej możemy je spotkać we 
współcześnie głoszonych ideologiach czy programach nacjonalistycznych. Badacze 
problematyki narodowej coraz częściej odwołują się jednak do założeń kolejnych 
dwóch paradygmatów – modernizacyjnego i etnosymbolicznego.

W świetle teorii modernizacyjnych naród jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Nie 
jest on dany przez naturę ani nie stanowi odwiecznego składnika historii ludzkości. 
Stał się natomiast nieodłącznym atrybutem epoki nowoczesności. Zarówno naród, 
jak i towarzysząca mu ideologia nacjonalistyczna, ma swój początek mniej więcej na 
przełomie XVII i XVIII wieku. W sensie politycznym korzenie narodu sięgają pokoju 
westfalskiego z 1648 roku, który po raz pierwszy ukształtował nowoczesny system 
stosunków pomiędzy państwami narodowymi. Nacjonalizm jako nowocześnie defi -
niowane zjawisko nie jest więc wiele starszy niż sam termin, którego po raz pierwszy 
w tym znaczeniu użył Johann Gottfried von Herder9, choć niektórzy, na przykład Hans 
Kohn, sugerują, że jego korzenie w istocie sięgają czasów bardziej odległych10. Adrian 
Hastings dostrzega pierwsze zjawiska nacjonalistyczne w XIV-wiecznej Anglii, wią-
żąc je z działalnością Johna Wycliffe’a i pierwszymi przekładami Biblii na język an-
gielski11. Patrick Geary w swym dziele The Myth of Nations twierdzi nawet, że pewne 

8  Donald L. Noel, A Theory of the Origin of Ethnic Stratifi cation, „Social Problems”, 16/1968, 
ss. 157–172; Lawrence Bobo, Vincent L. Hutchings, Perceptions of Racial Group Competition: Ex-
tending Blumer’s Theory of Group Position to a Multiracial Social Context, „American Sociological 
Review”, American Sociological Association, 61/1996, ss. 951–972.

9 Peter Alter, Nationalism, Arnold, London 1989, s. 7; Frederick M. Barnard (red.), J.G. Herder on 
Social and Political Culture, Cambridge University Press, Cambridge 1969, s. 186.

10 Hans Kohn, The Idea of Nationalism, Macmillan, New York 1944, s. 3.
11 Adrian Hastings, The Construction of Nationhood, Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambrid-

ge University Press, Cambridge 1997, s. 15.
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cechy narodowe występowały już w średniowiecznej Europie12. Wszyscy wydają się 
jednak zgodni co do tego, że znaczenie samego pojęcia ewoluowało w czasie, a jego 
współczesna wymowa ma rodowód stosunkowo niedawny13. 

Paradygmat modernizacyjny prezentuje bardzo szerokie spektrum poglądów na 
temat genezy i procesów powstawania współczesnych narodów. Jednym z najbar-
dziej znanych jego reprezentantów był oczywiście Ernest Gellner14. W swej teorii 
kładł on nacisk na zademonstrowanie społecznego imperatywu istnienia narodów we 
współczesnym świecie. Gellner wielokrotnie wskazywał, że społeczeństwa przedno-
woczesne składały się z licznych lokalnych, samowystarczalnych struktur. Kultura 
państwowych elit politycznych była niemal całkowicie odizolowana od lokalnej rze-
czywistości. W nowoczesnych społeczeństwach zorientowanych na wzrost wymo-
giem chwili jest wytworzenie populacji mobilnej, homogenicznej i ukształtowanej 
na gruncie wspólnej kultury. Nacjonalizm miał zatem działać jako swoista „świecka 
religia modernizacji”, integrująca to, co partykularne, w jedno społeczeństwo przemy-
słowe15. Co do świata pozaeuropejskiego Gellner, podobnie jak wielu innych przed-
stawicieli koncepcji modernizacyjnej, przyjmował, że procesy powstawania narodu 
zapoczątkowane na starym kontynencie zostaną odtworzone również w innych częś-
ciach globu. Fala nacjonalizmu miała docierać do różnych społeczeństw z rozmaitą 
intensywnością i prędkością. Jej bezpośrednie konsekwencje były trudne do przewi-
dzenia i zależały od miejsca, do którego docierała, wszędzie jednak stanowiła ona 
odpowiedź na poprzedzające ją procesy modernizacyjne, powszechnie prowadzące do 
erozji tradycyjnych struktur: rodziny, religii i wspólnoty lokalnej. W miastach ery no-
woczesności, niezależnie od tego, w jakim zakątku kuli ziemskiej one się znajdowały, 
nowa „pisana” kultura, ujednolicony system oświatowy i „nacjonalistyczna” ideolo-
gia stanowiły odpowiedź na pojawiającą się potrzebę wykreowania nowych instytucji 
reintegrujących społeczeństwo16. W wielu wypadkach – zwraca dalej uwagę Gellner 
– wielkie imperia epoki przednowoczesnej rozpadały się na liczne, stosunkowo nie-
wielkie państwa narodowe w momencie, gdy pojawiające się instytucje reintegrujące 
okazywały się nie dość skuteczne17. Choć więc z zasady nacjonalizm wykorzystywał 
pewne wspólne dla danego społeczeństwa elementy kultury, to częściej nie narody 
wytwarzały nacjonalizm, lecz nacjonalizm wynajdował narody tam, gdzie one nie ist-
niały, aby sprostać potrzebom nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego18. 

Socjologicznemu modernizmowi Gellnera przeciwstawia się najczęściej ekono-
miczno-rozwojowy modernizm Toma Nairna, choć obydwaj badacze są przywiązani 
do ekonomicznego determinizmu i wiążą „erę nacjonalizmów” z okresem ekspansji 

12 Patrick Geary, The Myth of Nations, Princeton University Press, Princeton 2002, s. 19.
13 Hans Kohn, The Idea..., s. vii.
14 Ernest Gellner, Thought and Change, Weidenfeld and Nicolson, London 1964; tenże, Nations and 

Nationalism…; tenże, Nationalism, Weidenfeld and Nicolson, London 1997. 
15 Tenże, Nations and..., ss. 8–18. 
16 Tamże, ss. 19–38. 
17 Ernest Gellner, Thought..., ss. 62–85, 130–136. 
18 Zob. też: Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-

ławskiego, Wrocław 2009. 
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gospodarki kapitalistycznej19. Nairn, podobnie jak Gellner, uważa naród za zjawi-
sko towarzyszące epoce nowoczesności. W swej koncepcji przywiązuje on jednak 
szczególną wagę do światowego imperializmu jako siły stymulującej procesy na-
rodowotwórcze. Narody, jego zdaniem, są ubocznym efektem upowszechniania się 
mechanizmów „nierównej wymiany” i penetracji imperialistycznego kapitalizmu 
w peryferyjnych obszarach świata20. Nairn zwraca uwagę, że wiek XIX stanowi 
okres przyspieszonej i opartej na przemocy inkorporacji krajów Azji i Afryki w je-
den kapitalistyczny system-świat. Miejscowe elity nie dysponowały ani zasobami 
ekonomicznymi, ani militarnymi, które pozwalałyby na skuteczne przeciwstawienie 
się ekspansji mocarstw kolonialnych. Jedynym wyjściem było zmobilizowanie mas 
społecznych przez odwoływanie się do wspólnego (rzeczywistego bądź sztucznie 
„skonstruowanego”) dziedzictwa kulturowego, języka, religii czy historii21. Czasem 
mobilizacja społeczna odbywała się na gruncie populistycznego i powszechnego ro-
mantyzmu, choć najczęściej „masy” ograniczały się jedynie do dopiero co powstają-
cej na peryferiach klasy średniej22. 

Zwolennicy koncepcji modernizacyjnej zgodnie przyznają, że do pojawienia się 
nacjonalizmu konieczna jest nie tylko obecność środków politycznej mobilizacji, ale 
również przywołanie i żywotność etnicznych i kulturalnych więzów stanowiących 
podstawę budowy narodu. Poglądy na temat tego, czym jest jednak kultura narodo-
wa i jaka jest jej rola, są już podzielone. Gellner rezerwuje to pojęcie dla „kultury 
wysokiej”, która upowszechniła się równolegle do rozwoju innych instytucji społe-
czeństwa przemysłowego. U Hobsbawma kultura narodowa pojawia się jako ważny 
instrument w rękach elit, zapewniający kontrolę nad XIX-wiecznymi, demokratyzu-
jącymi się społeczeństwami. W tym scenariuszu kultura narodowa, zwłaszcza w od-
niesieniu do Europy Wschodniej, Azji i Afryki, opiera się często na upowszechnianiu 
przez rządzących „wynalezionych tradycji”, fabrykowaniu narodowej historii oraz 
konstruowaniu narodowych symboli i mitologii23. Zbliżone stanowisko reprezentuje 
John Breuilly, który zauważa, że nacjonalizm jest możliwy do zdefi niowania w sferze 
czysto politycznej i instrumentalnej. Widzi w nim przede wszystkim ruch polityczny 
służący przejęciu lub legitymizacji władzy państwowej. Breuilly twierdzi, że rodzi 
się on gruncie próby przezwyciężenia alienacji spowodowanej rozdziałem pomiędzy 

19 Poważne zastrzeżenia wobec teorii ekonomicznego determinizmu budzi fakt, iż narody powstają 
w społeczeństwach o bardzo różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Historia Bałkanów dowodzi 
tego, że nacjonalizmy niekiedy najpierw pojawiały się w społeczeństwach ekonomicznie zacofanych 
(Serbia), a dopiero później w rozwiniętych (Chorwacja), co podaje w wątpliwość model zaproponowany 
przez ekonomicznych deterministów. Walker Connor, Ethno-Nationalism..., ss. 144–165; Anthony D. 
Smith, The Ethnic Revival, Cambridge University Press, Cambridge 1981, ss. 38–42. 

20 Tom Nairn, The Break-up of Britain, ss. 81–115.
21 Tamże, ss. 317–151; tenże, Faces of Nationalism: Janus Revisited, Verso, London 1997, ss.71–

–133.
22 Paul Brass, Ethnicity and Nationalism, Sage, London 1991, ss. 14–15. 
23 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge University Press, Cambridge 

1990, ss. 101–131; tenże, Introduction, [w:] Eric Hobsbawm, Terence Ranger (red.), The Invention of 
Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1983, ss. 1–15. Zob. też: Stanisław Ossowski, Więź 
społeczna a dziedzictwo krwi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
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nowoczesnym państwem i społeczeństwem obywatelskim. Dla Breuilly’ego nacjo-
nalizm pojawia się zatem jedynie w kontekście nowoczesnego obywatelstwa i nowo-
czesnego, scentralizowanego państwa, a ciągłość pomiędzy historycznymi etniami 
i współczesnymi narodami jest dla niego kolejną iluzją stworzoną przez polityków24. 

Państwo ma zatem, zdaniem niektórych badaczy, wyraźny związek z narodami 
i nacjonalizmem. Max Weber zauważał, że naród jest „wspólnotą uczucia, która 
może znaleźć swój wyraz jedynie we własnym państwie i która w naturalny sposób 
dążyć będzie do stworzenia takiego państwa”25. Ernst Gellner poszedł jeszcze da-
lej, formułując słynny postulat nacjonalizmu, według którego jest on „w pierwszym 
rzędzie przede wszystkim zasadą polityczną, która utrzymuje, że granice jednostek 
politycznych i narodowych powinny pokrywać się z sobą”26. Wydaje się jednak, że 
nie ma aż tak ścisłego związku między narodem a państwem. Michael Hechter wręcz 
uważa, że właściwe „zrozumienie mechanizmów działania nacjonalizmu jest możli-
we, jeśli zachowamy ściśle określone granice między polem znaczeniowym obydwu 
terminów”27. Prawdopodobnie nacjonalizm nie stanowi prostego rezultatu procesów 
modernizacyjnych. Można przyjąć, że zarówno naród, jak i państwo mogły stanowić 
autonomiczne byty w epoce przednowoczesnej. W epoce nowoczesności jednak me-
chanizmy nacjonalistyczne wytworzyły zupełnie nowy byt, jakim stało się państwo 
narodowe. Państwo narodowe powinno się odróżniać zarówno od tradycyjnych in-
stytucji politycznych, jak i od przednowoczesnych narodów. Po pierwsze, jak każde 
państwo dysponuje ono monopolem legitymizowanego używania przemocy na okre-
ślonym terytorium. Po drugie, zmierza do zjednoczenia swych obywateli poprzez 
wytwarzanie wspólnej kultury, symboli i wartości. Państwo narodowe może podej-
mować takie działania, aby skonsolidować uprzednio istniejący naród, bądź starać 
się konstruować całkiem nową wspólnotę, wykorzystując do tego zarówno kontrolę 
nad mediami oraz systemem edukacyjnym, jak i instrumenty prawne. 

Takie poglądy reprezentuje Benedict Anderson, czołowy przedstawiciel tzw. 
nurtu konstruktywistycznego. Pojawienie się narodów, twierdzi Anderson, jest zna-
kiem przemijania dominacji konkurencyjnych wspólnot politycznych – potężnych 
monarchii czy państw religijnych28. Oświecenie, jego zdaniem, położyło kres tra-
dycyjnym, hierarchicznym modelom organizacji społecznej. W połączeniu z zasad-
niczymi przemianami ekonomicznymi towarzyszącymi rozwojowi kapitalizmu idee 
oświeceniowe przyniosły też nowe pomysły na defi niowanie przestrzeni politycz-
nej państw i obywatelstwa. Narody jako nowa formuła wspólnotowości pojawiły się 
przede wszystkim w następstwie upowszechnienia druku. Anderson nazywa ten pro-
ces „kapitalistycznym drukarstwem”. Masowe czytelnictwo książek, gazet i czaso-

24 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester 1993, ss. 44–
–65; tenże, Approaches to Nationalism, [w:] Balakrishnan Gopal (red.), Mapping the Nation, Verso, 
London 1996, ss. 146–174.

25 Hans H. Gerth, Mills C. Wright (red.), From Max Weber: Essays in Sociology, Routledge, London 
1991, s. 78.

26 Ernest Gellner, Nations and..., s. 1.
27 Michael Hechter, Containing Nationalism, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 11.
28 Benedict Anderson, Imagined Communities…, ss. 9–37. 
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pism służyło standaryzacji języka narodowego lokowanego pomiędzy uniwersalną 
i kosmopolityczną łaciną a regionalnymi dialektami „ludowymi”. Uruchomienie po-
wszechnego obiegu informacji, a tym samym umasowienia ideologii, wierzeń, syste-
mów wartości, które zyskiwały zdolność do przemieszczania się poprzez dotychcza-
sowe granice kulturowe, otwierało zupełnie nowe pola do defi niowania społecznych 
tożsamości. To właśnie miało przynieść niespotykany sukces ideologii narodowej 
i szybkie upowszechnianie się jej w skali globalnej29. Powstałe na jej gruncie narody 
są przez Andersona defi niowane jako społecznie skonstruowana „wyobrażona wspól-
nota polityczna”, której członkowie „nigdy nie poznają swych «braci», nie spotkają 
ich, a nawet o nich nie usłyszą, choć w ich umysłach utrwali się obraz uczestnictwa 
we wspólnocie”. Wspólnota narodowa jest zatem „wyobrażona” nie tylko jako spe-
cyfi czna sieć połączonych z sobą jednostek podzielających partykularną kulturę, ale 
także jako związek emocjonalny przeżywany w imię silnie odczuwanego poczucia 
braterstwa30.

Dla zdecydowanej większości zwolenników koncepcji modernizacyjnej nacjona-
lizm był nie tylko zjawiskiem ery „nowoczesności”, ale także wytworem typowo 
europejskim, który jednak znajdował coraz liczniejszych naśladowców na całym 
świecie. Elie Kedourie precyzyjnie określa jego pojawienie się w Adresie do Narodu 
Niemieckiego Fichtego z 1807 roku, w którym niemiecki fi lozof romantyczny widzi 
powstanie „woli narodowej” pośród niemieckojęzycznych zwolenników Napoleona. 
Dla Kedouriego niemiecki nacjonalizm romantyczny łatwo zyskiwał wyznawców 
wśród wyalienowanych elit Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, a później też 
Bliskiego Wschodu i Azji31. Obok narodów „starych” – jak nazywa je Hugh Seton-
-Watson – pojawiały się coraz liczniejsze narody „nowe” czy – jak woli Charles Tilly 
– „zaprojektowane”, których byt często był rezultatem międzynarodowych trakta-
tów kończących wielkie konfl ikty zbrojne lub stanowiących o kolonialnym podziale 
terytoriów zamorskich32. Lokalni administratorzy wielkich imperiów pod wieloma 
względami kształtowali charakter przyszłych peryferyjnych nacjonalizmów, organi-
zując lokalne wspólnoty, nadając im kształt terytorialny czy konstruując przestrzeń 
symboliczną na wzór metropolii. Dlatego kolonialne nacjonalizmy i postkolonialne 
narody znalazły się pod przemożnym wpływem „zachodnich wyobrażeń i zachodnich 
ideologii”, które w instrumentalny sposób interpretowały lokalną historię i kulturę33. 

29 Tamże, ss. 38–47. 
30 Tamże, s. 7.
31 Elie Kedourie, Introduction, [w:] tenże (red.), Nationalism in Asia and Africa, Weidenfeld and Ni-

colson, London 1971; tenże, Nationalism, Hutchinson University Library, London 1960; John Hutchin-
son, Modern Nationalism, Fontana, London 1994. 

32 Charles Tilly (red.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton University 
Press, Princeton 1975; Hugh Seton-Watson, Nations and States, Methuen, London 1977, ss. 15–43; Liah 
Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge 1992.

33 David Harvey, On the History and Present Condition of Geography: An Historical Materialism 
Manifesto, „Professional Geographer”, 56/1984, s. 2; tenże, Spaces of Capital: Towards a Critical Geo-
graphy, Taylor & Francis, New York 2001, s. 108–121.
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Te skrajnie polityczne wersje modernistycznego konstruktywizmu budziły i bu-
dzą do dziś emocje. Choć słusznie podkreślają wpływ „nowoczesnego”, scentra-
lizowanego państwa na procesy zachodzące w społeczeństwie, nie są na przykład 
w stanie wyjaśnić odmiennego charakteru poszczególnych narodów i różnorodności 
programów nacjonalistycznych w świecie. Niejako w opozycji do nich umacnia się 
konkurencyjny paradygmat, który stawia na zupełnie odmienne rozłożenie akcentów 
w wyjaśnianiu procesów narodowotwórczych34. Ten sposób wyjaśniania zwykło na-
zywać się paradygmatem etnosymbolicznym lub historycznym etnosymbolizmem. 
Etnosymbolizm przyjmuje za kluczowe dla powstawania narodów odwoływanie się 
do historycznego dziedzictwa, wspólnych mitów, zbiorowej pamięci oraz przestrzeni 
symbolicznej. Podstawy pojawiania się i trwałości narodów etnosymboliści widzą 
w występowaniu silnych etnicznych związków przejawiających się w funkcjonowa-
niu etnicznych wspólnot – etni. Etnię można zdefi niować jako grupę, której członko-
wie uznają wspólnotę pochodzenia, ujawniającą się w kompleksie mitów etnicznych 
i genealogicznych, oraz których łączy wspólna pamięć historyczna czy historyczne 
terytorium, czego wyrazem staje się poczucie etnicznej solidarności35. Defi nicja ta 
oddaje istotę myślenia etnosymbolistów. Nawiązuje więc ona z jednej strony do sfery 
mityczno-symbolicznej pozwalającej na utrwalenie tożsamości etni, z drugiej zaś do 
sfery etnohistorii. Historyczna symbolika – pamięć o bohaterach narodowych czy 
utrwalona w pamięci zbiorowej mitologia „złotego wieku” – odgrywa główną rolę 
w budowie narodowych emocji i wyznaczaniu kulturowych granic wspólnoty36. 

Czołowy przedstawiciel tej szkoły, Anthony Smith, kładzie nacisk przede wszyst-
kim na społeczno-historyczne podłoże kształtowania się narodów. Uważa on, że więk-
szość współcześnie istniejących narodów powstało wokół istniejących już w czasach 
przednowoczesnych etnicznych rdzeni lub dominujących etni, które w miarę upływu 
czasu odniosły sukces w podporządkowywaniu sobie zewnętrznych, peryferyjnych 
etni, wspólnot plemiennych, rodowych czy klanowych. Przy tym różnice pomiędzy 
etniami i narodami nie mają charakteru absolutnego. Przechodzenie etni w narody jest 
procesem obejmującym stopniową terytorializację, centralizację etnicznych mitów, 
budowę wspólnej przestrzeni kulturowej, rosnącą gospodarczą unifi kację i prawną 
standaryzację. Zresztą kształtowanie narodu nie przystaje konsekwentnie do modelu 
ewolucyjnego. Wszystkie towarzyszące mu zjawiska są w pewien sposób nieprzewi-
dywalne i z łatwością mogą ulec zatrzymaniu lub nawet odwróceniu. Zresztą sam cel 
procesu nacjonalistycznego, jakim jest naród, ma charakter dynamiczny, a jego natu-

34 Michael Mann, A Political Theory of Nationalism and its Excesses, [w:] Periwal Sukumar (red.), 
Notions of Nationalism, Central European University Press, Budapest 1995, ss. 44–64. 

35 Anthony D. Smith, Nations and Nationalism in a Global Era, Polity Press, Cambridge 1995, s. 57.
36 Fredrik Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries, Little, Brown and Co., Boston 1969, ss. 

9–18; John Armstrong, Nations before Nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill 
1982, ss. 7–43; Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford 1986, ss. 21–
47; Zob. też: Jerzy Szacki, Historia i mitologia, „Res Publica Nowa”, 7/2001, ss. 53–57; Antonina 
Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996; Florian Zna-
niecki, Współczesne narody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990; Józef Chałasiński, 
Kultura i naród. Studia i szkice, KiW, Warszawa 1968.
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ra ulega nieustannym zmianom i redefi nicjom37. Inaczej niż moderniści, ale podobnie 
jak Armstrong czy Hutchinson, Smith defi niuje proces powstawania narodów jako 
wyjątkowo złożone zjawisko przebiegające w horyzoncie długiego trwania (longue 
durée). Smith dystansuje się jednak zdecydowanie od koncepcji perenialistycznych, 
choć przyznaje, że niektóre narody mogą się wykazywać ciągłością istnienia od wie-
ków średnich, a znaczna część przednowoczesnych etni przypominała współczesne 
narody w niektórych podstawowych aspektach. Można uznać, że część etnosymbo-
listów wyznaje ograniczoną formę perenializmu, poszukując początku narodów po-
śród starożytnych Greków, Ormian i Żydów czy też na Dalekim Wschodzie wśród 
ludów zamieszkujących Japonię bądź Wietnam38. Smith uznaje jednak, podobnie jak 
moderniści, zdecydowaną większość narodów – tak jak ideologie i ruchy nacjonali-
styczne – za zjawiska związane przede wszystkim z epoką nowoczesności. Etnosym-
boliści na ogół ze sceptycyzmem patrzą na wszelkie koncepcje konstruktywistyczne, 
choć Smith przyznaje, że podjęto rozliczne próby skonstruowania nowoczesnych 
narodów na gruncie czystej inżynierii społecznej i stosunkowo niewielkich zasobów 
kulturowych, przy niemal nieistniejących „dominujących etniach”. W wypadku tego 
typu projektów, realizowanych głównie w państwach afrykańskich, jest jednak zbyt 
wcześnie na świętowanie ich ostatecznego sukcesu. Ukształtowane narody mają na 
ogół charakter niestabilny i są zagrożone przez wewnętrzne konfl ikty etniczne i sece-
sjonistyczne etnonacjonalizmy39. 

Przedstawiciele szkoły etnosymbolicznej proponują zasadniczo dwie drogi trans-
formacji przednowoczesnych etni we współczesne narody40. W pierwszym przypad-
ku punktem wyjścia są wspólnoty „poziome”, w których izolowane elity nie wy-
kazują potrzeby zainteresowania klasami niższymi. W drugim przypadku mamy do 
czynienia z etnią „pionową” o charakterze bardziej egalitarnym, co często ma swe 
źródło w wyznawanej przez wszystkich religii41. Pierwsze europejskie narody wywo-
dziły się głównie z arystokratycznych etni pionowych, które potrafi ły nie tylko wy-
tworzyć silne, ekspansywne państwa i wchłonąć peryferyjne etnie, ale także wykre-
ować nowy, wspólny dla wszystkich, standard kulturowy, wyznaniowy i językowy. 
Wzorzec ten, stanowiący nierzadko amalgamat kultur uprzednio podporządkowa-
nych, był następnie upowszechniany przy wykorzystaniu aparatu biurokratycznego 
scentralizowanego państwa. W ten sposób, zdaniem etnosymbolistów, ewoluowały 
etnie w Anglii, Francji, Hiszpanii, Polsce czy Japonii. Model tej biurokratycznej pe-

37 Steven Grosby, Religion and Nationality in Antiquity...; tenże, Biblical Ideas of Nationality, An-
cient and Modern, Winona Lake, Eisenbrauns 2002, ss. 235–242.

38 Jean Pierre Lehmann, The Roots of Modern Japan, Macmillan, London 1982, ss. 29–61; Adrian 
Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge University 
Press, Cambridge 1997, ss. 167–185.

39 Anthony D. Smith, Nationalism and Modernism. A Critical Survey of Recent Theories of Na-
tions and Nationalism, Routledge, London 1998, ss. 170–189; John Hutchinson, Modern Nationalism..., 
ss. 24–32; Donald Horowitz, Ethnic Groups in Confl ict, University of California Press, Berkeley 1985.

40 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester 1996, s. 166. 
41 Anthony D. Smith, The Ethnic..., ss. 92–129. 
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netracji, określany też modelem anglo-francuskim, stanowił atrakcyjny wzorzec dla 
wielu peryferyjnych obszarów świata42. 

W tym samym czasie kształtowała się alternatywna, „pionowa” formuła ewolu-
cji etni. Często odnosi się ona do niewielkich wspólnot z Europy Wschodniej, Azji 
i Afryki, zdominowanych przez potężnych sąsiadów. Peryferyjne elity, niejednokrot-
nie w znacznym stopniu zasymilowane z kulturą dominującą, zaczynały ponownie od-
krywać lokalne tradycje, wierzenia czy język. Restauracja lokalnych kultur pozwalała 
na odzyskanie przez nie utraconej dumy i godności43. Peryferyjne elity, jak wskazuje 
Nairn, potrzebowały jednak poparcia społecznego, a to oznaczało aktywizację kultu-
ralną lokalnych drobnych kupców, urzędników, rzemieślników i chłopów. W wielu 
wypadkach zmobilizowane pod kierunkiem miejscowej inteligencji czy urzędników 
egalitarne etnie wkraczały na tory budowy suwerennych państw narodowych, tak jak 
w przypadku Polaków czy Niemców w Europie oraz Birmańczyków czy Syngalezów 
w Azji44. 

Na gruncie fundamentalnego podziału na etnosymbolizm i konstruktywizm we 
współczesnym dyskursie na temat nacjonalizmu dokonuje się zasadniczego rozróż-
nienia istniejących narodów na wspólnoty polityczno-terytorialne i etniczno-genea-
logiczne. Typowy naród terytorialny czy – jak wolą inni – „obywatelski” opiera się 
na powiązaniu jego członków poprzez fakt urodzenia i zamieszkania na pewnym 
obszarze, wspólnocie praw i obowiązków wynikających z jednego obywatelstwa, 
dodatkowo integrowanych przez upowszechnianą w dominującym języku kulturę 
masową. Naród „etniczny” jest oparty głównie na mitologii wspólnego pochodze-
nia oraz przywiązaniu do dziedzictwa historycznego, języka, zwyczajów i tradycji 
religijnej. W konsekwencji bariery wejścia do narodów „obywatelskich” są niskie, 
a wspólnoty te, wyznając na ogół zasadę ius soli, są względnie otwarte na asymila-
cję imigrantów i grup peryferyjnych. Przynależność do narodów etnicznych wiąże 
się natomiast z koniecznością szczegółowego udowodnienia swego pochodzenia. 
Zgodnie z zasadami ius sanguinis wspólnoty te przyznają „obcym” co najwyżej sta-
tus mniej lub bardziej pożądanego gościa45. Większość narodów Azji Wschodniej 
ukształtowała się wprawdzie pod wpływem modelu „obywatelskiego”, w którym 
to decydującym czynnikiem narodowotwórczym stało się wspólne terytorium (geo-
-body) i aktywność nowoczesnych instytucji politycznych państwa. We wszystkich 
niemal wypadkach historia „obywatelskich” narodów w regionie pozostawała jednak 

42 Eugene Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914, Chat-
to and Windus, London 1979, ss. 95–115; John Armstrong, Nations before Nationalism, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill 1982, ss. 18–42; Donnan Hastings, Thomas M. Wilson, Borders: 
Frontiers of Identity, Nation and State, Berg, Oxford 1999, ss. 18–33.

43 Anthony D. Smith, Nations and Nationalism…, ss. 85–116. 
44 Tenże, National Identity, University of Nevada Press, Reno 1993, ss. 71–99. 
45 David Miller, On Nationality, Oxford University Press, Oxford 1995, ss. 16–18; Brendan O’Leary, 

Symposium on David Miller’s on Nationality, „Nations and Nationalism”, 2/1996, ss. 409–451; Michael 
Billig, Banal Nationalism, Sage, London 1995, ss. 60–93; Roger Brubaker, Nationalism Reframed: Na-
tionhood and the National Question in the New Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1996, 
ss. 1–13.
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naznaczona pierwiastkiem etnicznym, w którym dominująca etnia Hanów, Vietów, 
Malajów czy Tajów wiodła prym w budowie nowej, „obywatelskiej” tożsamości, 
podporządkowując sobie i dominując etnie peryferyjne46.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, że źródła kształtowania się ideolo-
gii narodowych, jak również przyczyny powstawania narodów i państw narodowych, 
mogą się znacznie różnić. Nie jest to tylko wynik odmiennych interpretacji badaczy. 
Odmienności w genezie narodów wynikają w dużej mierze z kontekstu geografi czne-
go, historycznego, społecznego i kulturowego. Podkreślając, że narody są produktem 
nowoczesności, zwolennicy teorii modernizacyjnej często pomijają milczeniem fakt, 
iż nowoczesność miała i ma zupełnie inny charakter w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych czy Azji. Nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, źródeł nacjonalizmu należy 
się tam doszukiwać w procesach uprzemysłowienia, rozwoju kultury masowej czy 
aktywności struktur państwowych. Przemożny wpływ na nie wywarły natomiast do-
świadczenia wyniesione z czasów kolonialnych47. Destrukcyjny wpływ, jakie miało 
dla tradycyjnych struktur społecznych zderzenie z nowoczesnością reprezentowaną 
przez imperialną administrację, został spotęgowany przez integrację ich systemów 
ekonomicznych ze światową gospodarką i infi ltrację europejskich ideologii, pośród 
których znalazł się też nacjonalizm48. 

1.2. Nacjonalizmy w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej 
Jak słusznie zauważył Anthony Smith w swej klasycznej pracy poświęconej nacjo-
nalizmom, nowoczesny porządek światowy jest nierozłącznie związany z instytucją 
państwa narodowego. Jak jednak również wielokrotnie podkreślał, państwo narodo-
we nie zawsze i nie wszędzie stanowiło podstawowy byt polityczny. Problem trans-
formacji od bardziej zróżnicowanych form życia społecznego i politycznego ku tej, 
w której wszystkie części składowe światowego ładu były podporządkowane jedno-
litej formule, od lat wzbudzał zainteresowanie historyków, politologów, socjologów 
i antropologów badających przypadki rozwoju ideologii nacjonalistycznej, ewolucji 
bytów etnicznych i narodowych czy formuł politycznych przez nie konstruowanych. 
Choć przez większą część XX wieku nauki społeczne, skądinąd zrodzone i ukształto-
wane w zachodnim kręgu cywilizacyjnym, były skoncentrowane przede wszystkim 
na analizie bliskiego im pola badawczego, to z czasem sytuacja zaczęła ulegać zmia-
nie. Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego i politycznego Azji w światowym 
porządku coraz częściej zadawano sobie pytanie, w jakim stopniu zachodnie mode-
le i paradygmaty odpowiadają doświadczeniom Wschodu. Niewątpliwie przemiany 

46 Tej Bunnag, Provincial Administration of Siam..., ss. 2–3; Edmund Leach, The Frontiers of Burma, 
[w:] Stanley J. Tambiah, An Anthropological Life, Harvard University Press, Cambridge 2002, ss. 49–68.

47 John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester 1982, s. 301.
48 Elie Kedourie (red.), Nationalism in Asia and Africa, Weidenfeld, London 1970, s. 24; Mieke J.C. 

Schouten, Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa, 1677–1983, KITLV 
Press, Leiden 1998, s. 221.
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w sferze świadomości narodowej i politycznej w państwach regionu stanowiły nie 
lada wyzwanie nie tylko dla polityków, ale także dla samych intelektualistów i ba-
daczy.

Przyjrzenie się problematyce dynamiki rozwoju państw narodowych w Azji powin-
no się przyczynić zarówno do lepszego zrozumienia zjawiska nacjonalizmu w ogóle, 
jak i lepszego zrozumienia procesów społecznych i politycznych zachodzących na 
kontynencie. Mając jednak tego świadomość, powinno się również pamiętać o tym, że 
traktowanie Azji jako jednolitej przestrzeni polityczno-kulturowej, choć niekiedy uży-
teczne, niesie z sobą poważną groźbę zupełnie nieuzasadnionych uproszczeń. Nawet 
w węższej perspektywie porównania pomiędzy Wietnamem i Japonią, Chinami i Taj-
landią, Koreą i Indonezją, podobnie jak porównania między nimi a Francją czy Niem-
cami, bywają użyteczne, są jednak równocześnie najeżone rozlicznymi pułapkami49. 

O ile według Gellnera era nacjonalizmów w Europie przypadła na XIX wiek, to 
XX wiek stanowił w historii Azji Wschodniej czas masowych narodzin narodów. Po 
drugiej wojnie światowej w zasadzie wszystkie azjatyckie imperia zostały ostatecz-
nie przekształcone w państwa narodowe – jedyny model nowoczesnej konstrukcji 
politycznej w pełni uznany i usankcjonowany zasadą „suwerennej równości”, zawar-
tą w karcie Narodów Zjednoczonych. System teoretycznie równych, suwerennych 
państw, nazywany w niezbyt adekwatny sposób „systemem westfalskim”, kształ-
tował się w Azji jednak znacznie dłużej50. Zachodnie pojęcie suwerenności teryto-
rialnej, traktującej państwo jako źródło autonomicznego prawa i przedmiot relacji 
z innymi suwerennymi państwami, przez wiele stuleci nie było tu wcale takie oczy-
wiste. Zasada wewnętrznej suwerenności – która w lokalnych warunkach gubiła się 
w rozlicznych sieciach zależności feudalnych oraz złożonych relacjach patronażu 
i klientelizmu – także nikomu nie wydawała się oczywista. Społeczeństwa były tu 
zresztą defi niowane tradycyjnie jako wspólnoty elit – książąt, a nie poddanych. 

Zachodnie koncepcje suwerenności przejmowano na Wschodzie z trudem, na 
gruncie upowszechnianego przez zachodnie mocarstwa kolonialne przekonania, że 
jedynie „cywilizowane” państwa mogą być członkami wspólnoty międzynarodowej. 
Po 1945 roku zasadę tę wzbogacono o kolejną ideę, zgodnie z którą naturalnymi 
spadkobiercami upadłych imperiów kolonialnych mogą i powinny się stać wyłącznie 
państwa narodowe. Stanowiło to arbitralną próbę skopiowania procesów, które doko-
nały się w Europie w następstwie pierwszej wojny światowej51. 

W Azji do dziś budowa względnie jednorodnych państw narodowych, które wyło-
niły się w Europie i Ameryce czy to pod presją procesów uprzemysłowienia, czy dru-

49 Heather Sutherland, Southeast Asian History and the Mediterranean Analogy, „Journal of South-
east Asian Studies”, 34/2003, s. 9; Victor Lieberman, Transcending East-West Dichotomies, „Modern 
Asian Studies”, 31/1997, ss. 463–546.

50 Stephen Krasner, Organized Hypocrisy in 19th. Century East Asia, „International Relations in Asia 
Pacifi c”, 1/2001, ss. 173–197; Chong In-Moon, Chaesung Chun, Sovereignty, Dominance of the West-
phalian Concept and Implications for the Regional Security, [w:] Alagappa Muthiah, Asian Security 
Order. Instrumental and Normative Features, Stanford University Press, Stanford 2003, ss. 15–117.

51 Stephen Krasner, Sovereignty, Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton 1999; 
Nico Schrijver, The Changing Nature of State Sovereignty, [w:] British Yearbook of International Law, 
Clarendon Press, Oxford 2000, s. 70.
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karskiego kapitalizmu, przyniosła bardzo ograniczone skutki. W większości, jeśli nie 
we wszystkich przypadkach, konstruowanie nowej suwerenności państwowej w Azji 
opierało się na sankcjonowaniu starych granic imperialnych – czy to odziedziczonych 
po europejskich mocarstwach kolonialnych, czy będących spuścizną po historycznych 
monarchiach. Tak stało się w wypadku Chin, Indii, Indonezji, Birmy czy Filipin. Pró-
by przebudowy wielokulturowych społeczeństw w jednolite wspólnoty narodowe do-
konywały się też niemal bez wyjątku w obrębie dawnych imperialnych granic. 

Dwudziestowieczna historia Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej stano-
wi dowód tego, jak trudno poszczególnym krajom regionu przychodziło porzucenie 
historycznych i ideologicznych roszczeń terytorialnych na rzecz zamknięcia się pań-
stwa w granicach jednorodnej przestrzeni kulturowej czy językowej. Trzeba jednak 
przyznać, że wszelkie próby zakwestionowania imperialnych granic przez regionalne 
rebelie etniczne w Indonezji, w Birmie czy na Filipinach zakończyły się niepowo-
dzeniem. Budowa państw narodowych w zdekolonizowanych i częściowo zdemo-
kratyzowanych państwach azjatyckich opierała się siłą rzeczy na serii federalnych 
czy konsocjonalnych kompromisów (Indie, Malezja) lub konsekwentnej wewnętrz-
nej kolonizacji peryferyjnych obszarów dawnego imperium przez dominującą etnię 
(Chiny, Tajlandia, Indonezja). 

Część literatury poświęconej nacjonalizmowi odwołuje się do starego rozróżnie-
nia na inkluzywny, terytorialny, „obywatelski” nacjonalizm państwowy oraz eksklu-
zywny i potencjalnie generujący konfl ikty nacjonalizm etniczny52. Liah Greenfeld, 
starannie analizując kontekst historyczny kształtowania się narodów w Europie, widzi 
początki nacjonalizmu państwowego w XVI-wiecznej Anglii, a także wiąże go z pro-
cesami demokratyzacji oraz „otwartym i woluntarystycznym” charakterem narodu. 
Wprowadzona przez nią typologia „pięciu dróg” ku narodowi wskazuje, że w miarę 
przemieszczania się ku Wschodowi nacjonalizm przybierał formę coraz bardziej „uni-
katową i przypisaną”53. Zgodnie z tą typologią Anglia i Stany Zjednoczone podążały 
drogą nacjonalizmu państwowego, Niemcy i Rosja wybrały opcję etniczną, Francja 
zaś reprezentowała model pośredni, ostatecznie przychylając się ku wersji wolunta-
rystycznej. Uniwersalizm modelu zaproponowanego przez Greenfeld budzi jednak 
poważne wątpliwości, mimo że sama autorka utrzymuje, iż inkluzywny model nacjo-
nalizmu angielskiego, amerykańskiego czy też francuskiego z powodzeniem znajduje 
zastosowanie w ogromnej większości przypadków narodów azjatyckich. Partha Chat-
terjee wskazuje na historyczną i kulturową specyfi kę Europy i Azji. Zwraca uwagę, 
że zachodni nacjonalizm w swych idealnych formach może być „wyeksportowany” 
z Europy i ożywiony w sprzyjających warunkach w Azji, jego ostateczny kształt jed-
nak zawsze powinien zależeć od lokalnych uwarunkowań54. 

52 Hans Kohn, The Idea..., ss. 572–573.
53 Liah Greenfeld, Nationalism – Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge 

1992, s.11; Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe..., s. 42.
54 Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?, Zed 

Books for the United Nations, London 1986, ss. 86–98; tenże, The Nation and its Fragments: Colonial 
and Postcolonial Histories, Princeton University Press, Princeton 1993, ss. 35–84; tenże, Anderson’s 
Utopia, [w:] Jonathan D. Culler, Pheng Cheah (red.), Grounds of Comparison: Around the Work of Be-
nedict Anderson, Routledge, New York 2003, ss. 161–171. 
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Po nawet dość pobieżnym przyjrzeniu się historii państw Azji Wschodniej w ciągu 
ostatnich dwóch stuleci z łatwością można odnaleźć zarówno pewne podobieństwa, 
jak i ogromne różnice w odniesieniu do procesów narodowotwórczych toczących się 
w Europie. Należy się zgodzić z Chatterjeem, że narodziny ideologii nacjonalistycz-
nych oraz późniejsze próby budowy państw narodowych zachodziły tu w zasadniczo 
odmiennych warunkach społecznych, kulturowych i geopolitycznych. W istocie in-
dyjskie, indonezyjskie, fi lipińskie, lankijskie czy birmańskie „nacjonalizmy” były 
najczęściej przejawem pluralnej i wieloetnicznej solidarności skierowanej przeciw-
ko obcym. Powstawanie nowoczesnych narodów w azjatyckiej „erze nacjonalizmu” 
pokrywało się ze szczytowym okresem europejskiej ekspansji kolonialnej w krajach 
regionu. Nawet w nielicznych przypadkach, w których tradycyjnym państwom udało 
się zachować swą suwerenność, proces kształtowania się wspólnot narodowych zna-
lazł się pod silną presją bieżącej sytuacji geopolitycznej. Tak jak w przypadku Taj-
landii lęk przed obcymi stanowił zawsze niezmiernie ważny element w rodzącej się 
ideologii narodowej. W tym sensie nacjonalizmy wschodnioazjatyckie nie miały i nie 
mają odpowiednika w Europie Zachodniej czy Amerykach. Z racji historycznych 
uwarunkowań ten typ nacjonalizmu można byłoby określić mianem nacjonalizmu 
antyimperialistycznego. W wielu krajach pozaeuropejskich antyimperialistyczny 
nacjonalizm odniósł sukcesy w mobilizowaniu solidarnych działań wieloetnicznego 
„narodu” skierowanych przeciwko metropolii kolonialnej. Można uznać, że po odzy-
skaniu niepodległości antyimperialistyczny nacjonalizm stopniowo przekształcał się 
w nacjonalizm państwowy, długo jeszcze jednak udawało mu się zachować siłę od-
działywania w sferze emocjonalnej. W poważnym stopniu wynikało to z resentymen-
tów generowanych w wyniku wspomnień bolesnych upokorzeń z czasów przeszłości 
kolonialnej. Ten typ nacjonalizmu miał niewątpliwie znacznie większe pole oddziały-
wania w państwach azjatyckich, niż sugeruje to Smith, charakteryzując zjawisko na-
zywane przez niego „kolonialnym nacjonalizmem” jako statyczne, czysto odtwórcze 
i niemal całkowicie elitystyczne pod względem siły swego oddziaływania55. Wyróż-
nianie takiej właśnie specyfi cznej formuły odnoszącej się do konstruowania narodu 
i budowy państwa narodowego w społeczeństwach Azji i Afryki towarzyszy zresz-
tą dyskursowi badaczy problematyki narodowej od lat. Tonneson i Antlöv – oprócz 
kategorii nacjonalizmu etnicznego i ofi cjalnego (państwowego) – wyróżniają formę 
pluralistyczną odpowiadająca treściowo procesom narodowotwórczym typowym dla 
państw azjatyckich56. Anthony Reid w swej pracy Imperial Alchemy: Nationalism 
and Political Identity wprowadza jeszcze precyzyjniejsze określenie, mając na myśli 
przede wszystkim uchwycenie ciągłości budowy narodu w państwach azjatyckich, 
zarówno w okresie kolonialnej dominacji, jak i bezpośrednio po uzyskaniu przez 
nie suwerenności. Kategorię tę Reid nazywa nacjonalizmem OSH (z ang. outrage 

55 Anthony D. Smith, National Identity, Penguin, London 1991, s. 24; Stein Tonnesson, Hans An-
tlöv, Asian Forms..., s. 11; John Eddy, Deryck Schreuder, The Rise of Colonial Nationalism, Allen and 
Unwin, Sydney 1988, s.18; zob. też: Hieronim Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego, Wydawni-
ctwo Literackie, Kraków 1975; Tadeusz Paleczny, Procesy narodotwórcze w Ameryce Łacińskiej – czy 
nowy model integracji?, „Kultura–Historia–Globalizacja”, 4/2009, ss. 36–37. 

56 Stein Tonnesson, Hans Antlöv, Asian Forms..., ss. 20–22.
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at state humiliation)57. Zauważa, że koresponduje ona z typologią zaproponowaną 
przez Liah Greenfeld czy Hansa Kohna, rozróżniającą ekskluzywny nacjonalizm et-
niczny i inkluzywny, państwowy nacjonalizm obywatelski58. W sposób oczywisty 
pod względem technicznym – twierdzi Reid – ta druga, obywatelska wersja nacjona-
lizmu, obejmująca wszelkie grupy etniczne, kulturowe i językowe pluralnych społe-
czeństw azjatyckich, stanowi tam jedyną skuteczną strategię budowania względnie 
sprawnie funkcjonujących państw narodowych. Równocześnie jednak zwraca uwa-
gę, że najwyższy poziom mobilizacji narodowej w państwach Azji Wschodniej uda-
wało się uzyskać poprzez odwoływanie się do argumentów nacjonalizmu etnicznego, 
często w zróżnicowanych społeczeństwach regionu trafi ających jedynie do jednej 
dominującej etni.

Należy jednak również pamiętać, że wielka różnorodność przypadków nacjona-
lizmów w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej dostarcza przykładów niemal 
każdego typu zjawiska, które można odnaleźć także w świecie Zachodu. Między 
innymi w tym duchu starał się interpretować azjatycką rzeczywistość narodową Be-
nedict Anderson59, wykorzystując wschodnie doświadczenia do ilustrowania ogól-
niejszych i bardziej uniwersalnych procesów. W wielu wypadkach obydwa światy 
pozostawały jednak tak dalece nieprzystające do siebie, że niemal niepoddające się 
jakimkolwiek porównaniom. Tworzenie narodów przez społeczności imigrantów na 
półkuli zachodniej nie znajdowało oczywiście swych odpowiedników w Azji. Na-
wet europejski system rywalizujących z sobą państw narodowych, ukształtowany 
w XVII i XVIII wieku, pozostawiał niewiele przestrzeni do porównań z Azją. Tak 
więc o ile zachodnie kategorie narodu, nacjonalizmu czy państwa narodowego, wy-
generowane z europejskich przykładów, mogą być pomocne do analizy ich azjaty-
ckich odpowiedników, nie jest wcale rzeczą celową proste przenoszenie zachodniego 
aparatu pojęciowego i zachodnich modeli do wschodniej rzeczywistości. Niemniej 
nie zwalnia to badacza z próby ich adaptacji, by wyjaśnić procesy narodowe w Azji.

Niewątpliwie, jak już wspomniałem, w wielu wypadkach także na gruncie Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej pomocne okazują się kategorie z kręgu my-
śli etnonacjonalistycznej. Jej główne pojęcie – etni – Smith stara się zdefi niować 
jako wspólnotowe poczucie podobieństwa znajdujące oparcie w sferze symbolicznej: 
wspólnej nazwy, mitologii, historii i tradycji, kulturze obejmującej język i religię, 
związków z terytorium rozumianym jako uświęcona przestrzeń i wytwarzającym 
silne poczucie solidarności60. W Azji etnie rzadko są odnoszone do europejskiego 
pojęcia narodu, a częściej do nacechowanego emocjonalnie (a na Zachodzie dodat-
kowo niepoprawnego politycznie) pojęcia „rasy”. Często w prowadzonym dyskursie 

57 Anthony Reid, Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity, Cambridge University 
Press, Cambridge 2010, ss. 12–13. 

58 Piotr Majewski, Na wschód od Edenu, „Sprawy Narodowościowe”, 30/2007, ss. 165–180.
59 Benedict Anderson, Imagined Communities…; tenże, Introduction, [w:] George McTurnan Kahin, 

Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca 2003, Southeast Asia Program, Cornell University; An-
derson Benedict, The Spectre of Comparisons, Verso, London 2002; zob. też: Jarosław Kilias, Wspólnota 
abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, ss. 89–95.

60 Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford 1986, ss. 22–31.
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nacjonalistycznym narody ustępują ponadnarodowym wspólnotom rasowym, etnicz-
nym lub związkom cywilizacyjnym. W wielu językach azjatyckich pojęcia te zresztą 
pokrywają się i mieszają z sobą. Od kiedy chińskie określenie narodu – minzu, jego 
koreański odpowiednik min-jok, tajskie słowo chat czy malajskie bangsa zostały 
wprowadzone do języków azjatyckich na przełomie XIX i XX wieku jako wyraz 
dążenia ku państwu narodowemu utożsamianemu z nowoczesnością, do dziś są one 
z powodzeniem bardzo rozmaicie tłumaczone. Wszystkie konotują poczucie lojalno-
ści i oddania. Wszystkie oznaczają zarówno naród, jak i rasę. O ile jednak w zachod-
niej przestrzeni symbolicznej obydwa pojęcia oddaliły się od siebie znacznie, o tyle 
dla współczesnych Malajów, Tajów czy Khmerów oznaczają niemal to samo. 

Jak już zwróciłem uwagę, narody krajów Azji Wschodniej w dużej mierze za-
wdzięczają swój byt rozmaitym formom państwowego nacjonalizmu. Królewskie 
dynastie, które zdominowały historię państw poprzedzającą epokę nowoczesności, 
zarówno w Europie, jak i w Azji miały niewiele wspólnego z nacjonalizmem. Ich 
rządy sprawowane w imię boskiego prawa nie musiały się odwoływać do woli pod-
danych i nie czyniły tego. Co więcej, w interesie samych rządzących społeczeństwo 
nie powinno być nadmiernie zintegrowane, a boski monarcha ostatecznie uzurpował 
sobie prawo symbolicznego monopolu gwarantującego jedność poddanych. Pań-
stwowy nacjonalizm stał się nieodłączną cechą dopiero pooświeceniowych syste-
mów władzy na Zachodzie, aby następnie zostać przejęty przez XX-wiecznych poli-
tyków azjatyckich, którym przyszło rządzić w imię ludu. Budowie jednolitej tkanki 
społecznej służyły różnorodne mechanizmy nacjonalistyczne. Nowoczesne reżimy 
budowały narody, tworząc scentralizowany system nauczania, upowszechniając jed-
ną narodową kulturę i język za pomocą scentralizowanych mediów oraz przekonując 
obywateli, że warto walczyć i ginąć za narodową sprawę. 

Zarówno jednak w Europie, jak i w Azji występują znacznie starsze przykłady 
utożsamiania się poddanych z władcą, dynastią lub terytorium, nosząc znamiona 
państwowego nacjonalizmu. W przednowoczesnych Chinach zbiorowa tożsamość 
wyrażała się przez odniesienie do rządzącej dynastii, której poddani uważali się za 
lud Han, Tang czy Qing. W scentralizowanym państwie chińskim urzędnicy powoły-
wani na podstawie egzaminów ze znajomości klasycznych tekstów przyczyniali się 
do wytworzenia niespotykanej jedności społecznej i zuniformizowania kultury wy-
sokiej61. Choć system egzaminów państwowych w Wietnamie czy Korei opierał się 
w znacznym stopniu na tekstach chińskich klasyków, włożono wiele wysiłku w to, 
aby wydobyć i podkreślić odmienność swych krajów od wielkiego sąsiada. W świą-
tyni Konfucjusza w Hanoi przeprowadzano egzaminy urzędnicze, odwołując się do 
znajomości historii panowania cesarzy, którym udało się z powodzeniem stawić opór 
chińskiej ekspansji. Bohaterscy władcy z przeszłości stawali się tym samym ucieleś-
nieniem „wietnamskości”62. 

61 Suisheng Zhao, A Nation-state by Construction: Dynamics of Modern Chinese Nationalism, Stan-
ford University Press, Stanford 2004, ss. 37–79.

62 Alexander Woodside, Community and Revolution in Modern Vietnam, Houghton Miffl in, Boston 
1976, s. 16.
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W Azji Południowej i Południowo-Wschodniej władza monarchów miała na ogół 
charakter bardziej duchowy i charyzmatyczny niż doczesny i biurokratyczny, dlatego 
miejscowi władcy często posługiwali się religią w budowaniu iluzji wspólnej toż-
samości poddanych. Tajscy władcy czy sułtani malajscy przywiązywali szczególną 
uwagę do wznoszenia świątyń i patronowania różnorodnym świętym przybytkom, 
które z czasem stawały się symbolami państwa. Religia mogła być używana jako 
niezmiernie ważny instrument legitymizacji władzy. Islam odgrywał tę rolę w cza-
sach „imperiów prochu strzelniczego”, jednocząc w XVII wieku głównym podda-
nych wokół sułtanów Acehu, Bantenu, Makassaru i Mataramu63. Buddyzm therava-
da okazał się użyteczny w dłuższym horyzoncie czasowym w budowaniu wspólnej 
tożsamości poddanych władców tajskich, laotańskich, khmerskich i birmańskich. 
Miejscowe duchowieństwo buddyjskie – sangha – od stuleci stanowiło główną in-
stytucję konstruującą coś na kształt wspólnej rytualno-społecznej mentalności. Rów-
nocześnie buddyzm theravada ze swej natury wytwarzał nieskończoną różnorodność 
rozmaitych lokalnych, wiejskich form. Władcy szybko się przekonali, że jedynie 
objęcie centralnym patronatem wszystkich klasztorów buddyjskich i jego gruntow-
na reforma może z niego uczynić skuteczny instrument integracji poddanych wokół 
monarchii. W większości krajów buddyjskiej Azji Południowo-Wschodniej jako uni-
wersalny wzorzec ujednolicania rytuałów religijnych przyjęto praktykowaną na Sri 
Lance szkołę mahavihara, sangkhę zaś usilnie podporządkowywano kontrolowanym 
przez dwór patriarchom64. 

Można zatem dowodzić, że elementy państwowego nacjonalizmu występowały 
już w niektórych przednowoczesnych państwach azjatyckich. Jednakże nacjonalizm 
ów na szerszą skalę pojawił się w państwach regionu dopiero w latach 20., aby osiąg-
nąć apogeum na przełomie lat 50. i 60. W wyniku masowej edukacji, państwowych 
rytuałów i rewolucyjnej retoryce zdołano ostatecznie zmienić charakter tradycyjnych 
azjatyckich imperiów i nadać im cechy państw narodowych. W XX-wiecznej Azji 
praktyka państwowego nacjonalizmu stała się na tyle dominująca, że część badaczy 
zaczęło widzieć w nim wprost, zupełnie niesłusznie, jedyny model tłumaczący po-
wstawanie narodów i budowę państw narodowych. W istocie wszystkie azjatyckie 
nacjonalizmy pozostawały zasadniczo odmienne w swej naturze od jakiegokolwiek 
europejskiego wzorca, łącząc w sobie nadal w różnych proporcjach nacjonalizm pań-
stwowy i etniczny. Dotyczyło to zresztą zarówno państw z przeszłością kolonialną, 
takich jak Indonezja, Malezja czy Wietnam, jak i krajów, które nigdy nie doświad-
czyły bezpośrednio obcej dominacji, takich jak Japonia, Tajlandia czy Chiny. 

Wspomnianemu antyimperialistycznemu nacjonalizmowi można z pewnością 
przypisywać główną rolę w procesie przekształcania azjatyckich imperiów w no-

63 Thomas Widlok, Tadesse Wolde Gossa, Property and Equality, Berghahn Books, New York 2005, 
ss. 236–237; Mattulada, Menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah, 1510–1700, Hasanuddin 
University Press, Ujung Pandang 1991, s. 47.

64  Somboon Suksamran, Political Patronage and Control over the Sangha, Institute of Southeast 
Asian Studies, Singapore 1981, s. 30; Ilana Friedrich-Silber, Virtuosity, Charisma, and Social Order: 
A Comparative Sociological Study of Monasticism in Theravada Buddhism and Medieval Catholicism, 
Cambridge University Press, Cambridge 2005, ss. 83–85. 
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woczesne państwa narodowe. Radykalny kalendarz modernizacyjny, towarzyszący 
przyspieszonej budowie państw narodowych, nakazywał na ogół potępienie trady-
cyjnych monarchii jako „feudalnych” i sztucznie podtrzymywanych przez instytucje 
kolonialne. Równocześnie jednak następowała gloryfi kacja jednego lub kilku waż-
nych okresów z historii, swoistego „złotego wieku” stanowiącego symbol narodo-
wej chwały i wielkości, zanim została ona złamana przez obcych lub zapomniana. 
Odreagowaniu bolesnej przeszłości służyły też głębokie przekształcenia w hierarchii 
rasowej późnego imperializmu, w której najwyższe pozycje piastowali Europejczy-
cy, Amerykanie lub Japończycy. Należne miejsce mieli odzyskać autochtoni, przy 
równoczesnej marginalizacji uprzywilejowanych przez kolonialistów grup azjaty-
ckich imigrantów – Chińczyków i Hindusów. Wzrost wykształcenia części społe-
czeństwa zapewniał otwartość na rozmaite postkolonialne resentymenty. Szczególną 
popularnością zaczęła się też cieszyć marksistowska formuła antyimperialistycznego 
nacjonalizmu, oparta przede wszystkim na argumentach wysuwanych przez Hobsona 
i Lenina, wskazujących na imperializm jako ostateczny etap rozwoju kapitalizmu 
skazanego na zagładę65. 

Załamanie się systemu kolonialnego stwarzało sprzyjające warunki do emocjo-
nalnego odreagowania upokorzeń z czasów kolonialnej dominacji na gruncie tego, co 
Reid nazwał nacjonalizmem OSH. Typ ten, choć ma wyraźnie wiele cech wspólnych 
z nacjonalizmem etnicznym, państwowym czy kolonialnym, trudno jednoznacznie 
przyporządkować jednemu z nich66. Wyróżnia się z głównego nurtu etnicznego na-
cjonalizmu tym, że koncentruje się na subiektywnym poczuciu upokorzenia raczej 
państwa niż etni. Nie stanowi formuły antyimperialistycznego nacjonalizmu, ponie-
waż odnosi się głównie do państw, które wywalczyły już sobie niepodległość, z róż-
nych przyczyn nieprzystającą jednak do aspiracji ich obywateli. Nie jest to też nacjo-
nalizm państwowy w swej najczystszej formie, ponieważ opiera się na nieustannych 
kompromisach podejmowanych przez instytucje państwa narodowego na rzecz jego 
peryferyjnych etni i samych obywateli, które jednak prowadzą nieuchronnie do jego 
wewnętrznej destabilizacji67. Powstanie Bokserów (1899–1900) i Ruch Czwartego 
Maja (1917–1921) są najbardziej spektakularnymi manifestacjami nacjonalizmu opa-
rtego na odreagowaniu kolonialnych upokorzeń przez Chiny68. 

65 John Atkinson Hobson, Imperialism. A Study, Gaur Publishers & Distributors, London 2006 
(I wyd. London 1902); Włodzimierz I. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, KiW, 
Warszawa 1947. 

66 Anthony Reid, Imperial Alchemy, Nationalism and Political Identity in Southeast Asia, Cambridge 
University Press, New York 2010, ss. 10–11.

67  Jing Tsu, Failure, Nationalism, and Literature: the Making of Modern Chinese Identity: 1895–
–1937, Stanford University Press, Stanford 2005, s. 222.

68 Przyjęcie 25 maja 1915 roku przez rząd Yuan Shikaia „dwudziestu jeden żądań”, zawierających 
postulaty scedowania na Japonię niemieckich koncesji oraz nadanie temu krajowi przywilejów han-
dlowych w Chinach i zawarcie sojuszu wojskowego, wywołało wybuch ogólnokrajowych protestów 
przeciwko „narodowemu upokorzeniu”. Wystąpienia doprowadziły ostatecznie do „przebudzenia” nurtu 
nacjonalistycznego skierowanego przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego i działającego pod 
hasłami „przywrócenia krajowi należnego miejsca w świecie”. Paul A. Cohen, China Unbound: Evolv-
ing Perspectives on the Chinese Past, Routledge, London 2003, ss. 148–160.
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Upokorzenia odczuwane przez mieszkańców Chin, związane z upadkiem po-
tężnej cywilizacji i rozkładem instytucji państwowych, czy też frustracja wywoła-
na naruszeniem przez obcych tradycyjnych struktur religijnych w Indonezji czy na 
Malajach stawały się źródłem nieustannych antykolonialnych resentymentów miesz-
kańców tych krajów. Powstawanie narodów w Azji Wschodniej w licznych przypad-
kach stanowiło zatem anty- lub postkolonialną reakcję na fakt przemocy politycznej, 
religijnej i kulturowej ze strony europejskich metropolii. Częściowo do krystalizo-
wania się świadomości narodowej przyczyniały się też próby politycznej domina-
cji peryferyjnych obszarów kontynentu ze strony azjatyckich metropolii (Japonia, 
Tajlandia)69. Antykolonialny nacjonalizm służył niewątpliwie społecznej mobilizacji 
w Malezji, Indonezji czy Birmie w latach 40. i 50. XX wieku, wspierając wysiłki elit 
w drodze ku niepodległości. Jego zdolności mobilizacyjne utrzymywały się jednak 
i później – w latach 60. i 70. – z trwającym w tle konfl iktem indochińskim i zim-
ną wojną. Wykorzystanie antykolonialnych resentymentów nie tylko pozwalało na 
wzmocnienie legitymizacji miejscowych władz i podejmowanie skutecznych prób 
budowy „wspólnoty wyobrażonej” wokół struktur państwowych, ale także umoż-
liwiało przeciwstawianie się lokalnym nacjonalizmom i separatyzmom etnicznym 
w Acehu, w Pattani czy na Molukach. Badacze zwracają uwagę, że w ostatnich la-
tach siła oddziaływania antykolonialnego nacjonalizmu w regionie wyraźnie słabnie. 
Wynika to nie tylko z tego, że doświadczenia kolonialne stanowią dla współczes-
nych mieszkańców Azji coraz bardziej odległą przeszłość, ale także jest rezultatem 
procesów globalizacyjnych, a zwłaszcza większej mobilności przestrzennej ludności 
i postępującej transgresji kulturowej70. 

Czy jednak na pewno narody Azji Południowo-Wschodniej stanowią wyłącznie 
konstrukcję będącą dziełem rodzimych ruchów nacjonalistycznych? Partha Chatter-
jee zadaje przewrotne pytanie nawiązujące do klasycznej pracy Andersona – przez 
kogo wyobrażoną wspólnotą są narody w tej części świata? Chatterjee zwraca uwagę, 
że klasyczne koncepcje nacjonalizmu wychodzą z błędnego założenia, iż procesy za-
chodzące w Europie można w pewnym przybliżeniu odtworzyć w innych obszarach 
świata71. Po głębszym zastanowieniu do tego błędu przyznaje się też sam Anderson: 

W pierwotnej edycji Imagined Communities napisałem, że budowę narodu w nowych pań-
stwach można widzieć [...] jako systematyczny, a nawet machiawelistyczny proces instalowa-
nia nacjonalistycznej ideologii poprzez system mass mediów, powszechnego szkolnictwa czy 
regulacje administracyjne. Nie wziąłem pod uwagę tego, że ofi cjalny nacjonalizm w nowych 

69 Czego najbardziej dobitnym (choć nie jedynym) przykładem jest polityka Cesarstwa Japonii, 
uprawiana w latach 30. i 40. XX wieku.

70 Bidyut Chakrabarty, Radicalism in Modern Indian Social and Political Thought. Nationalist Cre-
ativity in the Colonial Era, [w:] Thomas Pantham, Raj Mehta Vrajendra, Political Ideas in Modern In-
dia: Thematic Explorations (tom X, Towards Independence), Sage Publications, Thousands Oaks 2006, 
ss. 3–26.  

71 Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: a Derivative Discourse, Uni-
versity of Minnesota Press, Minneapolis 2001, s. 17; Andrew Parker, Benedict Anderson’s Derivative 
Discourse, [w:] Jonathan D. Culler, Cheah Pheng (red.), Grounds of Comparison: Around the Work of 
Benedict Anderson, Routledge, London 2003, ss. 53–75.
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państwach Azji i Afryki był kreowany wedle [...] wzorców zaczerpniętych z XIX-wiecznej Eu-
ropy [...], nie uwzględniłem natomiast istotnych wyobrażeń samego skolonizowanego państwa. 
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że konkluzja ta jest zadziwiająca – wszak państwa 
te ostro występowały przeciwko kolonializmowi. Lecz gdy spojrzy się na to głębiej, poza post-
kolonialną ideologię i retorykę, można dojść do zupełnie innych wniosków72.

Anderson zwraca dalej uwagę na fakt, iż obowiązkiem badacza jest dociekanie, skąd 
zostały „zapożyczone lub skradzione” poszczególne elementy konstrukcyjne służące 
do budowy narodu i w jaki sposób zostały one następnie adoptowane za pośredni-
ctwem „reżimów autentyzacji” i przedstawione jako „odwieczny” fundament naro-
dowej kultury73. 

Kenneth Minogue zwraca uwagę na podobny aspekt wpływu kolonializmu na 
budowę struktur narodowych. Opresja ze strony mocarstw kolonialnych jest, jej zda-
niem, tylko częścią historii. „Obcy” lub ci, „których postrzegano jako obcych”, nie 
mieli jedynie „negatywnego” oddziaływania na kształtowanie się peryferyjnych na-
rodów w sensie bycia źródłem wspólnie przeżywanych upokorzeń i resentymentów. 
Większość imperiów starała się, aby ich peryferie stanowiły w mniejszym lub więk-
szym zakresie projekcję metropolii. Przybyli z Europy administratorzy przyczyniali 
się do rozwoju sieci komunikacyjnej i mediów, które integrowały przestrzeń kolo-
nialnego państwa. Metropolie kolonialne dostarczały też społeczno-gospodarczego 
kontekstu do kształtowania się ruchów nacjonalistycznych. Za ich pośrednictwem 
Azja integrowała się ze światową gospodarką, a transformacja ekonomiczna prowa-
dziła do zupełnej zmiany jej charakteru społecznego. Nierzadko nadawały one lokal-
nym nacjonalizmom kompleksowy kształt ideologiczny, oferując wzorce ostatecz-
nego celu rewolucyjnej walki i struktur nowoczesnego państwa kolonialnego jako 
fundamentu budowy przyszłego państwa narodowego. Panowanie kolonialne w Azji 
Południowo-Wschodniej pod wieloma względami opierało się zresztą na wcześniej-
szych doświadczeniach europejskich przeciwstawionych lokalnej rzeczywistości, 
wynikających z przekonania, że wyłącznie amalgamat etnicznego i państwowego 
nacjonalizmu stanowi „jedyną pewną i sprawdzoną formułę osiągnięcia i zachowa-
nia władzy”74. Metropolie eksportowały do kolonii struktury nowoczesnego systemu 
edukacji – potężnego narzędzia ideologicznego, które zresztą dość szybko wymykało 
się spod kolonialnej kontroli. Przedstawiciele władz kolonialnych oferowali też sa-
mych siebie jako symbolicznego wroga, z którym w konfrontacji miejscowe ruchy 
nacjonalistyczne mogły się zmierzyć, zjednoczyć i pociągnąć za sobą masy75. 

W istocie kolonizatorzy poza kontrolą przestrzeni gospodarczej i politycznej 
rzadko ingerowali nazbyt głęboko w sferę kultury podbitych państw. Jedyny wyją-
tek stanowiła polityka Hiszpanii wobec mieszkańców Filipin, prowadzona w latach 
1571–1898. Na ogół jednak Europejczycy izolowali swoje „nowoczesne” struktury 

72 Benedict Anderson, Imagined Communities..., s. 163.
73 Prasenjit Duara, Rescuing History… 
74 William H. McNeill, Poly-ethnicity and National Unity in World History: The Donald G. Creig-

hton Lectures, University of Toronto Press, Toronto 1985, s. 56
75 Kenneth R. Minogue, Nationalism, Batsford, London 1967, ss. 20–25.
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państwa kolonialnego od jego „zacofanych” poddanych. W miarę upływu czasu taki 
stan rzeczy jedynie się pogłębiał, a kolonizatorzy byli coraz bardziej zdeterminowa-
ni, aby go utrzymać. Choć zatem nigdy nie było intencją administracji kolonialnej 
generowanie etnonacjonalizmów w swych imperialnych granicach, sam fakt izola-
cji mimowolnie przyczyniał się do stwarzania bardzo sprzyjającej nacjonalistycznej 
mobilizacji podporządkowanych społeczeństw. 

Z perspektywy historycznej azjatyckie formy powstawania narodów stanowią 
do dziś poważne wyzwanie dla wszelkich prób generalizacji na temat rozwoju na-
cjonalizmu i budowy państwa narodowego. W Azji Wschodniej wynika to nie tyle 
z występowania tam ugruntowanych etni, ile raczej z silnej tradycji państwowej 
Chin, Korei, Japonii czy Wietnamu. Wielowiekowa historia każdego z tych państw 
przyczyniła się do wypracowania ogromnego wspólnego dorobku kulturalnego, 
wspólnych legend i pamięci zbiorowej o minionych wiekach. Niewielkim zmia-
nom uległy też w ciągu ostatniego tysiąclecia granice polityczne pomiędzy nimi76. 
Chińskie imperium, w przeciwieństwie do współczesnego mu Imperium Rzym-
skiego w Europie, nigdy nie uległo głębokiej dezintegracji. Wiele czynników legło 
u podstaw zapewniających jego względną jedność kulturową. Ideografi czny, a nie 
fonetyczny zapis języka umożliwiał powstanie wspólnego dziedzictwa literackiego, 
niezależnego od regionalnych dialektów. W podobny sposób upowszechnienie dru-
ku służyło umocnieniu języka literackiego i kultury dworskiej we wspólnotach pe-
ryferyjnych, a nie autonomizacji języków narodowych, jak to się działo w Europie. 
Od czasu panowania pierwszego cesarza dynastii Qin, a więc od III stulecia p.n.e., 
w kraju postępowały procesy biurokratycznej centralizacji77. Ujednolicono system 
wag i miar. Wprowadzono jedną monetę. Na wzór chiński skonstruowano wspólną 
przestrzeń administracyjną i polityczną w Korei (ok. VIII w. n.e.) i Wietnamie (ok. 
XI w. n.e.). Zasadniczo odmienny przebieg miał proces budowy struktur jednolitego 
państwa w wyspiarskiej Japonii. Tu ostateczne zjednoczenie polityczne kraju przez 
Tokugawę Ieyasu stanowiło ukoronowanie wielowiekowego procesu integracji kul-
turalnej i religijnej społeczeństwa.

Mimo wyraźnego rozróżnienia na płaszczyźnie teoretycznej w historii europej-
skiego nacjonalizmu mieliśmy do czynienia ze współwystępowaniem i wzajemnym 
wzmacnianiem się czynników etnosymbolicznych z oddziaływaniem instytucji 
państwowych, istnienie zaś jednolitej przestrzeni politycznej pomagało konstruo-
wać jednolitą przestrzeń kulturową. W wielu państwach azjatyckich mieliśmy do 
czynienia z podobnym procesem, choć rozdział pomiędzy sferą polityczną i kul-
turową wydawał się tu znacznie bardziej przejrzysty, a dominacja sfery politycz-
nej nad kulturową wyraźniejsza. W chińskim dyskursie narodowym nacjonalizm 
państwowy (guojiazhuyi) był i jest zawsze wyraźnie odróżniany od nacjonalizmu 

76 Mimo że Chiny i Wietnam rozszerzyły znacznie swe granice na zachodzie i południu kosztem 
„barbarzyńców”. Prasenjit Duara, Rescuing History from the Nation Questioning Narratives of Modern 
China, The University of Chicago Press, Chicago 1997, ss.51–56.

77 W.A. Jenner, The Tyranny of History: the Roots of China’s Crisis, Penguin Books, London 1992, 
s. 18.
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etnicznego (minzuzhuyi)78. W Azji Południowo-Wschodniej podobne rozróżnienie 
dotyczyło Wietnamu. Przejęte od północnego sąsiada wzorce biurokratyczne były 
następnie rozwijane w celu przeciwstawienia się ekspansji Chin. W ślad za wiet-
namskimi podbojami w regionie postępowały rzesze urzędników. Na podbitych ob-
szarach tworzono własny aparat administracyjny i podatkowy. Przenoszono własne 
instytucje religijne i edukacyjne. W ten sposób wielu wystawionych na ich działanie 
etnicznych Chamów, Khmerów czy Tajów stało się Wietnamczykami. Wietnam sta-
nowił jednak wyjątek w regionie79.

O ile Azja Północno-Wschodnia stanowiła jedno ekstremum w budowie silnych 
struktur państwowych i ich zaangażowaniu w procesy narodowotwórcze, o tyle przez 
długi czas większość krajów Azji Południowo-Wschodniej była bliska przeciwstaw-
nemu krańcowi. Jej górzyste tereny i wyspy porośnięte dżunglą nigdy nie sprzyjały 
rozwojowi scentralizowanych struktur władzy. Dodatkowo osadnictwo koncentro-
wało się w dolinach odizolowanych od siebie przez pasma górskie. Wiele grup, ta-
kich jak Minangkabau na Sumatrze, Visayan na Filipinach czy Szanowie w Birmie, 
do dziś utrzymuje strukturę plemienną. Ale nawet przedkolonialne państwa na Jawie, 
czy na Malajach, a nawet w Kambodży czy Tajlandii wydawały się mieć, używając 
słów Clifforda Geertza, „alternatywną wizję tego, co oznacza polityka”80. Jeszcze na 
początku w XIX wieku część struktur państwowych w regionie opierało się na mniej 
lub bardziej luźno z sobą powiązanych, niewielkich księstwach i sułtanatach obejmu-
jących swą kontrolą najwyżej kilkanaście sąsiednich wsi81. Jak zauważa Liberman, 
o ile w XIX-wiecznej historii Azji Południowo-Wschodniej można znaleźć trzy su-
werenne państwa (Birmę, Syjam i Wietnam), o tyle w połowie XIV stulecia było ich 
tam aż 2382. Przez większą część historii, mimo postępującej centralizacji, instytucje 
polityczne regionu pozostawały jednak nazbyt słabe, aby stanowić w XIX wieku 
oparcie dla powstających narodów. Poza tym i tu, żeby znów posłużyć się słowami 
Geertza: „to, co wydawało się bardzo scentralizowane pod względem reprezentacji, 
było nieprawdopodobnie rozproszone instytucjonalnie”83.

Birma i Syjam stosunkowo wcześnie podjęły próby promowania języka dominu-
jącej grupy etnicznej przez wprowadzenie powszechnego systemu szkolnego i budo-
wę jednorodnej przestrzeni religijnej. Obydwa państwa starały się tym samym umoc-
nić identyfi kację poddanych z rodziną panującą. Jednak skuteczność tych działań ze 
względu na fatalne warunki komunikacyjne była bardzo ograniczona. Dlatego jesz-
cze w XIX wieku państwa musiały się uciekać do zapożyczania koncepcji legitymi-

78 Peter Harris, Chinese Nationalism: the State of the Nation, „The Chinese Journal”, 38/1997, s. 125.
79 David Chandler, A History of Cambodia, Westview Press, Boulder 2007, s. 124.
80 Clifford Geertz, Negara: the Theatre State in Nineteenth-century Bali, Princeton University Press, 

Princeton 1980, s. 135.
81 Sophia Raffl es, Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffl es, James 

Duncan, London 1835, s. 142; Geoffrey Wade, The Ming Shi-lu as a Source for a Southeast Asian Histo-
ry: Fourteenth to Seventeenth Centuries, Hongkong University, mimeo, Hongkong 1994, s. 61.

82 Victor Lieberman, Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, t. I, Camb-
ridge University Press, Cambridge 2003, s.41.

83 Clifford Geertz, Negara..., s. 132.
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zacji władzy opartej na kosmologicznych modelach hinduistycznych czy rodzimych 
ponadnaturalnych rytuałach84. Inne niż u północnych sąsiadów były też mechanizmy 
zapewniające społeczną spójność. Geertz widział je w teatralnym rytuale państwo-
wym, Jane Drakard w spuściźnie literackiej, Luc Nagtegaal zaś w konkurujących 
z sobą sieciach pokrewieństwa i patronażu85. Niezależnie od wszystkiego państwo 
w Azji Południowo-Wschodniej, jak twierdzi Tony Day, „nawet w swych najbardziej 
autorytarnych i totalitarnych formach [...] bliższe było anarchii niż weberowskiej 
biurokracji”86.

Większość koncepcji państwowości – i tych historycznych, i tych współczesnych 
– trafi ła do regionu z zewnątrz. Hinduskie, kosmologiczne modele władzy politycz-
nej, upowszechnione za sprawą księstw Monów i Khmerów, stopniowo ustępowały 
miejsca nowszym koncepcjom. Z Chin za pośrednictwem Wietnamu z trudem prze-
dzierały się wizje scentralizowanego i hierarchicznego państwa. Idee te zyskały jed-
nak dodatkowe wsparcie wraz z ekspansją w regionie mocarstw europejskich. Nowy, 
zachodni porządek polityczno-administracyjny pojawił się w ślad za hiszpańską kolo-
nizacją Filipin (XVI w.) i holenderską Jawy (XVII w.). Zaledwie trzy stulecia później, 
na przełomie XIX i XX wieku, europejskie modele polityczne stanowiły już standard 
w regionie, w którym lokalne, wykształcone elity dostrzegały jeden z symboli nowo-
czesności. Mimo to model scentralizowanego, silnego państwa pojawił się tutaj dość 
późno, a rzeczywistość polityczna do dziś jest od niego niezmiernie odległa. 

Antykolonialny nacjonalizm stanowił więc oś kształtowania się narodów w Azji 
Południowo-Wschodniej ze względu na ewidentną słabość zarówno instytucji poli-
tycznych i nacjonalizmu państwowego, jak i złożoną sytuację etniczno-kulturową 
w regionie. Władcy w Birmie, Syjamie czy Kambodży starali się wprawdzie kon-
struować pewne formy wspólnotowości wśród poddanych, najczęściej odwołując 
się do symboliki religijnej, kultura dworska utrzymywała jednak przez stulecia swój 
elitarny charakter, a kontakty grup rządzących z poddanymi były najczęściej bardzo 
ograniczone. Budowa narodu fi lipińskiego opierała się na strukturach odziedziczo-
nych po trzech stuleciach hiszpańskiej dominacji. Jeden z prekursorów fi lipińskiej 
myśli narodowej, Jose Rizal, odwoływał się wszak w swych pisanych po hiszpańsku 
pracach do wytworzonej przez metropolię wspólnej, fi lipińskiej przestrzeni religij-
nej i politycznej. Lokalne etnosymboliczne nacjonalizmy kształtujące się wokół po-
szczególnych grup językowych, takich jak tagalog, cebuano czy ilocano, nigdy nie 
zdołały stać się poważnymi konkurentami dla głównego postkolonialnego nurtu. 

Indonezyjski nacjonalizm początkowo współistniał z embrionalnymi, etnicznymi 
nacjonalizmami Jawajczyków, Minangkabau, Bataków czy Minahasan, jednak słabe 
strukturalnie i instytucjonalnie lokalne ruchy antykolonialne nie miały żadnych szans 
na odniesienie sukcesu. Dlatego też w latach 20. XX wieku ich przywódcy postawili 

84 Tony Day, Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia, University of Hawaii Press, Honolulu 
2002, s. 288.

85 Jane Drakard, A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra, Oxford University Press, 
Oxford 1999, ss. 32–46; Luc Nagtegaal, Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and 
the Northeast Coast of Java, 1680–1743, KITLV Press, Leiden 1996, ss. 65–73.

86 Tony Day, Fluid Iron..., s. 282.
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na jednolity model walki z metropolią, odwołujący się do haseł wspólnej panindone-
zyjskiej ojczyzny, narodu i języka. Przy tej okazji język dominującej grupy etnicznej 
– Jawajczyków – został zarzucony na rzecz lingua franca rodzimych miejskich elit 
bahasa. 

Rewolucyjna walka z obcymi – Japończykami, Amerykanami, Francuzami czy 
Brytyjczykami – dostarczała doskonałego podłoża do kształtowania się nowego 
poczucia wspólnoty i powstawania nowych narodowych tożsamości. Antyimpe-
rialistyczna ideologia, rewolucyjni bohaterowie i nowe mity stanowiły podstawę 
kreowania szczególnego poczucia państwowo-narodowej solidarności. Część przy-
wódców starała się wprawdzie, na wzór europejski, odwoływać się do tradycji pań-
stwowego nacjonalizmu. Jednak poza Kambodżą, Wietnamem czy Laosem z trudem 
przychodziła prosta gloryfi kacja przedkolonialnej przeszłości. Tradycja dawnej pań-
stwowości nie dawała wystarczającego oparcia w konstruowaniu nowych wspólnot 
narodowych. Była raczej wykorzystywana wyłącznie do dodatkowej legitymizacji 
omnipotencji władzy. W niepodległej już Birmie czy Indonezji znalazło to wyraz 
w brutalnych represjach wobec każdego, kto buntował się przeciwko państwu. 

Częściowo odmienne niż w Europie były też mechanizmy działania języka jako 
narzędzia budowania wspólnej narodowej świadomości87. Podobnie jak na starym 
kontynencie uprzywilejowane języki „rdzenia” – czy to dominującej etni, czy miej-
skiej elity – szybciej i łatwiej upowszechniały się w wersji drukowanej. Służyło to 
efektywnej peryferializacji i marginalizacji ich dalszych kuzynów. O ile jednak Euro-
pa i Azja Wschodnia mogły się pochwalić długą tradycją słowa drukowanego, o tyle 
na południu doświadczenia z nim były o wiele krótsze. Druk docierał tu początkowo 
głównie z Chin i Europy. Chińskie ideogramy i alfabet łaciński z łatwością mogłyby 
zdominować i wyprzeć używane tu od stuleci znaki arabskie w języku pisanym czy 
systemy oparte na sanskrycie. Do XIX wieku monopolistyczną pozycję na rynku dru-
karskim zajmowali chrześcijańscy misjonarze. Nawet jeśli zdarzało im się powielać 
teksty w lokalnych językach i dialektach, wykorzystywali do tego niemal wyłącznie 
ich zromanizowane transkrypcje. Odmiennie niż w Europie czy w Chinach nie przy-
czyniało się to do umacniania pozycji „narodowego” języka. 

Pierwsze drukowane książki religijne w łacińskim zapisie tagalogu ukazały się 
jeszcze pod koniec XVI wieku na Filipinach. Jednak lokalne elity, które posiadły 
umiejętność czytania i pisania w alfabecie łacińskim, częściej sięgały po teksty w ję-
zyku hiszpańskim. Poznanie tego ostatniego stawało się wyrazem aspiracji miejsco-
wej ludności, znajomość zaś tagalogu symbolem zacofania i ciemnoty. Populary-
zacja łacińskiej, drukowanej wersji miejscowego języka wywierała więc odwrotny 
skutek niż w Europie – zamiast integrować miejscową ludność, przyczyniała się do 
jej polaryzacji. Do połowy XIX wieku rola druku w upowszechnianiu narodowych 
języków w skali całego regionu była jednak i tak zupełnie marginalna. Stworzony 
jeszcze w połowie XVII wieku przez jezuickiego misjonarza Alexandre’a de Rhodesa 
zromanizowany system zapisu języka wietnamskiego (quoc ngu) został upowszech-
niony dopiero w latach 20. ubiegłego stulecia. Podobnie jak zromanizowana wersja 

87 Benedict Anderson, Imagined Communities..., ss. 43–45.
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bahasa Malaysia i bahasa Indonesia odegrał on zresztą istotną rolę w kształtowaniu 
wspólnych narodowych przestrzeni językowych. Należy jednak przyznać, że rola 
druku, który odegrał zasadniczą rolę w powstawaniu europejskich narodów, w Azji 
jest co najmniej dwuznaczna. Wydaje się, że częściej niż w budowaniu odrębnych 
tożsamości stanowiła ona medium dla obcej propagandy politycznej i religijnej88.

Pod koniec XIX wieku na kontynencie pojawiły się pierwsze książki i czaso-
pisma drukowane w alfabecie tajskim i birmańskim. Odegrały one w tych krajach 
istotną rolę w kształtowaniu wspólnot etnonarodowych na wzór europejski. Jednak 
sukces odniesiony przez te dwa języki, którym udało się zachować w pełni swoją 
historyczną tożsamość, jest w skali regionu wyjątkiem. Na początku XX wieku na 
rynku wydawniczym przetrwały już jedynie książki i czasopisma wydawane w al-
fabecie jawajskim, sundajskim oraz w arabskim zapisie bahasa. Przez lata musiały 
one zresztą toczyć ze zmiennym szczęściem walkę o przetrwanie ze swymi zroma-
nizowanymi wersjami.

Jak już wspomniałem, religia w Azji Południowo-Wschodniej od wieków sta-
nowiła podstawowe źródło tożsamości. Podobnie jak w innych częściach świata, 
religia miała bardzo zróżnicowany wpływ na powstawanie wspólnot narodowych. 
W niektórych krajach regionu znacznie przyczyniła się do rozwoju ruchów nacjo-
nalistycznych, podczas gdy w innych stanowiła dla nich poważnego konkurenta. 
W Azji kontynentalnej od lat dominował buddyzm głęboko osadzony w lokalnej kul-
turze. Religia ta miała jednak na tyle zróżnicowane wewnętrznie oblicze, że z trudem 
wspomagała panujących w integrowaniu swych poddanych. Inkluzywny charakter 
buddyzmu sprawiał, że przybysze z innych części buddyjskiego i hinduistycznego 
świata nie mieli trudności we wnikaniu w miejscową wspólnotę. Z łatwością wnosi-
li też do lokalnej przestrzeni religijnej własne, oryginalne wierzenia i obrzędowość 
(chińskie święta, birmański kult nat czy rytuały braministyczne). Do drugiej połowy 
XIX wieku religia była zatem raczej źródłem różnorodności niż czynnikiem jedno-
czącym większość społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej. Ruchy nacjonali-
styczne rzadko znajdowały zatem racjonalne uzasadnienie, by czerpać bezpośrednie 
inspiracje ze sfery religijnej, choć z czasem starano się wkomponować jej elementy 
w krąg symboliki narodowej.

Chrześcijaństwo i islam przez wprowadzanie rygorystycznych norm etycznych 
i obyczajowych wyznaczały ostre granice wokół grup wyznawców89. Obydwie re-
ligie w regionie przyjmowały często bardzo upolitycznioną formę. Portugalczycy 
w swych koloniach traktowali wstąpienie do Kościoła jako znak lojalności wobec 
metropolii. Pod koniec XVI wieku Holendrzy w tym samym duchu prowadzili w zdo-
minowanych przez siebie prowincjach wielką akcję przymusowego nawracania ka-
tolików na protestantyzm. Konfrontacja z Portugalczykami w XVI wieku przyniosła 
z kolei znaczne upolitycznienie islamu w sułtanacie Acehu, który rozpoczął ostrą 

88 David Marr, Vietnamese Tradition on Trial, 1920–1945, University of California Press, Berkeley 
1981, s. 145.

89 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, t. II, Yale University Press, New Haven 
1988–1993, ss. 140–143.
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walkę z wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi90. To z kolei przyniosło odrodze-
nie lokalnych tożsamości Bataków na Sumatrze i Balijczyków walczących z przy-
musową islamizacją. Rywalizacja islamu i różnych odłamów chrześcijaństwa w Azji 
Południowo-Wschodniej odegrała zatem, jak widać, pewną rolę w kształtowaniu się 
etnicznych tożsamości. Islamskie wspólnoty Acehińczyków czy Minangkabau zbu-
dowały nawet własne państwa. Dla muzułmanów jednak religia reprezentowała za-
sadniczo alternatywną, szerszą opcję wyboru tożsamości wobec tych bardziej party-
kularnych, wynikających z przynależności do odrębnej grupy plemiennej, językowej 
czy politycznej. Solidarność religijna w wielu wypadkach, chociażby na Malajach, 
stanowiła poważną konkurencję wobec prób konsolidacji narodowej. Z kolei jednak 
masowy ruch polityczny, jakim był Sarekat Islam, jednocząc w 1912 roku rzesze 
indonezyjskich muzułmanów, niewątpliwie przyczynił się do ożywiania nacjonali-
stycznych uczuć91. W Malezji podobny ruch, znany jako Kaum Muda (Młoda Frak-
cja) i skupiony wokół religijnego czasopisma „Al-Imam” (Przywódca), początkowo 
również stanowił główny ośrodek ruchu narodowego. Wkrótce jednak okazało się, że 
ugrupowanie zaczęło zmierzać ku coraz bardziej radykalnemu fundamentalizmowi 
religijnemu. Podobnie jego polityczny spadkobierca – Panmalajska Partia Islamska 
(PAS) – do dziś znajduje się w wyraźnej opozycji do świeckich ugrupowań nacjona-
listycznych92. 

Naturalnym konkurentem nacjonalizmu państwowego i nacjonalizmu antykolo-
nialnego w całej Azji Południowo-Wschodniej stały się też odradzające się nacjo-
nalizmy etniczne i etnoregionalizmy. Już Clifford Geertz zwracał uwagę na wystę-
powanie w „nowych narodach” potężnych sił odśrodkowych – etnokulturowych, 
religijnych czy nawet prymordialnych93. Wskazując między innymi na przykłady 
Birmy, Malajów czy Indonezji, sceptycznie wyrażał się o szansach na sukces „inte-
gracyjnych rewolucji”, które miałyby podporządkować lokalne etnie szerszej świa-
domości państw narodowych. Jedyną szansę na przetrwanie i integralność terytorial-
ną owych „nowych państw” widział w eskalacji brutalnej przemocy ze strony władz 
oraz odwoływaniu się przez rządzących do coraz bardziej skrajnych i radykalnych 
ideologii94. Alternatywę stanowiło skuteczne unieszkodliwienie etnicznych nacjona-
lizmów i podporządkowanie sobie peryferyjnych wspólnot.

90 Sułtan Acehu zwracał się o pomoc do ottomańskiej Turcji w konfl ikcie z Portugalczykami o kon-
trolę szlaków handlowych, powołując się otwarcie na „wspólnotę wiernych” i „konieczność walki 
z wrogami islamu”. Tamże, s. 147; Michał Missala, Perspektywy samostanowienia Acehu, „Stosunki 
Międzynarodowe – International Relations”, 3–4/2006, s. 197–214.

91 Peter Malcolm Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, The Cambridge History of Islam, Camb-
ridge University Press, Cambridge 1977, ss. 191–192.

92 William Roff, The Origins of Malay Nationalism, University of Malaya Press, Kuala Lumpur 
1967, s. 126.

93 Clifford Geertz, Pedlars and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two In-
donesian Towns, University of Chicago Press, Chicago 1963, ss. 23–31; tenże, The Integrative Revolu-
tion..., ss. 16–23.

94 Audrey R. Kahin, George Mc T. Kahin, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower 
and Dulles Debacle in Indonesia, New Press, New York 1995, s. 75; Edward Aspinall, Mark T. Berger, 



Nacjonalistyczne inspiracje  39

1.3. Wewnętrzny kolonializm a napięcia etniczne
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, nowoczesne formy nacjonalizmów poja-
wiły się w Azji Południowo-Wschodniej stosunkowo późno, a ich rodowód niedwu-
znacznie wskazuje na europejskie pochodzenie. Niezależnie od tego, czy uznamy, 
iż budowa państw narodowych stanowiła skutek modernizacyjnego odtwarzania 
zachodnich wzorców czy też była rezultatem kolonialnej przemocy ideologicznej, 
pojawienie się w regionie nacjonalizmu było brzemienne w skutkach. Można się 
zasadniczo zgodzić z Geertzem, że nowo powstające, niepodległe państwa w Azji 
Wschodniej były dalekie od stabilności, a ich integralności terytorialnej zagrażały 
chroniczne konfl ikty na gruncie odradzających się etnoregionalizmów. Przyjęcie 
przez państwa regionu peryferyjnej pozycji „spóźnionego przybysza” w konstruowa-
niu własnych narodów przenosiło się na konieczność stosowania coraz bardziej rady-
kalnych środków w podporządkowywaniu sobie własnych wspólnot peryferyjnych. 
O ile rozwój „rdzeniowych” – zachodnich – form nacjonalizmu niósł z sobą rozwój 
peryferyjnych nacjonalizmów w Azji, o tyle z kolei budowa azjatyckich państw na-
rodowych odbywała się najczęściej kosztem „rozwoju niedorozwoju” ekonomicz-
nego, społecznego i kulturalnego własnych wspólnot peryferyjnych. Dysparytety 
społeczno-gospodarcze pomiędzy rdzeniowymi obszarami a peryferiami państw Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej zbiegały się najczęściej z poważnymi różni-
cami kulturowymi. Wyraźna przepaść ekonomiczna, a także kulturowa, religijna czy 
rasowa, pomiędzy wspólnotami rdzeniowymi a peryferiami występowała niemal we 
wszystkich państwach regionu. 

W Myanmarze dominująca grupa Birmańczyków, zamieszkująca równiny 
w środkowym biegu rzeki Irrawady, od lat dążyła do całkowitego zdominowania 
licznych wspólnot peryferyjnych – Arakanów, Karenów, Kaczinów, Szanów czy Mo-
nów. Wywoływało to u nich poczucie gospodarczej i kulturowej deprywacji, a w dal-
szej konsekwencji umacnianie się etnoregionalnej czy wreszcie etnicznej tożsamości 
i narastanie tendencji separatystycznych. Już w latach 40. XX wieku spowodowało 
to eskalację konfl iktu pomiędzy Rangunem, a separatystycznymi ugrupowaniami 
mniejszości Arakanów i Karenów, a w dalszej kolejności Monów i Pao. Próby zbroj-
nego zdławienia rebelii okazały się nieskuteczne, a do lat 90. niemal wszystkie grupy 
peryferyjne w mniejszym lub większym stopniu zaangażowały się w walkę prze-
ciwko strukturom państwowym reprezentującym rdzeń kulturowy, polityczny i go-
spodarczy. Niektóre z nich występowały otwarcie, głosząc hasła odrodzenia narodo-
wego. Inne przyznawały się do korzeni marksistowskich, choć i w tym przypadku 
w tle toczącego się konfl iktu można by odnaleźć niezaspokojone aspiracje etniczne. 
W kategoriach rebelii peryferii przeciwko rdzeniowym instytucjom etnokratyczne-
go państwa można rozpatrywać próby buntu mieszkańców Sumatry czy Irianu Za-
chodniego przeciwko usiłowaniom ich zdominowania przez elity jawajskie. W ciągu 
ostatniego stulecia Tajlandia stała się areną podobnych co do przyczyn niepokojów 

The Breakup of Indonesia? Nationalisms after Decolonization and the Limits of the Nation-State in 
Post-Cold War Southeast Asia, „Third World Quarterly: Journal of Emerging Areas”, 22/2001, s. 1006. 
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narodowościowych o różnej dynamice i przebiegu – w południowych prowincjach 
zamieszkanych przez ludność muzułmańską, na pograniczu z Birmą i na północnym 
wschodzie w Isaanie – które staną się przedmiotem bardziej szczegółowej analizy na 
kartach tej książki95. 

Nawet w państwach, w których podziały etniczno-kulturowe nie miały charakteru 
regionalnego, dochodziło do otwartej konfrontacji dominujących grup rdzeniowych 
i peryferyjnych. Taki charakter miały tragiczne wydarzenia z końca lat 60. w Male-
zji, gdzie stopniowo narastało poczucie kulturowej deprywacji wspólnoty chińskiej 
z powodu zdominowanych przez Malajów struktur politycznych państwa. Należy 
przy tym zaznaczyć, że podobne poczucie deprywacji miały peryferyjne wspólno-
ty malajskie wobec niepodzielnej supremacji Chińczyków w sferze gospodarczej. 
W przeciwnym kierunku funkcjonował podział etniczno-kulturowy w sąsiednim 
Singapurze. Tu rolę peryferii odgrywały spychane na margines życia politycznego, 
zmarginalizowane pod względem gospodarczym i upośledzone kulturowo wspólnoty 
Malajów i Hindusów – zdominowane przez chińskie instytucje państwowe. Z uwagi 
na usankcjonowanie podziału pomiędzy dominującymi wspólnotami rdzenia i zdo-
minowanymi wspólnotami peryferyjnymi etniczność zaczynała zyskiwać zupełnie 
nowy wymiar. Dla wspólnot rdzeniowych stawała się zinstytucjonalizowanym i zide-
ologizowanym źródłem tożsamości etnokratycznego państwa96. Państwo, występując 
jako agenda dominującej wspólnoty, wykorzystywało kryteria etniczne do kontroli 
rekrutacji do elity administracyjnej kraju oraz promowało kulturę i wartości grupy 
dominującej, a jego instytucje, system prawny i struktura polityczna miały służyć 
utrzymaniu i monopolizacji władzy dominującego segmentu etnicznego. 

Wspólnoty peryferyjne w konfrontacji z dominującymi grupami rdzeniowymi 
przyjmowały najczęściej specyfi czne strategie obronne, polegające na odtwarzaniu 
dawno zapomnianych lub konstruowaniu od nowa lokalnych tożsamości etnicznych, 
które ostatecznie mogły znajdować ujście w postaci wspomnianych już ruchów re-
gionalnego separatyzmu97. 

Do zrozumienia procesów rozwoju państw narodowych w Azji i zachodzącego 
w nich odrodzenia etnoregionalizmów i peryferyjnych nacjonalizmów szczególnie 
pomocne wydaje się odwołanie do założeń koncepcji wewnętrznego kolonializmu. 

95 Adam W. Jelonek, Polityka rządu tajskiego wobec mniejszości muzułmańskiej, „Krakowskie 
Studia Międzynarodowe”, 2/2006; Robert F. Zimmerman, Insurgency in Thailand, „Problems of Com-
munism”, 3/1976; Charles F. Keyes, Thailand: Buddhist Kingdom as Modern Nation-State, Westview, 
Boulder 1987, s. 108.

96 Myron Weiner, Political Change: Asia, Africa and the Middle East, [w:] Myron Weiner, Samuel 
P. Huntington (red.), Understending Political Development, Little Brown, Boston 1987, ss. 36–37.

97 Mark Irving Lichbach, An Evaluation of „Does Economic Inequality Breed Political Confl ict” 
Studies, „World Politics”, 4/1989; Norrie McQueen, Colonialism, Pearson–Longman, London 2007, 
s. xv. Z zastosowaniem tego typu argumentacji do analizy konkretnych przypadków wiążą się jednak 
poważne problemy natury metodologicznej. Jak zauważa Walker Connor, większość konfl iktów etnicz-
nych na świecie istotnie znajdowało swój początek w zacofanych obszarach peryferyjnych. Wobec tego 
dowiedzenie, czy i w jakiej proporcji czynniki społeczno-gospodarcze i kulturowe tkwią u źródeł poja-
wiających się napięć etnicznych, okazywało się trudne. Zob. Walker Connor, Eco- or Etnhno-national-
ism, „Ethnic and Racial Studies”, 3/1987.



Nacjonalistyczne inspiracje  41

Badacze stojący na gruncie teorii wewnętrznego kolonializmu starali się analizo-
wać dynamikę napięć etnicznych przez analogię do konfrontacji międzynarodowego 
kolonializmu i ruchów antykolonialnych, stanowiących nacjonalistyczną odpowiedź 
uprzednio zdominowanych politycznie i gospodarczo obszarów świata98. Sama idea 
wewnętrznego kolonializmu opiera się niewątpliwie na głośnej w latach 60. tezie An-
dré Gundara Franka o nierównych relacjach wymiany pomiędzy metropolią i satelitą 
w relacjach międzynarodowych. Na poziomie empirycznym teoria wewnętrznego 
kolonializmu została wykorzystana do charakterystyki peryferyjnego „rozwoju nie-
dorozwoju” rozmaitych mniejszości w Afryce Południowej, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Australii, Jugosławii, Izraelu, Francji i Wielkiej Brytanii99.

Teoria wewnętrznego kolonializmu odziedziczyła także po swym teoretycznym 
pierwowzorze pewne błędy metodologiczne, które stały się przedmiotem ostrej kry-
tyki wielu środowisk. Część badaczy zarzucało jej niczym nieuzasadnione utożsa-
mianie kolonializmu, w tym wewnętrznego kolonializmu, z relacjami przeniesiony-
mi wprost z marksowskiej teorii walki klas. Zwracano też uwagę, że nie jest w pełni 
zasadne traktowanie grup etnicznych i ich statusu wyłącznie jako pochodnych relacji 
klasowych. Trzeba przyznać, że krytyka opierała się w większości wypadków na nie-
pełnym zrozumieniu założeń koncepcyjnych teorii wewnętrznego kolonializmu100. 
Jej twórcom w istocie nie zależało jednak nigdy na stworzeniu pełnej listy warunków 
koniecznych i wystarczających do powstania wszystkich przypadków etnicznego na-
cjonalizmu. W rzeczywistości pośród warunków koniecznych do wystąpienia regio-
nalnego nacjonalizmu zwolennicy wewnętrznego kolonializmu starali się umieścić 
co najwyżej klasowy aspekt nierówności pomiędzy rdzeniową wspólnotą dominują-
cą a peryferyjnymi wspólnotami mniejszościowymi101. 

Część badaczy uznało za celowe przeformułowanie założeń teorii w taki sposób, 
by zagwarantowało jej to większą zwartość i metodologiczną precyzję. Trudno oczy-
wiście w pełni oddać toczący się od lat dyskurs wokół koncepcji wewnętrznego kolo-
nializmu. Możliwe jest natomiast wskazanie – dla celów analitycznych – na część jej 
podstawowych założeń. Teoria przyjmuje za punkt wyjścia istnienie podporządkowa-
nej politycznie peryferyjnej wspólnoty regionalnej o pewnym stopniu odrębności kul-
turowej czy językowej. Państwo, w którego granicach mieści się wspólnota peryferyj-
na, realizuje wobec niej strategię przypominającą strategie metropolii kolonialnych. 
Utrzymuje przede wszystkim stan ekonomicznego wyzysku regionu peryferyjnego, 

98 Susan M. DiGiacomo, The New Internal Colonialism, „Critique of Anthropology”, 1/1997, ss. 91–
–97.

99 Zob. np.: André Gundar Frank, The Development of Underdevelopment, [w:] Robert I. Rodhes 
(red.), Imperialism and Underdevelopment, „Monthly Review Press”, New York–London 1970; Harold 
Wolpe, The Theory of Internal Colonialism: The South African Case, [w:] Ivar Oxaal, Tony Barnett, 
David Booth (red.), Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and 
Africa, Routledge, London 1975. Zob. też: Adam W. Jelonek, Krzysztof Tyszka, Koncepcje rozwoju 
społecznego, rozdz. VI, Scholar, Warszawa 2001.

100 Norma B. Chaloult, Yves Chaloult, The Internal Colonialism Concept: Methodological Conside-
rations, „Social and Economic Studies”, 4/1979, s. 87. 

101 Robert J. Hind, The Internal Colonial Concept, „Comparative Studies in Society and History”, 
3/1984.
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któremu towarzyszy polityczna przemoc oraz kulturowa dominacja. Sam termin „ko-
lonializm” może być rozumiany wielorako. Możemy go defi niować w kategoriach 
politycznie zinstytucjonalizowanego podporządkowania wynikającego z samej isto-
ty kapitalistycznej produkcji, a także jako motywowany kulturowo proces nierównej 
wymiany pomiędzy obszarem „rdzeniowym” państwa i jego peryferiami102.

Z wielu prób uściślenia założeń koncepcji wewnętrznego kolonializmu na szcze-
gólną uwagę zasługują prace Harolda Wolpe’a i Michaela Hechtera. Wolpe zwraca 
uwagę, że wewnętrzny kolonializm powinno się odnosić przede wszystkim do sy-
tuacji upowszechniania się kapitalistycznego sposobu produkcji, nie zaś, jak chciał 
Frank, do rozwoju zintegrowanego systemu wymiany rynkowej103. Pozwala to, jego 
zdaniem, na bezpośrednie zastosowanie tezy o klasowej eksploatacji, w której klasy 
podporządkowane są reprezentowane przez obszary wewnętrznie skolonizowane. Je-
śli w rdzeniowym obszarze państwa zaczęła się rozwijać gospodarka kapitalistyczna 
– twierdzi Wolpe – w naturalny sposób będzie ona dążyć do wykorzystania zaso-
bów pochodzących z niekapitalistycznych sposobów produkcji skoncentrowanych 
w peryferiach. Przejawem tego będzie przede wszystkim rabunkowa eksploatacja 
surowców i pozyskiwanie towarów rolnych z peryferii po zaniżonych cenach. Roz-
wój „rdzenia” w różnym stopniu przyczynia się jednak także do destrukcji zlokalizo-
wanych w peryferiach niekapitalistycznych sposobów produkcji. Dzieje się tak prze-
de wszystkim poprzez transfer nadwyżek siły roboczej do sektora kapitalistycznego 
i związane z tym procesy migracyjne. Częściowo destrukcja peryferyjnej gospodarki 
dokonuje się też – uważa Wolpe – w wyniku polityki inwestycyjnej, a zwłaszcza 
lokowania wypracowanych przez kapitalistyczną gospodarkę „rdzenia” nadwyżek 
w sektorze niekapitalistycznym. W tak pojętym systemie wewnętrznego koloniali-
zmu podstawowym zadaniem państwa staje się zatem konserwowanie niekapitali-
stycznych sposobów produkcji i organizacji społecznej w regionach peryferyjnych, 
stanowiących zaplecze dla rozwoju kapitalizmu w regionach rdzeniowych.

Zadanie to tym łatwiej osiągnąć państwu, im bardziej uda się mu zdezintegrować 
wspólnoty peryferyjne, a także wypracować właściwą platformę ideologiczną, która 
uzasadniałaby kontynuację eksploatacji. Może ona, choć nie musi, opierać się na wy-
stępujących pomiędzy obszarem rdzenia a obszarami peryferyjnymi różnicach kul-
turowych, etnicznych, narodowościowych, religijnych i rasowych. Jej praktycznym 
celem jest natomiast zawsze jedynie trwałe zabezpieczenie zasobów taniej siły robo-
czej, żywności i zaplecza surowcowego dla rozwijającego się obszaru rdzeniowego. 

Prześledzenie sposobu działania tego typu platformy ideologicznej wydaje się 
najłatwiejsze na gruncie funkcjonowania publicznego systemu oświatowego. Szkoły 
ulokowane w społecznościach peryferyjnych, promując dominującą kulturę „rdze-
nia”, nie muszą bynajmniej dążyć do ich asymilacji104. Zasadniczym celem realiza-
cji programów edukacyjnych jest kolonialne zakorzenienie w świadomości uczniów 

102 Michael Hechter, Internal Colonialism Revisited, [w:] E.A. Tirykian, R. Rogowski (red.), New 
Nationalism of the Developed West, Allen and Unwin, Boston 1985.

103 Harold Wolpe, The Theory..., s. 244.
104 Donald Rotschild, State and Ethnicity in Africa, [w:] Neil Nevitte, Charles H. Kennedy (red.), 

Ethnic Preference and Public Policy in Developing States, Lynne Rienner, Boulder 1986, ss. 20–22.
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przekonania o nadrzędności kultury rdzeniowej i podrzędności kultury peryferii. 
Strategia taka pozwala, zdaniem Wolpe’a, na powstrzymanie potencjalnie dezinte-
grującej dla państwa ekspansji kapitalizmu. Kapitalizm i nowoczesność pozostają 
na swój sposób „zakotwiczone” w „rdzeniu”. Wolpe twierdzi, że rozwój ideologii 
narodowych odbywa się zatem głównie w imię ideologicznego usprawiedliwienia 
wielowymiarowej eksploatacji mieszkańców regionów peryferyjnych. 

Na podstawie wywodu Wolpe’a niełatwo byłoby jednak wyjaśnić fakt pojawienia 
się ruchów etnicznych we wspólnotach peryferyjnych, a także sposób działania me-
chanizmu pozwalającego im na odrzucenie ideologii propagowanych przez państwo. 
Próbą wyjaśnienia tego zjawiska zajął się między innymi Michael Hechter w swej 
koncepcji „kulturowego podziału pracy”. Zdaniem Hechtera kulturowe zróżnico-
wania pomiędzy rozmaitymi regionami występują w większości krajów. Kulturowe 
odmienności mogą dotyczyć tak istotnych wymiarów, jak język czy religia. Mogą 
jednak odzwierciedlać mniej ważne podziały związane z trybem życia, dominującym 
zajęciem, ubiorem czy nawet sposobem odżywiania. Sam fakt ich występowania nie 
musi jednak pociągać za sobą żadnych poważnych konsekwencji politycznych. Nie 
musi też dostarczać podstawy ukształtowania się odrębnej świadomości etnicznej. Ta 
może się jednak rozwinąć, jeśli wspólnoty rdzeniowe wykorzystają instytucje pań-
stwa do zagwarantowania sobie wysokiego statusu kosztem ekonomicznej, politycz-
nej i społecznej degradacji wspólnot peryferyjnych105.

Będący tego konsekwencją „kulturowy podział pracy” stanowi czynnik katalizu-
jący rozwój niezależnych od siebie etnicznych tożsamości we wspólnotach rdzenia 
i peryferii. Dokonuje się w ten sposób wyraźny podział na dwie niezależne społecz-
ności, których członkom zostaje narzucony złożony system ról społecznych, wyni-
kający z przynależności do uprzywilejowanej grupy rdzeniowej i podporządkowanej 
grupy peryferyjnej.

Wprowadzona przez Hechtera kategoria „kulturowego podziału pracy” odnosi 
się zatem przede wszystkim do narzucanych przez państwo ograniczeń społecznej 
mobilności wspólnoty peryferyjnej. Mieszkańcy peryferii są, jego zdaniem, skaza-
ni na związek z niekapitalistycznymi sposobami produkcji i pozostanie w regionie 
peryferyjnym bądź na emigrację do regionu rdzeniowego jako nisko wykwalifi ko-
wana i upośledzona pod względem statusowym tania siła robocza106. Hechter podda-
je szczegółowej analizie proces nakładania się podziału regionalnego z podziałami 
klasowymi. Podział klasowy – twierdzi – nie musi bynajmniej pokrywać się w pełni 
z podziałem kulturowym, wystarcza jednak do powstania wewnątrz grupy peryfe-
ryjnej subiektywnego przekonania o etnicznym podłożu napięć klasowych. Od tego 
momentu różnice ekonomiczne przestaną stanowić jedyny wymiar konfl iktu, który 
zyska w ten sposób dodatkowy subiektywny wymiar kulturowy107.

105 Michael Hechter, Margaret Levi, The Comparative Analysis of Ethnoregional Movements, „Eth-
nic and Racial Studies”, 3/1979; Michael Hechter, Containing Nationalism, Oxford University Press, 
Oxford 2001, ss. 56–70.

106 Tamże.
107 Tenże, Internal Colonialism, [w:] The Celtic Fringe in British National Development. 1536–

–1966, University of California Press, Berkeley 1975, s. 5.
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Hechter twierdzi dalej, że nierówności ekonomiczne i społeczne, będące rezulta-
tem wewnętrznego kolonializmu, mogą się w konsekwencji przyczyniać do rozwoju 
niezależnej tożsamości etnicznej we wspólnotach peryferyjnych. Przytacza na rzecz 
tej tezy trzy argumenty. Po pierwsze, uważa, że w hierarchicznej strukturze kultu-
rowego podziału pracy wewnętrznie skolonizowanego państwa jednostki zostają 
przypisane do ściśle zdefi niowanych kategorii. Ich możliwości awansu społecznego 
stają się w pełni uzależnione od atrybutów kulturowych lub rasowych. Sprzyja to, 
jego zdaniem, umacnianiu się silnych związków pomiędzy osobami reprezentują-
cymi identyczną, przypisaną pozycję statusową. Po drugie, powstawanie etnicznej 
tożsamości może się stać po prostu rezultatem „ograniczenia terytorialnego moż-
liwych interakcji społecznych”. Zmarginalizowana przez wewnętrzny kolonializm 
grupa kulturowa ma niewielkie szanse nie tylko awansu społecznego, ale także ogra-
niczone, ze względu na swoje ekonomiczne upośledzenie, możliwości mobilności 
przestrzennej. Po trzecie, problem odnosi się także do procesu wyłaniania elit we 
wspólnotach peryferyjnych. Zdaniem Hechtera bardzo często ich przedstawiciele są 
skłonni do instrumentalnego traktowania podobieństw kulturowych i przekształcania 
ich w oręż walki politycznej. Tożsamość etniczna stanowi zatem, w jego opinii, jedy-
nie ideologiczny instrument ruchów nacjonalistycznych powoływanych przez elity 
wspólnot peryferyjnych108.

Choć koncepcja wewnętrznego kolonializmu miała wyjaśniać powstawanie et-
nicznych separatyzmów na gruncie ekonomicznych i społecznych dysparytetów 
w państwie, to sam Hechter przyznawał, że uruchomienie skutecznego ruchu poli-
tycznego na podstawie regionalnych nacjonalizmów jest uzależnione od wielu do-
datkowych warunków. Wskazuje przy tym przede wszystkim na margines swobody 
pozostawionej przez państwo regionom peryferyjnym, który pozwoli na pielęgnację 
kulturowej niezależności i budowę własnych instytucji politycznych109. Ścisła kon-
trola państwa może prowadzić do wytworzenia się w peryferiach kolonialnej mental-
ności przejawiającej się w poczuciu pełnego kulturowego i politycznego podporząd-
kowania oraz biernej akceptacji zastanego stanu rzeczy. Na dynamikę regionalnego 
nacjonalizmu zasadniczy wpływ ma też adekwatna reakcja państwa na wczesnym 
etapie uświadamiania sobie przez wspólnotę peryferyjną sytuacji własnej deprywacji 
gospodarczej, kulturowej i politycznej. Zbyt późna interwencja państwa – podkreśla 
Hechter – może doprowadzić jedynie do radykalizacji lokalnych elit przywódczych 
i dalszej eskalacji konfl iktu.

Liczne przypadki narodzin etnoregionalizmów i lokalnych nacjonalizmów 
w Azji Południowo-Wschodniej można interpretować przez pryzmat założeń teo-
rii wewnętrznego kolonializmu, choć jednocześnie należy zachować daleko idącą 
ostrożność i mieć świadomość jej metodologicznych niedoskonałości. Model we-
wnętrznego kolonializmu koncentruje się na etnokratycznym państwie jako kluczo-
wej zmiennej wyjaśniającej zjawisko narodzin świadomości etnicznej w obszarach 
peryferyjnych. To państwo uruchamia mechanizmy „rozwoju niedorozwoju”, które 

108 Michael Hechter, Margaret Levi, The Comparative Analysis..., s. 263 i nast.
109 Michael Hechter, Internal Colonialism..., s. 37.
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z kolei przyczyniają się umacniania się regionalnych tożsamości. Państwo limituje 
też potencjalne zasoby organizacyjne pozostające w dyspozycji etnoregionalnych 
ruchów politycznych. Tożsamość peryferyjnych wspólnot ujawniała się często – tak 
jak w indonezyjskim Acehu, birmańskim Kraju Szanów czy fi lipińskim Południu 
– wskutek pogłębiającego się upośledzenia regionu w wymiarze gospodarczym, po-
litycznym czy kulturowym. Mimo że Hechter pierwotnie zakładał, iż etniczna świa-
domość w regionie peryferyjnym nie jest wynikiem kulturowych odmienności, lecz 
reakcją na wspólne doświadczenie eksploatacji, okazuje się, że twierdzenie takie 
z trudem znajduje pokrycie w rzeczywistości. Polityczna ewolucja regionalnej toż-
samości etnicznej, wymagająca masowej mobilizacji wspólnoty peryferyjnej, musi 
się jednak opierać na kulturze odmiennej od rdzeniowej. Hechter ostatecznie sam 
przyznaje, że tylko silna kulturowa odmienność może wygenerować silną etniczną 
tożsamość, której z kolei oprzeć się może polityczna organizacja ze swą narodową 
ideologią.

Jednocześnie choć wewnętrzny kolonializm uprawiany przez etnokratyczne 
państwo jest siłą sprawczą narastania peryferyjnych nacjonalizmów, to niesie on 
z sobą także poważne zagrożenia dla kształtowania się lokalnej tożsamości. Hechter 
przyznaje, że postępująca centralizacja aparatu władzy reprezentującego wspólnoty 
rdzeniowe przyczyniała się nierzadko do pozbawienia peryferyjnej wspólnoty przy-
wództwa oraz zasobów organizacyjnych i ideologicznych niezbędnych do budowy 
efektywnego ruchu narodowego110. Wolpe z kolei zwraca uwagę na fakt, iż proces 
rozwoju kapitalizmu w regionie rdzeniowym stopniowo rozszerza się na obszary 
peryferyjne. Tym samym regionalne dysparytety rozwojowe muszą się przenosić 
w głąb samych obszarów peryferyjnych, co może prowadzić do znacznego osłabie-
nia efektów „kulturowego podziału pracy”, pogłębiające się zaś nierówności w obrę-
bie wspólnot peryferyjnych mogą skutecznie zniwelować działanie sił integrujących 
wspólnoty regionalne111. 

Jak już wspomniałem, w teorii wewnętrznego kolonializmu perspektywy rozwo-
ju regionalnej tożsamości etnicznej można oceniać przez pryzmat jej zaplecza orga-
nizacyjnego. Potencjał organizacyjny wspólnoty peryferyjnej, pozwalający na poli-
tyczną artykulację jej interesów, mógł być zbudowany tylko i wyłącznie na gruncie 
rodzimych elit, które w rezultacie procesów wewnętrznego kolonializmu również 
ulegały poważnej transformacji. Dotyczyło to nie tylko upadku starych, „siecio-
wych” relacji patronażu i klientelizmu, ustępujących pod naporem biurokratycznej 
machiny nowoczesnego państwa. Asymilacjonistyczny charakter penetracji rdze-
niowego państwa prowadził do erozji władzy, statusu i autorytetu ich tradycyjnych 
elit na peryferiach. Nowe elity z różnym skutkiem przyjmowały wyzwanie płynące 
ze strony etnokratycznego państwa. Niekiedy jej przedstawiciele przyjmowali stra-
tegię przejmowania kultury dominującej grupy etnicznej w zamian za oferowane 
im przywileje czy wpływy. Kiedy indziej poszukiwali legitymizacji swej pozycji, 

110 Tenże, Ethnicity and Industrialization: On the Proliferation of The Cultural Division of Labor, 
„Ethnicity” 3/1976, s. 217.

111 Michael Hechter, Margaret Levi, The Comparative Analysis..., s. 270.
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odwołując się do radykalnych ideologii lewicowych. Jedną ze strategii przeciwsta-
wienia się etnokratycznemu państwu było poszukiwanie próby odbudowy lokalnych 
wspólnot na gruncie nowych mitów etnicznej jedności. Tajlandia stanowi doskonały, 
laboratoryjny wręcz przykład zarówno realizacji strategii wewnętrznej kolonizacji 
prowadzonej przez rząd w Bangkoku, jak i rozmaitych prób utrzymania lokalnych 
tożsamości przez wspólnoty peryferyjne.



2. Tajski krąg kulturowy

2.1. Jeden naród o wielu twarzach1

Kwestie etniczne w Tajlandii nigdy nie stanowiły tak istotnego problemu, jak miało 
i ma to miejsce w innych krajach regionu. Nigdy nie stały się też one zarzewiem 
wewnętrznego konfl iktu na wielką skalę tak jak w sąsiedniej Malezji czy Birmie2. 
Zdecydowana większość ludów zamieszkujących w granicach współczesnej Tajlan-
dii wywodzi się zresztą z bardzo podobnego pnia kulturowego. Trudno byłoby się 
doszukiwać u ludów żyjących w dawnych państwach tajskich Sukhotai, Ayutthayi 
czy wreszcie w Syjamie jakiejkolwiek etnicznej tożsamości. W tajskich królestwach 
od stuleci zamieszkiwały obok siebie ludy o bardzo różnym pochodzeniu oraz od-
miennej tradycji kulturowej i językowej – Birmańczycy, Monowie, Khmerzy, Lao-
tańczycy czy Malajowie. Do XIX wieku, a zatem do czasu przybycia zachodnich ko-
lonizatorów, jak już wspomniałem, geografi czna perspektywa dotycząca stosunków 
międzypaństwowych w Azji Południowo-Wschodniej pozostawała całkowicie nie-
znana. Miejscowej ludności obce były też idee nacjonalizmu i etniczności – przynaj-
mniej w tym sensie, w jakim były już wówczas pojmowane przez Europejczyków3. 
Ale potrzeba sprostania konkurencji zachodnich mocarstw wymagała pilnej moder-
nizacji kraju, w tym przejmowania obcych wzorców politycznych i upodabniania 
systemu społecznego do europejskich metropolii. To właśnie wówczas rozpoczęto 
promowanie haseł mających na celu zjednoczenie wszystkich poddanych w jedną 
i niepodzielną wspólnotę narodową4. 

1 W niniejszej pracy do transkrypcji nazw tajskich, z nielicznymi wyjątkami nazw własnych i na-
zwisk, wykorzystałem anglosaski system transkrypcji fonetycznej języka tajskiego, zgodny z suplemen-
tem do pracy: Phraya Anuman Rajadhon, The Nature and Development of the Thai Language, Fine Arts 
Department, Bangkok 1963, ss. 32–36. W wypadku nazw chińskich stosuję klasyczną formę romanizacji 
hanyu pinyin.

2 Na różny poziom dynamiki konfl iktów etnicznych w Azji Południowo-Wschodniej zwracają uwa-
gę m.in.: Kusuma Snitwongse, Scott W. Thompson, Ethnic Confl icts in Southeast Asia, Institute of Sout-
heast Asian Studies, Singapore 2005, ss. vii–xi; Michael E. Brown, Sumit Ganguly, Government Policies 
and Ethnic Relations in Asia and the Pacifi c, Harvard University Press, Cambridge 1997, ss. 510–515.

3 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation, University of Ha-
waii Press, Honolulu 1994, ss.1–20; Jacob I. Ricks, National Identity and the Geo-Soul: Spiritually Map-
ping Siam, „Studies in Ethnicity and Nationalism”, 8/2008, ss. 120–141; Fee Kian Kwen, Rajah Ananda, 
The Ethnic Mosaic, [w:] Evans Grant (red.), Asian Cultural Mosaic: An Anthropological Introduction, 
Prentice Hall, Singapore 1993, ss. 5–9.

4 Damodar R. Sardesai, Southeast Asia: Past & Present, Westview Press, San Francisco 1997, 
ss. 17–46.
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Motywy i techniki działania władz w tej materii zmieniały się wraz z upływem 
czasu. Początkowo budowa państwa narodowego miała gwarantować utrzymanie 
suwerenności kraju w epoce ekspansji europejskich potęg kolonialnych w Azji Po-
łudniowo-Wschodniej5. Wiele reform o charakterze administracyjnym, religijnym 
czy edukacyjnym, zapoczątkowanych w latach 90. XIX wieku za panowania króla 
Chulalongkorna, stopniowo prowadziło do likwidacji wszelkich przejawów lokalnej 
autonomii politycznej czy kulturowej i stworzenia scentralizowanego organizmu po-
litycznego6. Na początku XX wieku na fali trwającej debaty nad tajską tożsamością 
narodową wypracowano zręby ideologiczne tajskiego nacjonalizmu, którego osią 
miało się stać poczucie przynależności do wspólnoty narodowej oraz wierność insty-
tucjom monarchii i buddyzmowi7. Kolejny etap rozpoczął się w latach 30. Pod rząda-
mi marszałka Phibuna Songkhrama zmieniono ofi cjalną nazwę państwa z etnicznie 
neutralnego Syjamu na Tajlandię – kraj etnicznych Tajów. Następne dziesięciolecia 
pod rządami wojskowych i biurokratycznych reżimów upływały na konfrontacji pań-
stwa z licznymi zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, co przyspieszało tylko 
asymilacyjną politykę wobec „obcych”8. 

Być może właśnie ze względu na kierunek obranej polityki w Tajlandii do nie-
dawna właściwie nie toczył się otwarty dyskurs na temat złożonej mozaiki rasowej, 
kulturowej i religijnej zamieszkałych w królestwie ludów. Wczytując się w treść 
spisów powszechnych, nawet dziś odnieść można wrażenie, że kraj jest jednorod-
ny etnicznie9. Wielu badaczy, zwłaszcza reprezentujących agendy rządowe, wciąż 
postępuje w myśl zaleceń politycznych, unikając zadawania wprost drażliwych py-
tań dotyczących etnicznego samookreślenia. Co więcej, umieszczone w ankietach 
kategorie, takie jak „umiejętność mówienia po tajsku” czy „buddyzm”, zostały tak 
szeroko zdefi niowane, aby ukryć ewentualną różnorodność kulturową10. 

5 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, 
University Press of Hawaii, Honolulu 1978, ss.16–23.

6 Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam 1892–1915: The Ministry of the Interior under 
Prince Damrong Rajanubhab, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1977, ss. 1–23.

7 Scott Barmé, Luang Wichit Wathakan and the Creation of a Thai Identity, Institute of Southeast 
Asian Studies, Singapore 1993, ss. 6–17.

8 Craig J. Reynolds, Introduction: National Identity and Its Defenders, [w:] tenże (red.), National 
Identity and Its Defenders: Thailand 1939–1989, Silkworm Books, Chiang Mai 1991, ss. 1–39.

9 Nawet ostatnio publikowane przez Narodowy Urząd Statystyczny raporty podkreślają, że blisko 
99% mieszkańców stanowią „obywatele Tajlandii”, świadomie przemilczając wszelkie podziały etnicz-
ne; 97% spośród nich posługuje się językiem tajskim, 95% zaś wyznaje buddyzm. The 2000 Population 
and Housing Census, http://web.nso.go.th/en/census/poph/tables_e.htm, 11.04.2010; Wijeyewardene 
Gehan, Ethnic Groups across National Boundaries in Mainland Southeast, Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore 1990; John K. Musgrave, Gerald C. Hickey, Frank M. LeBar, Ethnic Groups of Main-
land Southeast Asia, University of Michigan Press, Ann Arbor 1986; Peter Kunstadter, Thailand: Intro-
duction, [w:] tenże (red), Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations, Princeton University Press, 
Princeton 1967, ss. 369–400; Minority Groups in Thailand, U.S. Government Printing Offi ce, Washing-
ton 1970; James A. Matisoff, Linguistic Diversity and Language Contact, [w:] McKinnon John, Wanat 
Bhruksasri (red.), Highlanders of Thailand, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1983, ss. 56–86.

10 W wielu badaniach przez lata celowo pomijano pytania, które wskazywać by mogły na poważ-
niejsze zróżnicowanie narodu tajskiego. Brakuje w nich zdecydowanie analizy takich zmiennych, jak 
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Istotnie ogromna większość mieszkańców kraju posługuje się językami należą-
cymi do spokrewnionych z sobą grup należących do rodziny Dai (Tai)11. Języki z tej 
grupy są używane nie tylko przez mieszkańców Tajlandii, ale także przez Szanów 
w Birmie oraz ludy plemienne w północnym Wietnamie i południowych Chinach. 
W Tajlandii już od początku XX wieku polityką rządu stało się traktowanie wszyst-
kich posługujących się różnymi językami z rodziny Dai jako etnicznych Tajów. Taka 
kwalifi kacja starała się celowo pominąć oczywisty fakt, iż poszczególne języki Dai 
znacznie różnią się od siebie, „standardowy tajski” zaś – ofi cjalny język urzędowy 
nauczany w szkołach w całym kraju – wywodzi się tylko z jednego z nich12. 

Etniczna różnorodność Tajlandii nie wynika jednak wyłącznie z różnic języko-
wych. Współczesna tajska tożsamość narodowa została zbudowana na fundamencie 
dziedzictwa historycznego królestw Ayutthayi (1350–1767), Thonburi (1767–1782) 
i Bangkoku przy niemal zupełnym pominięciu innych alternatywnych tradycji pań-
stwowych, z którymi są związane losy ziem współczesnej Tajlandii. 

Źródłem znacznej różnorodności w społeczeństwie tajskim stała się też religia. 
Nie chodzi tu jedynie o ostre podziały wyznaniowe związane z obecnością blisko 
5-procentowej mniejszości muzułmańskiej na południu kraju czy licznych wspólnot 
chrześcijańskich i animistycznych na północy13. Choć ogromną większość mieszkań-
ców Tajlandii stanowią wyznawcy buddyzmu theravada, tradycja i obrzędowość re-
ligijna mieszkańców Równin Centralnych różni się znacznie od tradycji północy czy 
północnego wschodu. Podczas gdy buddyzm okolic Bangkoku ma swoje khmerskie 
korzenie, jego wyznawcy na północy odwołują się raczej do tradycji religijnej Birmy. 
Mimo podjętego w połowie XIX wieku programu reform religijnych mających na 
celu ujednolicenie kanonu buddyjskiego lokalne zwyczajowe praktyki utrzymały się 
do dziś14. 

Prócz różnych korzeni etnicznych, spuścizny historycznej oraz różnic językowych 
czy religijnych źródłem odmiennych tożsamości jest szeroko rozumiana kultura życia 
codziennego, manifestująca się chociażby w sposobie ubierania się czy odżywiania. 
Podstawą wyżywienia wszystkich mieszkańców Tajlandii pozostaje ryż (khao). Dla 
znacznej ich części głównym uzupełnieniem diety opartej na ryżu są warzywa i ryby 

język nauczony od rodziców, język, którym respondenci posługują się w domu, tradycja religijna domu 
rodzinnego, rodzinna pamięć o imigracyjnej przeszłości przodków czy o politycznej niezależności re-
gionu, w której zamieszkują respondenci, bądź pamięć o dyskryminacji ze strony rządu w Bangkoku. 
Larry Sternstein, A Critique of Thai Population Data, „Pacifi c Viewpoint”, 6/1965, ss. 15–38; Ralph 
Thomlison, Thailand Population: Facts, Trends, Problems, and Policies, Thai Watana Panich, Bangkok 
1971; Völker Grabowsky, An Early Thai Census: Translation and Analysis, Institute of Population Stud-
ies, Bangkok 1993, Chulalongkorn University, ss. 13–27.

11 O tajskich dialektach czytamy w: Marvin Brown, From Ancient Thai to Modern Dialects, Social 
Science Association of Thailand Press, Bangkok 1965.

12 Franklin Ng (red.), The Asian American Encyclopedia, t. V, Marshall Cavendish, New York 1995, 
ss.1454–1455.

13 Thailand. International Religious Freedom Report 2007, Bureau of Democracy, Human Rights 
and Labor, US Department of State, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90155.htm (15.12.2009). 

14 Gary D. Bouma, Rod Ling, Douglas Pratt, Religious Diversity in Southeast Asia and the Pacifi c, 
Springer, Dordrecht 2010, ss. 119–123.
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(pla) spożywane w najrozmaitszych formach – jako świeże, suszone, solone (plathu), 
w postaci sosu (nam pla) lub pasty (plara). Ryż ma jednak znaczenie szczególne. 
Podobnie jak sąsiedzi z innych krajów Azji Południowo-Wschodniej wszyscy miesz-
kańcy królestwa żywią przekonanie, że jest on nie tylko niezbędny do fi zycznego 
przetrwania, ale także stanowi źródło szczególnego duchowego pierwiastka, „witalnej 
esencji” (khwan). Ryż to jednak nie tylko wspólna dla wszystkich płaszczyzna sym-
boliczna. Służy również do zaznaczania lokalnych odrębności. Ryż górski (khao doi) 
uprawiany na tarasowych polach był przez mieszkańców dolin uznawany za pożywie-
nie barbarzyńców. Ryż kleisty (khao niao), przygotowywany w wyniku wielogodzin-
nego procesu moczenia przed gotowaniem, był do niedawna wyłączną specjalnoś-
cią ludzi z północnej i północno-wschodniej Tajlandii. Dla mieszkańców środkowej 
części kraju charakterystyczne jest spożywanie ryżu znanego też w Europie, a przez 
Tajów nazywanego ryżem „pańskim” (khao cak) lub ryżem „pięknym” (khao suai)15.

Przyjęcie szerokiej defi nicji „etniczności” obejmującej takie czynniki, jak rasa, 
religia, język czy dziedzictwo kulturowe, pozwala na dość łatwe wyodrębnienie roz-
maitych regionalnych tożsamości w Tajlandii, które z czasem zyskiwały na znaczeniu. 
Obecnie największą z grup zamieszkujących ten kraj stanowią spadkobiercy grupy 
etnicznej Tai-kadai – współcześnie nazywani najczęściej Środkowymi Tajami, Syjam-
czykami lub etnicznymi Tajami16. Grupa ta od stuleci osiedlała się w dorzeczu rzeki 
Menam (Chaophraya), wokół współczesnego Bangkoku. Ich dialekt stał się podstawą 
współczesnego ofi cjalnego języka narodowego Tajlandii. Z Tai-kadai wywodzą się 
też inne, mniejsze, blisko spokrewnione z Syjamczykami grupy językowe, których 
przodkowie przybyli z północnej Birmy, Laosu czy południowych Chin – Szanowie 
i Lue. Ogólną liczbę Środkowych Tajów szacuje się dziś na niespełna 20 milionów17. 

Najliczniejszą mniejszość w kraju (17,9 mln), wywodzącą się również z ludów 
Tai-kadai, stanowią Isaańczycy (Khon Isaan, Thai-Lao) – grupa posługująca się nale-
żącym do języków laotańskich Isaan Lao i zamieszkująca prowincję Isaan graniczącą 
z Laosem i Kambodżą, położoną w północno-wschodniej części kraju. Chociaż tere-
ny Isaanu od końca XVIII wieku znajdowały się pod kontrolą tajską, obszar ten miał 
również swoją historię względnej autonomii. Do końca XIX wieku prowincja była 
podzielona na względnie wiele dosyć niezależnych księstw, których władcy pozosta-
wali wasalami tajskiego króla. Do umocnienia się poczucia odrębności mieszkańców 
Isaanu przyczyniła się też polityka Bangkoku, związana z brutalnym tłumieniem nie-
pokojów politycznych w tym regionie pod koniec XIX wieku i w drugiej połowie 
wieku XX. Ostoją tożsamości, ale też ośrodkami politycznej kontestacji stały się tu 
klasztory buddyjskie, podtrzymujące północną, mistyczną odmianę buddyzmu the-

15 Leedom Lefferts, Sticky Rice, Fermented Fish and the Course of a Kingdom: The Politics of Food 
in Northeast Thailand, „Asian Studies Review”, 29/2005, ss. 247–258; Louis Golomb, The Origin, Spre-
ad and Persistence of Glutinous Rice as a Staple Crop in Mainland Southeast Asia, „Journal of Southeast 
Asian Studies”, 1/1977, ss. 1–15. 

16 Charles Keyes, Thailand. Buddhist Kingdom as Modern Nation-State, Editions Duang Kamol, 
Bangkok 1997, ss. 10–12.

17 The 2000 Population and Housing Census, http://web.nso.go.th/en/census/poph/tables_e.htm, 
11.04.2010; Joshua Project, http://www.joshuaproject.net/peopctry.php, 11.04.2010.
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ravada. Prócz samych Isaańczyków w północno-wschodniej i środkowej Tajlandii 
zamieszkuje liczna grupa spokrewnionych z nimi i posługujących się językami Phu 
Thai, Yo, Lao Song czy Lao Phuan potomków imigrantów przybyłych tu z Laosu 
jeszcze w XIX wieku18. 

Na trzecim miejscu pod względem liczebności lokuje się ludność Khon Muang, 
w statystykach miejscowych nazywana Północnymi Tajami. Termin Khon Muang 
oznacza dosłownie „ludy z księstw”, a określenie to odnosi się do ludności zamiesz-
kującej na historycznych terenach królestwa Lanna powstałego na przełomie XIII 
i XIV wieku. Choć samo królestwo od 1558 roku ulegało postępującej dezintegracji 
i popadało w coraz większą zależność najpierw od Birmy, a następnie od południo-
wych sąsiadów z Syjamu, to jego mieszkańców do dziś cechuje pewne poczucie 
kulturowej, jeśli nie politycznej odrębności. Khon Muang stanowią ok. 18,8% po-
pulacji oraz zamieszkują północne obszary kraju z głównymi ośrodkami w Chiang 
Mai, Lampangu i Lamphunie. Khon Muang, podobnie jak Isaańczycy, są grupą po-
sługującą się na co dzień dialektem języka laotańskiego, aczkolwiek ich język – Yuan 
– znacznie różni się od Isaan Lao. Ludność posługująca się językami z grupy laotań-
skiej (zarówno Isaańczycy, jak i Khon Muang) pod względem rasowym i religijnym 
jest bliska Syjamczykom. Należy jednak pamiętać, że wspomniana już odmienność 
tradycji i obrzędowości religijnej przyczyniała się i tu do podtrzymywania odrębnej 
tożsamości mieszkańców regionu, utrzymujący się zaś do dziś zapis świętych teks-
tów w języku Yuan pozwolił na utrzymanie odrębności językowej. 

Stosunkowo nieliczną (2,3% ogólnej populacji), ale pod względem kulturowym, 
językowym i historycznym najbardziej odległą od reszty kraju wspólnotę stanowi 
zamieszkująca prowincje Pattani, Narathiwat, Yala i Songkhla mniejszość malajska 
posługująca się dialektem bahasa zapisywanym często arabskim alfabetem jawi19. 
Wierność islamowi powiązanemu ze zwyczajowym prawem adatu są głównymi 
komponentami poczucia odrębności tych ludów zasiedlających położone najdalej 
na południu obszary Tajlandii. Dla wielu z nich dodatkowym źródłem tożsamości 
jest odwoływanie się do wspólnej tradycji historycznej położonego na tych terenach, 
a ongiś niezależnego sułtanatu Pattani (Besar Pattani).

Bardziej na północ rozciągają się obszary zamieszkane przez ludność mówiącą 
w zbliżonym do syjamskiego dialekcie Pak Tai (dosł. ‘południowy język’). Tożsa-
mość ludów Pak Tai jest zakorzeniona głównie w polityczno-religijnej historii regio-
nu, a szczególnie ich dawnych ośrodków, takich jak Ligor (współczesne Nakhon Si 
Thammarat) i Chaiya. Ich przeszłość przeplata się jednak z historią syjamskich kró-
lestw, a południowy dialekt i lokalne tradycje nie różnią się w znacznym stopniu od 
języka i tradycji Środkowych Tajów, poczucie odrębności zaś wydaje się najmniejsze 
spośród wszystkich innych prowincji Tajlandii20.

18 Tamże; William A. Smalley, Linguistic Diversity and National Unity: Language Ecology in Thai-
land, University of Chicago Press, Chicago 1994, ss. 67–115. 

19 Statistical Year Book Thailand 2007, National Statistical Offi ce of Thailand, Bangkok 2008, s. 76.
20 Pierre Le Roux, To Be or Not to Be... the Cultural Identity of the Jawi (Thailand), „Asian Folklore 

Studies”, 57/1999, ss. 223–241; William A. Smalley, Linguistic Diversity..., ss. 18–41.
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Mozaikę etniczną Tajlandii uzupełniają liczne grupy etniczne różniące się znacz-
nie od spadkobierców Tai-kadai. Na obszarze królestwa wciąż można spotkać ludy 
posługujące się językami mon-khmerskimi; ludy te przybyły tu jeszcze przed poja-
wieniem się pierwszych tajskich osadników. W III–XIII wieku w środkowej i pół-
nocnej Tajlandii rozciągały się posiadłości państw Monów. To od nich przybysze 
Tai-kadai przejęli buddyzm i pierwsze wzorce organizacji politycznej. Choć znacz-
na część tej grupy etnicznej uległa pokojowej asymilacji z ludnością tajską, wokół 
Bangkoku i w zachodniej części kraju utrzymały się skupiska Monów zachowujące 
odrębność językową i kulturową, stanowiące głównie potomków znacznie później-
szych imigrantów z obszaru współczesnej Birmy.

Kontakty między osadnikami Tai-kadai i Khmerami układały się znacznie mniej 
pokojowo. Powstające w XIII i XIV wieku tajskie państwa stały się rywalem pod-
upadającego już wówczas khmerskiego Imperium Angkoru. Do połowy XV wieku 
tajskie królestwo Ayutthayi zastąpiło Angkor jako dominująca siła w regionie. Pod 
jej panowaniem znalazły się rozległe tereny etnicznie khmerskie – zarówno samych 
Khmerów, jak i innych grup posługujących się językami khmerskimi, na przykład 
Kui (Suai). Do tej grupy dołączyli już w XX wieku liczni uchodźcy z terenów Kam-
bodży objętej wojną domową. Do dziś na obszarach wschodniej i północno-wschod-
niej Tajlandii mieszka niemal milionowa mniejszość etniczna mówiąca w rozmaitych 
dialektach khmerskich.

Na pograniczu z Birmą i Laosem w obszarze tzw. złotego trójkąta zamieszku-
ją „plemiona górskie” (chao khao). Część z nich zasiedlała te tereny jeszcze przed 
przybyciem osadników tajskich. Inni przybyli tu znacznie później, migrując z po-
łudnia Chin i Birmy. Ich całkowitą liczbę szacuje się na blisko 900 000. Znaczna 
część plemion górskich uległa stopniowej asymilacji, lecz tym, którzy zamieszkiwali 
odcięte od świata doliny górskie, udało się zachować znaczną odrębność językową 
i kulturową. Większość z nich posługuje się językami z rodziny chińsko-tybetańskiej, 
na przykład Hmongowie (Meo, Miao) – ok. 150 000, Akha (E-gaw) – 70 000 czy 
Karenowie (Pwakin-nyaw) – 320 000, a także austronezyjskimi, na przykład Cham, 
Lawa, Thin i Khamu, czy daiskimi, na przykład Nyaw. Choć znaczna część ple-
mion górskich utrzymuje praktyki animistyczne, niekiedy próbując łączyć je z bud-
dyzmem, niektóre zdecydowały się na przyjęcie chrześcijaństwa, który to krok był 
przez część badaczy interpretowany jako próba podkreślenia swej odrębności wobec 
promowanej w okresie powojennym polityki przymusowej asymilacji21. 

Potomkowie Tai-kadai, Khmerzy, Monowie oraz ludność malajska, mieszkający 
na ziemiach tajskich, uważali się za „ludzi miejsca” (pheun muang)22, których przod-
kowie osiedlili się na tych terenach w odległej przeszłości, a tym samym za jedynych 
i prawowitych właścicieli swych małych ojczyzn. W królestwie pojawili się jednak 
z resztą społeczeństwa. Większość imigrantów osiedlała się w Bangkoku lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Drugie skupisko pojawiło się w regionie Przesmyku Kra, 

21 Roland Platz, Buddhism and Christianity in Competition? Religious and Ethnic Identity in Karen 
Communities of Northern Thailand, „Journal of Southeast Asian Studies”, t. 34, 3/2003, ss. 473–485.

22 Termin ten stanowi odpowiednik wykorzystywanego powszechnie w Malezji i Indonezji określe-
nia bumiputra (dosł. ‘synowie ziemi’) oznaczającego pierwotnie osadników. 
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Języki chińsko-tybetańskie

Chińczycy (grupa sinicka)

Min Nan (w tym Chaozhou i Teochew)
Hakka

Grupa birmańska

Akha 80 000 w północnych prowincjach Chiang 
Rai i Chiang Mai

Karenowie (Kariang) 400 000 w prowincjach Chiang Rai, Chiang 
Mai, Mae Hong Son i wzdłuż całej granicy 
z Birmą

Lahu 100 000 w prowincjach Chiang Mai i Chiang 
Rai

Lisu 50 000 w prowincjach Chiang Rai, Chiang 
Mai i Mae Hong Son

Grupa Tai-Kadai/grupa dajska

Środkowi Tajowie 20 000 000

Północni Tajowie (Lanna) 6 000 000 na terenach dawnego królestwa 
Lannathai, wokół miasta Chiang Mai

Północno-wschodni Tajowie (Isaan/Lao) 21 000 000 w prowincjach Khorat, Ubon 
Ratchathani, Udon Thani i Khon Kaen 

Południowi Tajowie 5 000 000 w 14 południowych prowincjach, 
od Chumpon do Narathiwat

Lu (Tai Lu) 80 000 w prowincji Chiangrai i wzdłuż
północnych granic kraju

Phu Thai 150 000 w północno-wschodniej Tajlandii

Phuan 100 000 w Tajlandii

Saek 1000 w Isaanie w pobliżu granicy z Laosem

Szan 60 000 wzdłuż granicy z Birmą

Tai Dam 700 w prowincji Loei

Grupa miao-yao (hmong-mien) 

Hmongowie 150 000 w północnej Tajlandii

Yao 40 000 w północnej Tajlandii i obozy
uchodźców na granicy z Laosem

Tabela 1. Grupy językowe w Tajlandii
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Austroazjatycka rodzina językowa

Grupa mon-khmerska

Bru 25 000 w prowincji Sakon Nakhon

Khmerzy 1 000 000 w prowincjach Surin, Sisaket, 
Buriram i Khorat

Khmu 10 000 w pobliżu granicy z Laosem

Kuy 300 000 w prowincjach Buriram, Surin,
Sisaket, Ubon, Roi Et

Lawa 17 000 w północnych górach Tajlandii

Lua 6000 na granicy z Laosem

Mos (Tonga) w południowych prowincjach

Mon 115000 na południowym odcinku granicy 
z Birmą

Nyahkur (Chaobon) 20 000 w środkowej Tajlandii

Palaung 5 000

Phai 30 000 w prowincji Nan

So 50 000 w północno-wschodnich prowincjach 
Nakhon Phanom i Sakon Nakhon)

Austronezyjska rodzina językowa

Grupa malajsko-polinezyjska

Cham 4000

Malajowie 3 000 000 w południowych prowincjach Yala, 
Narathiwat i Pattani

Moken (Cyganie Morscy) 3000 na wybrzeżu Morza Andamańskiego 
(Krabi, Phuket, Phang Nga, Ranong)

Urak Lawoi 1000–3000 na wyspie Phuket

Źródło: Statistical Year Book Thailand 2007, National Statistical Offi ce of Thailand, Bangkok 2008*.

* Alfred F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfi kacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa 1989, ss. 66–69. Zob. też Mieczysław J. Künstler, Języki chińskie, Dialog, Warszawa 2000.



Mapa 1. Rozmieszczenie grup etnicznych w Tajlandii
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nową grupę mniejszościową zaliczaną do tej kategorii stanowią Chińczycy23. Pierwsi 
osadnicy z Państwa Środka przybyli tu prawdopodobnie jeszcze w XIII wieku, jed-
nak masowa imigracja rozpoczęła się dopiero pod koniec XVIII stulecia, osiągając 
apogeum na przełomie XIX i XX wieku. Ludność chińska początkowo zajmująca 
się przeważnie drobnym handlem, podobnie jak w innych krajach regionu, odegra-
ła główną rolę w dynamicznym rozwoju gospodarki Tajlandii. Odmiennie zaś niż 
w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, Chińczycy na ogół z powodzeniem 
zintegrowali się z resztą społeczeństwa. Większość imigrantów osiedlała się w Bang-
koku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Drugie skupisko pojawiło się w regionie 
Przesmyku Kra, na południu, gdzie tradycyjnie koncentrował się przemysł wydobycia 
cyny i produkcji kauczuku24. Choć stosunkowo niewielu Chińczyków można spotkać 
na zachodzie i północnym wschodzie kraju, do dziś nie ma praktycznie miejscowo-
ści, w której nie mieszkałaby chińska rodzina. Przybysze z Państwa Środka nigdy 
nie stanowili jednorodnej grupy, choć ogromna większość była wyznawcami buddy-
zmu mahayana. Niemal wszyscy przybyli z południa kontynentu – przede wszystkim 
z prowincji Kwangtung i Fukien. Jednak poszczególne grupy osadników różniły się 
zarówno tradycją, jak i dialektem. Chińczycy Teochiu pochodzili z okolic miast Swa-
tow i Chachow, a Hakka z pasa rozciągającego się od Fukien do Kwangsi. Wspólnotę 
chińską uzupełniali jeszcze mniej liczni przybysze z Hajnanu, Kantończycy z Kwan-
tungu oraz Hokkieńczycy, a także potomkowie imigrantów z Tajwanu, Szanghaju 
i Ningpo25. 

Z racji miejsca swojego pochodzenia poszczególne grupy do dziś posługują się 
różnorodnymi dialektami południowochińskimi26. Dialekty te w istocie stanowią od-
rębne języki, z odmienną wymową i słownictwem, zupełnie niezrozumiałe dla człon-
ków grup. Tożsamość etniczna Chińczyków w Tajlandii pozostaje silnie zróżnico-
wana, i to nie tylko w zależności od miejsca pochodzenia czy używanego dialektu. 
Co więcej, mimo że większość z nich posługuje się na co dzień różnymi dialektami 

23 Szacunki dotyczące liczby Chińczyków w Tajlandii zmieniały się w czasie i były skrajnie rozbież-
ne. Niektórzy z badaczy utrzymywali, że w okresie powojennym nawet połowę populacji mieli stanowić 
Chińczycy, co jednak należy uznać za sporą przesadę. Zob. Chen Su-ching, China and Southeastern 
Asia, China Institute of Pacifi c Relations, Chungking 1945, s. 52. Chiński rząd na Tajwanie w swojej 
China Handbook na lata 1955–1956 wskazywał w tym samym czasie za najwłaściwszą liczbę 3 690 
000 Chińczyków. Specjaliści ds. Azji Południowo-Wschodniej najczęściej utrzymywali, że w Tajlandii 
mieszkało w szczytowym okresie lat 50. ok. 2 300 000–3 000 000 Chińczyków. Zob. Victor Purcell, The 
Chinese in Southeast Asia, Oxford University Press, London 1951, s. 104; Virginia Thompson, Minority 
Problems in Southeast Asia, Stanford University Press, Stanford 1955, s. 44; William G. Skinner, Chi-
nese Society in Thailand, An Analytical History, Cornell University Press, Ithaca 1957, s. 183. 

24 Völker Grabowsky, The Thai Census of 1904. Translation and Analysis, „Journal of the Siam 
Society”, 84/1996, ss. 49–86.

25 Potomkowie Teochiu stanowią około 56% wspólnoty, 16% Hakka, 12% Hajnańczycy, zaś Kan-
tończycy i Hokkien po ok. 7%. Statistical Yearbook of Thailand 1939–44, National Statistical Offi ce of 
Thailand, Bangkok 1952, s. 53.

26 Chee Kiong Tong, Kwok B. Chan, Rethinking Assimilation and Ethnicity: Chinese in Thailand, 
[w:] tenże (red.), Alternate Identities: The Chinese of Contemporary Thailand, Brill Academic Publis-
hers, Leiden 2001, ss. 21–23.
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chińskimi (khon cin) lub wręcz włada językiem mandaryńskim (khon yu), to wciąż 
ich znaczna część zna już tylko język tajski. Tych ostatnich określa się w ofi cjalnych 
statystykach terminem Sino-tajów czy – jak wolą oni sami – luk-cin (dosł. ‘dzieci 
Chińczyków’). Stanowią oni najczęściej potomków mieszanych małżeństw tajsko-
chińskich27. Sino-tajowie poddali się w dużej mierze procesom asymilacji z resztą 
społeczeństwa. Znaczna część nie tylko zmieniła swe dotychczasowe nazwiska na 
tajskie i dokonała konwersji na buddyzm theravada, ale wręcz całkowicie odcięła się 
od swoich chińskich korzeni28. 

Mozaikę etniczną Tajlandii uzupełniają też inne, znacznie mniej liczne grupy. 
Mniejszość wietnamska wywodzi się częściowo spośród katolickich uchodźców, 
którzy opuścili ojczyznę jeszcze w połowie XIX wieku w obawie przed prześladowa-
niami. Jednak zdecydowana większość wietnamskich imigrantów przybyła dopiero 
po zakończeniu wojny indochińskiej w 1954 roku. Choć część z nich została przy-
musowo repatriowana do Wietnamu w latach 60., pozostali zamieszkują rozrzucone 
osady w północno-wschodniej Tajlandii. O ile stara imigracja wietnamska szybko za-
symilowała się z ludnością tajską, o tyle grupy nowych osadników zachowują swoją 
językową i kulturową odrębność29.

Wśród niedawnych przybyszy godna odnotowania jest grupa imigrantów z Azji 
Południowej (ok. 60 000). Prócz osób przybyłych z Pakistanu i Bangladeszu wyróż-
nia się większa wspólnota Pendżabczyków pochodząca z subkontynentu indyjskiego. 
Ta grupa jest wyjątkowo zróżnicowana religijnie i kulturowo. Hindusów, Sikhów 
i muzułmanów można spotkać przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich, 
a zwłaszcza w Bangkoku. Zarówno nowe grupy imigrantów, jak i ich potomkowie 
błyskawicznie asymilują się z rodzimą ludnością, a jedynym przejawem ich odręb-
ności jest przynależność do wspólnych organizacji związkowych i zawodowych30. 
Oprócz nich – zwłaszcza w Bangkoku i na wybrzeżu – można spotkać również spore 
grupy Europejczyków, Amerykanów i Japończyków, niewielu z nich jednak decy-
duje się na pozostanie w Tajlandii dłużej niż kilka lat, a jeszcze bardziej nieliczni 
ubiegają się o uzyskanie tajskiego obywatelstwa.     

Mimo wielokrotnie podejmowanych prób kształtowania przez władze jednolitego 
etnicznie wizerunku kraju – tak jak to się działo przez wieki w królestwach Sukho-
tai, Ayutthayi czy Syjamu – współczesna Tajlandia pozostała językowo i kulturowo 

27 Do początku XX wieku imigracja Chińczyków do Tajlandii, zresztą podobnie jak do pozostałych 
krajów regionu, była niemal całkowicie zdominowana przez mężczyzn. W rezultacie często pojmowali 
oni za żony tajskie kobiety i zakładali rodziny w nowym kraju. Statystyki publikowane od 1921 roku 
wskazują na wyraźną przewagę liczebną chińskich mężczyzn nad kobietami. Dane za rok 1919 pokazu-
ją, że na 205 000 chińskich mężczyzn przypadało zaledwie 54 000 kobiet. Tamże, s. 89. 

28 Martin E. Marty, R. Scott Appleby, John H. Garvey, Timur Kuran, Fundamentalisms and the 
State: Remaking Polities, Economies, and Militancy, University of Chicago Press, Chicago 1996, s. 390.

29 Peter A. Poole, Thailand’s Vietnamese Minority, „Asian Survey”, t. 7, 12/1967, ss. 886–895; Phu-
wadol Songprasert, Nopphawan Chongwatthana, Chulalongkonmahawitthayalai, Sathaban Echiasuksa, 
Thailand, a First Asylum Country for Indochinese Refugees, Chulalongkorn University, Bangkok 1988, 
ss. 23–28.

30 Aiyar Mani, Indians in Thailand, [w:] Kernial S. Sadhu, Aiyar Mani, Indian Communities in Sou-
theast Asia, ISEAS, Singapore 1993, ss. 910–948.
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zdywersyfi kowana. W ostatnich latach wraz z postępującymi procesami wewnętrznej 
demokratyzacji, a także integracji kraju z regionalnymi strukturami międzynarodo-
wymi zaczęły się pojawiać coraz wyraźniejsze sygnały świadczące o odradzaniu się 
tożsamości lokalnych, regionalnych i etnicznych.

2.2. Tradycje wielokulturowego państwa
Pierwsze organizmy państwowe na terenach współczesnej Tajlandii zaczęły się po-
jawiać już na początku naszej ery. Niewielkie plemienne państewka, których gospo-
darka koncentrowała się głównie na uprawie ryżu, powstawały początkowo na rów-
ninie Koratu w północno-wschodniej Tajlandii i w dolnym biegu rzeki Chao Phraya 
(Menam) w środkowej części kraju. Wiele z nich z czasem zaczęło się przekształcać 
w niewielkie suwerenne królestwa o względnie scentralizowanym systemie władzy. 
Proces ten wiązał się zwłaszcza z ekspansją na obszar Azji Południowo-Wschodniej 
nowych koncepcji politycznych wywodzących się początkowo z hinduizmu, a na-
stępnie buddyzmu. 

Upowszechnianie się wpływów hinduizmu w Azji Południowo-Wschodniej wią-
zało się przede wszystkim ze wzrostem intensywności kontaktów handlowych z sub-
kontynentem indyjskim. Od mniej więcej X wieku n.e. większość księstewek poło-
żonych na obszarze współczesnej Tajlandii znalazło się też pod panowaniem jednego 
z głównych ośrodków hinduistycznych w regionie – khmerskiego Imperium Angkoru. 

Niezależnie od tego już wcześniej w basenie rzeki Chao Phraya z wolna rozwi-
jała się buddyjska cywilizacja Dvaravati. Do jej głównych ośrodków zaliczały się 
miasta Nakhon Pathom, U Thong, Khu Bua i Si Thep. Wokół nich powstały nie-
wielkie państewka zamieszkane głównie przez plemiona Monów, przybyłe z terenów 
współczesnej Birmy. Już z VI wieku n.e. pochodzą chińskie wzmianki z Kronik Tang 
o księstwie Dvaravati położonym w pobliżu współczesnego miasta Lopburi, określa-
nym jako Tou-ho-lo, a także znanym jako Lavo (khmer. Lavodayapura).W XII wieku 
Lavo stało się lennikiem cesarstwa chińskiego, prawdopodobnie poszukując oparcia 
dla ekspansji khmerskiej ze wschodu. Wokół Lavo skupiały się liczne, mniejsze or-
ganizmy państwowe, takie jak powstałe w VIII wieku n.e. księstwo Haripunjaya ze 
stolicą w mieście Lamphun. O tym ostatnim warto wspomnieć, gdyż o ile samo Lavo 
wraz z całym obszarem w basenie Chao Phraya wraz z dolinami rzek Ping i Yom 
w XII wieku ostatecznie dostały się pod panowanie Angkoru, o tyle Haripunjaya, 
jako ostatniemu bastionowi Dvaravati, udało się utrzymać suwerenność przez kolej-
ne stulecie31. 

Pierwotni mieszkańcy Dvaravati mieli niewiele wspólnego ze współczesnymi Ta-
jami. Ludność ponad wszelką wątpliwość posługiwała się językiem Monów, który 
– jak większość innych języków Azji Południowo-Wschodniej – nie miał charakteru 

31 Szerzej na temat wczesnej historii obszarów współczesnej Tajlandii zob.: Charles Higham, Pre-
historic Thailand. From Early Settlements to Sukhotai, River Books, Bangkok 1998; Dougald J.W. 
O’Reilly, Early Civilizations of Southeast Asia, AltaMira Press, Lanham 2006, ss. 65–91. 
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tonalnego, a do jego zapisu używano zbliżonego do tamilskiego alfabetu brahmi32. 
Prawdopodobnie już wówczas, a może i wcześniej, na obszary Półwyspu Indo-
chińskiego zaczęła napływać ludność posługująca się językiem przypominającym 
współczesny tajski. Osadnicy ci przybywali z obszaru królestwa Nanzhao i obsza-
rów Nanman położonych w chińskiej prowincji Yunnan. Imigranci składający się 
głównie z ludności plemion Yi i Bai posługiwali się przede wszystkim zbliżonym do 
birmańskiego językiem z rodziny języków dajskich33. Osadnictwo ludów Tai-kadai 
przebiegało prawdopodobnie w powtarzających się falach, począwszy od VIII wieku 
n.e. Największa z grup osadniczych przybyła na tereny współczesnej Tajlandii około 
960 roku n.e., w okresie panowania dynastii Sung. Część z nich stopniowo wyparła 
Khmerów i Monów zamieszkujących obszary położone wokół basenu rzeki Chao 
Phraya, podczas gdy inni ruszyli ku terenom współczesnego Laosu i Birmy. 

Pierwszych tajskich osadników można porównać do barbarzyńców żyjących na 
obrzeżach wielkich hinduistyczno-buddyjskich cywilizacji Monów, Khmerów i Bir-
mańczyków. Pierwotnym ludom tajskim bliskie były tradycyjne koncepcje animi-
styczne. Świat duchów (phi) był wszechogarniający. Każdego człowieka, ale też 
ryż, słonie i niektóre inne istoty, wypełniała ożywcza esencja duchowa (khwan). 
Phi na równi z khwan decydowały o ludzkich losach. Kontakt ze sferą sacrum mógł 
nawiązać każdy bez potrzeby odwoływania się do ustalonych instytucji religijnych 
czy pośrednictwa kapłanów. Głównie poprzez coraz liczniejsze kontakty z Monami 
i Khmerami ludy tajskie począwszy od XI wieku z wolna zapoznawały się z innymi 
systemami religijnymi. W owym czasie hinduizm będący religią państwową Khme-
rów czy buddyzm wyznawany przez Monów znacznie różniły się od hinduizmu 
i buddyzmu znanych nam współcześnie. Monowie i Khmerzy, podobnie jak przed-
stawiciele położonej w Górnej Birmie cywilizacji Paganu, przejęli od Hindusów 
koncepcję, że doświadczany świat jest niczym innym niż częścią szerszego porząd-
ku kosmicznego. Osiągnięcie powodzenia i szczęścia możliwe było zatem jedynie 
dzięki dostosowaniu i zharmonizowaniu życia jednostek i społeczeństw z kosmicz-
nym ładem34.

Prawdopodobnie tajscy osadnicy przybywali do Azji Południowo-Wschodniej 
w dobrze zorganizowanych i hierarchicznie uporządkowanych grupach plemien-
nych. Pośredni dowód na to znajdujemy w mieszkających do dziś wzdłuż granic 

32 Zob. Gerard Diffl oth, The Dvaravati Old-Mon Language and Nyah Kur, Chulalongkorn Univers-
ity Printing House, Bangkok 1984; Emmanuel Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, The 
Siam Society, Bangkok 1999.

33 Język tajski różnił się znacznie od pozostałych języków chińskich, co skłoniło część badaczy do 
poszukiwania pierwotnych korzeni Tai-kadai (Kradai) na Tajwanie, a korzeni ich języka w dialektach 
austronezyjskich. Zob. Steven Harrell (red.), Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers. The His-
tory of the Yi, University of Washington Press, Seattle 1995; Ma Yin (red.), China’s Minority Nation-
alities, Foreign Language Press, Beijing 1994; Weera Ostapirat, Kra-Dai and Austronesian: Notes on 
Phonological Correspondences and Vocabulary Distribution, [w:] Laurent Sagart, Roger Blench, Alicia 
Sanchez-Mazas (red.), The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genet-
ics, Routledge Curzon, London 2005, ss. 107–131.

34 Robert L. Brown, The Dvaravati Wheels of the Law and the Indianization of South East Asia, E.J. 
Brill, Leiden 1996, ss. 32–36.
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z południowo-wschodnimi Chinami, północnym Wietnamem i północno-wschodnim 
Laosem organizacjach plemiennych Czarnych (taj. Thai Dam) czy Białych Tajów 
(taj. Thai Khao), grup Jui albo Chung-Chia, Nung bądź Tho. 

Znaczna część tajskich osadników przybyłych początkowo na centralne tereny 
Azji Południowo-Wschodniej nie zdołała zachować swej odrębności, asymilując się 
z ludami Mon-hmerskimi – oraz przyjmując ostatecznie tradycję i kulturę wywodzą-
cą się z hinduizmu. Z czasem jednak sytuacja uległa odwróceniu. Prawdopodobnie 
w dolinie rzeki Chao Phraya zawierano liczne mieszane związki małżeńskie, popu-
larne nie tylko wśród pospólstwa, ale także w rodzinach tajskich przywódców ple-
miennych i rządzących rodzinami Monów. W ten sposób przed końcem XII wieku 
Tajowie demografi cznie i politycznie zdominowali Monów i Khmerów – początkowo 
w rzadko zamieszkanych obszarach górskich na dalekiej północy, a następnie także 
w dolinach dolnego biegu rzek Ping i Yom, a w końcu w basenie rzeki Chao Phraya. 
Do XIII wieku tajscy przywódcy plemienni przejęli kontrolę nad niemal wszystkimi 
księstewkami Dvaravati – od Sukhotai w dolinie rzeki Yom, Chiang Mai na północy 
,po wysunięte najbardziej na południe Nakhon Si Thammarat.

Księstewka Dvaravati w ogromnej większości zdominowane politycznie przez 
Imperium Khmerskie stopniowo zyskiwały coraz większą autonomię. Kryzys pań-
stwowy, którego coraz dotkliwiej doświadczał sąsiedni Angkor, przekładał się na co-
raz mniejsze możliwości kontrolowania odległych wasalnych zakątków imperium35. 
Ukoronowaniem odrodzenia tajskiej państwowości stało się powstanie w 1238 roku 
suwerennego królestwa Sukhotai w północnej części środkowej Tajlandii. Jego ob-
szar za panowania założyciela Pho Khun Si Indrathita niewiele wykraczał poza gra-
nice stolicy. Do końca 1257 roku Sukhotai kontrolował już niemal wszystkie tereny 
położone w górnym biegu rzeki Chao Phraya. Wkrótce zaś, po podporządkowaniu 
sobie księstw Supannabhum i Sri Thamnakorn na południu oraz Phrae i Muang Sua 
(Luang Prabang) na północy, stał się dominującą potęgą w całej Azji Południowo-
-Wschodniej. Rządzący Sukhotai król Rama Khamhaeng pod koniec XIII wieku 
nakazał mnichom z podbitego Sri Thamnakorn (Tambralinga) rozpropagować bud-
dyzm w obrządku theravada pośród poddanych. Uchodzi on też za twórcę pierwsze-
go klasycznego systemu zapisu języka tajskiego. Przypisywana mu inskrypcja na-
skalna pochodząca z 1292 roku jest uznawana za pierwsze dzieło literackie powstałe 
w języku tajskim36. Sukhotai zaznaczyło również swe miejsce w historii Tajlandii 
jako znaczące centrum buddyjskiej kultury i sztuki w XIII i XIV wieku.

Choć Ramkhamhaeng zdołał podbić znaczne obszary środkowej i południowej 
części współczesnej Tajlandii, państwu Sukhotai bardzo szybko wyrósł inny, bardzo 
potężny konkurent. W połowie XIV wieku jeden z tajskich przywódców plemiennych 

35 David P. Chandler, A History of Cambodia, Silkworm Books, Bangkok 1998, ss. 68–71; John 
Tully, A Short History of Cambodia, Allen & Unwin, Singapore 2005, ss. 48–54. 

36 System zapisu przypisywany Ramie Khamhaengowi, który wywarł wpływ na współczesny alfabet 
tajski i laotański, nie był jedynym systemem. W północnej Tajlandii stosowano alfabet Monów, wyko-
rzystywany zresztą do niedawna w państwie Szanów w Birmie, a także w religijnych tekstach w Laosie 
i północno-wschodniej Tajlandii. Jego użycie jednakże zupełnie zanikło wraz z pojawieniem się unowo-
cześnionej wersji zapisu Sukhodayan, stosowanego we współczesnym, standardowym języku tajskim.
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– Uthong – poślubił księżniczkę Monów z Suphanburi, przyjmując nowe imię Ramat-
hibodi. Stworzone przez niego państwo znane jako Ayutthaya (Ayudhya) w przyszło-
ści miało się stać tajskim królestwem, przekształconym później w Syjam, a następ-
nie ostatecznie w Tajlandię. Ramathibodi udało się przyłączyć do Ayutthayi księstwa 
Suphanburi i Lavo (Lopburi). Potem królestwo rozszerzyło swoje granice dalej na 
południe, w kierunku Nakhon Si Thammarat. Pod koniec XIV wieku siły Ayutthayi 
zaatakowały i podbiły Angkor – stolicę imperium khmerskiego. W obliczu tajskiego 
najazdu borykający się dodatkowo z wewnętrznymi walkami khmerscy władcy opuś-
cili Angkor w latach 40. XV wieku i przenieśli swoją stolicę do Phnom Penh położo-
nego na południowym wschodzie. Mniej więcej w tym samym czasie Ayutthayi udało 
się też podporządkować sobie głównego rywala z północy – królestwo Sukhotai. 

Już wcześniej wśród Monów zamieszkujących obszary Dolnej Tajlandii Północ-
nej i Dolnej Birmy od lat pojawiały się grupy mnichów związanych z pochodzącym 
z Cejlonu odłamem „nauczania starszych” (pali i taj. thera). Ta wersja buddyzmu 
znana też jako theravada albo „droga starszych” w znaczny sposób odbiegała od 
dominującego dotychczas w Azji Południowo-Wschodniej buddyzmu mahayana 
(„wielkiego wozu”). Buddyzm theravada kładł szczególny nacisk na dokładne po-
znanie nauk Buddy służących zbawieniu, a przekazywanych z pokolenia na pokole-
nie (pali dhamma, taj. tham). Święte pisma buddyzmu theravada były zapisywane 
w języku pali, w przeciwieństwie do zdominowanej przez sanskryt mahayany. O ile 
pierwsze grupy buddyzmu theravada były względnie nieliczne, o tyle wraz z na-
dejściem wieku XIII ich sytuacja zaczęła gwałtownie się zmieniać. Proces zmian 
zapoczątkowały pielgrzymki mnichów z Azji Południowo-Wschodniej do głównych 
centrów buddyzmu theravada na Sri Lance. W krótkim czasie zwolennicy theravada 
zdominowali duchowieństwo buddyjskie – sangha w państwach Monów i Tajów, 
w Birmie i Imperium Khmerskim. Po kolejnych konwersjach władców rozpoczęło 
się szerzenie nowej wiary na prowincji. 

Tajowie, podobnie jak ich sąsiedzi Birmańczycy, Monowie i Khmerzy, stając się 
wyznawcami buddyzmu theravada, nie porzucali ostatecznie swoich poprzednich 
wierzeń w świat duchów (phi) i życiową esencję (khwan). Idee te były sukcesywnie 
wbudowywane w doktrynę buddyzmu. Nikt nie odrzucał też idei kosmicznego po-
rządku. Jednak w myśl ortodoksyjnych nauk theravady kosmos, podobnie jak cały 
doświadczany świat, przestawał być stabilny i ulegał nieustannym zmianom. Dlatego 
z czasem to właśnie jednostka ludzka bardziej niż kosmiczny porządek stawała się 
centrum religijnej doktryny. 

Wraz przyjęciem nauczania buddyzmu theravada przez ludy posługujące się ję-
zykami dajskimi w Azji Południowo-Wschodniej i południowych Chinach buddyj-
ska sangha stawała się podstawową instytucją religijną, polityczną i społeczną. Jej 
członkowie – poddani ostrej dyscyplinie (pali vinaya) – oddawali się studiowaniu 
świętych tekstów zawierających objawienie dhamma. Sangha jednoczyła też resztę 
społeczeństwa. Świeccy mogli się zbliżyć ku zbawieniu (taj. tham bun), udzielając 
wsparcia mnichom buddyjskim w postaci jedzenia, ubrania czy schronienia. Tajowie, 
podobnie jak inne ludy w Azji Południowo-Wschodniej wyznające buddyzm thera-
vada, przyjęli zasadę, że każdy mężczyzna powinien spędzić część życia jako mnich 
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w pobliskim klasztorze buddyjskim. Najczęściej to młodzi chłopcy decydowali się 
na odbycie nowicjatu trwającego od kilku miesięcy do kilku lat (pali samanera, taj. 
nen). W jego trakcie uczyli się sztuki czytania i pisania, studiując i kopiując religijne 
teksty. Tylko nieliczni spośród nowicjuszy decydowali się pozostać na stałe w stanie 
zakonnym. Reszta powracała do świeckiego życia, choć czas spędzony w klasztorze 
pozostawiał w nich niezatarty ślad37.

W tajskim społeczeństwie, podobnie zresztą u jego sąsiadów, sangha nigdy nie 
stała się instytucją elitarną. Jej przedstawiciele rzadko rekrutowali się z wyższych 
warstw społecznych. Wprost przeciwnie – ogromna większość buddyjskich mni-
chów pochodziła ze wsi. W tradycyjnym społeczeństwie tajskim mnisi cieszyli się 
szczególnym uznaniem nie tylko prostych wyznawców, ale także przedstawicieli do-
mów panujących. Mimo że władze od początku usilnie starały się zapewnić sobie 
pełnię kontroli nad sangha, napięcia pomiędzy grupą mnichów wspieranych przez 
dwór i grupą cieszącą się poparciem ludu utrzymywały się aż do końca XIX wieku.

Królowie i panowie muang początkowo starali się zapewnić przychylność sang-
ha, mianując zaufanych mnichów na stanowiska opatów w ważnych, wspieranych 
przez nich wata (klasztorach). Tajscy monarchowie, podobnie jak inni buddyjscy 
władcy regionu, dążyli też do podporządkowania buddyjskiego duchowieństwa za-
sadom uporządkowanej biurokracji, kierowanego przez wyznaczonych przez dwór 
hierarchów. Jednak państwowa struktura sangha nigdy nie zyskała politycznego sta-
tusu, zbliżonego na przykład do katolickiej hierarchii znanej z Europy. Buddyzm 
trwał głównie dzięki lokalnym zgromadzeniom zachowującym znaczny stopień nie-
zależności wobec hierarchii duchownej, a tym samym władzy politycznej38. Wiejski 
charakter tajskiego buddyzmu stanowił o jego różnorodności, a lokalne odmienności, 
spowodowane głównie animistycznymi naleciałościami, umacniały poczucie odręb-
nej tożsamości poszczególnych wspólnot. 

Choć zarówno władca, jak i jego poddani pozostawali wyznawcami buddyzmu, 
który odgrywał w ich życiu niebagatelną rolę, nie oznaczało to wyrzeczenia się prze-
mocy ani w stosunkach wewnętrznych, ani w relacjach z sąsiadami. Królowie i pa-
nowie muang stosowali tortury i karę śmierci jako podstawowe instrumenty władzy 
państwowej. Poddani mogli ponieść śmierć nawet za popełnienie całkiem drobnego 
wykroczenia. Wielu tajskich panujących straciło władzę w rezultacie krwawych za-
machów stanu. Ayutthaya znajdowała się w ciągłym niemal stanie wojny z sąsiada-
mi. Zarówno wojny, jak i terror wewnętrzny miały poniekąd wymiar religijny. Słu-
żyły podkreśleniu buddyjskiego przesłania, że świat doczesny jest pełen przemocy 
i cierpienia39. 

37 Charles F. Keyes, Ambiguous Gender: Male Initiation in a Buddhist Society, [w:] Caroline By-
num, Steven Harrell, Paula Richman, Gender and Religion: On the Complexity of Symbols, Beacon Press 
Boston 1986; Yoneo Ishii, Sangha, State, and Society: Thai Buddhism in History, University Press of 
Hawaii, Honolulu 1985, ss. 36–39.

38 Manich Jumsai M.L., Understanding Thai Buddhism: A Compendium of Information on Bud-
dhism as Professed in Thailand, Chalermnit Press, Bangkok 2000, ss. 56–69. 

39 Tamże, s. 52.
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Pierwotne, dworskie wersje buddyzmu theravada nie były szczególnie zróżnico-
wane w swych formach i rytuałach. Jednak wyraźne odmienności zaczęły się poja-
wiać się w miarę, jak Ayutthaya zaczęła inkorporować obszary swoich „zewnętrz-
nych muang” oraz sięgać po tereny etnicznie birmańskie i khmerskie. Na różnych 
terytoriach posługiwano się odmienną tradycją zapisu świętych tekstów. W „we-
wnętrznym muang” Ayutthayi językiem wykorzystywanym do celów religijnych był 
khmerski (khom). U ludów na północy, w Lanna Thai, posługiwano się pismem yuan 
opartym na alfabecie Monów. W laotańskich obszarach Lan Chang, a także w niektó-
rych „zewnętrznych muang” samej Ayutthayi używano laotańskiego pisma dhamma 
(tua tham). Nieistotne, wydawałoby się, różnice w religijnej literaturze Ayutthayi 
przyczyniały się do opóźnienia w integracji zarówno wyznawców, jak i buddyjskie-
go duchowieństwa sangha. Ludy plemienne, zachowujące wierzenia animistyczne, 
żyły głównie na niedostępnych terenach pogranicza, na których wpływy dworu był 
bardzo nieznaczne. Od połowy XVII wieku mozaika religijna Ayutthayi wzbogaciła 
się także o niewielkie wspólnoty chrześcijańskie, mieszkające głównie w większych 
miastach. Znaczenia tych grup, złożonych początkowo niemal wyłącznie z Europej-
czyków, a później także przybyszy z wysp japońskich, nie należy jednak przeceniać. 
Jak długo ludy, które uznawały tradycje religijne różne od kultury „wewnętrznego 
muang”, akceptowały fakt, iż władca jest źródłem „siły duchowej” państwa, tak dłu-
go różnice wyznaniowe nie stanowiły źródła wewnętrznych konfl iktów. 

Kiedy Ayutthaya z trudem starała się skonsolidować swą władzę w dolnym bie-
gu rzek Ping i Yom oraz w basenie Chao Phraya, w połowie XIV wieku na tere-
nach współczesnej Tajlandii powstały jeszcze dwa inne, konkurencyjne organizmy 
państwowe. Nad północnymi dolinami rzek Ping, Wang, Yom i Nan od 1292 roku 
rozciągała się władza królestwa Lanna Thai (Królestwo Miliona Pól Ryżowych) ze 
stolicą w Chiang Mai. Środkową część doliny Mekongu i część współczesnego La-
osu kontrolowało państwo Lan Chang (pali. Sisattanakhanahut, Królestwo Miliona 
Słoni) ze stolicą w Luang Phrabang40. Obydwa państwa, zamieszkane w dużej mie-
rze przez tajskich osadników, przez długi czas dorównywały swą potęgą Ayutthayi, 
a samo Chiang Mai na krótko stało się głównym ośrodkiem kulturalnym w całym 
regionie. Historia niepodległego Lanna kończy się w 1558 roku, kiedy to królestwo 
zostało podbite przez Birmę, aby ostatecznie stać się integralną częścią tajskiego 
Syjamu. Lan Chang po rozbiciu dzielnicowym i krótkiej zależności wobec Ayutthayi 
w znacznej części dało początek niepodległemu Laosowi.

2.3. Tradycyjny porządek społeczno-polityczny 
Kształt granic współczesnej Tajlandii stanowi wynik ekspansji mocarstw europej-
skich w Azji Południowo-Wschodniej, mimo że kraj ten nigdy nie stał się bezpośred-
nio niczyją posiadłością kolonialną. Zresztą pojęcie granic w zachodnim rozumieniu 
pojawiło się w regionie dopiero pod koniec XIX wieku. Tradycyjnie terytorialny 

40 Zob. Michael Freeman, Lanna, Thailand’s Northern Kingdom, River Books, Bangkok 2006.
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kształt państw nigdy przedtem nie był wyznaczany do końca wedle kryteriów geo-
grafi cznych. Obszary suwerenności poszczególnych domen politycznych nie opiera-
ły się na ogół na formalnej siatce granic delimitujących poszczególne terytoria, lecz 
wynikały z relacji pomiędzy władcą a podporządkowanymi mu wspólnotami. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy można się dopatrywać przynajmniej na dwóch wzajemnie 
się uzupełniających polach. 

Przede wszystkim kształtowaniu się pierwszych organizmów politycznych w Azji 
Południowo-Wschodniej towarzyszył dynamiczny rozwój relacji patron–klient po-
między panującymi a poddanymi. Część badaczy wręcz uważa, że powstawanie or-
ganizacji o charakterze politycznym w całym regionie było wynikiem upowszechnia-
nia się instytucji patronażu społecznego, politycznego i ekonomicznego41. Państwowi 
patroni-władcy oferowali swym klientom-poddanym określone korzyści w zamian za 
bezwzględną lojalność i świadczone usługi. Relacje oparte na wzajemnych zobowią-
zaniach i zaspokajaniu potrzeb obydwu stron miały dwustronny charakter, co ozna-
czało, że bezwzględna lojalność poddanych pociągała za sobą równie bezwzględną 
konieczność sprawowania patriarchalnej opieki i gwarantowania bezpieczeństwa 
klientów przez władcę. Pierwotnych źródeł relacji patronażu w Azji Południowo-
-Wschodniej część badaczy dopatruje się w panującym tam systemie feudalnym42. 
Przywódcy plemienni na ogół dysponowali pełnym monopolem na własność ziemi, 
do której uprawy niezbędni stawali się poddani-chłopi. Jednocześnie dostęp do ziemi 
stawał się dla chłopów koniecznością zapewniającą przetrwanie. Feudalny patron 
– w zamian za korzyści płynące z uprawy ziemi – oczekiwał pełnego podporząd-
kowania się swoim decyzjom. Klienci dodatkowo gwarantowali patronowi realną 
władzę, której siła była mierzona przede wszystkim liczbą poddanych pozostających 
wobec niego w klientelistycznym uzależnieniu. Systemy patronażu w Azji stanowiły 
też odzwierciedlenie patriarchalnego porządku społecznego i wynik przekopiowa-
nia modeli patriarchalnej rodziny na układ relacji społeczno-politycznych. „Ojco-
wie” wiosek, którzy utrzymywali swoich ludzi w posłuszeństwie, byli wynagradzani 
przez swoich „patriarchów” uprawnieniami do czerpania korzyści z pobieranych po-
datków. Prowincjonalni władcy winni byli lojalność bezpośrednim klientom króla. 
Systemy patronażu, początkowo związane prawdopodobnie wyłącznie z własnością 
ziemską, w pewnym momencie zautonomizowały się, zyskując swój zasadniczy wy-
miar w sferze relacji społecznych i kulturowych43.

41 Shamsul Amir Baharuddin, The Patron-Client Relations as an Aspect of Peasant Ideology: 
A Note with Reference to Malay Peasant Society, „Akademika”, 20–21/1982, ss. 219–233; Robert 
W. Compton, East Asian Democratization: Impact of Globalization, Culture, and Economy, Praeger, 
Westport 2000, s. 45.

42 Terence J. Byres, Harbans Mukhia, Feudalism and Non-European Societies, Frank Cass &Co., 
Totowa 1985, ss. 1–19. 

43 James C. Scott, Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia, „The American 
Political Science Review”, 6/1972; David K. Wyatt, Relics, Oaths and Politics in Thirteenth-century 
Siam, „Journal of Southeast Asian Studies”, 32/2001, ss. 64–65; tenże, Laws and Social Order in Early 
Thailand: An Introduction to the Mangraisat, [w:] tenże (red.), Studies in Thai History: Collected Artic-
les, Silkworm Books, Chiang Mai 1994, ss. 70–81.
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Druga przyczyna innego defi niowania suwerenności państwowej i nieprzywiązy-
wania tak wielkiej wagi do fi zycznych granic tkwi w szczególnym, kulturowo uwa-
runkowanym rozumieniu przestrzeni państwa, naznaczonym wpływami hinduizmu 
i buddyjskiej kosmografi i traiphum. W tradycji hinduistycznej podstawową zasadą 
rządzącą światem była zgodność między makro- i mikrokosmosem, między kos-
micznym uniwersum a światem człowieka. Ludzkość miała się znajdować pod nie-
ustannym i przemożnym wpływem sił kosmicznych. Siły te mogły być źródłem bez-
pieczeństwa i dobrobytu, jak również stawać się potencjalną przyczyną nieszczęść 
w zależności od tego, czy społeczeństwo, a przede wszystkim państwo, zharmonizuje 
swoje istnienie z boskim uniwersum. Idea harmonii mikro- i makrokosmosu narodzi-
ła się prawdopodobnie już w III tysiącleciu p.n.e., a do Azji Południowo-Wschodniej 
dotarła za pośrednictwem Indii i Chin, szybko adaptując się do dynamicznie zmie-
niających się w tym regionie systemów religijnych i politycznych44. Choć spekulacje 
na temat relacji pomiędzy państwem i uniwersum stanowiły istotny wątek w klasycz-
nych tekstach chińskich, w samej Azji Południowo-Wschodniej próżno by szukać 
podobnych rozważań na płaszczyźnie teoretycznej. Można znaleźć natomiast pośred-
nie dowody na obecność kosmologicznej organizacji świata w nielicznych inskryp-
cjach, tytulaturze władców i urzędników, a nawet strukturze urbanistycznej miast czy 
architekturze pałaców i świątyń. 

Według bramińskiej doktryny świat miał się składać z centralnie położonego 
kontynentu Jambudvipa, otoczonego przez siedem koncentrycznych kręgów obla-
nych siedmioma oceanami, zamkniętych gigantycznym pasmem górskim. W środku 
Jambudvipa, a tym samym w centrum świata wznosi się święta góra Meru, wokół 
której krążą słońce, księżyc i gwiazdy. Na jej szczycie leży miasto bogów otoczo-
ne przez siedziby ośmiu strażniczych bóstw świata – Lokapalas. Oparta na tradycji 
bramińskiej kosmologia Traiphum stanowiła też jedną z najważniejszych doktryn 
w buddyzmie theravada45. Tu również góra Meru stanowi centrum wszechświata. 
Jest ona otoczona przez koncentrycznie ułożone pasma górskie i morza. Za ostatnim 
z łańcuchów górskich rozciąga się ocean i cztery kontynenty położone w czterech 
stronach świata. Kontynent na południe od góry Meru stanowi siedzibę człowieka 
– Jambudvipa. Kosmologiczna przestrzeń Traiphum znajdowała też swoje bezpo-
średnie odzwierciedlenie w rzeczywistych relacjach geografi cznych i administra-
cyjnych państwa, a także w architekturze budowli publicznych i kompleksów świą-
tynnych 46. W swym klasycznym studium nad strukturą azjatyckich pałaców Robert 
Heine-Geldern zwraca uwagę, że ich organizacja przestrzenna stanowi symboliczne 
odzwierciedlenie kosmologicznego porządku47. 

44 Robert Heine-Geldern, Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia Books, Southeast 
Asia Program, Cornell University Press, Ithaca 1956, s. 16.

45 Barend J. Terwiel, Muang Thai and the World: Changing Perspectives During the Third Reign... .
46 Craig J. Reynolds, Buddhist Cosmography in Thai History with Special Reference to Nineteenth-

Century Culture Change, „International Political Science Review”, t. 10, 2/1989, ss. 203–220. 
47 Robert Heine-Geldern, Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia, Data Paper 18, So-

utheast Asia Program, Cornell University, Ithaca 1956; Frank E. Reynolds, Buddhism as Universal Re-
ligion and as Civic Religion, [w:] Bardwell L. Smith, Religion and Legitimation of Power in Thailand, 
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W średniowiecznych cywilizacjach Azji Południowo-Wschodniej wznoszone 
„bogom-królom” monumentalne budowle – poświęcone bóstwom hinduistycznym, 
tak jak w Angkorze, czy ofi arowane Buddzie, tak jak w Paganie – miały stanowić po-
most pomiędzy doczesnym i kosmicznym porządkiem48. Centralnie położona stolica 
była zawsze czymś więcej niż tylko głównym ośrodkiem politycznym i kulturalnym 
kraju – stanowiła magiczne centrum imperium. W sercu stolicy powinna się wznosić 
święta góra Meru. To dlatego w pierwszych państwach Monów i Khmerów na sie-
dziby władców wybierano miasta położone w pobliżu pasm górskich, tak jak w przy-
padku Yesodharapura – pierwszego centrum administracyjnego Angkoru z IX wieku. 
W stolicy wznosił się symbolizujący kosmiczną siedzibę bóstw murowany kompleks 
świątynny – pałac. Tam odbywały się święte rytuały koronacyjne chakravartin, sym-
bolizujące utożsamienie się władcy z hinduistycznymi bogami Wisznu lub Sziwą, 
a w późniejszym okresie także buddyjskimi bodhisatva. Tam też znajdował się tron 
devaraja – boga-króla, który stanowił ostateczne centrum odwzorowanego kosmicz-
nego porządku. Na tronie zasiadał władca otoczony zgodnie z rytuałem przez ośmiu 
kapłanów reprezentujących osiem strażniczych bóstw Lokapalas. Oczy devaraja 
symbolizowały słońce i księżyc, ramiona i nogi cztery święte strony świata, których 
strzegło czterech królewskich ministrów. Także królewskie regalia pełne były kos-
mologicznej symboliki. Korona reprezentowała pałac boga Indry położony na szczy-
cie góry Meru, buty ziemię, sześciopiętrowy parasol zaś – sześć niebios49.

Kosmologiczny charakter systemów religijnych średniowiecznych państw regio-
nu zapewniał bezpośrednią legitymizację władcy zasiadającemu w centrum wszech-
światowego kręgu. Sama religia z kolei była uzależniona od monarchy, który jako 
jedyny mógł mobilizować wielkie rzesze ludzi do pracy przy budowie monumental-
nych kompleksów świątynnych. Rozmiar religijnych budowli odzwierciedla zakres 
politycznej kontroli w ówczesnych państwach i głębię wiary religijnej ówczesnych 
społeczeństw. Zarówno podtrzymywanie wiary, jak i zachowanie mechanizmów le-
gitymizacji władzy wymagało utrzymywania w stolicy potężnych instytucji sakral-
nych – w tym licznych zastępów kapłanów biegłych w kosmologii i magicznych 
rytuałach. 

Poza stolicą rozciągał się obszar suwerenności władcy, również podporządko-
wany kosmologicznym wzorcom. W poprzedzających tajską tradycję polityczną 
hinduistycznych państwach Khmerów i Monów podział administracyjny obejmo-
wał 32 okręgi (myo), zgodnie z przekonaniem o takiej właśnie liczbie mitycznych 
książąt zasiadających na świętych, białych słoniach. W wypadku państw tajskich 
suwerenność władzy królewskiej (anchak) była rozumiana głównie w kategoriach 

Laos and Burma, Anima Books, Philadelphia 1978, ss. 194–203; Winichakul Thongchai, Siam Mapped: 
a History of the Geo-body of a Nation, University of Hawaii Press, Honolulu 1997, ss.19–20.

48 Szczegółowa dyskusja na temat kosmologicznego wymiaru religii w Azji Południowo-Wschod-
niej zob. Charles F. Keyes, The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia, 
Macmillan, New York 1977, ss. 65–78. 

49 Ke Ve Sarma, N. Gangadharan, Studies on Indian Culture, Science, and Literature: Being Prof. 
K.V. Sarma Felicitation Volume Presented to Him On His 81st Birthday, Sree Sarada Education Society 
Research Centre, Chennai 2000, s. 175–176. 
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symbolicznych jako sfera boskiego oddziaływania promieniującego na poszczegól-
ne kręgi koncentryczne (khopkhanthasima) otaczające świętą górę Meru. Najbliższe 
świętości kręgi wewnętrzne mogły pozostawać w sferze bezpośredniego oddziały-
wania władzy, podczas gdy bardziej odległe prowincje cieszyły się z reguły znaczną 
autonomią administracyjną i polityczną50.

Tradycje polityczne Sukhotai i Ayutthayi odwoływały się zresztą do modelu 
wcześniejszych państw mon-khmerskich nie tylko w sferze defi niowania suweren-
ności. W tajskim przednowoczesnym systemie administracyjnym podstawową jed-
nostkę życia społecznego i politycznego stanowiła wioska (ban). Wioski łączyły się 
w większe zgrupowania polityczne znane jako muang (mueang). Thongchai defi niuje 
muang jako pojęcie „odnoszące się szeroko do wspólnoty, miejscowości lub mia-
sta, a nawet państwa – a więc pewnego rządzonego obszaru, którego właściwością 
nie jest jednak samo terytorium czy struktura administracyjna”51. Jak podobnie za-
uważa David Wyatt, w państwach tajskich używano terminu muang „jako kategorii, 
która obejmowała całokształt zarówno osobistych, jak i przestrzennych relacji jej 
mieszkańców”52. W starych kronikach termin ten jest na ogół utożsamiany z księ-
stwem lub równorzędnym mu autonomicznym bytem politycznym. Często też okre-
ślenie muang jest stosowane w odniesieniu do głównego ośrodka administracyjnego 
sieci wzajemnie z sobą powiązanych wiosek rządzonych przez jednego cao (chao), 
czyli pana feudalnego. Podstawowym zadaniem przywódcy muang była obrona jego 
mieszkańców przed zagrożeniem zewnętrznym. Było to również głównym źródłem 
legitymizacji władzy cao i jego siły politycznej. Cao z reguły sprawował paterna-
listyczne rządy w swoim muang czy, jak mówią Tajowie, „rządy ojca nad dzieć-
mi”. Każdy poddany mógł osobiście przedstawiać swoje problemy władcy. Mógł też 
oczekiwać od niego skutecznej pomocy. 

Również w tym wypadku geografi czne granice muang były na ogół słabo okre-
ślone lub w ogóle nieokreślone, a suwerenność feudalnego pana muang – cao – od-
nosiła się nie tyle do określonego terytorium, ile do poddanych zamieszkujących 
wioski zgrupowane w jednym muang53. W wypadku muang położonych na północy 
ich rzeczywiste granice wyznaczał na ogół obszar górskiej doliny. Terytorium jednak 

50 Harry L. Shorto, The 32 Myos in the Medieval Mon Kingdom, w: Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, University of London 26(3)/1963, ss. 572–591; David P. Chandler, Maps for Ance-
stors: Sacralized Topography and Echoes of Angkor in Two Cambodian Texts, [w:] tenże (red.), Facing 
the Cambodian Past: Selected Essays 1971–1994, Silkworm Books, Bangkok 1998, ss. 170–187.

51 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation, University of Ha-
waii Press, Honolulu 1994, s. 49.

52 David K. Wyatt, Thailand: A Short History, Yale University Press, New Haven 1984, s. 7; Santosh 
N. Desai, Hinduism in Thai Life, Shantilal Jain at Shri Jainendra Press, Bombay 1980, ss. 42–44.

53   Narayanan Ganesan, Kyaw Yin Hlaing, Myanmar: State, Society and Ethnicity, Singapore In-
stitute of Southeast Asian Studies, Singapore 2007, s. 33; Craig J. Reynolds, Thai Radical Discourse: 
The Real Face of Thai Feudalism Today, Southeast Asian Program, Cornell 1994, ss. 149–151; James 
C. Scott, Freedom and Freehold. Space, People and State Simplifi cations in Southeast Asia, [w:] Kelly 
David, Reid Anthony (red.), Asian Freedoms. The Idea of Freedom in East and Southeast Asia, Camb-
ridge University Press, Cambridge 1998, s. 50.
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wszędzie było traktowane instrumentalnie, co najwyżej jako zasób ziemi do uprawy, 
umożliwiający mieszkańcom muang przetrwanie. 

Pierwotne tajskie muang – do czasu przejęcia wzorców od zindianizowanych 
państw Monów i Khmerów – było względnie niewielkim organizmem przypomi-
nającym państwo-miasto, rządzone przez lokalnego przywódcę plemiennego. Czę-
sto śmierć popularnego i obdarzonego charyzmatycznymi cechami cao pociągała 
za sobą polityczny chaos i wewnętrzny rozkład muang. Dlatego większość takich 
państewek przetrwała zaledwie przez pokolenie lub dwa, a tylko nieliczne mogły 
się pochwalić bytem dłuższym niż jedno stulecie. Niekończące się konfl ikty pomię-
dzy poszczególnymi muang kształtowały dynamiczny układ feudalnych zależności 
pomiędzy tajskimi księstwami. Pierwsze tajskie królestwa były niczym innym niż 
tylko luźną i nietrwałą federacją muang powoływaną najczęściej w celu obrony przed 
najazdem wroga. Późniejsi tajscy władcy tworzący takie królestwa, jak Sukhotai, 
Ayutthaya, Lanna Thai czy Lan Chang, przekształcali swoje muang w ratcha-ancak, 
który to termin najczęściej jest tłumaczony jako królestwo. Przez kolejne stulecia 
królowie ratcha-ancak, mimo że z formalnego punktu widzenia uzyskiwali władzę 
zwierzchnią nad licznymi panami muang, rzadko mieszali się w wewnętrzne sprawy 
poszczególnych księstw utrzymujących znaczny stopień wewnętrznej autonomii. 

Władca ratcha-anacak stawał się jednak czymś więcej niż zwyczajnym panem 
muang. Określenie władcy nowego typu – muang-ratcha – było odwołaniem do 
sanskryckiego pojęcia radży (raja). Radża sprawował władzę (ana) zgodnie z hin-
duistycznym jej rozumieniem, opartą na jego osobistym utożsamieniu się z boską 
wszechmocą. Identyfi kacja władcy z bogiem – devaraja – była manifestowana w ca-
łym zestawie rytuałów dopełnianych przez króla. Radża zasiadał na tronie, który 
znajdował się w centrum kręgu – cak (z sanskr. cakra), znanym również w hin-
duskich wzorcach władzy jako mandala, będącym doczesnym odzwierciedleniem 
uświęconego kosmosu54. Wewnątrz tego kręgu zasiadali pomniejsi przywódcy, któ-
rzy uznawali zwierzchnictwo króla. Jego zwierzchni autorytet potwierdzały nie tylko 
specyfi czne rytuały hinduistyczne, ale również powodzenie w prowadzeniu zwycię-
skich kampanii przeciwko wrogom muang. Ewentualne niepowodzenia na polu bi-
twy mogły skutkować utratą legitymizacji wśród poddanych i boskiego autorytetu. 
Tego typu formuła legitymizacji władzy sprawiała, że struktury władzy w Ayutthayi, 
podobnie jak we wcześniejszych państwach Monów czy Sukhotai, były względnie 
niestabilne i charakteryzowały się znacznym uzależnieniem od osobistych zdolności 
i przymiotów władcy. W zależności od sytuacji władza w obrębie uświęconego kręgu 
mogła z łatwością przechodzić z jednego cao na drugiego. 

Dopiero rządzący w XV wieku król Trailok postanowił wprowadzić zmoderni-
zowaną wersję starego modelu władzy, która miała ustabilizować pozycję władcy 
i uczynić ją bardziej niezależną od osobistych przymiotów człowieka aktualnie za-

54 Szerzej na temat zindianizowanych formuł władzy państwowej zob. Georges Coedès, The Indi-
anized States of Southeast Asia, East West Center Press, Honolulu 1968; Robert Heine-Geldern, Con-
ceptions of State and Kingship in Southeast Asia, Data Paper 18, Cornell University, Southeast Asia 
Program, Ithaca 1956; Oliver W. Wolters, History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives, 
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1982; Clifford Geertz, Negara… . 
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siadającego na tronie. Trailok stworzył system polityczny, którego model jest okre-
ślany modelem kręgów koncentrycznych. Centrum każdego z kręgów stanowił sam 
władca. Jego domeny w zewnętrznych kręgach cieszyły się znacznym poziomem 
autonomii. Stanowiły je bądź to wasalne królestwa prathetsarat (sankr. pradesa raja) 
z ich własnymi dziedzicznymi królami (raja), bądź „zewnętrzne muang” – księstwa 
z dziedzicznymi panami (cao). Wewnętrzny krąg lub „wewnętrzny muang” znajdo-
wał się pod bezpośrednią kontrolą władcy, który zarządzał nim za pomocą aparatu 
biurokracji państwowej. Jej podstawową jednostkę organizacyjną stanowił nie auto-
nomiczny muang, lecz krom (departament). W tradycyjnym tajskim muang jego pana 
(cao), najczęściej dziedzicznego i cieszącego się naturalnym autorytetem, łączyły 
z poddanymi rozliczne więzi pokrewieństwa. Nowa administracja krom rekrutowała 
się z grupy państwowej arystokracji – nai. Jej członkowie nie mieli jednak dziedzicz-
nego prawa do krom, w którym sprawowali władzę. Piastowali swe stanowiska jedy-
nie w wyniku królewskiej nominacji i mogli być z nich z woli króla usunięci w do-
wolnym momencie. Nowa arystokracja państwowa stawała się tym samym zdanymi 
na łaskę i niełaskę „sługami króla”, przypominającymi urzędników w klasycznym 
aparacie biurokratycznym55. 

Za panowania króla Trailoka wypracowano też powszechny system hierarchicz-
nie uporządkowanych kategorii społecznych. Każdy poddany niezależnie od tego, czy 
mieszkał w wewnętrznych, czy zewnętrznych kręgach królestwa, czy należał do po-
spólstwa, szlachty, arystokracji muang, czy rodziny królewskiej, został sklasyfi kowa-
ny w jednej z kategorii tzw. systemu sakdi na. Samo określenie sakdi na stanowi połą-
czenie rodzimego słowa na oznaczającego „pole ryżowe” z pochodzącym z sanskrytu 
terminem sakdi (sanskr. śakti), który w Indiach odnosił się do boskiej „energii” lub 
„władzy”. Dlatego system sakdi na można było traktować jako „poziom godności lub 
status [...] dający prawo do sprawowania władzy nad pewnym obszarem”56. Charakter 
hierarchicznego systemu sakdi na był przedmiotem ustawicznych sporów wśród bada-
czy. Część z nich twierdzi, że sam system stanowił podstawę istniejącej aż do połowy 
XIX wieku tajskiej odmiany systemu feudalnego, którego istotą miała być nierówna 
dystrybucja kontroli nad polami ryżowymi – na. Quaritch Wales w swym pionierskim 
studium o systemie administracyjnym Ayutthayi daje następujące wyjaśnienie:

Władza (sakti) nad polami (na) jako termin utrzymujący się w tradycyjnym systemie prawnym 
stanowi jeden z głównych dowodów na rzecz terytorialnego charakteru syjamskiego feuda-
lizmu. W systemie tym precyzyjnie określono areał ziemi mierzony w rai [1 rai = 16 arów 
przyp. A.J.], przynależny poszczególnym kategoriom społecznym [...] i tak zwykły, wolny 
człowiek miał gospodarować na obszarze nie większym niż 25 rai, podczas gdy panowie w sy-

55 Zob. Quaritch H.G. Wales, Siamese State Ceremonies: Their History and Function, Bernard, Lon-
don 1931; tenże, Ancient Siamese Government and Administration, Paragon Books Reprint, New York 
1965. Zob. też: Andrew Huxley, Thai Law: Buddhist Law; Essays on the Legal History of Thailand, Laos 
and Burma, White Orchid Press, Bangkok 1996, s. 136.

56  Richard A. O’Connor, Law as Indigenous Social Theory: A Siamese Thai Case, „American Eth-
nologist”, 8/1981 s. 224.



70 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

stemie sakti dysponowali areałem do 5000 rai, z przypisanym odpowiednim kontyngentem 
niewolników”57. 

Wales uważa, że w systemie sakdi na w królestwie Ayutthayi osoby o wysokiej po-
zycji rzadko kontrolowały cokolwiek innego poza powierzoną im ziemią i niewol-
nikami58. Większość badaczy – takich jak Jit Poumisak – reprezentuje jednak inne 
stanowisko59. Poumisak uważa, że porównywanie systemu sakdi na z europejskim 
feudalizmem nie jest trafne, a sam system hierarchicznej organizacji społecznej trud-
no interpretować wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Jego zdaniem stanowił 
on raczej sieć autorytarnych stosunków władzy, stanowiących pozostałość ideologii 
„hinduistycznego państwa”, których spadkobiercą był model administracyjny kró-
la Trailoka60. Z relacji sakdi na nie wynikała fragmentacja systemu władzy, tak jak 
najczęściej działo się to w klasycznym feudalizmie. Jego istotę stanowiła natomiast 
jej silna koncentracja w rękach monarchy. Władza ta była defi niowana w zasadniczo 
odmienny sposób niż w Europie. Koncepcja władzy – sakdi – która pojawiła się wraz 
z reformami Trailoka, przestawała odnosić się do boskiej energii mogącej ulegać 
dowolnemu przeniesieniu. Jej miejsce zajęła wizja abstrakcyjnej sakralnej władzy, 
ściśle zintegrowanej z monarchią jako instytucją. Przekazanie sakdi w ręce innych 
od tej pory nie stanowiło już wyłącznej domeny bóstw. Było ono możliwe jedynie 
w rezultacie aktu woli króla, który utożsamiał się z całą boską energią. 

Dystrybucja ziemi – na – stanowiła prostą konsekwencję wcielania w życie nowej 
koncepcji władzy. Ziemia przestawała być dobrem przekazywanym w dziedziczne 
użytkowanie konkretnemu panowi (cao), stawała się zaś dobrem użyczonym – częś-
cią całkowitego areału ziemi królestwa (phaendin), którego ostatecznym i jedynym 
właścicielem oraz dysponentem pozostawał sam król. To on rezerwował sobie wy-
łączne prawo do zatrzymywania nadwyżek dóbr wytwarzanych przez swych podda-
nych (phrai), nakładania obowiązkowych danin (w tym daniny pracy) czy podatków. 
Na, podobnie jak sakdi, mogło być tymczasowo powierzone przez króla jednemu 
z poddanych, który miał prawo do pobierania części płynących z niego dochodów. 
Krótko mówiąc, zarówno sakdi na, jak i powiązany z nimi status uzyskiwało się jako 
wyłączny przywilej królewski.

Sakdi na służyła też przejrzystemu uporządkowaniu społeczeństwa według kry-
terium rang statusowo-zawodowych. Sakdi na, jak już wspomniałem, przynajmniej 
teoretycznie obejmowała wszystkich mieszkańców królestwa, poza osobą samego 
władcy. System kształtował się prawdopodobnie przez wiele stuleci, a w okresie 
schyłku królestwa Ayutthayi osiągnął w pełni dojrzałą formę. To właśnie w tym cza-
sie związek sakdi na z rzeczywistym przydziałem ziemi stracił na znaczeniu. Jego je-
dyną pozostałością w sferze symbolicznej było wyznaczanie pozycji statusowej we-

57 Quaritch H.G. Wales, Ancient Siamese Government and Administration, Paragon, New York 1965, 
ss. 49–50.

58 Tamże, s. 50.
59 Craig J. Reynolds, Lysa Hong, Marxism in Thai Historical Studies, „Journal of Asian Studies”, 

43/1983, ss. 77–104.
60 Tamże, s. 85.
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dług lokalnych jednostek mierzących powierzchnię pól, tj. rai. I tak w systemie sakdi 
na następca tronu (uparat) cieszył się najwyższą pozycją wycenianą na 100 000 rai. 
Książęta (chaofa) byli notowani w zależności od swej ważności na 15 000–50 000 
rai, inni zaś krewni króla, w tym liczne potomstwo, byli klasyfi kowani na poziomie 
6000–11 000 rai61.

Najwyżej ulokowani w systemie sakdi na przedstawiciele pospólstwa nie mogli 
w zasadzie przekroczyć poziomu 10 000 rai, która to pozycja była zarezerwowana 
dla głównych ministrów i gubernatorów najważniejszych prowincji. Przedstawiciele 
elity urzędniczej znajdowali się na poziomie 400 rai, pisarze i rzemieślnicy – 50 rai, 
służba i robotnicy zaś – 10–20 rai. Najniższą rangę w skali sakdi na – 5 rai – przy-
dzielano żebrakom, niewolnikom i ich potomstwu. W sensie prawnym system sakdi 
na pokrywał się z podziałem społeczeństwa na cztery szerokie klasy: rodzinę kró-
lewską (chao), szlachtę (khunnang), pospólstwo (phrai) i niewolników (that). W za-
leżności od zajmowanych pozycji w hierarchii poszczególne kategorie różnicował 
zakres praw obywatelskich, poziom zobowiązań podatkowych czy wymiaru wyko-
nywanej na rzecz państwa obowiązkowej daniny pracy (corvée), a nawet poziom kar 
pieniężnych zasądzanych w rezultacie popełnianych przestępstw62.

Wprowadzenie systemu sakdi na prowadziło do ujednolicenia zasad hierarchii 
społecznej wśród poddanych króla Ayutthayi. Należy jednak pamiętać, że sakdi na 
stanowił czysto legalistyczne rozwiązanie odzwierciedlające jedynie część społecz-
nej rzeczywistości tamtych czasów. O ile osoby z arystokracji wyróżniały tytuły, 
insygnia, stopień spokrewnienia z władcą czy w wypadku feudalnych panów muang 
dziedziczne przywileje, o tyle w wypadku osób z nizin społecznych występowało 
wiele dodatkowych kryteriów porządkowania statusu społecznego. 

Jednym z uzupełniających wymiarów porządku społecznego była pozycja człon-
ków społeczeństwa wobec obowiązkowej daniny pracy na rzecz państwa (corvée). 
Przedstawiciele pospólstwa (phrai) zostali w związku z koniecznością jej świadcze-
nia zarejestrowani w zespołach roboczych (mu) i departamentach (krom). Dodat-
kowo każdy poddany władcy Ayutthayi otrzymywał przydział do „prawej strony” 
społeczeństwa (thahan), która obejmowała osoby mające świadczyć pracę na rzecz 
wojska, lub do „lewej strony” (phonlaru’an) wykonującej zawody w sektorze „cy-
wilnym”. Informacje o przynależności do poszczególnych kategorii systemu corvée 
obejmowały wszystkich nisko urodzonych członków społeczeństwa. Dzieci były 
przydzielane do grupy przypisanej ojcu bądź matce na podstawie skomplikowane-
go systemu statystycznego63. Każde mu i krom miały swój personel administracyjny 

61 Fred Warren, Thailand: the Modernization of a Bureaucratic Polity, East-West Center Press, Ho-
nolulu 1966, s. 245.

62  Akin Rabibhadana, The Organization of Thai Society in the Early Bangkok period 1782–1873, 
Data Paper 74, Southeast Asian Program, Cornell University, Ithaca 1969, s. 103; Wira Wimoniti, Hi-
storical Patterns of Tax Administration in Thailand, Institute of Public Administration, Thammasat Uni-
versity, Bangkok 1961, s. 39; Chris Baker, Ayutthaya Rising: From Land or Sea?, „Journal of Southeast 
Asian Studies”, 34/2003, ss. 48–55; Eric Cohen, Thai Society in Comparative Perspective: Collected 
Essays, White Lotus, Bangkok 1991, ss.23–27 .

63 KTSD – Komtai Tra Sam Duang, t. 2, Kurusapha Editions, Bangkok 1963, ss. 13–19.



72 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

– chaomu i chaokrom były odpowiedzialne za organizację, nadzorowanie pracy oraz 
sprawozdawczość. Utworzono też specjalny centralny departament krom Satsadi 
(Suratsawaadi), który zajmował się prowadzeniem spisów wszystkich osób zorgani-
zowanych w systemie corvée64. 

Z zasady każdy phrai był zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz króla przez 
sześć miesięcy w roku. Pod koniec XVII wieku zamożniejszym poddanym umoż-
liwiono jednak uiszczanie opłaty zamiast świadczonej pracy65. Teoretycznie resztą 
czasu w roku człowiek wolny mógł swobodnie dysponować. Wiele osób pozostawa-
ło jednak związanych quasi-niewolniczymi więzami z różnymi przedstawicielami 
szlachty, co najczęściej oznaczało, że prócz świadczenia corvée na rzecz państwa 
byli zmuszeni do dodatkowej daniny pracy na rzecz swojego pana. Często ich status 
niewiele różnił się od pełnego niewolnictwa, przy czym w tym ostatnim przypadku 
niewolnik był zwalniany z corvée na rzecz króla i wykonywał jedynie polecenia swo-
jego pana66.

Trzeba mieć świadomość, że zarówno system sakdi na, jak i zasady administracji 
corvée stanowiły jedynie skonstruowany w okresie Ayutthayi typ idealny. W celu uzy-
skania bardziej realistycznej perspektywy historycznej niezbędna wydaje się koniecz-
ność wskazania jego politycznych ograniczeń67. Uprawnienia króla wydawały się po-
tencjalnie ogromne. Król ofi cjalnie stanowił prawo, był zwierzchnikiem wojska oraz 
teoretycznie mianował i odwoływał wszystkich urzędników. Jego władzę ograniczała 
jednak liczna rzesza urzędników dworskich i doradców. To od nich zależało, jakie 
informacje docierały do króla, i czy jego polecenia były w pełni wykonywane. To oni 
też często decydowali o sukcesji na tron po zmarłym władcy68. Mimo że urzędy w kró-
lestwie nie były formalnie dziedziczone, w istocie jedynie najzamożniejszych było 
stać na stosowne wykształcenie swojego potomstwa. Oznaczało to w rzeczywistości, 
że dzieci urzędników obejmowały funkcje po swoich rodzicach, co przyczyniało się 
do powstawania coraz bardziej niezależnej od władcy klasy społecznej.

Podobnemu wzmocnieniu ulegała pozycja kleru buddyjskiego – sangha. Niosło 
to za sobą oczywiste i bardzo bezpośrednie konsekwencje dla legitymizacji władzy 
królewskiej. Zarówno król, jak i panowie na poły autonomicznych muang do podkre-
ślania swojej dominacji wciąż wykorzystywali hinduistyczne rytuały odnoszące się 
do uświęconego kosmosu. Dla uprawomocnienia rządów równie ważne były jednak 

64 Frank E. Reynolds, Mani B. Reynolds, Three Worlds According to King Ruang: A Thai Buddhist 
Cosmology, University of California, Berkeley 1982, ss. 19–27; David H. Feeny, The Demise of Corvée 
and Slavery in Thailand, 1782–1913, Department of Economics, McMaster University, Hamilton 1990, 
ss. 1–20.

65 Nicolas Gervaise, The Natural and Political History of the Kingdom of Siam, Siam Observer 
Press, Bangkok 1928, s. 60.

66 Neil A. Englehart, Culture and Power in Traditional Siamese Government, Cornell University 
Press, Ithaca 2001, s. 23–41.

67 Jeremy Kemp, Aspects of Siamese Kingship in the Seventeenth Century, Social Science Associa-
tion Press of Thailand, Bangkok 1969, s. 41.

68 Wira Wimoniti, Historical Patterns of Tax Administration in Thailand, Institute of Public Admini-
stration, Thammasat University, Bangkok 1961, s. 39.
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także gesty ze strony instytucji buddyjskich. Poddani musieli wiedzieć, czy dana 
osoba jest wyposażona w boskie prawo do sprawowania rządów, czy żyje zgodnie 
z nakazami etycznymi religii (mi bun), co miało się przekładać na szczególną sku-
teczność jej działania. Panujący zawsze musieli się zwracać do przedstawicieli du-
chowieństwa buddyjskiego po swoiste świadectwo. Władcy odnawiali swoją chary-
zmę za pomocą tajemnych aktów religijnych i utwierdzali swą nienaganną pozycję 
moralną przez wznoszenie nowych stup i świątyń, a nade wszystko przez fi nansowe 
wspieranie sangha. 

2.4. Początki tajskiej przestrzeni państwowej
W 1760 roku siły birmańskie, wykorzystując problemy wewnętrzne na dworze taj-
skim, dokonały inwazji zamieszkanego przez Monów muang Tenasserim uchodzą-
cego za wasalne księstwo Ayutthayi. Prowincje Kuiburi, Pranburi, Phetburi i Ratburi 
wpadły w ręce najeźdźców bez jakiegokolwiek oporu. Ośmieleni tym faktem Birmań-
czycy kontynuowali swój pochód w kierunku stolicy. Wojna tocząca się ze zmien-
nym szczęściem zakończyła się ostatecznie 7 kwietnia 1767 roku zdobyciem przez 
najeźdźców stołecznej Ayutthayi69. Birmańczycy, jak to było w ówczesnym zwyczaju 
prowadzenia wojen, zniszczyli i złupili miasto, uprowadzając jego władcę Uthumpho-
na oraz członków rodziny panującej. Dziesiątki tysięcy mieszkańców stolicy znalazły 
się w birmańskiej niewoli. Zniszczenie Ayutthayi symbolizującej jedności monarchii 
i centrum nawiązującego do hinduistycznych wzorców politycznego kosmosu pogrą-
żyło kraj w stanie zupełnej anarchii, który miał trwać przez kolejną dekadę.

O ile na początku Birmańczycy utrzymywali na zdobytych terenach znaczne siły 
wojskowe, o tyle po dwóch latach wycofali swe oddziały, pozostawiając w kraju za-
ledwie kilkutysięczna armię. Wprawdzie okupanci wyznaczyli w latach 1764–1767 
własnych gubernatorów prowincji, jednak wobec szczupłych sił i środków nowa 
administracja funkcjonowała w rzeczywistości tylko w większych ośrodkach miej-
skich. Zresztą u zachodniego sąsiada panowała podobna jak w Ayutthayi tradycja 
polityczna i podbite tereny tajskie stawały się automatycznie zewnętrznymi muang 
w birmańskiej konstrukcji państwa. Zbudowanie sprawnie działającego systemu ad-
ministracji nigdy nie stanowiło zatem pierwszoplanowego celu okupantów.  

W tym czasie w powstałej próżni politycznej pojawiło się wielu pretendentów, 
którzy uzurpowali sobie prawa do objęcia tronu w Ayutthayi. Niektórzy zapewnia-
li, że mają szczególne cnoty buddyjskie – barami (pali parami), mające predesty-
nować ich do rządzenia. Inni uważali się wręcz za wcielenie Buddy – bodhisattva. 

69 Richard Cushman (tłum.), The Royal Chronicles of Ayutthaya. A Synoptic Translation, The Siam 
Society, Bangkok 2000, ss. 510–513; William A.R. Wood, A History of Siam, from the Earliest Times 
to the Year A.D. 1781, The Siam Barnakich Press, Bangkok 1933, ss. 243–250; Georges Coedès, The 
Making of Southeast Asia, Routledge & Kegan Paul, London 1967, ss. 161–162; Abha Bhamorabutr, 
A Short History of Thailand, Department of Corrections Press, Bangkok 1979, ss. 250–301; Phraison 
Salarak, Intercourse between Burma and Siam as Recorded in Hmannan Yazawindawgyi, „Journal of the 
Siam Society”, 11/1914–1915, s. 54. 
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Zdezorientowani mieszkańcy prowincji w naturalny sposób poszukiwali charyzma-
tycznych przywódców. Panowie muang (cao muang) nie mogli już oczekiwać żad-
nych dyrektyw i poleceń ze szczebla centralnego, cieszyli się więc po raz pierw-
szy od lat niczym nie skrępowaną swobodą. W krótkim czasie pojawiło się wiele 
nowych państewek uważających się za spadkobierców zniszczonej monarchii. Na 
wschód od Ayutthayi władzę sprawowali panowie Phimai i Nakhon Ratchasima 
– Thephphiphit i Pheng. Na północ od dawnej stolicy powstanie nowego suweren-
nego państwa ogłosił władca Phitsanulok. Dalej na północ zwierzchność birmańską 
odrzuciło państwo-miasto Sawangkhaburi pod panowaniem charyzmatycznego mni-
cha buddyjskiego Fanga. Na południu pełnię władzy przejął były gubernator Nakhon 
Si Thammarat70.  

Nad panującym chaosem wkrótce miał jednak zapanować ktoś inny. Na męża 
opatrznościowego w rozpadającym się państwie wyrastał dawny dowódca wojsk 
Ayutthayi – Taksin – znany też jako Phaya71. Po upadku królestwa Taksin rozpo-
czął tworzenie własnej armii we wschodnich prowincjach Rayong i Chanthaburi72. 
W październiku 1767 roku zajął birmańską twierdzę w Thonburi, a następnie zaata-
kował i zdobył posterunki okupantów położone w dolnym biegu rzeki Chaophraya. 
Wyzwolenie obszarów tajskiego „wewnętrznego muang” w naturalny sposób czyniło 
z Taksina głównego pretendenta do tronu. W związku z panującym przekonaniem, 
że stara, zniszczona stolica Ayutthaya nie będzie już dłużej wywierać pozytywnych 
wpływów kosmicznych, Taksin wybrał na swoją nową stolicę Thonburi położone 
w dolnym biegu rzeki Chaophraya. 28 grudnia 1768 roku koronował się na króla 
Syjamu w pałacu Wang Derm w stołecznym Thonburi, przyjmując ofi cjalny tytuł 
Boromraja IV (Somdet Phrachao Taksin Maharaj) 73. 

Po zażegnaniu bezpośredniego zagrożenia ze strony Birmańczyków rozpoczął trud-
ne dzieło jednoczenia królestwa. Taksin zdawał sobie sprawę, że większość zewnętrz-
nych muang, tradycyjnie powiązanych z kosmologicznym porządkiem politycznym 
Ayutthayi, nie uzna w nim nowego pana, co musiało doprowadzić do krwawych kon-
frontacji. Jeszcze w 1768 roku wojska Taksina podporządkowały sobie Phitsanulok 
i rozgromiły armię Sawangkhaburi. W kolejnym roku po prowadzonej ze zmiennym 
szczęściem kampanii pod panowaniem Thonburi znalazły się południowe tereny kró-

70  Damrong Rajanuphap, Phongsawadan Ru’ang Thai Rop Phama, Khurusapha, Bangkok 1963, 
ss. 143–153; Chen Chingho A., Mac Thien Tu and Phraya Taksin: A Survey on Their Political Stand, 
Confl icts and Background, Proceedings, Seventh IAHA Conference, 22–26 sierpnia 1977, Bangkok, 
ss. 1545–1548.

71 Taksin pochodził z niezamożnej rodziny o chińskich korzeniach. Prawdopodobnie został adopto-
wany we wczesnym dzieciństwie przez jednego z królewskich ministrów, co umożliwiło mu zdobycie 
doskonałego jak na ówczesne czasy wykształcenia i otworzyło drogę do kariery w administracji. Po-
czątkowo zatrudniony jako urzędnik w ministerstwie Mahatthai, szybko awansował, pełniąc funkcję 
gubernatora miasta Tak, a następnie generała armii Ayutthayi. Brief Sketches of Siamese Historyi, [w:] 
Siamese Repository, Bangkok 1869, s. 258; Jiři Stransky, Die Wiedervereinigung Thailands unter Tak-
sin, 1767–1782, Gesselschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens, Hamburg 1973, ss. 50–51; Smith 
Mike J., Taksin the Savior of Siam, „Sawaddi”, marzec–kwiecień 1968, ss. 18–19

72 Jiři Stranski, Die Wiedervereinigung Thailands..., s. 55.
73 W 1771 roku dzięki masowej mobilizacji społeczeństwa Taksin dokonał rozbudowy nowej stolicy 

państwa Thonburi i wzmocnienia jej potencjału obronnego. Tamże, s. 61–78.
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lestwa z Nakhon Si Thammarat. Ukoronowaniem jednoczenia dawnych ziem Ayut-
thayi stało się podporządkowanie sobie w 1775 roku niedawnego wasala Birmy – 
i konkurencyjnego królestwa tajskiego – Chiang Mai (Lanna Thai). Taksin w budo-
wie swej administracji częściowo odstępował od tradycyjnego kosmologicznego po-
rządku Ayutthayi, powołując na podbitych terenach bezpośrednio odpowiedzialnych 
przed nim wojskowych gubernatorów. Równocześnie na podbitych terenach starał się 
pozyskać przychylność miejscowej ludności. Swoim żołnierzom zabraniał rabunków 
i odstępował od tradycyjnego zwyczaju łupienia zdobytych miast74. Wykorzystując 
pieniądze ze skarbu państwa, Taksin starał się też zwalczać katastrofalne skutki głodu, 
dystrybuując żywność pomiędzy potrzebujących. Dla pozyskania poparcia buddyj-
skiego kleru administracja centralna przeznaczała też znaczne fundusze na odbudowę 
zniszczonych klasztorów i materialne wsparcie dla mnichów i nowicjatu75. 

Od lat 70. XVIII wieku Taksin sprawował władzę nad niemal wszystkimi terena-
mi dawnej Ayutthayi. W 1871 roku wysłał potężną, zakończoną sukcesem ekspedy-
cję wojskową do Kambodży, tradycyjnego wasala tajskich władców76, która od czasu 
birmańskiej inwazji zaczęła przechodzić pod wpływy sąsiedniego wietnamskiego 
królestwa Annamu. W 1778 roku przeprowadził podobną operację na terenach Lao-
su77. Taksin uznawał militarne sukcesy za dowód swych nadprzyrodzonych i nad-
zwyczajnych zdolności, wykorzystując je w celu dodatkowej legitymizacji władzy. 
Z czasem sam zaczął się uznawać za bodhisattwę i nalegać na potwierdzenie tego 
faktu przez buddyjski kler, co nieuchronnie doprowadziło do narastających konfl ik-
tów z przywódcami duchowieństwa. Nieoczekiwany kres władzy Taksina przyniósł 
zamach pałacowy przeprowadzony w 1782 roku przez jednego z jego najbliższych 
współpracowników Thong Duanga, znanego później jako Chakri78. 

Wstąpienie na tron króla Chakri 6 kwietnia 1782 roku jako Ramy I oznaczało po-
czątek nowej dynastii do dziś rządzącej Syjamem (późniejszą Tajlandią)79. Król Cha-
kri reprezentował całkowicie odmienny styl rządzenia niż jego poprzednik. Położył 
wyraźny nacisk na przywrócenia boskiej godności swojego urzędu, która poważnie 
ucierpiała za czasów Taksina. Nawiązując do dawnych tradycji, po objęciu tronu 
podniósł 19 swych krewnych do najwyższej rangi książęcej – chaofa80. Najważniej-

74 François H. Turpin, Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, Costard, Paris 1771, ss. 334–
–340.

75 Jean Baptiste Pallegoix, Description du royaume Thai ou Siam, D.K. Book House, Bangkok 1976 
(reprint I wyd. Se Vend, Paryż 1854), t. 2, s. 259. 

76 Chen Chingho A., Mac Thien Tu and... , ss. 1544–1550.
77 David K. Wyatt, Siam and Laos 1767–1827, „Journal of Southeast Asian History”, t. 4, 2/1963, 

ss. 13–32.
78 Ronald Bishop Smith, The History of the Thais from 1569 A.D. to 1824, mimeo, Bethesda 1988, 

ss. 153–155.
79 Chociaż pierwszych trzech władców dynastii Chakri znanych jest pod swoimi imionami (Yotfa, 

Loetla i Nang Klao), w zachodniej literaturze przypisano im kolejne tytuły Ramy I, Ramy II i Ramy III. 
Nivat Dhani, The Age of King Rama I of the Chakri Dynasty, „Journal of Southeast Asian Studies”, 
46/1958, s. 51.

80  Chakrabongse Chula, Lords of Life: A History of the Kings of Thailand, Alvin Redman, London 
1967, s. 82.
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sze resorty ministerialne zostały obsadzone przez jego najbliższych współpracow-
ników z czasów wojskowej kariery Chakri i zwolenników odgrywających główną 
rolę w przeprowadzeniu zwycięskiego zamachu stanu. Na kluczowe pozycje opatów 
najważniejszych klasztorów buddyjskich powołano najwierniejszych mu przedstawi-
cieli sangha81. Mimo że w kraju dochodziło do gruntownej zmiany osób piastujących 
stanowiska zarówno w administracji cywilnej czy wojskowej, jak i w hierarchii du-
chownej, w wymiarze strukturalnym Chakri dokonywał pełnej odbudowy wzorców 
biurokratycznych odziedziczonych po Ayutthayi82.   

Rama I rozpoczął też stopniową restaurację dawnych hinduistycznych obrzędów 
związanych z monarchią i odtwarzanie tradycyjnego, kosmologicznego porządku 
administracyjnego w królestwie. Nowy władca pragnął tym samym stworzyć nowe, 
monumentalne centrum kosmicznego porządku oddziałującego na wszystkich podda-
nych. W tym celu dokonał ponownego przeniesienia swej królewskiej stolicy z Thon-
buri na drugi brzeg rzeki Chao Phraya do współczesnego Bangkoku (Krung Thep). 
Nowe miasto budowano według zasad urbanistycznych przypominających zniszczo-
ną Ayutthayę. W mieście zbudowano wiele kanałów wykorzystywanych zarówno do 
transportu, jak i do celów obronnych. Postępowała też budowa pałacu królewskiego 
i rezydencji następcy tronu (uparat), które w swej architekturze przypominały pałace 
dawnych władców. Choć król do wznoszenia nowych budowli mógł wykorzystać ce-
głę pochodzącą z lokalnych manufaktur, znaczna część budulca została przetranspor-
towana z ruin Ayutthayi. Miało to oczywiste rytualne i magiczne znaczenie – dzięki 
wykorzystaniu elementów budynków z legendarnej stolicy część jej splendoru i wiel-
kości przenosiła się symbolicznie do nowego miasta83. Sześć lat wcześniej, w 1778 
roku, Chakri – jeszcze jako głównodowodzący armii Taksina w Laosie – sprowadził 
do Thonburi cudowny posąg Szmaragdowego Buddy, znany jako Phra Phuthapatima-
kon Kaewmorakot84. Po wybudowaniu okazałej świątyni w nowym pałacu królewskim 
król nakazał umieszczenie Szmaragdowego Buddy w nowym przybytku. Świątynia ta 
miała być miejscem tradycyjnych obrzędów udzielania inwestytury wasalom władcy 
(mahatlek) i symboliczne centrum wewnętrznego muang królestwa. Po ukończeniu 
budowy miasta władca dokonał drugiej, symbolicznej ceremonii własnej koronacji, 
która dopełniała przeniesienie stolicy z Thonburi do Bangkoku85.  

Za panowania Chakriego Syjam rozszerzył i umocnił swe panowanie nie tylko 
nad deltą Chao Phraya, ale także nad Lanna Thai, będącymi spadkobiercami Lan 
Chang laotańskimi księstwami Luang Phrabang, Vientiane i Champassak, częścią 
Kambodży i wielu malajskich sułtanatów na południu. Stało się tak, choć początko-
wo przyszłość królestwa wydawała się zagrożona. Wkrótce po objęciu tronu Rama I 

81 Thadeus i Chadin Flood (red.), The Dynastic Chronicles Bangkok Era, the First Reign, Chaophr-
dies, Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo 1978, t. I, s. 10.

82 Apha Phamonbut, Chakri Dynasty, Abha Bhamorabutr, Bangkok 1983, ss. 20–21. 
83 Barend J. Terwiel, The Origin and Meaning of the Thai ‘City Pillar’, „Journal of Southeast Asian 

Studies”, 66/1978, ss. 159–171.
84 Szerzej na ten temat zob. Camille Notton (tłum.), The Chronicle of the Emerald Buddha, Bangkok 

Times Press, Bangkok 1933.
85 Thadeus i Chadin Flood (red.), DC First R-Chaophraya Thiphakorawong, The Dynastic Chronic-

les Bangkok Era, the First Reign, t. I, The Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo 1978, ss. 74–84.
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musiał stawić czoła zmasowanemu najazdowi birmańskiemu pod wodzą króla Bo-
dawpayi. Po rozgromieniu sił najeźdźcy w 1786 roku władcy Birmy musieli osta-
tecznie pogodzić się z niepodległym statusem Syjamu. W tym samym roku pozycja 
Syjamu jako regionalnej potęgi została ostatecznie potwierdzona wraz z ofi cjalnym 
uznaniem Ramy I za nowego króla przez cesarza Chin, którego to kraj od stuleci po-
zostawał, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, suwerenem Syjamu86. 

Do dziś część mieszkańców Tajlandii uznaje za słuszną suwerenność Bangkoku 
nad terenami pozyskanymi przez Ramę I, czyli całością współczesnego Laosu, częś-
cią Państwa Szanów w Birmie, prowincjami Siemreap i Battambang w Kambodży 
oraz malezyjskimi stanami Perlis i Kedah. Nawet jednak pozbawiona tych obszarów, 
współczesna Tajlandia zawdzięcza cały obecny stan posiadania zdobyczom Ramy I. 

Władcy temu udało się nie tylko ustalić skuteczną kontrolę polityczną nad swy-
mi rozszerzonymi domenami, ale również doprowadzić do odrodzenia tajskiej cy-
wilizacji ze zgliszcz Ayutthayi. W czasie jego panowania skrybowie przystąpili do 
kopiowania najważniejszych tekstów religijnych, literackich i prawnych; czołowi 
członkowie sangha zostali wezwani do spisania na nowo i korekty świętych pism Tri-
pitaka, monarcha udzielał też poważnego wsparcia poetom i pisarzom. Sam Rama I 
jest uznawany za twórcę nowej wersji Ramakian, to jest tajskiej wersji hinduskiego 
eposu Ramayana87. 

Królowie Rama II (Phra Phutthaloetla) i Rama III (Phra Nangklao) kontynuowali 
literacki i artystyczny renesans kraju zapoczątkowany przez Ramę I. Za ich pano-
wania tworzył jeden z największych tajskich poetów – Sunthon Phu88. Obaj władcy 
kontynuowali też politykę poprzednika wobec peryferyjnych obszarów królestwa, 
usiłując skonsolidować i umocnić nad nimi władzę Bangkoku. Mimo tych wysiłków 
system oparty na względnej niezależności zewnętrznych muang pozostał niemal cał-
kowicie nienaruszony. 

Dotychczas względnie zamknięty kraj zaczynał się otwierać na świat zewnętrzny. 
W latach 20. XIX wieku nawiązano kontakty dyplomatyczne z Portugalią, Stanami 
Zjednoczonymi i Wielką Brytanią89. Za pośrednictwem tradycyjnych partnerów han-
dlowych Syjamu – Chin i sułtanatów malajskich – na lokalny rynek coraz częściej 
zaczynały trafi ać towary z Indii, Bliskiego Wschodu czy Europy. Angielsko-birmań-
ska wojna z lat 1824–1826 wprowadziła jednak nowy europejski element do stosun-
ków międzynarodowych Syjamu, który jego władcy, przynajmniej początkowo, chy-
ba nie w pełni rozumieli. Bangkok uważał się za sprzymierzeńca Wielkiej Brytanii 
w tym konfl ikcie i niepokoił się szczerze o ostateczny rezultat wojny90. Odrzucenie 

86 William G. Skinner, Chinese Society in Thailand, An Analytical History, Cornell University Press, 
Ithaca 1957, s. 24.

87 Benedict Anderson, Politics and Their Study in Southeast Asia, [w:] Ronald A. Morse (red.), 
Southeast Asian Studies: Option for the Future, University Press of America, Lanham 1985, s. 47. 

88 Zob. szerzej: Camille Notton, La vie du poète Sunthone Bhou, Rougerie, Limoges 1959.
89 John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, Oxford Univers-

ity Press, Kuala Lumpur 1967, s. 141; Finlayson George, The Mission to Siam and Hue the Capital of 
Cochin China in the Years 1821–22, John Murray, London 1826, ss. 168–177.

90 Burney Papers, Bangkok 1910–1914, t. I, reprint, Gregg International, New York 1971, ss. 6–7 
i 22.
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przez Londyn formalnego sojuszu, jak również błyskawiczny podbój potężnego on-
giś sąsiada przez oddziały brytyjskie zaczęły budzić zaniepokojenie władz Syjamu91. 
Wkrótce traktaty podpisane przez Syjam z Wielką Brytanią miały zwiastować znacz-
ne przesunięcia na regionalnej arenie, równoznaczne z zepchnięciem Syjamu do roli 
światowych peryferii. 

W pierwszej połowie XIX wieku w Syjamie zaczęli się pojawiać coraz liczniej-
si misjonarze europejscy92. Odbywający wówczas nowicjat przyszły następca tro-
nu – młody książę Mongkut – dzięki kontaktom z nimi przyswoił sobie zachodnie 
spojrzenie na wiele kwestii dotyczących społeczeństwa i polityki. Jego klasztor Wat 
Samorai był położony nieopodal katolickiego kościoła, w którym Mongkut uczestni-
czył w licznych debatach teologicznych i zgłębiał tajniki europejskiej kultury; wkrót-
ce też stał się jej szczerym entuzjastą. Po niemal trzech dekadach spędzonych wraz 
z mnichami Mongkut miał świadomość konieczności podjęcia głębokich reform 
tajskiego buddyzmu. Uważał, że współczesna mu interpretacja doktryny zafałszo-
wuje prawdziwe nauki Buddy. Mongkut starał się poznać funkcjonowanie sangha 
w innych krajach buddyjskich. Także jego debaty z chrześcijańskimi misjonarzami 
prowadziły do głębokich refl eksji nad naturą i duchem buddyzmu. Mongkut zebrał 
wokół siebie niewielką grupę mnichów podzielających jego poglądy i przeświadcze-
nie o konieczności oczyszczenia sangha93. 

Kiedy Mongkut obejmował tron w 1851 roku, jego zwolennicy ustanowili nowe, 
reformatorskie bractwo (nikaya) Thammayutnikai (pali Dhammayuti-nikaya), stano-
wiące oparcie dla dworu w szeregach sangha94. W połowie XIX wieku Syjam znalazł 
się u progu nowej ery. Zarówno okres panowania Mongkuta, jak i czas władzy jego 
syna Chulalongkorna przypadały na okres, kiedy południowo-wschodnie królestwo 
azjatyckie musiało stawić czoła zachodniej ekspansji kolonialnej. Odpowiedź na to 
wyzwanie była związana z koniecznością podjęcia głębokich reform strukturalnych, 
a ostatecznie budowy zrębów nowoczesnego państwa narodowego. 

91 Tamże, t. II, ss. 3–4.
92 Walter F. Vella, Siam Under Rama III, Augustin, Locust Valley 1957, ss. 7–8.
93 Barend J. Terwiel, Thailand’s Political History. From the Fall of Ayutthaya to Recent Times, River 

Books, Bangkok 2005, s. 119; Anthony Farrington (red.) Early Missionaries in Bangkok; The Journals 
of Tomlin, Gutzlaff and Abeel 1828–1832, White Lotus, Bangkok 2001, ss. 65–90.

94 Walter Skrobanek, Buddhistische Politik in Thailand; mit besonderen Berucksichtung des hetero-
doxen Messianismus, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1976, ss. 124–151.



3. Ekspansja kolonialna a idea państwa narodowego

3.1. Wymuszona modernizacja

O sukcesji księcia Mongkuta na tron w Bangkoku postanowiono jeszcze przed 
śmiercią króla Ramy III, choć formalnie miał on sprawować władzę wspólnie ze 
swym starszym bratem, księciem Itsaretem1. W istocie jednak po ofi cjalnej koro-
nacji 1 kwietnia 1851 roku to on niepodzielnie rządził państwem. Przed nowym 
władcą stały niezwykle ważne i zupełnie nowe wyzwania związane z postępująca 
ekspansją mocarstw kolonialnych w Azji Południowo-Wschodniej, jak również wy-
nikające ze stopniowego gospodarczego i politycznego, a wkrótce i kulturalnego 
otwierania się kraju na świat2. 

W chwili wstępowania na tron Mongkut otaczał się niewielką grupą najbliższych 
doradców, którzy zaczynali dostrzegać rosnącą aktywność mocarstw zachodnich 
w regionie i zwracali uwagę władcy na jej potencjalne konsekwencje dla Syjamu. 
Potęgą kolonialną, która najwcześniej pojawiła się u granic Syjamu – i której polity-
ka mogła się okazać brzemienna w skutkach dla przyszłych losów królestwa – była 
Wielka Brytania3. Już na przełomie XVIII i XIX wieku pod brytyjskim panowaniem 
znalazły się tzw. Osady Cieśniny na Półwyspie Malajskim, obejmujące Penang, 
Singapur i Malakę. W rezultacie zwycięskich wojen z Birmą w 1826 i 1852 roku 
pod panowaniem brytyjskim znalazły się tereny położone na zachód od Syjamu. 
Brytyjski podbój Birmy doprowadził do utworzenia angielsko-syjamskiej komisji 
granicznej, której celem stała się delimitacja granicy przebiegającej pomiędzy oby-
dwoma państwami. Po raz pierwszy w historii władcy Syjamu zostali zmuszeni do 
dokonania rewizji swojego sposobu pojmowania granic i częściowego porzucenia 

1 William L. Bradley, The Accession of King Mongkut, „Journal of Southeast Asian Studies”, 
57/1969, s. 156; Thiphakorawong Chaophraya, The Dynastic Chronicles Bangkok Era, The Fourth Re-
ign, The Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo 1965–1974, t. I, s. 4. 

2 Chris J. Dixon, M.G. Parnwell, Thailand: the Legacy of Non-colonial Rule, [w:] Chris J. Dixon, 
M. Heffernan (red.), Colonialism and Development in the Contemporary World, Mansell, London 1991, 
s. 214.

3  Damodar R. Sardesai, British Trade and Expansion i Southeast Asia, 1830–1914, Allied Publish-
ers, New Delhi 1977, ss. 89–90; Reid Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce. Vol 2: Expan-
sion and Crisis, Yale University Press, New Haven 1993, s. 211; Snidvongs Neon, Siam Relations with 
Britain and France in the Reign of King Mongkut, 1851–1868, London University Press, London 1961, 
ss. 297–298; Juliane Schober, Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia, 
Motilal Banarsidass, Delhi 2002, ss. 232–233.
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koncepcji władzy opierającej się na kontroli poddanych na rzecz idei terytorialnej 
suwerenności państwa4.

W czasach panowania Mongkuta do rywalizacji kolonialnej w Azji Południowo-
-Wschodniej przyłączyła się Francja. Pod koniec lat 50. XIX wieku Francuzi prze-
jęli kontrolę nad południową częścią Annamu i utworzyli kolonię Kochinchiny na 
terenach współczesnego Wietnamu. Stosunki Syjamu i Francji początkowo układa-
ły się nadzwyczaj pomyślnie. W czerwcu 1861 roku do Paryża przybyło specjalne 
poselstwo tajskie, gorąco przywitane przez cesarza Napoleona III. Wkrótce jednak, 
w 1863 roku, król Kambodży został nieoczekiwanie nakłoniony do przyjęcia fran-
cuskiego protektoratu5. Dla dworu króla Mongkuta fakt ten stanowił poważny po-
liczek, jako że Kambodża od lat była uważana za państwo wasalne wobec Syjamu. 
Bangkok ofi cjalnie oprotestował kroki podjęte przez Paryż, jednak działania na fo-
rum dyplomatycznym nie przyniosły niemal żadnego rezultatu. Khmerski władca 
pod naciskiem Francuzów wypowiedział porozumienia stwierdzające lenny charak-
ter Kambodży, a Bangkok wobec gróźb ze strony Paryża musiał ostatecznie zrzec 
się nawet symbolicznej kontroli nad wschodnim sąsiadem6. Fakt ten potwierdzał nie 
tylko anachroniczność dawnego modelu politycznego państwa opartego na niebez-
pośrednio kontrolowanych „zewnętrznych muang”, ale także wskazywał na coraz 
bardziej realne zagrożenie suwerenności państwowej Syjamu. Sam Mongkut coraz 
częściej powątpiewał w skuteczność stosowania tradycyjnej kosmologii Traiphumik-
hatha z symboliczną obecnością świętej góry Meru do budowy struktur nowoczesne-
go państwa7. Po raz pierwszy król odstąpił też od uświęconego tradycją zwyczaju re-
zydowania wyłącznie w obszarze sakralnego wewnętrznego muang. Mongkut coraz 
częściej opuszczał stolicę. Mimo że stałym punktem jego wizyt były położone dość 
blisko Nakhom Pathom, Phetburi czy historyczna Ayutthaya, sporo czasu poświęcił 
na odwiedziny odległych zewnętrznych muang swego państwa. Wszystkie te podró-
że dały mu możliwość bezpośrednich spotkań z poddanymi8.   

W 1855 roku do Bangkoku przybył brytyjski wysłannik sir John Bowring z za-
daniem wynegocjowania nowego traktatu dyplomatycznego i handlowego9. Misja 
Bowringa, ówczesnego brytyjskiego gubernatora Hongkongu, miała szczególny cha-

4 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: a History of the Geo-body of a Nation, University of Hawaii 
Press, Honolulu 1997, ss. 78–80.

5 Pensri Suvanij Duke, Les relations entre la France at la Thailande (Siam) au XIXe siecle d’apres 
les archives etrangeres, Chalermnit, Bangkok 1962, ss. 26–27.

6 Tamże, s. 43.
7 Trzeba jednak mieć świadomość, że zapoczątkowany przez króla ruch reform odnoszących się do 

ideologicznych podstaw państwa nie negował w sposób absolutny zasad Traiphumikhatha. Sugerował ra-
czej połączenie tradycji z nowoczesnymi modelami dopiero co przejętymi z Europy. Henry Alabaster, The 
Wheel of the Law, Buddhism Illustrated from Modern Siamese Sources by the Modern Buddhist, A Life 
of Buddha and An Account of the Phrabat, Trubner, London 1871, s. 17; Juliane Schober, The Theravada 
Buddhist Engagement with Modernity in Southeast Asia: Whither the Social Paradigm of the Galactic 
Polity?, „Journal of Southeast Asian Studies”, 26/1995; Thomas A. Kirsh, Modernizing Implications of 
19th-Century Reforms in the Thai Sangha, „Contributions to Asian Studies”, 8/1973, ss. 8–23.  

8 Barend J. Terwiel, Thailand’s..., s. 151.
9 John Blofeld, King Maha Mongkut of Siam, Singapore 1972, Asia Pacifi c Press, s. 79
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rakter. Stanowiła kolejną z licznych prób, podejmowanych już wcześniej przez wła-
dze w Londynie, nakłonienia Syjamu do zniesienia wszelkich ograniczeń w handlu 
z Wielką Brytanią. Jej rezultaty odzwierciedlały jednak rosnąca świadomość władz 
w Bangkoku w kwestii zmian zachodzących w geopolitycznym położeniu kraju. 
Mongkut wysłał wprawdzie w 1851 roku tradycyjną misję lenną na dwór cesarski 
w Pekinie, ale sposób przyjęcia Bowringa wskazywał, że w oczach władz Syjamu 
to właśnie Wielka Brytania miała zastąpić, przynajmniej w sensie symbolicznym, 
starego suwerena. W wyniku podjętych w ślad za wizytą Bowringa intensywnych 
negocjacji król Mongkut wyraził ostatecznie 18 kwietnia 1855 roku zgodę na podpi-
sanie dwustronnej umowy z rządem brytyjskim10. 

Traktat Bowringa otwierał drogę do usunięcia wszelkich restrykcji handlowych, 
a także pozwalał na wprowadzenie bardzo niskich ceł na eksport i import brytyjskich 
towarów. Wkrótce, w 1856 roku, podpisano podobny traktat z przedstawicielem pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Townsendem Harrisem i francuskim poselstwem 
kierowanym przez Charlesa de Montigny, po czym rynek tajski został także otwarty 
na handel kolejno z Japonią, Danią, Portugalią, Holandią i Prusami11. Wbrew po-
czątkowym obawom dworu w Bangkoku gospodarka kraju zaczęła rozkwitać. Do 
stołecznego portu zawijały coraz liczniejsze statki z Europy12. Stopniowo rozbudo-
wywano też fl otę handlową Syjamu. Od lat 70. XIX wieku dynamicznie rozwijał 
się eksport13. Wobec rosnącego popytu na pieniądz władze przeprowadziły reformę 
systemu monetarnego, po raz pierwszy wprowadzając do obiegu nowe, wzorowane 
na zachodnich pieniądze14. Postępowała rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej 
i przyspieszały procesy urbanizacji kraju. 

Do tej pory skarb państwa zasadniczą część swoich dochodów czerpał z ceł i bez-
pośredniej kontroli sprawowanej nad obrotem handlowym. Aparat fi skalny opierał 
się głównie na wpływach pochodzących od prowadzonego przez poddanych lokalne-

10 Georges Coedès (red.), English Correspondence of King Mongkut, „Journal of Southeast Asian 
Studies”, 21/1927, ss. 8–9; William G. Skinner, Chinese Society in Thailand, Cornell University Press, 
Ithaca 1957, s. 47; Nicholas Tarling, Mission of Sir John Bowring to Siam, „Journal of Southeast Asian 
Studies”, 50/1962, ss. 91–118; tenże, Harry Parkes Negotiations in Bangkok in 1856, „Journal of 
Southeast Asian Studies”, 53/1965, s. 168; Kullada K. Mead, The Rise and Decline of Thai Absolutism, 
Routledge, New York 2009, ss. 31–32; Neil A. Englehart, Culture and Power in Traditional Siamese 
Government, Southeast Asia Program Publications, Cornell University, Ithaca 2001, ss. 86–87. Tekst 
traktatu zob. Sompop Manarungsan, Economic Development of Thailand, 1859–1950: Response to the 
Challenge of the World Economy, Chulalongkorn University, Bangkok 1989, ss. 234–244.

11 Chris Dixon, The Thai Economy, London 1998, Routledge, ss. 32–33; English Correspondence of 
King Mongkut, „Journal of Southeast Asian Studies”, 21/1927, s. 31; James C. Ingram, Economic Chan-
ge in Thailand, 1850–1970, Stanford University Press, Stanford 1971, s. 35; Peter Warr, Bhanupong 
Nidhiprabha, Thailand’s Macroeconomic Miracle: Stable Adjustment and Sustained Growth, Oxford 
University Press, Kuala Lumpur 1996, s. 8.

12 W 1856 roku do portu w Bangkoku zawinęło 141 jednostek, podczas gdy już w roku następnym 
204 jednostki. James C. Ingram, Economic…, s. 42.

13 Constance Wilson, State and Society in the Reign of Mongkut 1851–1869, Cornell University, 
Ithaca 1970, s. 984; Ulrich Guehler, A Letter by Sir Robert H. Schomburgk H.B.M. Consul in Bangkok in 
1860, „Journal of Southeast Asian Studies”, 37/1949, ss. 149–154.

14 Reginald Le May, Siamese Coins and Tokens, Andrew Publishing, London 1977, ss. 84–85.



82 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

go obrotu towarami. Uzupełniał je system ceł nakładanych na towary przepływające 
przez główny port kraju i zyski z monopoli handlowych znajdujących się w rękach 
dworu. Traktat Bowringa ustalał między innymi stałą i z góry określoną wartość 
opłat eksportowych jedynie na 51 towarów. Wszystkie pozostałe cła i opłaty miały 
być zniesione15.  Wyrażając zgodę na zniesienie ograniczeń w handlu wewnętrznym 
i ustalenie bardzo niskich ceł w obrocie zagranicznym, rząd Syjamu został zmuszo-
ny do przeprowadzenia radykalnej restrukturyzacji bazy fi skalnej państwa16. Utrata 
dotychczasowych źródeł dochodu wymusiła na rządzie poszukiwanie nowych, alter-
natywnych źródeł dochodu, które zapełniłyby kasę państwową. Pierwsze działania 
władz w Bangkoku zmierzały do wprowadzenia zupełnie nowego systemu podatków 
bezpośrednich od ludności i zwiększenia skuteczności ich egzekwowania. Reformy 
podatkowe niosły za sobą włączenie znacznej części tajskich chłopów w krąg nowo-
czesnej, ogólnokrajowej gospodarki towarowej. O ile do połowy XIX wieku chłopi 
rzadko używali pieniądza, prowadząc głównie wymianę barterową i uiszczając swe 
zobowiązania podatkowe przez bezpośrednie świadczenie pracy na rzecz państwa 
(corvée), o tyle administracja króla Mongkuta, a zwłaszcza jego syna Chulalong-
korna, zaczęła egzekwować podatki niemal wyłącznie w formie gotówkowej. Nowy 
system podatkowy opierał się przede wszystkim na rozmaitych opłatach rolnych 
uiszczanych w bahtach właściwym urzędnikom administracji okręgowej – krom. 
Poszukiwanie nowych wpływów do kasy państwa prowadziło do pojawienia się roz-
maitych nowych podatków, nie tylko odwołujących się bezpośrednio do upraw, ale 
także wynikających z posiadania wozów zaprzężonych w bawoły, łodzi czy żela-
znych naczyń17. Znaczna część podatków bezpośrednich istniała, przynajmniej te-
oretycznie, już wcześniej, ale władze dążące do zrównoważenia budżetu i pokrycia 
strat wynikających z obniżenia wpływów z opłat celnych doprowadziły do znacznej 
poprawy ich ściągalności18. Należy jednak pamiętać, że poprawa ściągalności podat-
ków miała co najwyżej charakter względny. System podatkowy nadal pozostawał 
silnie zdecentralizowany. Nie występowała instytucja jednolitego skarbu państwa. 
Każde z ministerstw pobierało podatki z innej prowincji kraju. Część podatków od 
upraw była ściągana przez specjalnie do tego celu wyznaczonych chłopów, co ciągle 
otwierało drogę do nieprawdopodobnej wręcz korupcji i defraudacji potencjalnych 
wpływów podatkowych na niższych szczeblach administracji. Dodatkowe utrudnie-
nie w ściągalności podatków wynikało nadal z niejasnych, wasalnych relacji panów 
zewnętrznych muang z administracją państwa. Pod koniec XIX wieku system uzu-

15 Jumsai Manich, King Mongkut and Sir Bowring, Chalermnit, Bangkok 1970, ss. 136–137.
16 Sir John Bowring, The Kingdom and People of Siam, Oxford University Press, Kuala Lumpur 

1977, s. 227.
17 Edmund Roberts, Embassy to the Eastern Courts of Cochin China, Siam and Muscat; in the US 

Sloop-of War Peacock, David Geisinger, Commander, During the Years 1832–34, Harper and Brothers, 
New York 1837, ss. 426–427; Lysa Hong, Thailand in the Nineteenth Century: Evolution of the Economy 
and Society, ISEAS, Singapore 1984, ss. 78–81.

18 Wira Wimoniti, Historical Patterns of Tax Administration in Thailand…, ss. 94–95; P.H.I.G.M 
Kempermann Raport nr 82, 27 sierpnia 1893, Politisches Archiv des auswärtigen Amts, R 19230, fol. 13 
i 14, cyt. za: Barend J. Terwiel, Thailand’s Political..., s. 165. 
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pełniono licznymi podatkami pośrednimi. Akcyzy nakładane na produkcję i kon-
sumpcję opium i alkoholu, jak również opłaty za uprawianie hazardu i prowadzenie 
publicznych loterii pochodziły głównie z kieszeni coraz liczniejszej wspólnoty chiń-
skich podatników i wkrótce stanowiły połowę dochodów budżetowych19.

Ryż stał się w krótkim czasie głównym produktem eksportowym państwa. W la-
tach 1850–1907 udział ryżu w ogólnej produkcji rolnej wzrósł z około 5% do blisko 
50%. Głównymi producentami ryżu na eksport stali się początkowo chłopi zamiesz-
kujący żyzne, centralne równiny Syjamu. Pod koniec stulecia, a zwłaszcza po otwar-
ciu linii kolejowej do Khoratu (Nakhon Ratchasima) w 1900 roku, również rolnicy 
z północno-wschodniej części kraju – Isaanu – zaczęli opierać swoją gospodarkę na 
produkcji ryżu. W eksportową monokulturę nie włączyła się na szerszą skalę jedynie 
północ, mimo że i tam, zwłaszcza w dolinach rzek w okolicach Chiang Mai, udział 
ryżu w ogólnym areale upraw znacznie wzrósł. Choć ryż nie stanowił jedynego pro-
duktu eksportowego Syjamu, a duża część wpływów pochodziła też ze sprzedaży 
kauczuku, cyny i drewna tekowego, produkcja tych towarów miała charakter lokal-
ny. Cyna i kauczuk były produkowane głównie w południowej, półwyspowej części 
kraju, drewno tekowe zaś pochodziło z północy. Ich znaczenie nigdy nie dorówny-
wało znaczeniu uprawy ryżu ani jako czynnika dynamizującego gospodarkę kraju, 
ani w wymiarze budowy wspólnej dla wszystkich mieszkańców Syjamu przestrze-
ni ekonomicznej. Ryż stanowił też przez kolejne dekady w zasadzie jedyne źródło 
wpływów gotówkowych ludności. Władze w niewielkim stopniu przyczyniały się 
do intensyfi kacji i unowocześnienia metod jego uprawy, a ustawiczny wzrost jego 
produkcji opierał się głównie na ekstensywnym zwiększaniu areału przeznaczonego 
pod zasiewy. Pośrednio na dynamikę jego uprawy i budowę ogólnokrajowego „ryn-
ku ryżowego” wpływał jedynie zapoczątkowany przez władzę program rozbudowy 
sieci kolejowej, która do wybuchu drugiej wojny światowej połączyła z Bangkokiem 
niemal wszystkie, nawet najbardziej odległe zakątki kraju. Sprzedawany lokalnym 
pośrednikom ryż trafi ał następnie do wielkich chińskich przedsiębiorstw stanowią-
cych część międzynarodowej sieci zajmującej się jego obrotem. W miarę jak chłopi 
poświęcali coraz więcej czasu na uprawę swych pól, rosło też zapotrzebowanie na 
importowane produkty przemysłowe i odzież20.

19 William G. Skinner, Chinese Society in Thailand: An Analytical History, Cornell University Press, 
Ithaca 1957, s. 129; Oskar Frankfurter, The Mission of Sir James Brooke to Siam, „Journal of Southeast 
Asian Studies”, 8/1911, s. 31; Lucien M. Hanks, Rice and Man: Agricultural Ecology in Southeast Asia, 
University of Hawaii Press, Honolulu 1992, ss. 72–92.

20 W Syjamie, podobnie jak w innych krajach regionu, następowało w tym czasie stopniowe załamy-
wanie się tradycyjnych gałęzi gospodarki. W ten sposób niemal całkowitemu zanikowi uległa hodowla 
jedwabnika, do tej pory sztandarowego produktu eksportowego Syjamu. Niemal zupełnie załamała się 
produkcja i eksport bawełny czy cukru. Szerzej zob. David Feeny, The Political Economy of Produc-
tivity: Thai Agricultural Development 1880–1975, University of British Columbia Press, Vancouver 
1982; John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, Oxford Univer-
sity Press, Kuala Lumpur 1967, ss. 426–427; Sarasin Viraphol, Tribute and Profi t: Sino Siamese Trade 
1652–1853, Harvard University Press, Cambridge 1977, ss. 227–231; Lysa Hong, Thailand in the Nine-
teenth Century; Evolution of the Economy and Society, ISEAS, Singapore 1984, ss. 78–81; Marc Askew, 
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W konsekwencji gospodarczego otwarcia się Syjamu na świat najbardziej wi-
doczne zmiany zachodziły w stołecznym Bangkoku. Jeszcze przed podpisaniem 
traktatu Bowringa miasto stanowiło główny ośrodek życia społecznego i politycz-
nego kraju, jednak nad rolą odgrywaną przez stolicę wciąż ciążyło mityczne przeko-
nanie o jej kosmologicznym i boskim znaczeniu w przestrzeni państwowej. Zmiany 
gospodarcze wymusiły zasadniczą reorientację w roli odgrywanej przez miasto sto-
łeczne. Wraz z wejściem w życie porozumienia o znoszeniu ograniczeń w obrocie 
handlowym z zagranicą, nastąpiła szybka rozbudowa urządzeń portowych, maga-
zynów, łuszczarni ryżu, a także licznych urzędów i instytucji fi nansowych. Rozwój 
gospodarki wymusił na władzach działania zmierzające do poprawy infrastruktury 
miejskiej. W celu usprawnienia transportu wybudowano nowe kanały i drogi. Stare, 
drewniane mosty były zastępowane przez betonowe. Na początku XX wieku urucho-
miono linię tramwajową. W mieście zaczął też działać system wodociągowy21. 

Zarówno realizowane na szeroką skalę roboty publiczne, jak i rozrost prywatnej 
przedsiębiorczości spowodowały znaczący wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą. 
Nowe fi rmy, ale też rozrastające się agendy rządowe, obsługujące gospodarkę po-
trzebowały licznej rzeszy wykształconych urzędników będących w stanie posługi-
wać się nie tylko językiem tajskim, ale także chińskim i angielskim. Nowe miejsca 
pracy w Bangkoku zapełniali głównie imigranci z południowo-wschodnich Chin. 
Chińscy osadnicy przybywali do Syjamu już wcześniej, jednak prawdziwa ekspan-
sja przybyszów z Państwa Środka nastąpiła dopiero po wstąpieniu na tron dynastii 
Chakri. Pierwsza fala imigrantów chińskich znalazła zatrudnienie głównie w han-
dlu. Nieliczni trafi ali do administracji państwowej. Grupa Chińczyków od drugiej 
połowy XIX wieku zajmowała się między innymi poborem podatków. Otwarcie się 
gospodarki kraju po podpisaniu traktatu Bowringa dostarczyło nowego impulsu do 
rozwoju rodzinnych przedsiębiorstw chińskich. W rezultacie do kraju przybywała 
nowa fala chińskich imigrantów, rekrutowana przez swych ziomków w biednych 
prowincjach południowo-wschodnich Chin22. Niewielu tajskich chłopów decydo-
wało się na przeniesienie się do stolicy na stałe. Do 1870 roku populacja Bangkoku 
została zatem całkowicie zdominowana przez ludność chińską. Ze względu na re-
strykcyjne prawo – zabraniające „obcym” posiadania ziemi – i niskie kwalifi kacje 
nowych przybyszy większość z nich pracowała jako niewykwalifi kowani robotnicy 
budowlani albo pracownicy portowi. Druga generacja Chińczyków, podobnie jak 
niektórzy ze świeżych imigrantów mających bądź to dobre koneksje, bądź lepsze 
wykształcenie, znajdowała pracę w charakterze urzędników czy pośredników han-
dlowych23.

Bangkok. Place, Practice and Representation, Routledge, New York 2002, ss. 15–48; James C. Ingram, 
Economic Change in Thailand, 1850–1970, Stanford University Press, Stanford 1971, ss. 36–75. 

21 Pierwsza wytyczona na wzór zachodni ulica stolicy została nazwana thanon caroen krung (‘ulica 
prosperującego miasta’).

22 Tong Chee Kiong, Chan Kwok Bun (red.), Alternate Identities: The Chinese of Contemporary 
Thailand, Brill, Boston 2001, ss. 50–59.

23 Worawet Suwanrada, The Role of Public Capital in Thai Economy, „Chulalongkorn Journal of 
Economics”, 11/1999, ss. 283–291.
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W traktacie Bowringa pojawiła się po raz pierwszy zasada eksterytorialnych praw 
dla obcokrajowców zamieszkujących królestwo. Z formalnego punktu widzenia 
władze administracyjne Syjamu miały ograniczone możliwości stosowania wobec 
obcych obywateli przepisów prawa cywilnego i karnego, obowiązującego innych 
poddanych króla. Tak rozumiana zasada eksterytorialności powodowała liczne nie-
porozumienia i napięcia pomiędzy europejskimi przedstawicielstwami dyplomatycz-
nymi a dworem. Trzeba też przyznać, że odmiennie niż w innych państwach regionu 
nigdy nie została ona de facto w pełni wcielona w życie. Niewątpliwie jednak jej 
przepisy przyczyniały się do osiedlania się w królestwie coraz liczniejszej rzeszy 
europejskich i amerykańskich imigrantów. W Bangkoku, na południu miasta, pod 
bezpośrednią administracją księcia Sisurijaonga rosła cała nowa dzielnica europej-
ska. Konsulaty, kościoły, stocznie, magazyny i oddzielny posterunek celny zmieniły 
tę część stolicy w kosmopolityczną osadę24. Zwiększona obecność obcokrajowców 
wymuszała nowe zmiany w państwie – wprowadzanie nowych przepisów prawnych, 
przejmowanie obcych zwyczajów i otwarcie kraju na nowatorskie idee polityczne. 
W tym czasie na rynku pojawiła się też niespotykana do tej pory liczba książek i cza-
sopism zarówno w języku tajskim, jak i w językach obcych25. Mongkut osobiście 
inspirował procesy okcydentalizacji swojego królestwa, mając świadomość koniecz-
ności przynajmniej dobrego poznania Zachodu, z którym przychodziło mu się kon-
frontować. Dzięki inicjatywie władcy na dwór trafi li liczni chrześcijańscy misjona-
rze z zadaniem zapoznania najbliższych współpracowników władcy ze zdobyczami 
technicznymi, dorobkiem kulturowym i nowinkami politycznymi obcej cywilizacji26. 
Zatrudnił też zachodnich nauczycieli, łącznie z uwiecznioną przez kulturę masową 
Anną Leonowens, mających sprawować pieczę nad kształceniem swojego potom-
stwa. Administracja rozpoczęła intensywną naukę języków obcych. Wkrótce pierwsi 
poddani Mongkuta mieli się udać na zagraniczne uczelnie27. 

Napływ znacznej liczby chińskich imigrantów i zachodnich osadników z wolna 
prowadził do pojawienia się charakterystycznego, etnicznego podziału pracy i po-
wstawania etnicznie sfragmentowanego społeczeństwa pluralnego28. Etniczny po-

24 Progress of the Eastern World, „Straits Times”, 31 sierpnia 1861; Phongphaichit Pasuk, Chris 
Beker, Thailand’s Boom and Bust, Silkworm Books, Chiang Mai 1998, s. 17. 

25 Periodicals and Newspapers Printed in Thailand between 1844–1934, a Bibliography, Depart-
ment of Fine Arts, Bangkok 1970, s. 4. 

26 Moffat Low A., Mongkut the King of Siam, Moffat Cornell University Press, Moffat, ss. 164–165.
27 Anna H. Leonowens, The English Governess at the Siamese Court: Being Recollections of Six 

Years in the Royal Palace at Bangkok, Trubner, London 1870. Zob. też: Alexander B. Griswold, King 
Mongkut in Perspective: „Journal of Southeast Asian Studies”, 45/1957, ss. 1–41; Henk Zoomers, De 
Siamese elite in de perceptie van Nederlandse bezoekers van Siam: 1857–1963, [w:] Raymond Fed-
dema (red.), Wat beweegt de bamboe? Geschiedenissen in Zuidoost Azie, Spinhuis, Amstedram 1992, 
ss. 41–69; Lysa Hong, Palace Women at the Margins of Social Change: An Aspect of the Politics of So-
cial History in the Reign of King Chulalongkorn, „Journal of Southeast Asian Studies”, 30/1999.

28 Pojęcie „społeczeństwa pluralnego” zostało po raz pierwszy użyte przez Furnivalla w jego stu-
dium odnoszącym się do holenderskich Indii Wschodnich. Zob. John S. Furnivall, Netherland India, 
Cambridge University Press, Cambridge 1939, s. 446; tenże, Colonial Policy and Practice, New York 
University Press, New York 1956, ss. 303–312; Charles F. Keyes, The Golden Peninsula. Culture and 
Adaptation in Mainland Southeast Asia, University of Hawaii Press, Honolulu 1995, ss. 279–282. 
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dział pracy w Syjamie najłatwiej dało się zaobserwować w samym Bangkoku. Wiel-
ka wspólnota chińska (a ściślej mówiąc – wspólnoty, gdyż Chińczycy byli podzieleni 
ze względu na używany dialekt czy prowincję, z której pochodzili), dominujące elity 
syjamskie oraz zachodni handlowcy, dyplomaci i misjonarze nie tylko znajdowali 
zatrudnienie w innych sektorach gospodarki, ale też działali w innych organizacjach 
społecznych, mieli zróżnicowane interesy i wyobrażenia dotyczące przyszłości Syja-
mu i przyszłej własnej w nim roli. Etniczne napięcia w Syjamie jednak, przynajmniej 
początkowo, nie stały się tak wyraźne i nie przyjęły tak radykalnych form jak w in-
nych państwach Azji Południowo-Wschodniej. Działo się tak z kilku bardzo waż-
nych powodów. W holenderskich Indiach Wschodnich, w koloniach brytyjskich na 
Malajach czy w Indochinach Francuskich władze nakłaniały imigrantów chińskich 
(ale też hinduskich czy malajskich) do porzucania ich dotychczasowej tożsamości 
na rzecz tożsamości holenderskiej, brytyjskiej czy francuskiej. W ten sposób byli 
oni niejako w naturalny sposób przeciwstawiani kulturowo i politycznie miejscowej 
ludności. W Syjamie, któremu udało się jednak zachować suwerenność państwową 
i odrębność kulturową, Chińczykom łatwiej przychodziła asymilacja językowa, kul-
turowa i społeczna z krajem gospodarzy. Chociaż procesy imigracji „obcych” towa-
rzyszące otwieraniu się kraju na międzynarodową gospodarkę upodabniały Syjam do 
innych społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, to w innych obszarach kraj ten 
rozwijał się w sposób zasadniczo odmienny. Częściowo wynikało to z tego, że prze-
miany społeczne w Syjamie przełomu XIX i XX wieku nie były skutkiem decyzji 
obcych rządów kolonialnych, ale własnej elity państwowej29.

Wejście w życie postanowień rozlicznych umów prawno-międzynarodowych za-
wieranych przez rząd w Bangkoku, a zapoczątkowanych traktatem Bowringa, stano-
wiło moment przełomowy w historii kraju. Z perspektywy czasu można przyjąć, że 
za cenę częściowego zrzeczenia się swojej suwerenności Królestwu Syjamu udało 
się utrzymać jako jedynemu państwu w całym regionie przynajmniej formalną nie-
podległość. Ostatecznie okazało się też, że polityczne ustępstwa rządu w Bangkoku 
były znikome, a skutki klauzul gospodarczych zawieranych porozumień szybko za-
częły przynosić krajowi niespodziewane korzyści. Syjam rozpoczynał długą drogę 
do integracji ekonomicznej i politycznej ze zdominowanym przez światowe mocar-
stwa Zachodem. Do pewnego stopnia ubocznym skutkiem tych wydarzeń było za-
inicjowanie procesu przekształcania się Syjamu w nowoczesne państwo narodowe.

3.2. Budowa wspólnej przestrzeni politycznej
Proces ostrożnych reform politycznych i śmiałego otwierania się kraju na świat 
zewnętrzny częściowo zahamowała przedwczesna śmierć Mongkuta w 1869 roku. 
Wstąpienie na tron syna Mongkuta – młodziutkiego księcia Chulalongkorna – było 

29 Lysa Hong, Extraterritoriality in Bangkok in the Reign of King Chulalongkorn, 1868–1910: The 
Cacophonies of Semi-Colonial Cosmopolitanism, „Intinerario”, 27/2003, s. 133; Nicolaas A. Bootsma, 
The Recuperation of Sovereign Rights by Asian Countries, Circa 1870–1945, „Intinerario”, 29/2005, s. 55.
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obarczone znacznym ryzykiem. Zarówno Mongkut, jak i jego najbliżsi współpra-
cownicy obawiali się, poniekąd słusznie, prób politycznego podporządkowania kraju 
ze strony Wielkiej Brytanii. Groźba ta stawała się tym bardziej realna w obliczu 
rysującego się kryzysu sukcesji na tronie w Bangkoku. Pomiędzy różnymi koteriami 
dworskimi pojawiły się głosy podające w wątpliwość możliwość objęcia tronu przez 
zaledwie piętnastoletniego syna króla. Prawa Chulalongkorna zostały ostatecznie 
uznane dzięki wsparciu wpływowego, arystokratycznego klanu Bunnang. W zamian 
za to jego przywódca, książę Srisuriyawong, został mianowany regentem do czasu 
uzyskania pełnoletniości przez władcę30.  

Koronowany 11 listopada 1868 roku, Chulalongkorn jako nieletni miał niewiel-
ki wpływ na politykę. Nawet po zakończeniu regencji w 1873 roku znaczna część 
faktycznej władzy nadal spoczywała w rękach Srisuriyawonga, który rozważał na-
wet przejściowo likwidację monarchii i ogłoszenie ustroju republikańskiego, widząc 
siebie w roli przyszłego prezydenta państwa31. Pozycja monarchy uległa dalszemu 
osłabieniu w wyniku próby przejęcia władzy w państwie przez jego kuzyna i głów-
nego konkurenta do władzy księcia Wichaichana. Pomiędzy Chulalongkornem i Wi-
chaichanem już uprzednio dochodziło do nieporozumień na tle kompetencyjnym 
i prestiżowym. Książę jako uparat – drugi pod względem statusu członek rodziny 
królewskiej – nie tylko umacniał swoją pozycję polityczną w państwie, ale także 
cieszył się rosnącym poparciem europejskich przedstawicieli akredytowanych na 
dworze w Bangkoku32. Pod koniec 1874 roku Wichaichan, działając w porozumie-
niu z Brytyjczykami, dokonał nieudanej próby zamachu stanu33. Z pozoru nieistotny 
incydent, ograniczony głównie do manifestacji siły, mógł wywołać dla Syjamu po-
ważne reperkusje międzynarodowe. Przede wszystkim mógł być dla Brytyjczyków 
pretekstem do podjęcia interwencji, ta zaś z kolei mogła potencjalnie położyć kres 
pełnej suwerenności państwa. Szybka interwencja księcia Srisuriyawonga ponownie 
udaremniła taką możliwość. Upokorzony Wichaichan powrócił do swego pałacu jako 
uparat, pozbawiony aż do śmierci jakiegokolwiek udziału w życiu publicznym34. 
Chulalongkorn musiał się zaś pogodzić z sytuacją, że chociaż formalnie był władcą 
państwa, nie mógł samodzielnie i w pełni kontrolować jego spraw. Młody król musiał 
czekać aż do lat 80. XIX wieku, kiedy to Srisuriyawong, ze względu na wiek, nie był 

30 David K. Wyatt, King Chulalongkorn the Great: Founder of Modern Thailand, „Asia”, 2/1976, 
s. 6.

31 Tenże, Family Politics in Nineteenth Century Thailand, „Journal of Southeast Asian History”, 
9/1968, s. 224.

32 Vincent Frank, The Land of the White Elephant, Sampson Low, London 1873, ss. 151–152. Do gru-
py najbliższych współpracowników króla, których trzon stanowili jego najbliżsi krewni, należeli „Młodzi 
Syjamczycy”. Grupa obejmowała reformistycznie nastawionych przedstawicieli arystokracji, takich jak 
książę Phatsakorawong i Krasapkitkoson. Zob. Kullada K. Mead, The Rise and Decline..., s. 86. 

33 „Straits Times”, 16 stycznia 1875.
34 Szerzej na ten temat: Xie Shunyu, Siam and the British, 1874–75: Sir Andrew Clarke and the 

Front Palace Crisis, Thammasat University Press, Bangkok 1988; William S. Bristowe, Louis and the 
King of Siam, Chatto and Windus, London 1976, s. 45; Noel A. Battye, The Military, Government and 
Society in Siam 1868–1910: Politics and Military Reform during the Reign of King Chulalongkorn, 
Cornell University Press, Ithaca 1974, ss. 209–210. 
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już w stanie odgrywać aktywnej roli w polityce. Wówczas to Chulalongkorn podjął 
realizację planów, które miały całkowicie zmienić oblicze Syjamu35. 

Podstawowym celem króla i grupy skupionych wokół niego doradców stało 
się zreformowanie systemu administracyjnego państwa. Jeszcze na początku swe-
go panowania Chulalongkorn odbył zagraniczne podróże do Singapuru, sułtanatów 
malajskich, Batawii i Indii, przede wszystkim w celu osobistego zapoznania się 
z brytyjskim i holenderskim systemem administracyjnym36. Król miał świadomość 
co do konieczności zbudowania aparatu, który zapewniałby skuteczną kontrolę nad 
wszystkimi prowincjami królestwa, a zarazem chronił go przed stopniową dezinte-
gracją. Już wcześniej dwór w Bangkoku był świadkiem przejmowania przez kolo-
nialne mocarstwa peryferyjnych obszarów państwa – części sułtanatów malajskich 
czy Kambodży. Kolejne regiony – wasalny muang Chiang Mai na północy, lenne 
księstwo Luang Prabang, khmerskie prowincje Battambang i Siemreap oraz znaj-
dujące się wciąż pod kontrolą Syjamu sułtanaty malajskie na południu – mogły po-
dzielić ich losy. Konsolidacja władzy Bangkoku nad zewnętrznymi muang stawa-
ła się pilną potrzebą wobec ekspansjonistycznej polityki potęg kolonialnych. Choć 
zwierzchność administracji centralnej nad khmerskimi prowincjami Battambang 
i Angkor wydawała się w pełni potwierdzona, w wypadku Wieng Chai (Vientiane), 
Luang Prabang, Chiang Mai i wielu mniejszych muang kontrola władcy Syjamu mia-
ła charakter głównie ceremonialny. Ich związki z Bangkokiem ograniczały się co 
najwyżej do symbolicznego potwierdzania lennej zależności wobec monarchy. Choć 
z formalnego punktu widzenia lokalni panowie cao powinni być powoływani przez 
feudalnego pana w Bangkoku, w istocie – poszczególne muang pozostawały w pełni 
niezależnymi księstwami.

Szczególnie niepokorną prowincją było Chiang Mai, jak również otaczające je 
muang (Khon Muang), które wykazywały silne tendencje separatystyczne wobec 
stolicy. Już w 1870 roku pod pretekstem ochrony amerykańskich misjonarzy dzia-
łających na terenie prowincji regent Srisuriyawong po raz pierwszy wysłał na dwór 
w Chiang Mai królewskiego komisarza – phraya Thepworachana. Królewski ko-
misarz, wyposażony w bardzo szerokie kompetencje, miał za zadanie sprawowanie 
bezpośredniego nadzoru nad rządzącym tam panem feudalnym – cao37. Kontrola 
komisarza ulegała stopniowemu zacieśnieniu. W 1878 roku, kiedy cao Lampangu 
odważył się otwarcie zakwestionować suwerenność Bangkoku nad jego muang, sta-
nowisko komisarza zostało przekształcone w urząd gubernatora prowincji. Było to 

35 Niewątpliwy konfl ikt interesów pomiędzy Chulalongkornem i Sisuriyawongiem nie powinien 
prowadzić do mylnego postrzegania tego ostatniego jako zdecydowanego przeciwnika reform. Znaczna 
część przyszłych projektów reformatorskich Chulalongkorna została zapoczątkowana jeszcze w okresie 
regencji, zaś zasadniczy spór między królem a regentem nie dotyczył w istocie celowości reform pań-
stwa, lecz środków, jakie powinno się do tego celu wykorzystywać.   

36 David K. Wyatt, The Politics of Reform in Thailand: Education in the Reign of King Chulalong-
korn, Yale University Press, New Haven 1969, s.40; Noel A. Battye, The Military, Government and 
Society..., ss. 119–121. 

37 Daniel McGilvary, A Half Century Among the Siamese and the Lao, Fleming H. Revell, New York 
1912, ss. 102–129; Noel A. Battye, The Military..., s. 146. 
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równoznaczne z końcem resztek autonomii politycznej Khon Muang i przejęciem 
bezpośredniej kontroli nad prowincją przez administrację centralną. Postępowanie 
wobec księstwa Chiang Mai i sąsiednich muang zwiastowało przyszły kierunek re-
formy administracyjnej kraju38. 

Według podobnego scenariusza Bangkok zapewniał sobie pełną kontrolę nad ko-
lejnymi zewnętrznymi muang. W 1876 roku wojska Syjamu stłumiły rebelię chiń-
skich oddziałów Ho w laotańskich muang Vientiane i Luang Prabang. W kolejnym 
roku udało się uspokoić zamieszki w południowych prowincjach Ranong i Phuket. Za 
każdym razem Bangkok wykorzystywał pretekst zbrojnej interwencji do ogranicze-
nia autonomii wasalnych księstw i poddania ich bezpośredniej kontroli mianowanych 
gubernatorów. W 1892 roku król utworzył ministerstwo spraw wewnętrznych, powie-
rzając jego kierownictwo swojemu bratu księciu Damrongowi Rajanubhab. Przed no-
wym urzędem postawiono zadanie przejęcia całości władzy spoczywającej do tej pory 
w rękach wasalnych książąt i panów muang. Początkowo wasalnym władcom powie-
rzano stanowiska „gubernatorów prowincji” lub „naczelników dystryktu” w nowym 
systemie administracji prowincjonalnej. Stopniowo byli oni jednak zastępowani przez 
profesjonalnych urzędników mianowanych bezpośrednio przez Bangkok. Wzmoc-
nieniu związków łączących zewnętrzne muang ze stolicą miało też zapewne służyć 
wysyłanie na prowincję oddziałów wojska i powoływanie w ośrodkach regionalnych 
garnizonów podporządkowanych bezpośrednio centralnemu dowództwu.

Znaczne poszerzenie szeregów aparatu administracji publicznej pociągało za sobą 
znaczne koszty. Sytuacja ta wymagała ponownej reorganizacji systemu podatkowe-
go. Nowy system odebrał lokalnym władcom i panom muang zwyczajowe prawo 
„jedzenia ziemi” (kin muang), czyli zachowywania dla siebie części zebranych po-
datków. Chulalongkorn zniósł również system pośredników podatkowych – najczęś-
ciej Chińczyków, którzy zajmowali się poborem zobowiązań poddanych w imieniu 
państwa – zastępując ich ujednoliconą siatką poborców podatkowych39. 

Reformy administracji wiązały się z całkowitym odrzuceniem anachronicznego 
systemu zarządzania państwem, odziedziczonego po Ayutthayi i odzwierciedlające-
go kosmologiczne relacje. Likwidacji uległy stanowiska dwóch głównych ministrów 
królewskich kierujących resortami (krom) Mahatthai (dosł. ‘Wielki Taj’) i Kalahom 
(dosł. ‘miejsce spotkań dla żołnierzy’). W tradycyjnym systemie władzy obydwaj mi-
nistrowie wykonywali zasadniczo te same zadania sprowadzające się do administro-
wania i poboru podatków, czynili to jednak w dwóch różnych częściach królestwa. 
Krom Mahatthai był odpowiedzialny za mieszkańców północnej części kraju, krom 
Kalahom zaś za poddanych w części południowej. W rezultacie reformy z 1892 roku 
zadania tradycyjnych ministrów krom rozdzielono według poszczególnych funk-
cji pełnionych w aparacie państwowym. Powołano też wiele nowych ministerstw 
„funkcjonalnych” (krasuang). Redefi nicja administracji centralnej odzwierciedlała 
nie tylko dążenie do usprawnienia jej funkcjonowania, z wyraźnym podziałem zadań 

38 Daniel McGilvary, A Half Century..., s. 220; Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of 
the Geo-Body..., ss. 78–101.

39 Dilok Nabarath, Siam’s Rural Economy Under King Chulalongkorn, White Lotus Press, Bangkok 
2000, s. 314; Wira Wimoniti, Historical Patterns of Tax..., ss. 108–112.
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pomiędzy poszczególnych urzędników, ale także zmierzała do rozszerzenia zakresu 
bezpośredniej kontroli rządu centralnego, sprawowanej wobec poddanych40.

Jeszcze w 1874 roku Chulalongkorn ogłosił nominacje do nowo utworzonej Rady 
Państwa, która miała stanowić ciało doradcze dla monarchy w stanowieniu prawa. 
Wszyscy jej członkowie rekrutowali się z szeregów phraya, co oznaczało pominięcie 
w nominacjach starszych urzędników chaophraya, jak również członków rodziny 
królewskiej. Mianowanie Rady w tym kształcie było oczywistą próbą odsunięcia od 
władzy potężnych klanów rodzinnych odgrywających do tej pory główną rolę w apa-
racie rządzenia państwem. W Radzie Państwa Chulalongkorn stawiał na młodych, 
otwartych i dobrze wykształconych urzędników, którzy mieli stanowić wsparcie dla 
planowanych przez władcę reform i zaczątek budowy sprawnego aparatu biurokra-
tycznego nowego państwa41.   

Próby wzmocnienia doraźnej kontroli nad zewnętrznymi prowincjami były 
w pewnym sensie wyścigiem z czasem. W latach 80. XIX wieku zarówno Brytyjczy-
cy, jak i Francuzi znacznie rozszerzyli i umocnili swoje kolonialne panowanie w Bir-
mie, w Indochinach i na Malajach. Obydwa mocarstwa coraz wyraźniej traktowały 
Syjam jako potencjalne źródło pozyskiwania nowych terytoriów dla swych kolonii42. 
W połowie lat 80. XIX wieku Londyn kontrolował już bezpośrednio całą Birmę43. 
Zawarty w 1874 roku traktat w Pangkorze pozwolił Brytyjczykom na opanowanie 
niemal wszystkich terenów malajskich. Po 1863 roku Syjam pozostawał już ostatnim 
suwerennym państwem w całej Azji Południowo-Wschodniej. Francuzi rozszerzyli 
swój protektorat na środkowy i północny Wietnam oraz wykazywali coraz większe 
zainteresowanie rozszerzeniem swoich wpływów na obszary Laosu kontrolowanego 
jeszcze przez Syjam44. W 1886 roku poselstwo francuskie po raz pierwszy zażądało 

40 Kierujący Mahatthai został ministrem spraw wewnętrznych, zwierzchnik Kalahom zaś ministrem 
obrony. Ubocznym skutkiem reformy administracji centralnej i prowincjonalnej było opracowanie po 
raz pierwszy zintegrowanego planu obrony państwa, uwzględniającego po raz pierwszy całość jego te-
rytorium. Prawatkitchakanthahan samai Krungratanakosin, Phian Pathamanon, Bangkok 1974, ss. 58–
–63; Ali Farazmand, Administrative Reforms in Developing Nations, Praeger, Westport 2002, s. 247. 

41  Prachoom Chomchai, Chulalongkorn the Great, East Asian Cultural Studies Series, nr 8, The 
Centre for East Asian, Tokyo 1965, s. 37; Chaiyan Rajchagool, The Rise and Fall of the Thai Absolute 
Monarchy, White Lotus, Bangkok 1994, s. 96.

42 Nie należy zapominać, że część inicjatyw podejmowanych przez Paryż i Londyn można było in-
terpretować jako bezpośredni zamach na suwerenność całego państwa. W tym kierunku mogła zmierzać 
francuska inicjatywa budowy wzorowanego na Kanale Sueskim kanału Kra w południowym Syjamie, 
skracającego drogę morską pomiędzy Europą a Chinami. Zob. Herbert B. Smith, Historic Proposals for 
a Kra Canal: Their Impact on International Relations in Southeast Asia with Emphasis on British Per-
spectives, „Asian Profi le”, 3/1975, ss. 43–58. Szerzej na temat brytyjsko-francuskiej rywalizacji o tereny 
podległe Syjamowi: Jeshurun Chandran, The Contest for Siam 1889–1902: A Study in Diplomatic Ri-
valry, Pererbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur 1977.

43 Muang Htin Aung, Three Unpublished Papers by Harvey, Introduced, Explained and Commented 
Upon, „Journal of the Burma Research Society”, 63/1975, ss. 1–52. 

44 Z brytyjskimi i francuskimi siłami stojącymi u granic kraju dwór w Bangkoku stał wobec nieroz-
wiązywalnego dylematu przewidywanego kiedyś przez króla Mongkuta, który pisał do swego posła we 
Francji: „Czy lepiej przepłynąć rzekę, aby zaprzyjaźnić się z krokodylem, czy wypłynąć na morze i na-
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od Bangkoku uznania suwerenności Paryża nad wszystkimi obszarami położonymi 
na wschód od Mekongu45. Wobec niepowodzenia negocjacji w ramach specjalnej 
dwustronnej komisji granicznej i całej serii incydentów sytuacja uległa dalszemu 
zaostrzeniu. W lipcu 1893 roku pod groźbą wysłanych na rzekę Chao Phraya fran-
cuskich kanonierek królowi nie pozostało nic innego, niż zgodzić się na przyjęcie 
francuskiego ultimatum46. 

Z perspektywy czasu Syjam miał w porównaniu z innymi krajami regionu dużo 
szczęścia. Rząd w Bangkoku musiał wprawdzie oddać swe laotańskie muang, jak 
również wycofać oddziały z khmerskich prowincji Siemreap i Battambang, biorąc 
jednak pod uwagę ówczesną sytuacje geopolityczną, Francuzi z powodzeniem mogli 
się domagać ustanowienia protektoratu nad całym Syjamem albo przynajmniej prze-
jęcia kontroli nad laotańskojęzycznym Isaanem stanowiącym północno-wschodnią 
część współczesnej Tajlandii. Utrata zewnętrznych muang była jednak poważnym 
ciosem dla Chulalongkorna i tym bardziej utwierdziła go w przekonaniu o koniecz-
ności przyspieszenia reform państwa47. 

Jeszcze w styczniu 1885 roku grupa doradców kierowana przez księcia Prisa-
danga przedłożyła królowi szerokie opracowanie dotyczące zagrożeń suwerenności 
państwowej48. W obszernym dokumencie stwierdzano wprost, że utrzymanie suwe-
renności i integralności terytorialnej kraju wyłącznie na gruncie własnego potencjału 
militarnego czy zabiegów dyplomatycznych jest z góry skazane na niepowodzenie. 
Zgodnie z sugestią sformułowaną na końcu dokumentu jedyną szansą dla kraju było 
pokazanie cywilizowanemu światu, że Syjam przestał być państwem anachronicz-
nym i opresyjnym. Sugerowano wprowadzenie radykalnych reform wewnętrznych 
polegających na poszerzeniu uprawnień Rady Państwa, regulacji zasad sukcesji do 

tknąć się na wieloryba”. Cyt. za: Abbot L. Moffat, Mongkut: The King of Siam, Cornell University Press, 
Ithaca 1961, s. 124. Zob. też Victor G. Kiernan, Britain, Siam and Malaya: 1875–1885, „The Journal of 
Modern History”, 27/1956, ss. 1–20.

45 Duke Pensri, Les relations entre la France et le Thailande (Siam) au XIXe siecle d’apres les 
archives etrangeres, Chalermnit, Bangkok 1962, s. 121; Wichit Watakan Luang, Thailand’s Case, Thai 
Commercial Press, Bangkok 1941, ss. 31–32. 

46 Chandran Jeshurun, The Contest for Siam 1889–1902: A Study in Diplomatic Rivalry, Penerbit 
Universiti Kebang-saan Malaysia, Kuala Lumpur 1977, ss. 5–6; Auguste Pavie, Eine friedliche Erobe-
rung, Indochina 1888, Buchgemeinschaft, Vienna 1947, ss. 136–137; Claire Hirsfi eld, The Struggle for 
the Mekong Banks, 1892–1896, „Journal of Southeast Asian History”, 9/1968, ss. 25–31; Octave J.A. 
Collet, Etude politique et economicque sur le Siam modern, Hayez, Brussels 1911, ss. 26–30; Chaen 
Patchusanon, Sawat Chanthani (red.), Koraniphiphat rawang Thai kap Farangset lae Kanrop thi Pak-
nam Chaophraya samai, Kromyutha-su’ksathahanru’a, Bangkok 1967, s. 112; Likhit Dhiravegin, Demi 
Democracy: The Evolution of The Thai Political System, Times Academic Press, Singapore 1992, s. 103. 

47 Walter F. Vella, Chaiyo! King Vajiravudh and the Development of Thai Nationalism, The Universi-
ty Press of Hawaii, Honolulu 1978, s. 12; John MacGregor, Through the Buffer State: A Record of Recent 
Travels through Borneo, Siam and Cambodia, White, London 1896, s. 56.

48 Konkretna data przedłożenia dokumentu jest przedmiotem dyskusji uczonych. Zob. David K. Wy-
att, The Politics of Reform..., s. 89; Noel A. Battye, The Military..., s. 263; Manich Jumsai, Prince Pris-
dang’s Files on His Diplomatic Activities in Europe, 1880–1886, Chalermnit, Bangkok 1977, s. 257; 
Chula Chakrabongse, Lords of Life..., s. 261. 
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tronu czy wprowadzenia konstytucji49. Wskazywano konieczność dalszej reorien-
tacji aparatu administracji publicznej, a przede wszystkim wykorzenienia z niego 
wszechobecnej korupcji i nepotyzmu. Inne sugestie obejmowały jeszcze dalej idące 
przekształcenia w państwie, polegające na wprowadzeniu powszechnego prawa wy-
borczego, równości obywateli wobec prawa czy wolności słowa. Dokument, którego 
treść mogła jeszcze niedawno stanowić podstawę do wytoczenia procesu o zdradę 
stanu, został starannie przestudiowany przez Chulalongkorna. Choć władca pozostał 
wstrzemięźliwy wobec pomysłów demokratyzacji życia politycznego w Syjamie, 
głęboko wziął sobie do serca niektóre zalecenia autorów opracowania50.

Edykt królewski z 1892 roku, formalnie obwieszczający podjęcie kompleksowego 
programu reform w państwie, stanowił w istocie jedynie kulminację wielu działań ma-
jących na celu odnowienie struktur państwa51. Wśród reform idących we wskazanym 
przez grupę reformatorów kierunku znalazło się powołanie naczelnego dowództwa 
sił zbrojnych i marynarki pod kierunkiem królewskiego brata – księcia Phanurang-
si52. W 1887 roku podjął on działania ograniczające hazard i handel opium, podów-
czas wciąż ważnych źródeł dochodów skarbu państwa53. W tym kierunku zmierzał 
też sztandarowy projekt króla, mający na celu całkowite zniesienie niewolnictwa na 
terenie królestwa. Tradycyjny system niewolniczy w Syjamie miał odmienny charak-
ter niż w innych krajach. Niewiele łączyło go z prostą zasadą własności niewolnika, 
praktykowaną chociażby w Afryce, na Bliskim Wschodzie czy w Ameryce Północnej. 
Niewolnicy w większości wypadków stanowili osobistą służbę dworu królewskiego, 
arystokracji czy lokalnych panów muang. Niewolnik pozostawał ze swym panem 
w charakterystycznej także dla ludności wolnej relacji patron–klient, która wiązała się 
dla niego z gwarancją względnego bezpieczeństwa, a nawet dobrobytu. Trudno jasno 
określić, jakie przesłanki przyświecały osobiście Chulalongkornowi przy znoszeniu 
systemu niewolniczego w Syjamie, zwłaszcza że nie było żadnej presji społecznej, 
także ze strony samych niewolników, na ich szybką emancypację. Poza tym liczne 
koterie dworskie uważały postępowanie władcy za burzące odwieczny porządek spo-
łeczny. Prawdopodobnie król traktował niewolnictwo jako zwyczaj nieprzystający 
zupełnie do wizerunku nowoczesnego państwa, które chciał zbudować. Co więcej, 
miał uzasadnione powody, by się obawiać, że jego utrzymanie może wywołać falę 
zarzutów ze strony zachodnich mocarstw, a tego należało za wszelką cenę uniknąć54. 

49 Pełen tekst zob. Chai-Anan Samudavanija, Khattiya Kannasut (red.), Ruam Ekasan Kanmueang 
Kanpokkhrong Thai, B.E. 2411–2475, Social Science Association of Thailand, Bangkok 1974, ss. 47–75. 
Tekst tłumaczony na język niemiecki w: Hung-Guk Cho, Die thailändische Denkschrift des Jahres 1885 
und ihre historische Bedeutung (Mit einer vollständigen Übersetzung des Originaltexten, Hamburg Uni-
versity, Hamburg 1987.

50 Nigel Brailey, Two Views of Siam on the Eve of the Chakri Reformation, Kiscadale Publications, 
Whiting Bay 1989, ss. 19–24.

51 Fred W. Riggs, Thailand. The Modernization of a Bureaucratic Polity, East-West Center Press, 
Honolulu 1966, s. 117.

52 Noel A. Battye, The Military..., s. 276.
53  Prachoom Chomchai, Chulalongkorn..., ss. 66–72.
54 Wyzwolenie niewolników przez Chulalongkorna może być również postrzegane jako chęć pozy-

skania dodatkowych wpływów do kasy państwowej. Zgodnie ze zwyczajem niewolnicy byli zwolnieni 
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Zniesienie niewolnictwa było też elementem zasadniczej redefi nicji relacji pod-
danych wobec króla. Przed reformami Chulalongkorna chłopi i niewolnicy stanowili 
najniższy szczebel hierarchii społecznej. Rozciągała się ona w dół od króla poprzez 
liczne kategorie ministrów (krom), wasalnych władców, panów muang i gubernato-
rów aż po podporządkowaną im lokalną arystokrację. Reformy lat 90. XIX wieku 
eliminowały tę nadzwyczaj złożoną strukturę, zastępując ją uproszczonym i bardziej 
bezpośrednim systemem kontaktów króla i poddanych. Pomiędzy nimi znajdował 
się teraz tylko jeden szczebel pośredni: urzędnik królewskiej administracji – kha-
ratchakan – co można bardzo wymownie przetłumaczyć z tajskiego jako „sługa 
panującego”55. 

Choć reformy państwa podjęte w 1892 roku przez Chulalongkorna są często na-
zywane „cichą rewolucją”, nie oznacza to bynajmniej, że zyskały one natychmiasto-
wy poklask we wszystkich grupach społecznych56. Szybka przebudowa modelu po-
litycznego państwa i idąca z nią w parze transformacja społeczna wywołały rosnący 
opór różnych grup poddanych tajskiego władcy, szczególnie tych zamieszkujących 
bardziej odległe od stolicy prowincje. Już w 1892 setki chłopów zbuntowały się prze-
ciwko nowemu systemowi podatkowemu w Chiang Mai. Protesty wkrótce przero-
dziły się w chłopskie powstanie ludności Khun pod kierunkiem Phaya Phapa (Phaya 
Phapsongkrama) 57. Decyzja dworu w Chiang Mai o udzieleniu poparcia interweniu-
jącym tajskim oddziałom wojskowym przypieczętowała losy powstańców. Podobnie 
krwawo została stłumiona kolejna próba wywołania powstania przez Phaya Phapa, 
podjęta w 1890 roku58. 

Rebelie Phaya Phapa z lat 1889–1890 okazały się mało znaczącymi incydentami 
w porównaniu z wielkim powstaniem, które wybuchło w północno-wschodniej Taj-
landii w latach 1901–1902. Mieszkańcy niewielkich muang północnego wschodu, 
rządzonych przez lokalnych laotańskich cao, nie byli skłonni podporządkować się 
nowym, wyznaczonym przez Bangkok administratorom. Co gorsza, przyłączenie 
obszarów położonych na lewym brzegu Mekongu do Indochin Francuskich utwier-
dzało ich w przekonaniu, że cały ich dotychczasowy świat legł w gruzach. Pojawiali 
się liczni mesjańscy przywódcy duchowi (phu mi bun), którzy głosili nadejście nie-

ze świadczenia obowiązkowej daniny pracy na rzecz państwa (corvée) i regulacji zobowiązań podatko-
wych. Zob. Barend J. Terwiel, Bondage and Slavery in Early Nineteenth Century Siam, [w:] Anthony 
Reid (red.), Slavery Bondage and ..., ss. 118–137; Jörg Wolff, Politische Kultur und Staatsverständnis in 
Thailand, „Auslandsinformationen”, 2/1986, ss. 32–33.

55 Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam, 1892–1915: The Ministry of the Interior un-
der Prince Damrong Rajanubhab, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1977, ss. 32–44.

56 Fred W. Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity, East-West Center Press, 
Honolulu 1966, s. 111; Likhit Dhiravegin, Demi Democracy: the Evolution of the Thai Political System, 
Times Academic Press, Singapore 1992, s. 96.

57 Khun to tajskojęzyczna ludność pochodząca z obszaru Kengtung w Birmie.
58 Ansil J. Ramsay, Modernization and Reactionary Rebellions in Northern Siam, „Journal of Asian 

Studies”, 38/1979, ss. 283–297. Ani Francja, ani Wielka Brytania nie zdecydowały się na wykorzystanie 
wewnętrznej słabości Syjamu. Wstrzemięźliwość ta nie wynikała bynajmniej z poszanowania suweren-
ności Syjamu, lecz stanowiła rezultat francusko-brytyjskiego porozumienia, według którego Syjam miał 
odgrywać rolę państwa buforowego pomiędzy ich dominiami kolonialnymi.
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uchronnej apokalipsy. Niektórzy z nich zachęcali swoich zwolenników do przepro-
wadzania ataków na tajskie posterunki wojskowe. Jednej z grup udało się przejąć 
kontrolę nad niewielkim nadrzecznym miasteczkiem Khemmarat. Spowodowało to 
dalszą eskalację powstania, które po raz kolejny musiało zostać krwawo stłumione 
przez wojsko59.

Rebelia z 1902 roku w Kraju Szanów w północnym mieście Phrae i narastają-
ce napięcie w sułtanatach malajskich na południu również miały swoje przyczyny 
w reformach lat 90 XIX wieku60. Chociaż ponowne użycie wojska przywróciło kon-
trolę Bangkoku nad tymi obszarami, zarówno książę Damrong, jak i sam król powo-
li dochodzili do przekonania, że rządzenie krajem wyłącznie za pomocą siły może 
w dłuższym horyzoncie czasu okazać się niemożliwe. Dlatego kolejne dekady po-
święcono na tworzenie wspólnej dla wszystkich mieszkańców Syjamu tożsamości, 
promowanie narodowej kultury i budowę zrębów jednolitego państwa narodowego61. 
Mimo że u schyłku panowania Chulalongkorna Syjam utracił na rzecz Francji i Wiel-
kiej Brytanii kolejne skrawki swego terytorium, Bangkok zachował wciąż kontrolę 
nad żyznymi Równinami Centralnymi, księstwem Lanna na północy oraz częścią 
laotańsko- i khmerskojęzycznych obszarów na północnym wschodzie. Pod jego pa-
nowaniem utrzymały się też sułtanat Pattani i kilka innych terenów malajskich na 
południu. Przed rządzącymi pojawiła się konieczność nakłonienia mieszkańców tych 
prowincji nie tylko do podporządkowania się instytucjom scentralizowanego pań-
stwa, ale także sprawienia, by poczuli oni, że należą do jednego, wspólnego narodu.  

3.3. Budowa wspólnej przestrzeni religijnej 

Podjęte przez Chulalongkorna próby zasadniczych reform zmierzających do uno-
wocześnienia struktur państwowych powinny być równoznaczne z ostatecznym po-
rzuceniem zapożyczonego z hinduizmu kosmologicznego porządku politycznego62. 
Tymczasem paradoksalnie Chulalongkorn, podobnie jak jego ojciec, powrócił do 
wielu braministycznych rytuałów z okresu Ayutthayi. Rytuały te, uzupełnione o sym-
bolikę buddyjską, często nasuwały postronnym obserwatorom analogie do zindia-

59 Charles F. Keyes, Millennialism, Theravada Buddhism and Thai Society, „Journal of Asian Stu-
dies”, 36/1977, ss. 283–302; Yoneo Ishii, A Note on Buddhistic Millenarian Revolts in Northeastern 
Siam, „Journal of Southeast Asian Studies”, 6/1975, ss. 121–126; Constance M. Wilson, The Holy Man 
in the History of Thailand and Laos, „Journal of Southeast Asian Studies”, 28/1997, ss. 345–355. 

60  Thanet Aphornsuvan, Rebellion in Southern Thailand: Contending Histories, Institute of Sout-
heast Asian Studies, Singapore 2007, ss. 25–49; Neil A. Englehart, Resource Confl ict and Ethnic Peace 
in Northern Thailand, „Asia Pacifi c Viewpoint”, 49/2008, s. 104; Thai National Archives, Bangkok, 
Thailand R. 5 M. 63/3, 

61 Wang Gungwu, Nation-building: Five Southeast Asian Histories, Institute of Southeast Asian Stu-
dies, Singapore 2005, s. 26; Matthew Copeland, Contested Nationalism and Overthrow of the Absolute 
Monarchy in Siam, Australian National University, mimeo, Canberra 1993, s. 29. 

62 Clifford Geertz, Negara..., ss. 98–121 i 131–132; tenże, Islam Observed, Chicago University 
Press, Chicago 1968, s. 36.
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nizowanych modeli „państwa-teatru” i z całą pewnością nie mieściły się w kanonie 
nowoczesnego państwa europejskiego, do którego Chulalongkorn zwykł się odwoły-
wać. Władca Syjamu rozumiał jednak, że nowoczesne instytucje państwowe muszą 
mieć podbudowę i uzasadnienie w sferze symbolicznej. Niektórzy badacze odnosili 
tajskie rozumienie rytuałów w „państwie-teatrze” do rozpowszechnionej w całej Azji 
Wschodniej antropologicznej formuły „zachowywania twarzy”. Podobnie jak zacho-
wywanie – niezależnej od własnych przekonań i uczuć – maski w relacjach między-
ludzkich, „państwo-teatr” miało stanowić pewną symboliczną idealizację struktur 
politycznych63. 

W opinii Chulalongkorna, prawdopodobnie w podobny sposób jak w opisywa-
nych przez Geertza państwach hinduistycznych, władza powinna się opierać raczej 
na rytuałach i symbolach niż na przemocy. Państwo ostatecznie nie miało „specja-
lizować się” w tyranii czy podboju, lecz w wyrafi nowanym spektaklu kulturowym. 
W przeciwieństwie do opisywanego przez Geertza Bali, spektakl ten nie był jednak 
celem samym w sobie, lecz przemyślanym środkiem prowadzącym do budowy zin-
tegrowanego państwa narodowego64. 

Jednak trwanie przy starych, wywodzących się jeszcze z Ayutthayi, rytuałach 
legitymizujących władzę okazywało się coraz mniej skuteczne. W nowym tajskim 
państwie mieszkała coraz liczniejsza i coraz bardziej zróżnicowana populacja. Dla 
rosnącej mniejszości chińskiej symbolika bramińskich rytuałów była całkowicie 
niezrozumiała. Podobnie nie miała ona zbyt wielkiego znaczenia dla mieszkańców 
bardziej odległych prowincji królestwa. O ile relikty hinduistycznej kosmologii tra-
ciły na znaczeniu, o tyle buddyzm pozostawał nadal istotnym źródłem legitymizacji 
władzy. Jednak i on musiał stawiać czoła nowym wyzwaniom pojawiającym się w re-
zultacie konfrontacji z zasadniczo odmiennym światem Zachodu – ukształtowanym 
przez rewolucję przemysłową i idee oświecenia oraz opartym na wspierających kolo-
nialną ekspansję chrześcijańskich instytucjach. To właśnie ekspansja świata zachod-
niego zainicjowała w Tajlandii unowocześnienie gospodarki i modernizację struktur 
handlowych, co w dalszej konsekwencji pociągało za sobą głębokie przeobrażenia 
w stylach życia i erozję tradycyjnych systemów wartości. Stare wizje państwa były 
podważane przez konkurencyjne, obce systemy ideologiczne, takie jak socjalizm, 
demokracja, a nade wszystko nacjonalizm. W nowoczesnym państwie czynnikiem 
jednoczącym wszystkich mieszkańców powinno się stać powszechne przekonanie 

63 Rosalind C. Morris, In the Place of Origins: Modernity and Its Mediums in Northern Thailand, 
Duke University Press, Durham–London 2000, s. 48. 

64 Odnawiane rytuały obejmowały szerokie spektrum praktyk. Król kultywował szczególną formę 
honoryfi kacyjnego języka (radjasdpda) używanego przy zwracaniu się do monarchy przez poddanych. 
Przywrócono wiele zapomnianych praktyk związanych ze składaniem ofi ar czy rytuałami koronacyjny-
mi. Dokonano rewizji symboliki licznych królewskich regaliów, opracowano szczegółowy protokół kró-
lewskich audiencji, jak również reaktywowano celebrowane przez władcę festiwale (pierwszych owo-
ców, huśtawki, królewskiej orki). Quaritch H.G.Wales, Siamese State Ceremonies: Their History and 
Function, Bernard Quaritch, London 1931, s. 166; Mary L. Grow, Laughter for Spirits, A Vow Fulfi lled: 
The Comic Performance of Thailand’s Lakhon Chatri Dance-Drama, University of Wisconsin, Madison 
1991, ss. 90, 95; Maurizio Peleggi, Lords of Things: The Fashioning of the Siamese Monarchy’s Modern 
Image, University of Hawaii Press, Honolulu 2002, s. 15. 
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o wspólnej przynależności do jednego narodu, legitymizacja władcy zaś powinna się 
opierać na reprezentowaniu wspólnych „interesów narodowych” 65.

Choć to syn Chulalongkorna i jego następca Vajiravudh są powszechnie uznawani 
za ojców tajskiego politycznego nacjonalizmu, to jego fundamenty sięgają jeszcze 
panowania Mongkuta. Konstruowanie tajskiego nacjonalizmu opierało się na doko-
nywaniu nieustannej, selektywnej interpretacji tradycji i jej promocji jako wspól-
nego dziedzictwa wszystkich „Tajów”. Takie jednoczące dla wszystkich poddanych 
praktyki zostały zapoczątkowane wraz z pierwszymi reformami buddyzmu wprowa-
dzonymi przez króla Mongkuta66. Znalezienie wspólnej płaszczyzny religijnej dla 
wszystkich poddanych wydawało się zadaniem względnie łatwym z racji zdecydo-
wanej dominacji buddyzmu w królestwie. Nieliczne wspólnoty animistyczne na pół-
nocnym zachodzie czy muzułmańskie na południu lokowały się w oczywisty sposób 
na marginesie społeczeństwa. Za czasów Chulalongkorna pojawiały się już jednak 
radykalne poglądy, że marsz kraju ku nowoczesności powinien być równoznaczny 
z jego chrystianizacją. Hasła takie głosili między innymi wspierani przez zachodnich 
misjonarzy działacze ruchu Młodych Syjamczyków, ale nie trafi ały one na nazbyt 
podatny grunt w społeczeństwie. Opinii tych nie podzielał też sam władca, świadom, 
że formalne poparcie chrześcijańskiego prozelityzmu mogłoby się stać zarzewiem 
otwartego konfl iktu z wyznawcami buddyzmu, a nawet wojny domowej. Jednak za-
równo Mongkut, jak i Chulalongkorn z niepokojem i pewną fascynacją patrzyli na 
scentralizowane struktury chrześcijaństwa w mocarstwach kolonialnych, które były 
gwarantem nie tylko legitymizacji władzy, ale także zapewniały symboliczną jed-
ność wszystkich poddanych67.  

 Niemniej także znaczenie buddyzmu theravada jako wspólnej płaszczyzny sym-
bolicznej dla wszystkich poddanych tajskiej monarchii nie było wcale takie oczy-
wiste. Wiązało się to zresztą nie tylko z rosnącą wspólnotą chińskich imigrantów 
– wyznawców alternatywnej odmiany tej religii, czyli mahayana. Już Mongkut zda-
wał sobie sprawę z tego, że w buddyjskie praktyki religijne w państwie włączono 
wiele lokalnych zwyczajów zupełnie obcych ich pierwotnym, kanonicznym formom. 
Jak już wspomniałem, sprawiało to, że tajski buddyzm theravada stawał się z po-
kolenia na pokolenia coraz bardziej zróżnicowanym systemem religijnym. Także ze 
względów doktrynalnych duchowieństwo buddyjskie było wewnętrznie podzielone 
i bardzo luźno zorganizowane. W samym księstwie Chiang Mai działało 97 miej-
skich i 243 wiejskie wspólnoty klasztorne (hua wat) zorganizowane w 23 okręgi 
(muat ubosot). W każdym z nich niezależnie wyświęcano mnichów. Każdy cieszył 
się właściwie niczym nieograniczoną autonomią, zarówno wymiarze administracyj-
nym, jak i religijnym. Dość powiedzieć, że w samym Chiang Mai działało wów-
czas 18 sekt (nikaya) stosujących odmienne interpretacje doktryny, rytuału czy dy-

65 Juliane Schober, The Theravada Buddhist Engagement with Modernity in Southeast Asia: Whither 
the Social Paradigm of the Galactic Polity?, „Journal of Southeast Asian Studies”, 26/1995, s. 315.

66  Eric Cohen, Thai Society in Comparative Perspective: Collected Essays, t. I, White Lotus, Bang-
kok 1991, s.16.

67 Kullada K. Mead, The Rise and Decline..., s. 78.
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scypliny klasztornej (vinaya)68. Waty buddyjskie w Syjamie, stanowiące połączenie 
klasztoru i właściwej świątyni, stanowiły też podstawową, jeśli nie jedyną, instytucję 
kulturalną, społeczną i polityczną obecną na prowincji. Tajska obyczajowość dodat-
kowo czyniła z wat symboliczne centrum lokalnej wspólnoty, jego charakter zaś był 
w dużej mierze funkcją otaczającej go społeczności. 

Z uwagi na to, że reguła klasztorna zakazywała mnichom podejmowania pra-
cy zarobkowej, buddyjski wat mógł przetrwać jedynie dzięki ofi arności sponsorów. 
Mimo że najważniejsze świątynie mogły liczyć na patronat władców czy możnych 
panów muang, większość wiejskich świątyń utrzymywało się z datków lokalnych 
wspólnot. Rzutowało to na wytworzenie się pomiędzy wat a otaczającą go społecz-
nością stanu dynamicznej symbiozy. Fakt, iż wspólnoty lokalne były znacznie zróż-
nicowane zarówno pod względem społecznym, jak i kulturowym, przyczyniał się do 
rosnącej regionalnej dywersyfi kacji buddyzmu69.

Co gorsza w Syjamie, podobnie jak w wielu innych państwach buddyjskich, re-
lacje pomiędzy panującym i aparatem administracyjnym państwa z jednej strony 
a sangha podzieloną na poszczególne szkoły z ich regionalnymi odmiennościami 
z drugiej opierały się głównie na patronażu i opiece sprawowanej przez państwo. 
Jednak wszelkie próby bezpośredniej ingerencji przez instytucje państwowe w spra-
wy religijne napotykały otwarty opór duchownych, który w skrajnych sytuacjach, tak 
jak w przypadku króla Taksina, mógł doprowadzić nawet do obalenia władcy. Pod-
porządkowanie sangha buddyjskiej władzy państwowej i uczynienie z niej posłusz-
nego narzędzia w realizacji polityki musiało siłą rzeczy stanowić jeden z priorytetów 
polityki Chulalongkorna70. 

Choć próby ujednolicenia i podporządkowania sangha władzom świeckim były 
podejmowane już wcześniej, systematyczne działania zmierzające w tym kierunku 
zapoczątkowano dopiero za panowania króla Mongkuta71. Powstała jeszcze za jego 
rządów i z jego wsparciem w 1833 roku sekta buddyjska thammayut nikaya (pali 
dhamma ’nauczanie Buddy’, yutti ’w zgodzie z’) przystąpiła do oczyszczania buddy-
zmu z wszystkich naleciałości animistycznych i braministycznych oraz zbudowania 
jednolitej instytucji życia religijnego, obejmującej wszystkich wyznawców buddy-

68 Aroonrut Wichienkeeo, Völker Grabowsky, Ethnic Groups in Chiang Mai at the Turn of the Twen-
tieth Century: A Study Based on Names of Old Monasteries, materiał z IAHA Conference, Chulalong-
korn University, 22 maja 1996; Kwanchewan Srisawat, The Karen and the Khruba Khao Pi Movement: 
A Historical Study of the Response to the Transformation in Northern Thailand, Ateneo de Manila Uni-
versity, Manila 1988, ss. 39–43.

69  Phra Brahmagunabhon, Thai Buddhism in the Buddhist World, Mahachulalongkornrajvidyalaya, 
Bangkok 2005, ss. 23–45.

70 Stanley J. Tambiah, Buddhism and Spirit Cults in North-East Thailand, Cambridge University 
Press, New York 1970, s. 64; Thomas A. Kirsh, Modernizing Implications of Nineteenth Century Re-
forms in the Thai Sangha, [w:] Bardwell Smith (red.), Religion and Legitimation of Power in Thailand 
and Burma, Anima Books, Chambersburg 1978, s. 56; Phra Rajavaramuni, Tradition and Change in 
Thai Buddhism, „Bulletin for The Center for the Study of World Religions”, jesień 1981, Harvard 
University, s. 20.

71 Stanley J. Tambiah, Buddhism and Spirit..., ss. 77–78.
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zmu w kraju72. Do dziś sekta ta nie jest dominującą pod względem liczby mnichów 
organizacją religijną i ciągle rywalizuje z zastanym, masowym, ale też bardzo zróż-
nicowanym wewnętrznie porządkiem maha nikaya (pali ‛wielki zbiór’). Thammayut, 
pozostając organizacją elitarną, dysponowała jednak znaczną przewagą w postaci ot-
wartego poparcia udzielanego jej przez dwór. W konsekwencji oznaczało to także, że 
z czasem hierarchia duchowna tajskiego buddyzmu i stanowiska opatów w głównych 
świątyniach zostały zdominowane przez jej przedstawicieli73. 

Doktryna szkoły thammayut nie była rewolucyjnym przełomem wobec zastanych 
sekt buddyjskich. Odmienności manifestowały się głównie w wymiarze dyscypliny 
i rytuału74. Do istotnych kwestii urastały w tym przypadku debaty dotyczące sposobu 
upinania szat przez mnichów czy noszenia żebraczej miski. Wszystkie zasady rytu-
alne wprowadzane przez thammayut odwoływały się jednak do skrupulatnie przy-
gotowanych analiz historycznych i lektury oryginalnych świętych tekstów75. Od lat 
30. XIX wieku thammayut patronowała też wielkiemu dziełu przekładu kanonicznych 
tekstów tripitaka z pali. Za panowanie króla Chulalongkorna ta nowa formuła buddy-
zmu została otwarcie wykorzystana jako instrument reformy całej wspólnoty sangha, 
w tym mnichów spoza sekty thammayut76. Za ostatecznego twórcę nowej, „narodo-
wej” formuły buddyzmu uchodzi syn Mongkuta i brat Chulalongkorna – książę Va-
jiranana. W młodości Vajiranana jako mnich został opatem jednej z najważniejszych 
świątyń buddyjskich w Bangkoku – Wat Bowonniwet. Z czasem stał się duchowym 
przywódcą całej reformatorskiej, „państwowej” sekty thammayut77. Reformy religijne 
wprowadzane przez Vajirananę stanowiły integralną część szerszego programu mają-
cego na celu realizację wizji nowoczesnego państwa narodowego w Syjamie78. 

Książę Vajiranana zaczął pracować nad ujednoliceniem odmiennych rytów bud-
dyjskich praktykowanych w różnych częściach kraju i zbudowania jednej sanghi bud-
dyjskiej podporządkowanej władzy królewskiej. Jednym z pierwszych kroków zmie-
rzających w tym kierunku było wprowadzenie w 1898 roku we współpracy z księciem 
Damrongiem jednolitego programu nauczania dla wszystkich szkół przyklasztornych 
znajdujących się na terenie kraju. Wkrótce kolejne reformy systemu edukacyjnego 
wyprowadziły nauczanie przedmiotów świeckich z terenów buddyjskich watów, ale 

72 Niels Mulder, Inside Southeast Asia: Religion, Everyday Life, Cultural Change, The Pepin Press, 
Amsterdam 1996, s. 19; Jim Taylor, Forest Monks and the Nation-State: An Anthropological and Histo-
rical Study in Northeastern Thailand, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1993, ss. 59–62. 

73 Phyllis Granoff, Pilgrims, Patrons, and Place: Localizing Sanctity in Asian Religions, UBC Press, 
Vancouver 2003, s. 113.

74  Jinananda Bhikshu, Four Buddhist Councils, [w:] P.V. Bapat (red.), 2500 Years of Buddhism, The 
Publications Division, Delhi 1959, ss. 35–55. 

75 Thomas A. Kirsh, Modernizing..., s. 58.
76 Charles F. Keyes, The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia, 

University of Hawaii Press, Honolulu 1995, ss. 104–105.
77 Szczegółowy opis działalności księcia Vajiranany znajdujemy w: Craig J. Reynolds (red.) 

Autobiography: The Life of Prince-Patriarch Vajiranana of Siam, 1860–1921, Ohio University Press, 
Ohio 1979.

78 Peter A. Jackson, Buddhism, Legitimation, and Confl ict: The Political Functions of Urban Thai 
Buddhism, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1989, s. 67.
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na podstawie dotychczasowych doświadczeń Vajiranana zbudował jednolity program 
kształcenia dla członków nowicjatu i samych mnichów. Przygotowane w ramach tego 
programu podręczniki, napisane w nowym „standardowym” języku tajskim, prezen-
towały buddyjskie doktryny i historię z odwołaniami do kanonicznych tekstów, ko-
mentarzy i źródeł historycznych. Przedstawiały możliwie najczystszy i najbardziej 
pierwotny wariant buddyjskich zasad i rytuałów, pomijając jakiekolwiek popularne 
teksty wywodzące się z „ludowych” wersji buddyzmu, uprzednio często wykorzysty-
wane przez mnichów w prowincjonalnych klasztorach79.

W 1902 roku król wydał edykt wprowadzający zasadnicze reformy w struktu-
rze buddyjskiej sangha. Dokument składał się z 45 artykułów uporządkowanych 
w osiem rozdziałów80. W preambule edyktu znajdujemy uzasadnienie systemowego 
charakteru podjętych reform: 

Zmiany przepisów prawa i podjęte reformy systemu administracyjnego państwa przyniosły już 
dający się zauważyć rozwój i postęp kraju [...] jest oczywiste, że organizacja wspólnoty mnichów 
buddyjskich (sanghi) nie powinna być uznana za sprawę mniejszej wagi dla rozwoju i rozkwitu 
zarówno samego buddyzmu, jak i całego państwa [...] właściwie zorganizowana sangha będzie 
służyć silniejszej integracji, większej liczby wyznawców z buddyzmem [...], a pod kierunkiem 
mnichów przyczyni się do tego, że ich życie będzie zgodne z naukami Buddy81.

Tym samym akt z 1902 roku powoływał do życia ujednoliconą i zhierarchizowaną 
wspólnotę sangha pod kierunkiem najwyższego, wyznaczanego przez władcę patriar-
chy –‘sangharat (dosł. ‘król’ raja sanghi). Aby się upewnić, że lokalne wspólnoty 
sangha zechcą się podporządkować przepisom reformy, Vajiranana powołał dodatko-
wo prowincjonalnych patriarchów. Ich uprawnienia przypominały raczej prerogatywy 
gubernatorów czy komisarzy wyznaczanych przez drugiego z braci króla – księcia 
Damronga – w ramach reformy administracji prowincji niż tradycyjnych przywódców 
religijnych. Sprowadzenie hierarchii duchownej do roli królewskich urzędników po-
wodowało zasadniczą zmianę w defi niowaniu ich pozycji społecznej. O miejscu mni-
cha w hierarchii duchownej decydowały jego szczególne cechy: charyzma, przymioty 
charakteru, asceza czy zdolności magiczne. Na określenie jego pozycji w hierarchii 
społecznej wpływały lokalne elity bądź wręcz sami wieśniacy. Chłopi w Isaanie nada-
wali nawet szczególnie szanowanym mnichom „królewskie tytuły”, nie oglądając się 
na stolicę. Od czasu reform podział przywilejów dla członków sangha został jednak 
poddany ścisłej kontroli Bangkoku, a konstrukcja organizacyjna tajskiego buddyzmu 
stanowiła bezpośrednie odwołanie do hierarchicznych zasad scentralizowanej biuro-
kracji, które były stosowane również w innych obszarach administracji publicznej82. 

79 Charles F. Keyes, Buddhist Politics and Their Revolutionary Origins in Thailand, „International 
Political Science Review”, 10/1989, ss. 121–142.

80 Więcej na temat edyktu z 1902 roku zob. w: Ishii Yoneo, Sangha, State, and Society: Thai 
Buddhism in History, University of Hawaii Press, Honolulu 1986, ss. 69–78.

81 Somboon Suksamran, Buddhism and Politics in Thailand: A Study of Socio-political Change and 
Political Activism of the Thai Sangha, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1982, ss. 37–38.

82 Tenże, Political Patronage and Control over the Sangha, Research Notes and Discussions Paper, 
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1981, ss. 20–23. 
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Jednym z najbardziej istotnych, a zarazem kontrowersyjnych elementów reformy 
z 1902 roku był zapis mówiący o tym, że żaden mnich nie może wyświęcić nowego 
członka sangha, jeśli nie został uprzednio wyposażony w takie uprawnienia przez 
najwyższego patriarchę. Podważało to dotychczasowe uświęcone tradycją prawo, 
zgodnie z którym po 10 latach każdy mnich nabywał uprawnienia do wyświęcania 
nowych członków sanghai. Inny przepis, zapewniający kontrolę patriarchy nad lokal-
nymi wspólnotami, przewidywał obowiązek rejestracji w klasztorach wszystkich osób 
przyjmowanych do nowicjatu (samnera) bądź wyświęcanych na mnichów (bhikku) 83. 

Wprowadzanie w życie postanowień reformy zajęło wiele lat. Liczne wspólno-
ty lokalne na prowincji zupełnie nie rozumiały i nie przyjmowały do wiadomości 
nowych regulacji. Praktyki religijne w wielu wioskach wciąż odbywały się tak, jak 
to się działo od pokoleń. W niektórych rejonach kraju, zwłaszcza na północy, za-
znaczył się bardzo wyraźny i zorganizowany opór przeciwko podjętym reformom. 
Mieszkańcy północnego Syjamu, podobnie jak ich sąsiedzi z Laosu i Birmy, dzie-
lili długą tradycję mistycznej odmiany buddyzmu theravada, zwanego buddyzmem 
yuan84. Tradycja ta – przejmująca wiele elementów z animizmu – ukształtowała się 
prawdopodobnie jeszcze na przełomie XIV i XV wieku w państwie Lanna. Buddyści 
yuan posługiwali się wspólnym pismem (tham) i własną literaturą religijną. Ich trzon 
stanowili świątobliwi „leśni mnisi”, znani też jako ton bun (dosł. ‘źródła łaski’). Zna-
ni ze skrajnego ascetyzmu „leśni mnisi” mobilizowali lokalne wspólnoty wiejskie 
do naprawy starych i wznoszenia nowych obiektów świątynnych. Jak powszechnie 
uważano, udział w tego typu projektach pozwalał na szybkie nabycie łaski niezbęd-
nej do osiągnięcia nirwany85. Lokalna ludność wierzyła ponadto w ponadnaturalne 
właściwości „świętych mnichów” jako bodhisattwów i ich zdolność do uzdrawiania. 

Opór przeciwko podjętym próbom reform zaczął się przeradzać w poważny kry-
zys polityczny na początku lat 30. XX wieku, kiedy to Khruba Srivijaya – uznany 
autorytet religijny z północy – odmówił respektowania poleceń władz tajskiej sang-
ha. Srivijaya kwestionował zwłaszcza przepisy odmawiające mu prawa do wyświę-
cania nowych mnichów i nowicjuszy bez specjalnej delegacji udzielanej każdorazo-
wo przez władze sangha. Za odmowę podporządkowania się z nowym regulacjom 
Srivijaya został skazany na areszt domowy w świątyni w Lamphunie, to jednak tylko 
umocniło jego popularność wśród wiernych. Kryzys sięgnął szczytu w 1935 roku po 
tym, jak próby zdyscyplinowania niepokornego mnicha nie przyniosły wyraźnych 

83 Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam, 1892–1915: The Ministry of the Interior un-
der Prince Damrong Rajanubhab, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1977, s. 75.

84 Termin „buddyzm yuan” został stworzony przez misjonarza Williama Dodda; po raz pierwszy 
pojawił się w jego książce: The Tai Race: Elder Brother of the Chinese, The Torch Press, Cedar Rapids 
1923.

85 Tanabe Shigeharu, Nung leuang nung dam: Tamnan khong phu nam chao na haeng Lannathai 
[Ubrani na pomarańczowo, ubrani na czarno: studium przywódców chłopskich w Lanna], Sangsan 
Publishing House, Bangkok 1986, s. 223; Sangba Suphapha, Chiwit lae ngan Khruba Siwichai [Życie 
i praca Khruba Siwichai], Khlangwitthaya, Bangkok 1956, ss. IX–XI, cyt. za: Charles F. Keyes, The 
Death of Two Buddhist Saints, „Journal of the American Academy of Religion. Thematic Studies”, 
3–4/1982, s. 149.
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rezultatów. Khruba Srivijaya wraz z rosnącą rzeszą zwolenników byli gotowi na sta-
wianie oporu władzom sangha, a nawet na otwartą konfrontację z państwem. Srivi-
jaya został publicznie oskarżony o bunt, a setki sprzyjających mu mnichów z północy 
zostało aresztowanych. Rozwój wypadków groził wybuchem wojny domowej i sece-
sją północnych muang86. 

W tym krytycznym momencie Khruba Srivijaya wyraził zgodę na częściowe pod-
porządkowanie się postanowieniom reformy. Ostatecznie osiągnięto pełen kompro-
mis, na mocy którego władze sangha pozwoliły na kontynuowanie lokalnych, trady-
cyjnych praktyk w klasztorach północnej Tajlandii, w zamian za co Khruba Srivijaya 
akceptował zasadę o wyłącznym prawie najwyższego patriarchy do decydowania 
o wyświęcaniu mnichów87. Choć zatem rzeszom gorących zwolenników Khruby Sri-
vijayi udało się zmusić Bangkok do odstąpienia od prób całkowitego zniszczenia 
tradycji yuan, kompromis z dysydentami ostatecznie utorował drogę do integracji 
północnego duchowieństwa z ogólnopaństwowymi strukturami zhierarchizowanej 
i scentralizowanej sangha. 

Konserwatywni mnisi byli stopniowo odsuwani i zastępowani wyznaczanymi 
przez władzę przedstawicielami „postępowej” sangha. Kolejne regulacje centralne 
zakazywały mnichom leczenia wiernych i praktyk magicznych. Na opatów nakłada-
no obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych, co w poważny sposób ograniczało 
możliwość normalnie praktykowanej do tej pory redystrybucji dóbr pomiędzy człon-
ków wspólnoty. Nowe władze sangha odrzucały wiarę w moc opiekuńczych duchów 
obecnych, jak dotąd wierzono, w każdym wat. Dotychczas uroczystości przyjmo-
wania nowicjatu ściągały do lokalnych świątyń całe wsie, ale ograniczenie liczby 
wat upoważnionych do sprawowania święceń zdecydowanie zmniejszyły frekwencję 
wiernych. Lokalny opat i wiejski wat przestawały być koniecznym centrum każdej 
ceremonii. Regulacje takie chroniły integralność sangha, choć odbywało się to nie-
wątpliwie kosztem związków lokalnego buddyzmu ze społeczeństwem.  

Kiedy w okresie panowania króla Vajiravudhy buddyzm został uznany za jeden 
z trzech fi larów tajskiego nacjonalizmu, pojęcie buddyzmu odnoszono raczej właśnie 
do nowej, tajskiej wersji buddyzmu, a nie do buddyzmu w ogóle. Tajski buddyzm był 
od tej pory rozumiany zgodnie z zasadami wyznaczonymi w kanonie księcia Vajira-
nany i nauczany przez mnichów, którzy uznawali autorytet i prawnie zalegalizowane 
struktury sangha. Regionalne i etniczne tradycje buddyzmu w północnej Tajlandii czy 
na północnym Wschodzie były do pewnego stopnia tolerowane, ich utrzymywanie się 
było jednak traktowane zarówno przez władzę religijną, jak i świecką z dużą podejrzli-
wością. Odmienności w praktykowaniu buddyzmu wciąż budziły obawy, że mogą się 
one stać przyczyną podtrzymywania poczucia regionalnej odrębności i separatyzmu88.

86 Paul T. Cohen, Buddhism Unshackled: The Yuan ‚Holy Man’ Tradition and the Nation-State in the 
Tai World, „Journal of Southeast Asian Studies”, 32/2001, ss. 227–231.

87 Alternatywna wizja lokalnego, mistycznego buddyzmu yuan była kontynuowana przez jego 
licznych naśladowców, takich jak Khruba Khao Pi, Phra Phor Pan i Khruba Bunchum Yanasangwaror. 
Charles F. Keyes, Buddhism and National Integration in Thailand, „Journal of Asian Studies”, 30/1971, 
ss. 551–568.

88 Tenże, Thailand. Buddhist Kingdom..., s. 59.
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3.4. Budowa wspólnej przestrzeni edukacyjnej

Urzeczywistnienie wizji modernizacji kraju, głoszonej przez Młodych Syjamczyków 
i samego Chulalongkorna, wiązało się także z koniecznością stworzenia nowoczes-
nego, opartego na zachodnich standardach systemu edukacyjnego. Dotychczas więk-
szość poddanych władcy Syjamu zdobywało wykształcenie głównie w sieci szkół 
przyklasztornych. Nieliczni członkowie rodziny królewskiej i arystokracji mieli 
możność zdobycia wiedzy wykraczającej poza podstawowe umiejętności czytania 
i pisania, znajomości języka pali czy zasad religijnych. Działo się tak za sprawą za-
granicznych guwernerów, którzy – tak jak Anna Leonowens – udzielali lekcji w obrę-
bie murów pałacu królewskiego. Zupełnie wyjątkowe jednostki kontynuowały naukę 
za granicą.

Idee gruntownej reformy systemu oświatowego w państwie nie były nowe. Już 
w czasach królestwa Sukhotai założono Królewski Instytut Oświaty (Rajabundit) 
mający kształcić członków dworu. Od 1567 roku misje portugalskich dominika-
nów, a następnie francuskich jezuitów aktywnie uczestniczyły w budowie placówek 
oświatowych w królestwie Ayutthayi wzorowanych na europejskich. Za czasów kró-
la Mongkuta pojawiły się pierwsze plany zbudowania nadzorowanego przez państwo 
systemu powszechnego szkolnictwa, jednak właściwy klimat do przeprowadzania 
reform pojawił się dopiero za panowania Chulalongkorna89. 

Syjam mógł się zresztą poszczycić długą tradycją instytucji oświatowych, która 
sięgała odległych wieków, a wiązała się z działalnością buddyjskiej sangha. Młodzi 
ludzie odbywający nowicjat w klasztorach mieli okazję zetknąć się ze świętymi 
modlitwami w pali – języku buddyzmu theravada. Od końca XIII wieku, kiedy 
wprowadzono nowy alfabet tajski, mnisi zajmowali się jego nauką i przepisywa-
niem tekstów w skryptoriach. Metody kształcenia obejmowały też głośne recytowa-
nie z pamięci przyswojonych przez ucznia treści90. Wyświęcenie do nowicjatu mo-
gło oznaczać przejście do drugiego etapu kształcenia, opartego na zdobyciu bardziej 
szczegółowej i specjalistycznej wiedzy. W najbardziej znanych, głównie stołecz-
nych watach studiowano sztuki piękne, prawo, medycynę, astronomię i matematy-
kę. Podobnie jak na Cejlonie i w innych krajach buddyjskich, niektóre świątynie sta-
wały się prawdziwymi centrami naukowymi i kulturalno-oświatowymi91. Najlepiej 
wykształceni mnisi zostawali opatami klasztorów, uzyskując tym samym wpływ 
na podejmowanie decyzji ważnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty, prowin-
cji, a nawet państwa. Tak jednak działo się w nielicznych przypadkach. Najczęściej 
szczyt ambicji edukacyjnych przeciętnego Taja stanowiło przyswojenie sobie 26 sa-
mogłosek i 44 spółgłosek pozwalających na względnie swobodne czytanie. Zresztą 

89 Rajanubhab Damrong, Khwamsongcham [Pamiętniki], Social Science Association of Thailand, 
Bangkok 1963, ss. 9–11; tenże, Laksana kansuksa khong caonai tae boran [Charakterystyka edukacji 
rodziny królewskiej w ostatnich czasach], Teachers Institute Press, Bangkok 1961, ss. 117–120.

90 Jean B. Pallegoix, Description du royaume thai ou siam, t. II, Paris 1854, ss. 30–32.
91 Keith Watson, Educational Development in Thailand, Watson Heineman Asia, Watson, ss. 55–69.
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zdobycie wykształcenia, podobnie jak w innych tradycyjnych społeczeństwach, nie 
gwarantowało wcale awansu społecznego 92. 

Sytuacja zaczęła się zasadniczo zmieniać w połowie XIX wieku. Budowa struktur 
nowoczesnego państwa, boom gospodarczy i rozrastający się aparat biurokratycz-
ny sprawiały, że dotychczasowe instytucje edukacyjne Syjamu stawały się dalece 
niewystarczające, aby sprostać wyzwaniom nowoczesności. Co więcej, wzrost roli 
Bangkoku w handlu międzynarodowym i nasilające się kontakty Syjamu ze świa-
tem pociągały za sobą konieczność kształcenia zupełnie nowej klasy profesjonali-
stów zdolnych do komunikowania się w językach obcych. Reformy edukacji podjęte 
w czasach panowania Chulalongkorna od początku nawiązywały do przemian zacho-
dzących na rynku pracy93.

Zasadniczą przebudowę systemu oświatowego poprzedzało utworzenie w 1870 
roku przez króla Chulalongkorna Królewskiego Regimentu Gwardii Przybocznej. 
Jednostka ta świadomie nawiązywała do praktyk stosowanych już wcześniej w nie-
których monarchiach europejskich – na przykład w Prusach – gdzie synowie junkrów 
wstępowali do pułków gwardyjskich, zanim rozpoczęli karierę w aparacie biurokra-
tycznym państwa. Tworząc elitarną jednostkę, król nie tylko myślał o zapewnieniu 
w ten sposób odpowiedniego zaplecza kadrowego do służby publicznej, ale także li-
czył na uniezależnienie się od skostniałej kasty skorumpowanych urzędników dwor-
skich. Królewski Regiment Gwardii Przybocznej stanowił też w istocie pierwszą 
publiczną placówkę oświatową, w której kadeci oprócz szkolenia wojskowego mogli 
pobierać również bardziej wszechstronne wykształcenie. Podobnie jak w innych tego 
typu elitarnych jednostkach, młodzież rekrutująca się głównie z szeregów rodziny 
królewskiej i arystokracji oprócz darmowej nauki otrzymywała umundurowanie, 
podręczniki i diety na pokrycie codziennych wydatków. Najzdolniejsi kadeci byli 
przez króla wysyłani na dalsze studia do Singapuru i Europy94. 

Po powrocie z podróży do Singapuru i Indii w 1872 roku Chulalongkorn postano-
wił otworzyć pierwszą, w pełni wzorowaną na zachodnich wzorcach świecką szkołę 
w Bangkoku. Rozpoczęła ona działalność na terenie pałacu królewskiego dzięki za-
warciu kontraktu z angielskim nauczycielem Francisem Georgem Pattersonem. Pro-
gram obejmował przede wszystkim naukę języków obcych i matematyki. Na grono 
blisko 50 uczniów składali się głównie krewni króla oraz kadeci Królewskiego Re-
gimentu Gwardii Przybocznej. Po wygaśnięciu kontraktu Pattersona i jego powrocie 
do ojczyzny w 1875 roku szkoła zaprzestała działalności. Przez tę szkołę przewinęli 
się przyszli czołowi politycy Syjamu: książę Devawongse – minister spraw zagra-
nicznych, książę Damrong Rajanubhab – minister edukacji i spraw wewnętrznych, 
książę Phanurangsi Sawangwong – minister wojny oraz książę Vajiranana Varorasa 
– najwyższy patriarcha sangha. 

92 Jeremias van Vliet, Description of the Kingdom of Siam, „Journal of Southeast Asian Studies”, 
7/1910, ss. 76–77. 

93 Jedna z pierwszych świeckich szkół, Suan Kulap, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, wpro-
wadziła zasadę, w myśl której w ciągu dnia połowę kursów uczniowie realizowali w języku tajskim, 
połowę zaś – w angielskim. 

94 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 70.
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Wkrótce z inicjatywy władcy w stolicy pojawiły się kolejne świeckie szkoły. 
W 1879 roku na przedmieściu Bangkoku w Thonburi została założona szkoła Suan 
Anan. Również ona miała być instytucją zapewniającą edukację na poziomie śred-
nim przede wszystkim dla rodziny królewskiej i arystokracji. Placówka, kierowana 
przez amerykańskiego misjonarza Samuela G. McFarlanda, była wzorowana na Ro-
bert College w Konstantynopolu i w całości fi nansowana ze środków publicznych. 
Prócz nauki czytania i pisania, języka angielskiego, matematyki, sztuki i przyrody 
uczono także przedmiotów zawodowych, które mogły być wykorzystane w przyszłej 
karierze urzędniczej jej absolwentów95. Podobne zadania stawiano przed założoną 
w 1880 roku konkurencyjną szkołą Suan Kulap. Początkowo obydwie szkoły miały 
elitarny charakter, i to zarówno pod względem pochodzenia uczniów, jak i poziomu 
kształcenia. W 1883 roku pierwszy stopień kształcenia (prayok) w Suan Anan uda-
ło się pokonać zaledwie siedmiu z 50 uczniów. Z czasem w ich progi wstępowali 
przedstawiciele coraz niższych warstw społecznych, w tym dzieci zamożniejszych 
chłopów oraz z rodzin chińskich przedsiębiorców96. W 1896 roku na 115 uczniów ab-
solwentów szkoły Suan Kulap już 66 stanowili przedstawiciele phrai, 18 – Chińczy-
cy, a tylko 16 – potomkowie arystokracji i wywodzący się z rodziny królewskiej97. 

Równolegle postępowała realizacja programu rozwoju oświaty publicznej na pro-
wincji. Tu reformatorzy posługiwali się jednak nieco odmienną fi lozofi ą. Jako bazę 
do rozbudowy sieci nowoczesnych placówek oświatowych wykorzystywano istnie-
jącą infrastrukturę szkół przyklasztornych. W buddyjskich wat tradycyjnie znajdo-
wały się wydzielone pomieszczenia (sala wat), które mogły być używane dla celów 
edukacyjnych. Przejęcie infrastruktury klasztornej na cele publicznego szkolnictwa 
pozwalało na znaczne oszczędności. Brat króla Chulalongkorna książę Damrong 
– współautor projektu reformy oświatowej – zwracał też uwagę, że zakładanie szkół 
poza terenem wat może pociągać za sobą inne, niekorzystne konsekwencje. Wzrost 
popularności konkurencyjnych szkół świeckich mógłby spowodować ostateczne po-
zbawienie klasztorów wsparcia udzielanego im przez lokalne wspólnoty wiejskie. 
W miejscach, w których rodzice zdecydowaliby się na dalsze posyłanie swoich dzieci 
do szkół przyklasztornych, szkoły świeckie świeciłyby pustkami. Rząd zatem chciał 
ułatwić klasztorom otwieranie nowych szkół, płacić pensje nauczycielom i zapew-
nić zaopatrzenie w podręczniki, zaś administrację nad szkołami przyklasztornymi 
pozostawić w rękach miejscowych opatów. Ponieważ zakres nauczania w buddyj-
skich wat tylko nieznacznie wykraczał, z nielicznymi wyjątkami, poza podstawowe 
umiejętności czytania i pisania, szkoły zostały zobowiązane do realizacji nowego, 
poszerzonego programu nauczania opracowanego specjalnie dla nich.

Decyzja o umieszczeniu edukacji prowincjonalnej w rękach księcia Vajiranany 
i nadzorowanej przez niego sangha buddyjskiej zapadła już w 1875 roku, z róż-

95 Progress of Western Education in China and Siam, U.S. Dept. of Interior, Bureau of Education, 
Washington 1880, s. 13; David K. Wyatt, Samuel McFarland and Early Educational Modernization in 
Thailand, 1877–1895, [w:] Felicitation Volumes of Southeast-Asian Studies Presented to His Highness 
Prince Dhaninivat, Bangkok 1965, ss. 1–16. 

96 Kullada K. Mead, Rise and Decline of Thai Absolutism, Routledge, Oxford 2007, s. 75
97 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 76.
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nych przyczyn jednak program reform napotykał liczne przeszkody. Spowolnienie 
gospodarcze lat 80. nie sprzyjało koniecznym inwestycjom w infrastrukturę i aparat 
edukacji. Co gorsza, zadekretowanie gruntownej przebudowy systemu edukacyjnego 
było łatwiejsze niż wprowadzenie projektów w życie. Część opatów i powszech-
nie szanowanych mnichów z niechęcią przyjmowała projekty królewskie w obawie 
przed osłabieniem swej pozycji i dalszą ingerencją władz w wewnętrzne sprawy 
sangha. Mieszkańcy wsi również wykazywali brak zrozumienia wobec podjętych 
prób reform, ponadto upowszechniana przez część duchowieństwa pogłoska, że 
wprowadzenie publicznego systemu oświatowego ma zapewnić państwu łatwiejsze 
pozyskiwanie rekrutów, sprawiła, że przynajmniej w początkowym okresie szkoły 
przyklasztorne zupełnie opustoszały98. 

W 1884 roku działający na mocy dekretu króla książę Damrong rozpoczął zakła-
danie szkół publicznych również na terenie stołecznych wat buddyjskich. Zdynami-
zowało to znacznie rozwój sieci placówek oświatowych. W ciągu kolejnych miesięcy 
powstały szkoły między innymi przy Wat Mahannapharam, Wat Prayurawong i Wat 
Rakhang. Choć nowe placówki pod wieloma względami stanowiły jedynie wyraz 
sformalizowania i tak wypełnianej uprzednio przez klasztory funkcji edukacyjnej, 
to wprowadzenie standardowego programu nauczania, jednolitych egzaminów, jak 
również objęcie szkół systemem rządowych subsydiów stanowiły ważną innowację 
pozwalająca na dalszy rozwój publicznej oświaty. Do sierpnia 1885 roku w Bangko-
ku działało już 16 takich szkół. 

Tabela 2. Rozwój systemu oświatowego w latach 1885–1912

Rok Szkoły 
Bangkok

Uczniowie 
Bangkok

Szkoły 
prowincja

Uczniowie 
prowincja

Szkoły 
razem

Uczniowie 
razem

1885/1886 19 1 504  10 510 29   2 014

1886/1887 21 1 500 13 488 34 1 988

1887/1888 21 1 476 16 602 37 2 078

1888/1889 22 1 474 17 568 39 2 042

1889/1890 25 1 595 20 730 45 2 325

1890/1891 24 1 800 27 915 51 2 715

1891/1892 24 1 584 24 841 48 2 425

98 Opat Wat Maran, pierwszego watu, który przystąpił do programu rządowego, skonstatował, że 
następnego dnia niemal wszystkie dzieci zapisane do jego szkoły przyklasztornej zniknęły. Dopiero 
po wydaniu przez władze ofi cjalnej proklamacji zaprzeczającej związkom pomiędzy służbą wojskową 
a edukacją sytuacja uległa częściowej normalizacji. Tamże, s. 74.
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Rok Szkoły 
Bangkok

Uczniowie 
Bangkok

Szkoły 
prowincja

Uczniowie 
prowincja

Szkoły 
razem

Uczniowie 
razem

1892/1893

nieznane

98 2 515

1893/1894 94 2 640

1894/1895 75 2 565 

1895/1896 61 2 336 

1896/1897 34 1 634 26 986 60 2 620

1897/1898 49 2 364 43 1 825 92 4 189

1898/1899 56 3 430 43 1 990 99 5 420

1899/1900 55  4 000 202 6 147 257 10 147

1900/1901 55 4 956 348 12 258 403 17 214

1901/1902 79 7 560 350 14 106 429 21 666

1902/1903 76 7 200 300 14 917 376 22 117

1903/1904 75 7 900 306 16 817 381 24 717

1904/1905 74 8 700 336 19 082 410 27 782

1905/1906 81 8 175 330 19 881 411 28 056

1906/1907 90 8 660 328 19 997 418 28 657

1907/1908 91 9 894 340 20 244 431 30 138

1908/1909 137 13 359 307 16 603 444 29 962

1909/1910 131 14 174 1 347 29 899 1 478 44 073

1910/1911 179 13 933 2 936 70 033 3 115 83 966

1911/1912 437 18 006 3 235 115 438 3 672 133 444

Źródło: David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 387.

W kolejnych latach reforma systemu oświatowego stała się głównym priorytetem 
polityki państwa. Po raz pierwszy postanowiono powołać do życia niezależne ciało 
rządowe zajmujące się sprawowaniem administracji nad publicznym szkolnictwem. 
Dzięki pomocy obcych – głównie brytyjskich – ekspertów Chulalongkorn uruchomił 
w 1887 roku kierowany przez księcia Damronga Departament Edukacji (Krom Suk-
sathikan), który formalnie objął kontrolę nad 34 świeckimi szkołami zatrudniającymi 
w sumie 80 nauczycieli i kształcącymi blisko 2000 uczniów. W 1892 roku depar-
tament został ostatecznie przekształcony w Ministerstwo Oświecenia Publicznego, 
kierowane przez księcia Phatsakorawonga.
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W 1897 roku król Chulalongkorn rozpoczął kolejną podróż zagraniczną, której 
celem tym razem stała się Europa. Monarcha odwiedził liczne miasta włoskie i nie-
mieckie. Udał się do Paryża, Londynu, Budapesztu, Wiednia i Warszawy, gdzie był 
gorąco przyjmowany przez lokalne dwory i polityków99. Jednym z celów wizyty stało 
się dokonanie osobistej inspekcji europejskiego systemu szkolnego. Podczas wizyty 
w Wielkiej Brytanii władca zlecił ambasadorowi Syjamu w Londynie księciu Phraya 
Wisutowi przygotowanie szczegółowego raportu na temat stanu angielskich instytucji 
edukacyjnych. Podobne raporty dotyczące stanu edukacji w innych krajach przygoto-
wywano zresztą już wcześniej. Na rozkaz królewski jeszcze w latach 70. XIX wieku 
powstał dokument opracowany przez Edwina McFarlanda na temat modelu edukacji 
w Stanach Zjednoczonych, a w 1888 roku – szczegółowe studium dotyczące progra-
mów wykładów, organizacji szkół, druku podręczników, sposobów egzaminowania 
i budżetowania nauczania w Japonii autorstwa Khun Warakana. We wszystkich rapor-
tach znajdowała się też odpowiedź na pytanie o stopień zaangażowania zagranicznych 
nauczycieli i doradców oraz udział zajęć prowadzonych w językach obcych100. 

Przedłożenie raportu Wisuta w kwietniu 1898 roku zapoczątkowało kolejny etap 
całościowego i głębokiego programu reform systemu oświatowego w Syjamie, który 
ostatecznie zbliżył system nauczania do europejskich wzorców oraz uczynił z nie-
go sprawne narzędzie do przyszłej promocji ujednoliconej ideologii narodowej101. 
Nadzór nad ostatnim etapem reformy znalazł się w rękach pełniącego wówczas obo-
wiązki ministra spraw wewnętrznych księcia Damronga. Zapadły decyzje dotyczą-
ce starannego przetłumaczenia na język tajski europejskich podręczników i niemal 
dokładnego skopiowania brytyjskich programów nauczania. Nauka języka angiel-
skiego stawała się obowiązkowa. W ramach realizacji projektu reform w Syjamie za-
częły powstawać też pierwsze szkoły zawodowe stanowiące namiastkę szkolnictwa 
wyższego. Powracającym ze studiów w Europie synom króla – księciu Ratburiemu 
i księciu Chumphonowi – powierzono organizację między innymi Szkoły Prawa, 
Akademii Marynarki, Akademii Wojskowej i Szkoły Służby Cywilnej w Bangko-
ku. Szkoły zawodowe znajdowały się pod bezpośrednim zwierzchnictwem poszcze-
gólnych ministerstw i były przez nie fi nansowane. We wszystkich porzucono plany 
kształcenia o charakterze akademickim, a nauka koncentrowała się na praktycznym 
szkoleniu102. 

Od listopada 1898 roku administracja szkolna była rozdzielona pomiędzy dwie 
instytucje i, obok kontrolowanych przez ministerstwo spraw wewnętrznych szkół 

99 Chula Chakrabongse, Lords of Life: A History of the Kings of Thailand, Alvin Redman, London 
1967, s. 254; Suvanij Duke Pensri, Les relations entre..., s. 228; L. Weiler, Anfang der Eisenbahn in 
Thailand, Chalermnit, Bangkok 1979, ss. 105–106.

100 Bertha B. McFarland, McFarland of Siam, Vantage Press, New York 1958, ss. 76–77. 
101 Król przekazał raport Wisuta z żądaniem natychmiastowej reakcji na ręce ministra oświecenia 

publicznego księcia Phatsakorawonga. Wobec niezadowalającej odpowiedzi postanowił przejąć pełnię 
inicjatywy. David K. Wyatt, The Politics of Reform in Thailand: Education in the Reign of King Chula-
longkorn, Yale University Press, New Haven 1969, ss. 213–217. 

102 Pierwszą uczelnią wyższą opartą w pełni na europejskich zasadach był założony w 1917 roku 
stołeczny uniwersytet nazwany imieniem króla Chulalongkorna. 
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stołecznych, oświata prowincjonalna znajdowała się nadal pod nadzorem buddyj-
skiej sangha i księcia Vajiranany. Mimo to obydwie instytucje pozostawały z sobą 
w stałym kontakcie, koordynując prace zmierzające przede wszystkim do opracowa-
nia standardowego programu nauczania. Rozwój sieci instytucji oświatowych po-
stępował w szybkim tempie zwłaszcza na wsi. Vajiranana już w 1900 roku mógł się 
pochwalić działalnością 177 szkół, do których uczęszczało 12 062 uczniów103. 

W przygotowanym przez księcia Damronga Rajanubhab opracowaniu, zatytuło-
wanym Opinie o edukacji została zarysowana ogólna wizja reformy oświaty z doce-
lową budową systemu powszechnej edukacji dla wszystkich104. W ramach nowego 
systemu młodzież miała pobierać naukę w jednym „narodowym” języku (tzw. stan-
dardowym tajskim), poznawać jedną wersję „narodowej” historii (która podkreślała-
by znaczenie syjamskiego monarchy, a umniejszała rolę lokalnych władców i panów 
muang) oraz śpiewać te same „narodowe” pieśni sławiące króla i państwo. Chociaż 
nauczanie na poziomie podstawowym stało się obowiązkowe już za rządów króla 
Vajiravudha, to dopiero w połowie lat 30. XX wieku, kiedy to zbudowano szkoły 
w zdecydowanej większości wiejskich gmin, powszechny, „narodowy” system edu-
kacyjny stał się faktem. Szkoły były też skutecznym instrumentem promocji tajskie-
go nacjonalizmu105.

Pod koniec panowania Chulalongkorna wykształcenie stanowiło klucz do lepsze-
go życia dla niższych klas społecznych i jedyny otwarty kanał mobilności społecznej. 
Nawet ukończenie szkoły podstawowej (prayok nung) otwierało drogę do kariery 
w aparacie administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Także arysto-
kracja zaczynała powoli zdawać sobie sprawę, że dawne drogi awansu, oparte wy-
łącznie na urodzeniu lub koneksjach dworskich, tracą na znaczeniu, tak więc coraz 
więcej dzieci, również z rodzin szlachty i arystokracji, zapisywano do szkół.

W celu dodatkowego zmotywowania poddanych do korzystania z instytucji pub-
licznej oświaty jeszcze w 1885 roku król wydał rozporządzenie o corocznych eg-
zaminach państwowych. Ich zdanie umożliwiało każdemu nieodpłatną kontynuację 
edukacji, a otrzymanie świadectwa szkoły średniej było równoznaczne z dziedzicz-
nym awansem społecznym absolwenta, który tym samym opuszczał najniższą ka-
tegorię społeczną – phrai. W następstwie królewskiego dekretu do szkół napłynę-
ły wkrótce nowe rzesze uczniów. Choć arystokracja cieszyła się nadal łatwiejszym 
dostępem do instytucji edukacyjnych, to przedstawiciele niższych klas społecznych 
byli znacznie bardziej zmotywowani do kształcenia się. Coraz częściej na różnych 
szczeblach administracji publicznej można było spotkać ludzi spoza ścisłej elity. In-
dywidualny patronaż władcy przestawał być głównym, a z całą pewnością jedynym 
środkiem wykorzystywanym do zapewnienia lojalności poddanych. Nowa kategoria 
biurokratów wykreowana przez reformy oświatowe różniła się bardzo od starych 

103 Szkoły na prowincji otrzymywały wsparcie rządowe w postaci szkoleń, bezpłatnych podręczni-
ków, a także uzależnionych od liczby uczniów subsydiów. Summary Report of Prince Wachirayan on 
Provincial Education and Religion for 1898/99, NA 5 S, 32/12, 3. 

104 Ustawa o obowiązku szkolnym na poziomie podstawowym została wprowadzona dopiero w 1921 
roku. Zob. Jumsai Manich, Compulsory Education in Thailand, UNESCO, Paris 1955, s. 21.

105 Tamże, s. 379.
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klas dworskich. Swe interesy identyfi kowała bardziej z instytucjami modernizujące-
go się państwa niż z dworem, co w konsekwencji groziło osłabieniem legitymizacji 
tajskiego absolutyzmu. Było to o tyle paradoksalne, że to właśnie absolutystyczna 
monarchia zainicjowała proces rozwoju biurokracji państwowej. Edukacja stała się 
też jednak narzędziem upowszechniania innego instrumentu na rzecz lojalności pod-
danych – a mianowicie świadomości narodowej – stanowiącego europejski wyna-
lazek niektórych państw absolutystycznych. Tajscy monarchowie i tajskie państwo 
stawało wobec podobnego pytania, na które wcześniej nie zdołali w pełni odpowie-
dzieć Europejczycy – na ile instytucja monarchii przystaje do roli rzecznika nowo 
wykreowanego tworu politycznego, czyli narodu106. 

106 Kullada K. Mead, Rise and Decline of Thai..., s. 86.





4. Budowa podstaw ideologii narodowej

4.1. Pierwsze próby konstruowania narodu – Korpus Dzikich Tygrysów
Wkrótce po nieoczekiwanej śmierci króla Chulalongkorna 23 października 1910 roku 
ofi cjalnie potwierdzono wstąpienie na tron księcia Vajiravudha. Rezydujący w pała-
cu Saranrom Vajiravudh przez blisko 15 lat był powszechnie uznawany za następ-
cę panującego1. Sam książę uchodził za osobę wyjątkowo inteligentną. Zdobył też 
znakomite jak na ówczesne czasy wykształcenie. W 1895 roku – kiedy przypadł czas 
jego inwestytury jako następcy tronu – książę właśnie studiował w Anglii, w związ-
ku z czym ceremonia odbyła się w siedzibie poselstwa Syjamu w Londynie2. Po 
kilku latach prywatnej nauki Vajiravudh wstąpił do Królewskiej Szkoły Wojskowej 
w Sandhurst, gdzie prócz starannego wykształcenia zdobył również doświadczenie 
w dowodzeniu oddziałami brytyjskiej piechoty i artylerii. W 1900 roku książę na 
krótko podjął również studia historyczne i prawnicze na uniwersytecie w Oxfordzie. 
W sumie Vajiravudh spędził za granicą dziewięć lat, studiując, uczestnicząc w życiu 
dworskim, chłonąc europejską kulturę i sztukę oraz reprezentując ojca w licznych 
ofi cjalnych podróżach3.

Podobne losy były udziałem także innych królewskich dzieci (chaofa) z jego 
pokolenia. Książę Nakhon Sawan-Boriphat ukończył niemiecką akademię wojsko-
wą w Kassel. Chaofa Chakraponga wysłano do Sankt Petersburg,a gdzie studiował 
w szkole kadetów, uzyskując ostatecznie dyplom z wyróżnieniem4. Tak jak Vajira-
vudh po powrocie do kraju, wszyscy trzej książęta zyskali wysokie pozycje w armii. 
Vajiravudh został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych, Boriphat pia-
stował stanowisko szefa sztabu generalnego, Chakrapong zaś jego zastępcy. Vajira-
vudh zdobywał dodatkowe doświadczenia, pełniąc zlecane mu przez ojca funkcje: 
osobistego sekretarza, przewodniczącego komisji wystaw, ministra sprawiedliwości, 
a nawet przejściowo kierownika Biblioteki Narodowej. 

11 listopada 1910 roku Vajiravudh został ostatecznie koronowany na króla Sy-
jamu jako szósty monarcha dynastii Chakri. Nowy władca natychmiast po objęciu 
tronu potwierdził prawa do sukcesji męskich potomków Chulalongkorna i królowej 
Saowapha. Deklaracja króla była związana z faktem, że Vajiravudh w wieku 29 lat 

1 Poon Pismai Diskul M.C., Sarakhadi, Mahamakut Ratchawitthayalai, Bangkok 1964, s. 303.
2 „Bangkok Times”, 4 grudnia 1911.
3 Stephen L.W. Greene, Absolute Dreams: Thai Government Under Rama VI, 1910–1925, White 

Lotus Press, Bangkok 1999, ss. 2–6.
4 Noel A. Battye, The Military..., ss. 509–516.
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nadal pozostawał w stanie bezżennym i nie miał dzieci, co stanowiło wyłom w trady-
cyjnych zasadach panujących do tej pory na dworze tajskim. Następcą tronu stawał 
się tym samym jego rodzony brat książę Chakrapong5. Za czasów Chulalongkorna 
instytucja monarchii zyskała zarówno realną władzę, jak i popularność wśród podda-
nych. Vajiravudh właściwie przez cały czas swego panowania pozostawał w cieniu 
swego wielkiego poprzednika. Nowy władca był raczej wycofany w relacjach z oto-
czeniem, niezależnie jednak od cech charakteru od początku swego panowania starał 
się dorównać reputacji ojca6.

Jeszcze zanim zasiadł na tronie, Vajiravudh poważnie zastanawiał się nad tym, 
co może zagwarantować przetrwanie jego kraju. Wierzył, że w Syjamie konieczne 
jest rozbudzenie „ducha narodowego”, co było niewątpliwie rezultatem jego europej-
skich doświadczeń. Vajiravudh był pod wrażeniem społeczeństwa wiktoriańskiego, 
z którym zetknął się podczas swoich studiów. Anglia przełomu wieków stanowiła 
najpotężniejsze państwo na kontynencie europejskim. Oprócz dowodów politycznej 
i technologicznej hegemonii Londynu tajski książę dostrzegał w angielskiej sztuce 
i literaturze zapowiedź „nowego renesansu” kultury światowej7. Podczas swoich 
europejskich podróży Vajiravudh nie stał się jednak bezkrytycznym anglofi lem. Jego 
przekonanie o odmienności, a nawet wyższości tajskiej kultury i tradycji pozostawało 
głęboko ugruntowane w królewskiej mentalności. Dotyczyło to zwłaszcza poglądów 
Vajiravudha na temat właściwego porządku społecznego i systemu politycznego, 
a zwłaszcza roli, jaką powinien odgrywać w nim sam władca – zgodnie z przekona-
niem o jego miejscu w kosmologicznym porządku świata8.

W pierwszych miesiącach panowania nie było jasne, jaką wizję państwa repre-
zentuje Vajiravudh. Zajmowały go głównie rutynowe czynności związane z bieżą-
cym administrowaniem państwem i przygotowaniami do kremacji Chulalongkorna, 
do której ostatecznie doszło w maju 1911 roku. W tym samym roku król postanowił 
odbyć drugą ceremonię koronacyjną. Przeprowadzona 11 listopada uroczystość od-
była się w pełnej zgodzie z tradycyjnymi hinduistycznymi i braministycznymi rytua-
łami – chakravartin – które, jak za czasów dawnych tajskich państw, symbolizowały 
związek króla z bogiem (devaraja). W ceremoniach wykorzystano repliki świętych 
przedmiotów i regaliów pochodzących jeszcze z okresu królestwa Ayutthayi. Postę-
powanie to Vajiravudh tłumaczył w swoich licznych pismach. Niezależnie od swojej 
fascynacji europejską cywilizacją, król wielokrotnie podkreślał, że jest wrogiem tych 

5 Mimo częściowego wyjaśnienia kwestii sukcesji było powszechnie wiadomo, że jego dzieci po-
chodzące ze związku małżeńskiego z Rosjanką Ekateriną Chakrabongse Na Ayutthaya Diesnicką nie 
będą uprawnione do dziedziczenia tronu. Luis Weiler, Anfang der Eisbahn in Thailand…, ss. 197–198.

6 Tamże, ss. 187, 199. Szerzej na temat koncepcji politycznych Vajiravudha zob. Stephen Greene, 
Absolute Dreams: Thai Government Under Rama VI, 1910–1925, Bangkok 1999, White Lotus; Maurizio 
Peleggi, Lord of Things: The Refashioning of the Siamese Monarchy. Modern Image, University of Ha-
waii Press, Honolulu 2002, s. 24.

7 „Bangkok Times”, 2 stycznia 1912; William, książę Szwecji, In the Lands of the Sun. Notes and 
Memories of a Tour in the East, Eveleigh Nash, London 1915, s. 59.

8 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King Vajiravudh..., s. 10; Rajchagool Chaiyan, The Rise 
and Fall of the Thai Absolute Monarchy, White Lotus, Bangkok 1994, ss. 106–107; William J. Siffi n, The 
Thai Bureaucracy, East-West Center Press, Honolulu 1966, ss. 94–95.
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zwolenników nowoczesności, którzy chcieliby bez reszty poświęcić tradycję i kultu-
rę Syjamu na rzecz zachodnich wzorców. Zwracał uwagę, że zachodnie normy mogą 
i powinny być przejmowane jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne i użyteczne. 
Pozbawienie Syjamu przeszłości – argumentował władca – oznaczałoby cywiliza-
cyjną zapaść państwa, jego mieszkańców zaś spychałoby do roli prymitywnego ludu 
niewiele różniącego się od zwierząt9.

Ceremonie królewskie, a zwłaszcza szeroko nagłośniona w mediach krajowych 
i zagranicznych koronacja, miały ogromne znaczenie propagandowe10. W uroczy-
stościach wzięli udział przedstawiciele dworów europejskich, a także rządów Francji 
i Stanów Zjednoczonych. O ile treść symboliczna koronacji pozostawała z gruntu taj-
ska, o tyle jej oprawa nawiązywała raczej do zachodniego ducha tamtych czasów. Do-
tychczasowe ceremonie dworskie w historii Syjamu miały na ogół prywatny charakter 
– były organizowane przez boga-króla i dla boga-króla. Tym razem Vajiravudh sam 
nalegał, aby koronacja stanowiła publiczną demonstrację jedności wszystkich jego 
poddanych. Istotnie, nigdy dotąd w ceremoniach dworskich poddani nie uczestniczyli 
tak licznie i tak aktywnie. Procesja koronacyjna rozpoczęła się przed specjalnie do 
tego celu zbudowanym pawilonem na wielkim placu zgromadzeń przed pałacem kró-
lewskim (sanam luang), na którym władca odebrał adres powitalny w imieniu ludu 
Syjamu. W kolejnych dniach trwania uroczystości król odbył spotkania z młodzieżą 
szkolną i żołnierzami. Odebrał też hołd od licznej grupy europejskich rezydentów, 
oraz przedstawicieli osiadłych w Syjamie Chińczyków i Hindusów11.

W przemowach Vajiravudha poza rytualnymi i grzecznościowymi zwrotami za-
częły się pojawiać całkiem nowe akcenty. Przy okazji pierwszego spotkania z podda-
nymi zwrócił on uwagę na potrzebę jedności narodowej i w krótkiej formie przedsta-
wił zarys tego, co w jego opinii miało się stać fundamentem tajskiego nacjonalizmu. 
Zwracał uwagę na znaczenie tradycji Tajów jako ludzi wolnych, którzy zachowali 
wolność dzięki „patriotycznym wyrzeczeniom” i „wielkim poświęceniom z poświę-
ceniem życia włącznie”, dokonanym przez „szlachetnych przodków naszej Rasy”12. 
Stwierdzał, że Syjam czerpie swą siłę z wierności jego mieszkańców wobec idei na-
rodu, religii i króla. Obok zapewnień, że sam nigdy nie ustanie w walce o zachowanie 

9 Phra sunhasep [Pan Sunahsepha], Khurusapha, Bangkok 1961, ss. viii–xii; Quaritch H.G. Wales, 
Siamese State Ceremonies: Their History and Function, Bernard Quaritch, London 1931, s. 62; William, 
książę Szwecji, In the Lands of the Sun..., ss. 122–123; „Bangkok Times,” 4 grudnia 1911; „Bangkok 
Times”, 29 listopada 1911.

10 „Bangkok Times”, 4 grudnia 1911; „Daily Mirror”, 12 stycznia 1912; „The National Geographic”, 
kwiecień 1912.

11 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King Vajiravudh..., s. 21; Maurizio Peleggi, Lords of 
Things: The Fashioning of the Siamese Monarchy’s Modern Image, University of Hawaii Press, Hono-
lulu 2002, ss. 1–19; Programme of the coronation of His Majesty Vajiravudh, King of Siam, Bangkok 
1911, ss.1–43.

12 Vajiravudh posłużył się w tym wypadku grą słów thai (ไทย) oznaczającego główną grupę etnicz-
ną zamieszkałą w Syjamie i tai (ไท) oznaczającego wolność. W przyszłości wielokrotnie dowodzono 
– choć sprawa jest przedmiotem sporu – że nazwa głównej grupy etnicznej Syjamu pochodzi również od 
słowa tai. Zob. szerzej Jid Phumisak, The Coming into Existence for the Siamese Words for Thai, Lao-
tian and Khmer and Societal Characteristics for Nation-names, Thammasat University, Bangkok 1985.
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pełnej suwerenności kraju, zwracał uwagę, że w walce tej nie może pozostać osamot-
niony, a w „realizacji tej świętej misji potrzebuje wsparcia i oddania wszystkich”. 
Poddani – zaznaczał – powinni spełniać swoje obowiązki, manifestować „wzajemne 
wsparcie” i „stronić od egoizmu”. Zapewniał, że jeśli lud tajski będzie postępował 
zgodnie z „patriotycznymi pobudkami” i „utożsamiać się z interesami państwa”, to 
przetrwanie Syjamu „jako wolnego i niepodległego narodu będzie w pełni zagwaran-
towane”. Kończył swój adres do poddanych następującymi słowami:

Niech nikt z tajskiej rasy nie zapomni tych ważnych zasad. Pamiętajcie, że urodziliśmy się 
wolni i że nasz naród znany jest światu jako Naród Wolności. Z całego serca wspomagajmy się, 
aby utrzymać naszą drogocenną niepodległość po wsze czasy13.  

Zanim rozpoczęto uroczystości koronacyjne, 1 maja 1911 roku król Vajiravudh 
zainicjował działalność organizacji, która w jego opinii miała mieć kluczowe zna-
czenie dla budzenia tajskiego „ducha narodowego” – Korpusu Dzikich Tygrysów 
(sua pa). Zgodnie z przyjętym założeniem nowa organizacja miała skupiać obywa-
teli o „dobrym charakterze”, oddanych sprawie państwa. W pięć dni później władca 
wraz z grupą członków-założycieli na zamkniętej ceremonii w Wat Phra Keo został 
pobłogosławiony przez patriarchę buddyjskiego księcia Vajiranana14. Król praco-
wał nad powołaniem korpusu już od kilku lat. W tajemnicy starannie przygotowa-
no listę najbardziej prominentnych Tajów, którzy zostali zaproszeni do pierwszej, 
elitarnej kompanii (kong) Korpusu. Znaleźli się wśród nich krewni i przyjaciele 
Vajiravudha, ministrowie oraz przedstawiciele najwyższych szczebli administracji 
cywilnej i wojskowej15. 

Król nigdy nie ukrywał celów, jakie stawiał przed nowo powołaną organizacją. 
Od początku widział w korpusie instrument jednoczący wszystkich mieszkańców 
kraju, przełamujący partykularne interesy, stymulujący wartości wojskowe, a nade 
wszystko budzący pośród swych poddanych ducha narodowego – ducha Dzikich Ty-
grysów. Już sama nazwa nawiązywała do starych określeń tajskich oddziałów strze-
gących ongiś granic królestwa. Władca często idealizował takie ich cnoty, jak odwa-
ga, wierność, lojalność, które, jego zdaniem, stanowiły fundament potęgi Syjamu, ale 
w ostatnich latach zostały zarzucone16. W opinii Vajiravudha wobec wciąż utrzymu-
jącego się zagrożenia suwerenności państwa kraj pilnie potrzebował ich odrodzenia. 

13 The King’s address to the people, 3 grudnia 1911; „Bangkok Times”, 5 grudnia 1911; Walter F. Vel-
la, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 22.

14 The Souvenir of the Siamese Kingdom Exhibition at Lumbini Park B.E. 2468, ss. 149–150. 
15 „Bangkok Limes”, 8 maja 1911.
16 Zapewnienia króla o „starożytnym” pochodzeniu idei ruchu Dzikich Tygrysów stanowią oczy-

wisty zabieg socjotechniczny. Powstanie korpusu wpisuje się w szerszy kontekst nacjonalizmu i szo-
winizmu oraz zabiegów mobilizowania obywateli do poświęcenia – powszechnych na całym świecie, 
w tym w Europie, w przeddzień wybuchu pierwszej wojny światowej. Powołanie korpusu do życia 
było z pewnością wyrazem uznania Vajiravudha dla europejskich dokonań nacjonalizmu przełomu XIX 
i XX wieku. Vella podkreśla, że Korpus Dzikich Tygrysów był pod wieloma względami inspirowany 
brytyjskim ruchem skautingu Baden-Powella. Zob. Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vaji-
ravudh..., s. 29; Przemówienie króla Vajiravudha do Dzikich Tygrysów z 26 maja 1911 i 6 czerwca 1911 
roku w: Plukchai suapa lae klon tit lo, Mahachai, Bangkok 1951, ss. 1–22.
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Król wielokrotnie stawiał swoim poddanym za wzór Japonię jako kraj, któremu nie 
tylko udało się zachować niepodległość, ale także z powodzeniem zdobyć pozycję 
światowego mocarstwa.  

Korpus Dzikich Tygrysów miał się ponadto przyczyniać do budowy jedności na-
rodowej przez łączenie w swych szeregach cywili i wojskowych, ludzi pochodzą-
cych z różnych klas i warstw społecznych. Wszyscy, niezależnie od swego statusu 
majątkowego i urodzenia, powinni, zdaniem króla, czuć się częścią jednego narodu 
tajskiego i być gotowi do jak najdalej idących poświęceń na jego rzecz. Organiza-
cja miała również pobudzać ducha pracy zespołowej i uświadamiać, że „wszyscy są 
członkami zespołu najwyższego rzędu, jakim jest naród” i że „tak jak części jednego 
organizmu nic nie znaczą poza jego obrębem”17. 

Vajiravudh miał również nadzieję, że działalność korpusu przyczyni się do po-
prawy funkcjonowania rządowej administracji. Władca, podobnie jak jego ojciec, 
uważał, że niedoskonałości w działaniu aparatu państwowego wynikają z rywali-
zacji pomiędzy jego poszczególnymi ministerstwami, resortami i departamentami. 
Było to poniekąd konsekwencją starej praktyki, która na trwale wiązała wysokich 
urzędników z ich stanowiskami, czyniąc ich praktycznie nieodwołalnymi. Rezulta-
tem takiego stanu rzeczy było nie tylko umacnianie się związków patronażu i klien-
telizmu z podległym im personelem, ale także nadmierna identyfi kacja z piastowa-
nymi urzędami i niedostrzeganie szerszego kontekstu potrzeb państwa. Korpus miał 
poddać wszystkich urzędników jednej ogólnej i przełamującej wszelkie partykula-
ryzmy dyscyplinie18. Służyła temu szczególnie pomyślana struktura organizacyjna 
Dzikich Tygrysów. Ranga w korpusie nie była uzależniona od statusu społecznego. 
Osoby o najwyższych tytułach arystokratycznych mogły się stać w nim szeregowymi 
członkami. Spośród pierwszych 122 nominacji członkowskich z maja 1911 roku na 
11 ofi cerów tylko jeden był księciem rangi krom19. Dwaj najwyżsi rangą dowódcy 
wojskowi i bracia Vajiravudha – książęta Boriphat i Chakrapong – w Korpusie Dzi-
kich Tygrysów zajmowali niższe pozycje20.

Zasada ta oznaczała podważenie tradycyjnego porządku, zgodnie z którym uro-
dzenie i pozycja w systemie biurokratycznym państwa determinowały nie tylko po-
ziom dochodów i liczbę podwładnych, ale także rzutowały na prestiż, jakim kogoś 
obdarzano, język, w jakim do niego się zwracano, i niemal każdy inny wyobrażalny 
aspekt statusu społecznego. 

Król sprecyzował swe formalne oczekiwania wobec Korpusu Dzikich Tygrysów 
w przemówieniu z 3 grudnia 1911 roku:

Celem tej narodowej instytucji jest utrwalenie pośród członków naszej rasy miłości i lojalno-
ści wobec utrzymującego sprawiedliwe i suwerenne rządy Najwyższego Autorytetu, oddania 

17 Przemówienie króla Vajiravudha do Dzikich Tygrysów w: Plukchai suapa lae..., ss. 58–71.
18 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., ss. 38–44; „Bangkok Times, 4 grudnia 1911.
19 Walter Vella F., Chaiyo!: King Vajiravudh..., ss. 36–37.
20 Ivan de Schaeck, Promenade autor du monde avec S.A.I. le grand-duc Boris de Russe aux fêtes du 

Siam pour le couronnement du roi, Plon, Paris 1910, s. 119; Penny Van Esterik, Materializing Thailand, 
New York 2000, s. 98.
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wobec Ojczyzny, Narodu i naszej Świętej Religii oraz, co równie ważne, narodowej jedności 
i pokoju. Cnoty te stanowią najtrwalszy fundament, na którym spoczywać będzie nasz Wolny 
Naród. W ten sposób jedynie zasłużymy na szacunek ze strony naszych przodków, którzy zło-
żyli daninę krwi przy budowie domu naszej starożytnej rasy – Syjamu21. 

Mimo że w czerwcu 1911 roku zadania korpusu zostały znacznie rozszerzone, 
między innymi o pełnienie funkcji porządkowych, zwalczanie przestępczości, a na-
wet zapobieganie pożarom, zgodnie z pierwotnymi założeniami organizacja miała 
przede wszystkim „ożywiać ducha narodowego”, a jej symbolika obecna w odzna-
kach, medalach, fl agach czy zawołaniu: „poświęć raczej życie niż honor”, wkrótce 
miała się stać standardem ogólnopaństwowym. 

Poza ofi cjalnie głoszonymi zadaniami przed korpusem stały również ukryte cele. 
Był on niewątpliwie wierną publicznością idei głoszonych przez Vajiravudha i ro-
dzajem poligonu, na którym władca je wypróbowywał. Poniekąd można przyjąć, że 
organizacja stanowiła również próbę zbudowania sobie przez króla własnego zaple-
cza politycznego, równoważącego wpływy starego, zastanego po Chulalongkornie, 
aparatu biurokratycznego22.

Korpus Dzikich Tygrysów od początku był pomyślany jako organizacja parami-
litarna. Autorem większości szczegółowych regulaminów wzorowanych na regula-
minach wojskowych, a dotyczących zasad organizacyjnych, rekrutacji, umunduro-
wania i musztry, był sam Vajiravudh. Z formalnego punktu widzenia przynależność 
do korpusu była dobrowolna. Jednak zgodnie z deklaracją władcy, że „Syjamczycy 
jako lud są zawsze gotowi podążać za przykładem swojego przywódcy” i przekona-
niem, że zadania korpusu są tożsame z zadaniami administracji państwowej, znaczna 
część „ochotników” decydowała się na wstąpienie do organizacji ze względów czy-
sto pragmatycznych23. Częściowo mieli oni nadzieję na szybszą karierę w aparacie 
biurokratycznym, częściowo zaś decyzja wiązała się z nadal żywym przekonaniem, 
iż władcę otacza „magiczna moc”, a przebywanie w jego kręgu gwarantuje szczęście 
i dobrobyt24.

Aby wstąpić do korpusu, kandydat powinien być pełnoletnim, wierzącym bud-
dystą o „dobrym charakterze”25. Prócz tego musiał uiścić wpisowe w wysokości 
50 bahtów i posiadać niezbędne fundusze na zakup organizacyjnego munduru. Po 
ceremonii zaprzysiężenia członek otrzymywał od władcy odznaki organizacyjne 
i był promowany na jeden ze stopni przeniesionych wprost z systemu rang w siłach 
zbrojnych Syjamu. Od tej chwili członek korpusu miał prawo do noszenia charakte-
rystycznego munduru zaprojektowanego przez władcę. Składał się na niego czarny 
kapelusz z wywiniętym rondem i podobizną tygrysa, czarne spodnie i kurtka z żółty-

21 „Bangkok Times”, 5 grudnia 1911.
22 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 34.
23 Broszura o Dzikich Tygrysach w: „Bangkok Times”, 4 grudnia 1911.
24 William, książę Szwecji, In the Lands of the Sun..., s. 67; „Bangkok Times”, 21 września 1911; 

Report of the Committee To Investigate Views on the Wild Tigers, March 26, 1912, „Chotmaihet suapa”, 
t. 2, 12/1912, s. 733.

25 „Chotmaihet suapa”, t. 1, 1/1911, s. 232.
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mi wypustkami, całość zaś uzupełniały czarne buty i krawat26. Ofi cerowie w korpu-
sie dodatkowo otrzymywali od władcy osobiste proporce27.   

Organizacja dynamicznie się rozwijała. Pod koniec 1911 roku w Bangkoku dzia-
łały już cztery kompanie, w tym jednostka elitarnej Gwardii Królewskiej, a na pro-
wincji zostały powołane komitety organizacyjne korpusu. Na początku 1912 roku 
organizacja liczyła już blisko 4000 członków28. Przy poszczególnych jednostkach 
organizacji budowano place manewrowe, na których przeprowadzano codzienną 
musztrę oraz „kluby” będące miejscami nieformalnych spotkań, szkoleń i ofi cjalnych 
ceremonii29.

W trzy miesiące po ustanowieniu Korpusu Dzikich Tygrysów 11 lipca 1911 roku 
Vajiravudh powołał do życia bliźniaczą organizację przeznaczoną dla młodzieży, 
czyli tzw. Młode Tygrysy (luk sua). W dekrecie założycielskim król określał cele 
Młodych Tygrysów jako „zapewnienie chłopcom w wieku dorastania przeszko-
lenia [...] podobnego do Dzikich Tygrysów, które sprawi, że gdy osiągną dojrza-
łość, będą świadomi swych obowiązków [...] wobec narodu, państwa i kraju swego 
urodzenia”30. W praktyce chłopcy – podobnie jak ich starsi koledzy z Korpusu – 
uczestniczyli w musztrach, paradach, manewrach i szkoleniach „mających na celu 
utrwalenie w ich umysłach patriotycznych wartości Dzikich Tygrysów”31. W 1913 
roku elementy szkolenia patriotycznego Młodych Tygrysów stały się integralną częś-
cią obowiązkowych programów nauczania w szkole podstawowej32. 

26 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 36; Ivan de Schaeck, Promenade 
autor du monde..., s. 120.

27 Książę Damrong otrzymał na przykład fl agę ze swym rodowym znakiem – klęczącym aniołem. 
Wobec członków niższych kategorii społecznych stosowano odmienne kryteria. Na przykład porucznik 
Bua (‘lotos’) zgodnie ze swym nazwiskiem otrzymał fl agę z kwitnącym lotosem. „Chotmaihet suapa”, 
t. 1, 4/1911, ss. 325, 332.

28 „Bangkok Times”, 13 i 16 października 1911; Walter A. Graham, Siam. With One Hundred and 
Fifty-three Illustrations and a Map, Alexander Moring, London 1924, s. 637.

29 „Bangkok Times”, 5 lipca, 14 lipca, 18 września 1911.
30 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 42; Eiji Murashima, Nakharin Mek-

traiarat, Chalermkiet Phiu-nual, Political Thoughts of the Thai Military in Historical Perspective, Insti-
tute of Developing Economies, Tokyo 1986, ss. 3–15.

31 „Bangkok Times”, 5 grudnia 1911, „Daily Mirror”, 13 maja 1912.
32 Autorzy nieudanego zamachu wskazywali m.in., że Korpus Dzikich Tygrysów stanowił w oczach 

ofi cerów organizację konkurencyjną dla wojska i podważał tradycyjny autorytet, jakim cieszyło się ono 
w społeczeństwie. Jednak przyczyn nieudanego zamachu stanu należy się też dopatrywać gdzie indziej. 
Przywódcy zamachu, częściowo inspirowani rewolucją młodoturecką i ruchem nacjonalistycznym Sun 
Yat-sena, planowali przekształcenie kraju w monarchię konstytucyjną lub republikę. W zeznaniach spi-
skowców pojawia się też po raz pierwszy wyraźne przekonanie, że lojalność „wobec jednostki” na-
leżałoby zastąpić „lojalnością wobec narodu”. Co ciekawe, hasło zamachowców brzmiało: „Poświęć 
raczej życie niż naród” i zostało skopiowane z zawołania Dzikich Tygrysów: „Oddaj raczej życie niż 
honor”. Zob. NA 127/8 Minister Spraw Religijnych i Edukacji do Sekretariatu Króla, wywiad z księciem 
Chakrapongiem, „Straits Times”, 18 marca 1912; Eileen Hunter, Narisa Chakrabongse, Katya and the 
Prince of Siam, River Books, Bangkok 1994, s. 129; Katherine Bowie, Rituals of National Loyally: An 
Anthropology of the State and Village Scout Movement in Thailand, Columbia University Press, New 
York 1997, s. 64.
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Ruch Dzikich Tygrysów budził mieszane reakcje obywateli, choć przynajmniej 
na początku trudno było odmówić mu skuteczności w mobilizacji mas społecznych. 
Luis Weiler wspomina:

Jest to oddział ochotników w czarnych mundurach wyszkolonych na mniej lub bardziej woj-
skowa modłę, ale bez broni [...]. W całym kraju, w najbardziej oddalonych jego zakątkach, 
powstają oddziały tego korpusu. W jego członkach trudno byłoby rozpoznać cichego i fl egma-
tycznego mieszkańca Syjamu. Starzy i młodzi, wysoko i nisko urodzeni wstępują do organiza-
cji i uczestniczą w codziennych ćwiczeniach, których godziny zmieniono na wieczór [...], aby 
nie dezorganizować normalnego życia w kraju33. 

Trudno stwierdzić jednoznacznie, na ile korpus przyczynił się do wykonania po-
stawionych przed nim zadań. Książęta i chłopi, urzędnicy państwowi wszystkich 
szczebli, a nawet sam król pokazywali się w identycznym mundurze korpusu, co 
stwarzało pozory, że ostre podziały społeczne odeszły w niepamięć. Intensywna in-
doktrynacja prowadzona wśród członków korpusu przyczyniała się do wzrostu pa-
triotycznych nastrojów. Dzięki swemu aktywnemu uczestnictwu w organizacji król 
chciał pokazać, że przestaje być istotą boską, a staje się królem-obywatelem repre-
zentującym interesy państwa i służącym całemu narodowi. Jednak Korpus Dzikich 
Tygrysów miał w sobie coś z Geertzowskiego „państwa-teatru”. Pomiędzy publicz-
nym wizerunkiem króla a stanem faktycznym istniała oczywista przepaść. Vajiravudh 
wciąż był władcą absolutnym, a nie obywatelem-królem34. W jego bezpośrednim 
otoczeniu znaczna część współpracowników wciąż uważała, że utrzymanie w kra-
ju absolutyzmu jest niezbędne do zreformowania państwa i utrzymania narodowej 
jedności. Już wówczas pojawiały się jednak osoby prezentujące odmienne poglądy. 
Wielu członków błyskawicznie rozrastającego się aparatu biurokratycznego zaczy-
nało powątpiewać, czy można pogodzić instytucje monarchii absolutnej z programa-
mi modernizacji kraju. Już w lutym 1912 roku ujawniono antymonarchiczny spisek 
grupy ofi cerów. Udaremniona próba zamachu stanowiła zapowiedź tego, że absolut-
ny władca utraci legitymizację w nowoczesnym państwie narodowym – państwie, 
którego paradoksalnie był architektem35. 

33 Luis Weiler, Anfang der Eisenbahn in Thailand..., s. 199. 
34 Ratana Tanadbanchee Tunggasvadi, King Vajiravudh’s Moral Concepts for Citizenship (Thai-

land, Vajiravudh, King of Siam), University of Pennsylvania, mimeo, Philadelphia 2004, ss. 220–235.
35 Otwarta krytyka korpusu ofi cerskiego po nieudanym zamachu przyczyniła się do odmiennego 

postawienia niektórych akcentów w funkcjonowaniu organizacji Dzikich Tygrysów. Najbardziej oczy-
wistą zmianą były wysiłki zmierzające do zbudowania pomostu pomiędzy organizacjami paramilitar-
nymi i wojskiem. W Korpusie Dzikich Tygrysów powołano wyspecjalizowane jednostki artylerii czy 
marynarki wojennej. Od 1913 roku w manewrach organizacji współuczestniczyły oddziały regularnej 
armii. 21 lipca 1917 roku, w przeddzień przystąpienia Syjamu do pierwszej wojny światowej, korpus stał 
się ofi cjalnie jednostką pomocniczą sił zbrojnych, jednak wykorzystanie Dzikich Tygrysów jako platfor-
my do promocji idei nacjonalizmu pozostało niezmienione. Rian Srichandr, Netra Poonwiwat, Prawat 
pattiwat khrang raek khong thai r.s. 130, Kim Li Nguan, Bangkok 1960, ss. 20–21; „Bangkok Times”, 
1 marca 1915; Stephen L.W. Greene, Absolute Dreams: Thai Government Under Rama VI, 1910–1925, 
White Lotus Press, Bangkok 1999, s. 10.
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4.2. Polityka obrony suwerenności narodowej
Nacisk na wojskowe wartości i gotowość do obrony kraju nie ograniczał się do sfery 
bezpośrednio związanej z działalnością Korpusu Dzikich Tygrysów. Król wielokrot-
nie podkreślał, że suwerenność Syjamu jest zagrożona przez europejski imperializm, 
a gotowość całego społeczeństwa do odparcia ewentualnej agresji powinna stanowić 
odpowiedź na spisek wrogów państwa. W przeddzień objęcia tronu przez nowego 
władcę kraj został zmuszony do zrzeczenia się kolejnych skrawków swego terytorium 
na rzecz Indochin Francuskich. Z perspektywy ówczesnych realiów król nie mógł być 
pewny, czy wobec Bangkoku nie zostaną wysunięte kolejne roszczenia terytorialne. 

Nikt zresztą wówczas nie był przekonany co do trwałości tajskiej państwowo-
ści. Współcześni, na przykład amerykański dziennikarz Alexander Powell, uważali, 
że „Syjam stoi w obliczu nieuchronnej klęski jako małe i słabe państewko położone 
pomiędzy posiadłościami dwóch potężnych i agresywnych mocarstw”36. Podobne po-
glądy reprezentował wielokrotnie odwiedzający kraj książę William Szwedzki37. Ro-
syjski poseł w Bangkoku donosił w poufnym raporcie do Moskwy, powołując się na 
opinie z kręgów dyplomatycznych, że „wcześniej czy później kraj stanie się kolonią 
brytyjską bądź zostanie podzielony pomiędzy Anglię i Francję”38. W okresie pierw-
szej wojny światowej pojawiły się pogłoski o możliwych roszczeniach terytorialnych 
Londynu na Półwyspie Malajskim, których ofi arą miał się stać nadal administrowany 
przez Syjam sułtanat Pattani39. W kręgach rządowych Bangkoku obawy przed agresją 
francuską były jeszcze większe. Wypowiedzi polityków docierające z Paryża mogły 
budzić zaniepokojenie. Najlepiej streszcza je przytoczona 24 lutego 1904 roku w ga-
zecie „Bangkok Post” wypowiedź znanego francuskiego komentatora politycznego: 

Carthago delende est – dla honoru, prestiżu i pokoju Francji i Indochin Francuskich. Syjam 
musi zostać zniszczony – nie jest możliwe, żeby odgrywał imperialną rolę w tym samym czasie 
i miejscu co my. Nadchodzi kres rządów tych oszustów, rabusiów i właścicieli niewolników, 
którzy wystawiają na ciężką próbę cierpliwość zarówno naszą, jak i Wielkiej Brytanii40.

Choć postanowienia porozumienia zawartego z Paryżem w 1907 roku mia-
ły gwarantować „ostateczne uregulowanie” wszystkich kwestii granicznych, mało 
kto, z uwagi na doświadczenia ostatniego stulecia, wierzył zapisom traktatowym41. 

36 Alexander E. Powell, Where the Strange Trails Go Down, Scribner, New York 1921, ss. 209, 
241; Norman G. Owen (red.), The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History, University of 
Hawaii Press, Honolulu 2005, s. 241.

37 William, książę Szwecji, In the Lands..., s. 37.
38 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., ss. 80–84; Ratanapat Nuttanee, King 

Vajiravudh’s Nationalism and Its Impact on Political Development in Thailand, Northern Illinois Uni-
versity, mimeo, DeKalb 1986, ss. 60–85.

39 Singapore Free Press, cyt. za: „Bangkok Times”, 18 stycznia 1921; John Nelson Mills, Siam, the 
Last Stand of Buddhism, „Missionary Review of the World”, 46/1923, s. 357.

40 „Bangkok Post”, 24 lutego 1904.
41 Duke Pensri, Les Relations entre la France et la Thailande, Chalermnit, Bangkok 1962, ss. 294–

–295.
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I choć za panowania Vajiravudha nikt otwarcie nie zakwestionował suwerenności 
i integralności terytorialnej państwa, rozmaite komentarze z Europy docierały do mo-
narchy i społeczeństwa, powodując umocnienie się poczucia zagrożenia. O tym, że 
nabrało ono wszelkich znamion realności, może chociażby świadczyć fakt, iż władze 
w Bangkoku niemal zupełnie zaniechały jakichkolwiek inwestycji w swe północno-
-wschodnie prowincje, utwierdzając się w przekonaniu, że ubogie obszary będą sta-
nowić mniej łakomy kąsek dla Paryża42. 

Niewątpliwie innym źródłem poczucia zagrożenia suwerenności państwowej po-
zostawała liczna wspólnota obcokrajowców mieszkających w Syjamie. Mimo wielu 
deklaracji z ich strony o lojalności wobec osoby panującego nie było tajemnicą, że 
obce ambasady manipulują grupami swych obywateli zatrudnianych w charakterze 
doradców i ekspertów rządowych. Obcokrajowcy od czasu rządów Chulalongkorna 
zatrudniani w administracji publicznej i podstawowych działach gospodarki mieli 
dynamizować procesy modernizacji kraju wobec dotkliwego braku kadr miejsco-
wych43. Od początku obce rządy były świadome znaczenia swych obywateli w służ-
bie Syjamu dla osiągania własnych celów. Siła wpływów poszczególnych mocarstw 
europejskich w Bangkoku była wręcz mierzona liczbą i rangą zagranicznych dorad-
ców. Nic dziwnego, że niekiedy dochodziło między nimi do ostrej rywalizacji o ob-
sadę kluczowych stanowisk44. 

Rząd Syjamu starał się zasadniczo zachowywać niezależność w swej polityce 
kadrowej, a w kręgach rządowych narastała świadomość zagrożeń politycznych wy-
nikających z tego stanu rzeczy. Stopniowo ograniczano wpływy obcych doradców, 
obniżając ich rangę, a ostatecznie zastępując specjalistami tajskimi. W 1911 roku 
w poufnej instrukcji król zwracał się do swoich urzędników: 

Nie wolno nam zapominać, że rząd jest rządem tajskim, jesteśmy Tajami, a sam jestem władcą Ta-
jów, a jako taki nie mogę poświęcać swych obywateli dla korzyści obcokrajowców. Takie postę-
powanie w krótkim czasie podważyłoby szacunek i zaufanie dla władzy, co w dalszej konsekwen-
cji spowodowałoby jej zupełną bezsilność. Byłoby to jak założenie pętli wokół własnej szyi45.

42 Bangkok z nieskrywaną radością witał rosnące problemy Paryża w administrowaniu obszarami 
laotańskimi położonymi po drugiej stronie granicy. Równocześnie jednak w obawie przed sprowokowa-
niem konfl iktu starał się zachować pełną neutralność wobec narastającego konfl iktu. Co więcej, dzia-
łalność antyfrancuskich organizacji na terenie Syjamu została prawnie zakazana, a ich działacze byli 
deportowani. Opinion (Saigon) cyt. za: „Bangkok Times”, 27 sierpnia 1912; Courier d’Haiphong, cyt. 
za: „Bangkok Times”, 28 stycznia i 25 lutego 1914; „Bangkok Times”, 19 września 1913; NA 29/21 
królewski rozkaz z 8 stycznia 1915.

43 David K.Wyatt, Thailand: A Short History..., s. 256.
44 Pomiędzy placówkami dyplomatycznymi akredytowanymi w Bangkoku utrzymywał się swoisty 

parytet w obsadzie stanowisk eksperckich. Kluczowe pozycje w ministerstwie fi nansów przypadały Bry-
tyjczykom, w ministerstwie sprawiedliwości – Francuzom, a w dziedzinie spraw zagranicznych Ame-
rykanom. Na władze w Bangkoku niejednokrotnie wywierano presję na najwyższym szczeblu, tak jak 
wtedy gdy w 1911 roku zdecydowały się one na zatrudnienie obywatela Danii, a nie Brytyjczyka w Kró-
lewskim Departamencie Spisów czy mianowanie Francuza na stanowisku piastowanym do tej pory 
przez Niemca w Banku Handlowym Syjamu. Opinion (Saigon), cyt. za: „Bangkok Times”, 13 lutego 
1912; James R. Eldon, Jurisdiction over Foreigners in Siam, „The American Journal of International 
Law”, 16/1922, ss. 585–597; NA 117 i NA 29/50, memoranda i listy z 7, 12 i 24 kwietnia i 17 maja 1911.

45 NA 41/6, przemówienie króla do Phraya Phipat, 13 czerwca 1911.
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Poczucie zagrożenia wobec integralności terytorialnej, świadomość prób nacisku 
na decyzje państwowe ze strony obcych doradców, podsycane przez władze przeko-
nanie o dwuznacznym charakterze przedstawicielstw dyplomatycznych czy pogłoski 
o udziale obcych agentów w montowaniu spisków antyrządowych przyczyniały się 
do nasilania się atmosfery braku zaufania, a nawet wrogości wobec wszystkich ob-
cokrajowców. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu zagrożenie ze strony obcych 
mocarstw za panowania Vajiravudha było rzeczywiste, w jakim zaś stanowiło jedynie 
przedmiot zręcznych zabiegów socjotechnicznych wykorzystywanych przez władcę. 
Od początku XIX wieku polityka Syjamu była szczególnie wyczulona na wzrost zna-
czenia potęg kolonialnych w regionie. Już za czasów Chulalongkorna podejmowano 
próby modernizowania armii. W 1892 roku powołano do życia ministerstwo wojny 
i konsekwentnie wcielano w życie zachodnie techniki szkolenia żołnierzy. Wprowa-
dzono wzorowane na europejskim umundurowanie i uzbrojenie. W 1894 roku Sy-
jam przyjął zasadę powszechnego poboru rekruta. O znaczeniu, jakie Chulalongkorn 
przywiązywał do wzmocnienia siły militarnej państwa, niech świadczy fakt, iż ponad 
połowa z jego synów ukończyła zagraniczne akademie wojskowe. 

Polityka doskonalenia potencjału wojskowego była kontynuowana przez Vajira-
vudha. Nowy władca powołał ministerstwo marynarki, za sprawą swych doradców 
uznając wagę prowadzenia wojny na morzu46. Przeznaczano znaczne środki na uno-
wocześnianie armii47. W 1913 roku Syjam jako jedno z pierwszych państw azjaty-
ckich utworzył wojskowy korpus lotniczy48. Vajiravudh miał pełną świadomość, że 
Syjam nie potrafi  zbudować armii, która mogłaby stawić czoła wrogowi z Europy. 
Myślał raczej o zbudowaniu siły, której potencjał mógłby skutecznie odstraszać po-
tencjalnych agresorów. Jak sam zaznaczał:

Każde małe państwo musi pokładać wiarę w odwagę i wysiłek swych obywateli. Nadzieja na 
pomoc ze strony innych jest gwarancją klęski [...]. Źródłem siły Syjamu są jego obywatele. 
Tajskie wojska muszą bronić tajskich granic. Jeśli tajski naród ma przetrwać, musi polegać na 
własnej sile i na patriotycznych uczuciach tych, którzy są prawdziwymi Tajami49. 

Występowała zasadnicza różnica pomiędzy spojrzeniem Vajiravudha na sprawy 
wojskowe a poglądami jego poprzedników. Wojsko – jak zauważał król – miało sta-
nowić przede wszystkim jeden z podstawowych instrumentów pobudzania narodo-
wego ducha i integrowania poddanych, miało się stać symbolem narodowej dumy. 
Polityka modernizacji sił zbrojnych i rozbudowy potencjału wojskowego miała za-
tem również wydźwięk propagandowy. Celem coraz częściej organizowanych parad 

46 „Bangkok Times”, 13 grudnia 1910.
47 „Bangkok Times”, 28 lipca 1914.
48 Otwarto wówczas pierwsze wojskowe lotniska w Don Muang pod Bangkokiem, wyprzedzając 

pod tym względem Indochiny Francuskie, a nawet Australię. „Bangkok Daily Mail”, 20 i 22 kwietnia 
1914; „Bangkok Times”, 24 czerwca i 16 listopada 1921; Edward M. Young, Aerial Nationalism: A His-
tory of Aviation in Thailand, Smithsonian Institution Press, Washington 1994, ss. 9–11.

49 Cyt. za: Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 86. 
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wojskowych czy pokazów lotniczych było nie tylko podniesienie prestiżu armii, ale 
także umacnianie wśród obywateli przekonania o sile państwa. 

Elementy programu „narodowego militaryzmu” król wykorzystywał też 
w swych wystąpieniach do Dzikich Tygrysów. Ich gotowość do największych po-
święceń dla ojczyzny miała się przenieść, w opinii władcy, na cały naród tajski. 
W przemówieniu na temat obowiązków obywateli król podkreślał, że obrona kra-
ju stanowi przedmiot szczególnej odpowiedzialności młodzieży i jest wyrazem jej 
„wdzięczności wobec starszego pokolenia”50. Rodzice powinni umacniać u swo-
ich dzieci potrzebę służenia narodowi i jego wolności. Pomoc udzielana synom 
w uchylaniu się od służby wojskowej – zdaniem Vajiravudha – była równoznaczna 
z „pozbawieniem młodych ludzi cennego przeszkolenia i stanowiła zachętę do mar-
notrawienia czasu”51. 

W swych przemówieniach wygłaszanych do przedstawicieli sił zbrojnych król 
wielokrotnie podkreślał, że jest ich towarzyszem broni. Wszyscy – niezależnie od 
tego, czy są ofi cerami, czy zwykłymi żołnierzami – zasługiwali na szczególny sza-
cunek, jako obrońcy odziedziczonej po przodkami wolności. Większość utworów 
dramatycznych i poematów pozostawionych przez władcę zostało poświęconych pa-
triotycznemu wychowaniu żołnierzy. W sztuce napisanej w 1912 roku przez Vajira-
vudha pojawia się fragment:

Kiedy masz właśnie umrzeć, nie opłakuj życia, które tracisz,
myśl tylko o tym, że oddajesz je dla swojego kraju52.

Król miał nadzieję, że pobudzenie „ducha wojskowego” spowoduje jakościowe 
odrodzenie sił zbrojnych. Vajiravudh zwracał uwagę, że nawet niewielkie państwo 
może się obronić przed agresją, przywołując paralelę obrony kopca mrówek przed 
intruzem:

Jeśli widzisz kopiec mrówek, to chociaż jesteś znacznie od niego większy, czy chcesz wejść na 
niego? Nie ośmielisz się... Weźmiesz kij, aby go zniszczyć, albo go spalisz. Znajdziesz motykę 
albo łopatę, aby go rozkopać. Być może mrówki pierwsze uciekną, zanim zdążysz cokolwiek 
zrobić. Nie musisz podejmować walki z gigantami. Wystarczy, abyś postawił się w roli mró-
wek, których gniazdo stoi tuż obok. Jeśli wróg zdecyduje się na zajęcie naszego domu, możemy 
zadać mu wiele niemiłych ukąszeń53. 

Aby podnieść morale wojska, Vajiravudh zdecydował się na dokonanie zmiany 
regulacji prawnych dotyczących poboru. Ustawodawstwo z 1905 roku wprowadzało 
powszechny obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn w wieku 18–40 lat. Rozwią-
zania zaproponowane jeszcze przez Chulalongkorna spotykały się jednak z szeroką 
krytyką, przede wszystkim w związku z licznymi lukami umożliwiającymi wielu po-

50 Tamże, s. 97.
51 Przemówienie z 13 czerwca 1911, [w:] Plukchai suapa lae khlon tit lo [Ożywiając ducha Dzikich 

Tygrysów], Fuang Akson, Bangkok 1963, s. 32.
52 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 91.
53 Przemówienie z 14 sierpnia 1915, [w:] Ruang thetsana suapa [Wykłady z religii dla Dzikich 

Tygrysów], Khurusapha, Bangkok 1958, ss. 205–206.



Budowa podstaw ideologii narodowej  123

borowym, szczególnie z zamożniejszych rodzin, na unikanie służby54. Do 1917 roku 
Vajiravudh zainicjował działania, które ograniczały ten proceder. Pobór obejmował 
wszystkich z wyjątkiem wyświęconych mnichów, pracowników służb medycznych 
i członków plemion zamieszkujących na północy55. Chęć unikania służby wojsko-
wej starano się ograniczać również dzięki prowadzonej na szeroką skalę akcji propa-
gandowej, której celem miało być wykorzenienie poczucia stygmatyzacji społecznej 
związanej z poborem i przekonanie poborowych o tym, że armia będzie „domem dla 
każdego szeregowca” i „honorowym wyzwaniem dla każdego mężczyzny”56. 

Wezwanie króla do podtrzymywania „wojskowego ducha” nie odnosiło się bynaj-
mniej wyłącznie do żołnierzy czy organizacji paramilitarnych. Było ono kierowane 
do całego narodu. Takie cechy, jak dyscyplina, lojalność i duch jedności ucieleśniane 
w wojsku, marynarce, policji czy korpusie Dzikich Tygrysów, stanowiły podstawową 
wartość dla wszystkich obywateli królestwa. Hasło obrony wolności miało – zda-
niem Vajiravudha – być podjęte nie tylko przez tysiące ludzi w mundurach, ale rów-
nież przez rzesze cywili w miastach i wsiach Syjamu.

Przywiązaniu do idei naturalnej potrzeby każdego człowieka do obrony wspól-
noty narodowej władca dał wyraz w niezliczonych esejach, przemowach, poematach 
i sztukach. W traktacie z 1911 roku Vajiravudh wskazywał na znaczenie dziedzictwa 
bohaterów wojen toczonych przez Tajów w przeszłości. 

Jesteśmy szczęśliwi – zaznaczał król – że przyszliśmy na świat w tak heroicznej rasie, w której 
mężczyźni i kobiety z miłości do swego króla, narodu i religii nie wahali się oddać własnego 
życia. Czy my, jako ich spadkobiercy, możemy pozwolić na zaprzepaszczenie tego? Nie! Uro-
dziliśmy się w rasie Tajów [thai], urodziliśmy się wolni [tai], musimy wolni [tai] umrzeć. Jeśli 
staniemy się niewolnikami, nie będziemy godni bycia Tajami [thai]57. 

Cywile zatem nie mniej niż żołnierze – twierdził Vajiravudh – powinni wykazy-
wać pragnienie obrony narodu. 

Czy cywile nie są Tajami – pytał retorycznie. – Jakim językiem mówią cywile, jeśli nie powinni 
wypełniać swoich obowiązków obrony ojczyzny? Nawet dzikie zwierzęta wiedzą, jak bronić 
swych gniazd nor. Jeśli nie potrafi my bronić naszej ojczyzny, czyż nie jesteśmy gorsi od nich58? 

W innej mowie z kolei król stwierdzał w podobnym duchu:

Jeśli kochamy naród, musimy go bronić. Jeśli Tajowie stracą wolność, przestaną być rasą ludzi 
wolnych. Jakkolwiek wysoki byłby koszt mierzony w ludzkich istnieniach dla zachowania wol-
ności, koszt ten musi zostać poniesiony. Ci, którzy przetrwają w wolnym państwie, bez wzglę-
du na to, jak nieliczni, pozostaną wolnymi Tajami. Jeśli duch narodowy zostanie zniszczony, 

54 „Bangkok Times”, 13 sierpnia 1913.
55 „Bangkok Times”, 16 sierpnia 1913 i 29 czerwca 1917; NA 109, notatka o zmianie ustawy o pobo-

rze z 27 grudnia 1910; Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 90.
56 Książę Chakrapong, cyt. w: „Bangkok Times”, 16 sierpnia 1913.
57 Król wykorzystał grę słów, łącząc wyraz thai oznaczający narodowość z wyrazem tai oznacza-

jącym wolność. Plukchai suapa…, s. 7; G.E. Gerini, On Siamese Proverbs and Idiomatic Expressions, 
„Journal of the Siam Society”, 1/1904, s. 53.

58 Przemówienie do Dzikich Tygrysów z dnia 6 czerwca 1911, [w:] Plukchai suapa..., ss. 19–20.



124 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

nie będzie ważne, jak wielu z nas przetrwa. W istocie pozostalibyśmy martwi i gdziekolwiek 
byśmy się udali, pozostaniemy pogrążeni w głębokim smutku jak osierocone dzieci59.

Niewątpliwie na zmilitaryzowanym charakterze nacjonalizmu głoszonego przez 
Vajiravudha zaważyła geopolityka. Zaledwie w cztery lata po jego wstąpieniu na 
tron w Europie wybuchła pierwsza wojna światowa. Jednak wiadomości o rosnącej 
rywalizacji politycznej i gospodarczej głównych potęg europejskich i nadciągającej 
wojnie docierały do Syjamu dużo wcześniej. Bangkok już 6 sierpnia 1914 roku ogło-
sił „pełną i bezwarunkową neutralność” wobec światowego konfl iktu. Konfl ikt ten 
jednak otwierał całą gamę możliwości propagandowych, z których Vajiravudh był 
zdeterminowany zrobić jak najlepszy użytek. Chodziło przede wszystkim o kontynu-
owanie promocji programu nacjonalizmu, już wcześniej określonego jako pierwszo-
rzędny cel polityki państwa60.

Kierunek nowej kampanii król określił w swym przemówieniu wygłoszonym do 
żołnierzy i przedstawicieli Korpusu Dzikich Tygrysów 9 sierpnia 1914 roku. Syjam 
powinien, zdaniem władcy, 

[…] wziąć dobrą lekcję z tej wojny i czerpać korzyści z przykładu wskazującego [...] nie tyle, 
jak walczyć, ile jak być zjednoczonym, aby sprostać wspólnemu niebezpieczeństwu [...] oraz 
jak porzucić wszelkie spory, by stawić czoła wspólnemu wrogowi61. 

Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy Vajiravudha ruszyła nowa akcja, na któ-
rej skoncentrowały się przez pewien czas działania władz. Była to publiczna zbiór-
ka funduszy na zakup nowego, lekkiego krążownika dla marynarki wojennej, który 
miał nosić imię legendarnego twórcy tajskiej państwowości Phra Ruanga. Zbiera-
niem pieniędzy zarządzała specjalnie w tym celu powołana Królewska Liga Morska 
Syjamu. Inicjatywa nie miała wielkiego znaczenia z wojskowego punktu widzenia, 
a jej pierwszorzędnym celem była mobilizacja „ducha narodowego”, czego zresztą 
nie ukrywał sam władca. Vajiravudh napisał dwie sztuki, wiele esejów i poematów 
oraz wygłosił niezliczone mowy poświęcone podkreśleniu wagi marynarki wojennej 
i jej wkładu w zdolności obronne Syjamu62. Równocześnie władca podkreślał jednak, 
tak jak w przemówieniu z 1 stycznia 1915 roku, że „zbiórka stanowi dowód miłości 
i lojalności mieszkańców Syjamu wobec ich władcy oraz determinacji w walce o nie-
podległość państwa i utrzymanie naszej Świętej Religii”63. 

Przy okazji kampanii król zwracał uwagę, że poświęcenie stanowi jedną z podsta-
wowych cnót narodu. W napisanej pod pseudonimem Asvabahu patriotycznej sztuce 
zwracał się ustami głównego bohatera do zamożniejszej części społeczeństwa:

59 Cyt. za: Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 95.
60 „Bangkok Times”, 10 sierpnia 1914.
61 „Bangkok Times”, 7 czerwca 1915.
62 W komentarzu redakcyjnym „Bangkok Times” podkreślał, że w zamyśle króla zakup krążownika 

„będzie niczym w porównaniu z duchem poświęcenia dla narodowego bezpieczeństwa, który ożywi 
zbiórka”. „Bangkok Times”, 10 sierpnia 1914.

63 „Bangkok Times”, 4 stycznia 1915.
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Nie mógłbym nikomu spojrzeć w oczy, nie składając datku na rzecz Phra Ruang. Jeśli każdy 
przeznaczy na ten cel chociaż kilka satangów, fundusz szybko urośnie. Człowiek z wieloma 
konkubinami może zrezygnować z jednej z nich; ten, który je w restauracjach, może przez mie-
siąc posilać się w domu; ten, który co wieczór gra w bilard, może poświęcić trzy wieczory; ten, 
który lubi kobiety lekkich obyczajów, może przez chwilę spać z żoną [...] tylko tacy ludzie będą 
w przyszłości stanie mówić o nim, że to nasz statek i pełnym głosem będą mogli zakrzyknąć 
Chaiyo! [hurra]64.

Zbiórka pieniędzy została przeniesiona również na prowincję, gdzie urzędnicy 
zostali formalnie zobowiązani do publicznego wzywania lokalnej ludności do ofi ar-
ności. Zakupiony w Wielkiej Brytanii krążownik „Phra Ruang” zawinął ostatecznie 
do Bangkoku 8 października 1920 roku, co stało się okazją do kolejnych uroczysto-
ści, wieców i publicznych wystąpień, których celem była manifestacja ogólnonaro-
dowej dumy65.

W podobny sposób zostały wykorzystane wydarzenia towarzyszące przystąpie-
niu Syjamu do pierwszej wojny światowej66. Po długim wahaniu 22 lipca 1917 roku 
Syjam zdecydował ostatecznie o opowiedzeniu się po stronie mocarstw sprzymie-
rzonych. Choć na decyzji Bangkoku zaważyły dalekosiężne cele polityki zagranicz-
nej, wojna ponownie została wykorzystana jako instrument uprawiania polityki we-
wnętrznej i promocji idei narodowej. 

Król publicznie dawał wyraz poglądowi, że przystąpienie do wojny ma wydobyć 
jego poddanych „ze stanu letargu i egoizmu” typowego dla społeczeństwa przywy-
kłego do życia w pokoju. Vajiravudh wyraził to w eseju napisanym w 1915 roku:

W długim okresie pokoju ludzie mają wiele czasu, aby myśleć o własnych przyjemnościach 
i koncentrowaniu się na swoich potrzebach, przez co stają się samolubni i egoistyczni. Ich 
spojrzenie na życie staje się przez to coraz węższe i węższe. Zgadzam się z niektórymi niemie-
ckimi pisarzami, którzy powiadają, że wojna jest błogosławieństwem, ponieważ wymusza na 
ludziach myślenie o czymś większym i szerszym niż oni sami. Wojna wydobywa ludzi ze snu 
egoizmu, z którego niezmiernie trudno jest się wydobyć, gdy nie towarzyszą mu salwy z dział 
i błysk ostrzy bagnetów67.

64 Przedruk w: „Bangkok Times”, 24 września 1919.
65 Na przykład prowincja Nakhon Sawan szeroko nagłaśniała sprawę datków ofi arowanych przez 

niewidomego, podczas gdy Phuket mógł się poszczycić zorganizowaną akcją zbierania pieniędzy wśród 
kobiet i szczególną hojnością przedstawicieli mniejszości chińskiej. Walter F. Vella, Dorothy Vella, Cha-
iyo!: King Vajiravudh..., s. 98.

66 W kręgach rządowych przez długi czas dyskutowano nad przystąpieniem Syjamu do wojny. Część 
książąt wykształconych na niemieckich uczelniach wojskowych i liczna niemiecka kolonia w Bangkoku 
mobilizowali opinię publiczną do utrzymania neutralności kraju. Zasadnicza zmiana nastąpiła w 1917 
roku wraz z przystąpieniem do wojny Stanów Zjednoczonych i wzrostem presji wywieranej na Bangkok 
ze strony Londynu i Paryża. Chamun DanrunrakAmorn, Phraratchakaraniyakit samkhan nai phrabatso-
mdet phra mongkutklao chaoyuhua ruang kamnoet nam sakun [Główne osiągnięcia księcia Vajiravudha: 
jego pisma, jego poezja miłosna, on jako wiodący tajski artysta], Khurusapha, Bangkok 1968, ss. 9–14; 
„Bangkok Times”, 28 grudnia 1914; Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 103; 
Françis W. Halsey, The Literary Digest History of the World War: Compiled from Original and Contem-
porary Sources: American, British, French, German, and Others, Funk & Wagnalls Company, New York 
1919–1920, ss. 230–232.

67 Clogs on Our Wheels, Siam Observer, Bangkok 1915, ss. 73–74.
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We wrześniu 1917 roku utworzono Siły Ekspedycyjne Syjamu (Siamese Expe-
ditionary Force). Kontyngent, liczący 1233 żołnierzy, zgodnie z sugestią ambasadora 
Syjamu w Paryżu księcia Charoona, powinien „w spektakularny sposób zaznaczyć 
udział kraju w wojnie”68. Wysłanie oddziałów na kontynent europejski miało z jed-
nej strony zademonstrować sprzymierzeńcom chęć wsparcia ich wysiłku wojennego, 
z drugiej zaś przyczynić się do poprawy pozycji Bangkoku w negocjacji warunków 
przyszłych traktatów pokojowych. Samo powołanie Sił Ekspedycyjnych Syjamu słu-
żyło też jako instrument mobilizacji obywateli tego kraju. Metoda wyboru członków 
korpusu sama w sobie stanowiła środek promocji uczuć patriotycznych. Powołanie 
do elitarnych oddziałów było postrzegane jako szczególny zaszczyt. Na wezwanie 
Vajiravudha do służby ochotniczej zgłosiły się dziesiątki tysięcy ochotników. Wy-
brana grupa, która miała być wysłana do Europy, przez kolejne miesiące przykuwała 
szczególną uwagę władcy69. Oddziały Sił Ekspedycyjnych Syjamu były wielokrot-
nie wykorzystywane w celach propagandowych. W grudniu 1917 roku Ministerstwo 
Wojny zorganizowało ściągające tłumy, parady wojskowe z ich udziałem, których 
celem miało być zademonstrowanie potęgi militarnej Syjamu70. 

W styczniu 1918 roku na kolacji wydanej na cześć ofi cerów wysyłanych do Euro-
py król zwrócił się do nich w szeroko nagłośnionym przemówieniu: 

Będziecie pierwszymi ludźmi niosącymi światu chwałę i sławę naszej Armii i rozwijającymi 
fl agę Syjamu na odległym kontynencie [...], będziecie reprezentować godność i honor naszego 
narodu i pokażecie, że kochający wolność Tajowie są gotowi na każde poświęcenie71. 
Przy innej okazji podkreślał, że „mieszkańcy Syjamu przez wiele lat byli obrażani, a obcy 
lekceważyli nas jako mały kraj [...], teraz jest szansa, aby Tajowie pokazali światu, że zostali 
przyjęci przez mocarstwa jako im równi im72.

Mimo że oddziały tajskie nie brały bezpośredniego udziału w walkach, koniec 
wojny stał się pretekstem do kolejnych narodowych manifestacji. 19 listopada 
1918 roku król wydał ofi cjalną, wzorowaną na dawnych aktach „Proklamację zwy-
cięstwa”, 2 grudnia zaś rozpoczęto nawiązujące do hinduistycznych rytów ceremo-
nie świętowania tego wydarzenia. Także te uroczystości były skierowane nie do ze-
branych ofi cjeli, dowódców wojskowych i zagranicznych dyplomatów, ale przede 
wszystkim do obecnych na placu zgromadzeń sanam luang setek tysięcy mieszkań-
ców Syjamu73. 

68 Siły Ekspedycyjne Syjamu złożone z sekcji medycznej, szwadronu lotniczego i oddziału samo-
chodowo-mechanicznego pod komendą marszałka polnego księcia Chakraponga przybyły do Francji 
dopiero w czerwcu 1918 roku. NA 223, nota księcia Charoona do króla z 24 lipca 1917.

69 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 114.
70 „Bangkok Times”, 20 i 21 grudnia 1917; Phraya yun chingcha p.s. 2460, Hang Hunsuan Cham-

kat Siwaphon, Bangkok 1962.
71 „Bangkok Times”, 12 stycznia 1918.
72 O-phat Sewikun, Thai kap songkhram lok khrang thi 1 [Tajowie i pierwsza wojna światowa], 

Kasembannakit, Bangkok 1968, ss. 83–84.
73 „Bangkok Times”, 3 grudnia 1918.
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Prócz tradycyjnych uroczystości składania ofi ar dziękczynnych w świątyniach 
i obrzędów ku czci królewskich przodków mieszkańcy Bangkoku po raz pierwszy 
mieli okazję obcować z nowoczesną, wzorowaną na zachodniej, symboliką narodo-
wą. Na ulicach wystawiono zdjęcia króla, domy udekorowano fl agami państwowy-
mi, organizowano publiczne pokazy fi lmów dokumentujących wkład Syjamu w zwy-
cięstwo Sił Ekspedycyjnych, setki weteranów udekorowano nowo ustanowionym 
orderem Czcigodnego Ramy, a uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Dzień przystąpienia do wojny – 22 czerwca – został proklamo-
wany świętem narodowym, a 19 poległych członków sił ekspedycyjnych uczczono 
odsłoniętym w 1921 roku pomnikiem ku czci bohaterów narodowych, wzorowanym 
na europejskich grobach nieznanego żołnierza74. 

Pod względem politycznym udział Syjamu w wojnie nie przyniósł państwu zna-
czących pożytków75. Po stronie korzyści można odnotować niewątpliwy sukces 
propagandowy w konstruowaniu tożsamości i budowie poczucia jedności nowego 
narodu. W przemówieniu z 1921 roku Vajiravudh jednoznacznie oceniał postępy taj-
skiego nacjonalizmu: „dokonał się ogromny skok w rozbudzaniu świadomości naro-
dowej Tajów [...], miłości dla kraju, poczucia obowiązków wobec państwa oraz [...] 
poświęcenia dla obrony ojczyzny”76.

4.3. Inspiracje i programy tajskiego nacjonalizmu 
Program budowy narodu w Syjamie był pełen paradoksów. Król jednoznacznie pre-
cyzował cel, do którego zmierzał, jako stworzenie wspólnej dla wszystkich obywateli 
lojalności wobec instytucji państwa. Środki służące temu celowi nie zawsze składały 
się w logiczną całość. Czasem wydawały się zupełnie do siebie nieprzystające, a nie-
kiedy nawet sprzeczne. Co więcej, podobnie jak w wypadku innych krajów świata, 
nacjonalizm Vajiravudha odwoływał się głównie do sfery emocji, te zaś z zasady 
miały niewiele wspólnego z logicznym rozumowaniem. 

Podobna sprzeczność przejawiała się w poszukiwaniu źródeł budowy potencjal-
nej wspólnej ideologii narodowej. Jak w wielu podobnych wypadkach Vajiravudh 
kluczył pomiędzy przenoszeniem do kraju obcych modeli koncepcji narodowej a wy-
najdywaniem bliższych, endogennych jej fundamentów, co prowadziło do proble-
mów o charakterze praktycznym. Nowy naród miał być, z jednej strony, dumny ze 
swej przeszłości, tradycji i dokonań, z drugiej zaś źródła tej dumy powinny być moż-

74 O-phat Sewikun, Thai kap songkhram..., ss.148–149; „Bangkok Times”, 19 listopada i 6 grudnia 
1918 oraz 22, 24, 28 stycznia 1919.

75 Choć przedstawiciel Syjamu miał zagwarantowane miejsce na konferencji pokojowej w Wersalu, 
Bangkok był w stanie zapewnić sobie stosunkowo niewielkie korzyści z udziału w pierwszej wojnie 
światowej. Ograniczyły się one głównie do częściowej i bardzo ograniczonej rewizji niekorzystnych 
układów zawartych z państwami europejskimi w XIX wieku. Victor Purcell, The Relinquishment by the 
United States of Extraterritoriality in Siam, „Journal of the Royal Asiatic Society”, Malayan Branch, 
37/1964, s.118

76 NA 223, raport ze spotkania Rady Ministrów z 28 maja 1917 roku. 
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liwie szeroko akceptowane w świecie. Poddani powinni mieć świadomość, że żyją 
w jednym z najdoskonalszych społeczeństw, którego rozwój upoważnia do niesienia 
misji cywilizacyjnej innym. Jednocześnie jednak owa misja cywilizacyjna miała się 
dokonywać w imię obcej, uniwersalnej, a więc zachodniej, uznanej za nowocześniej-
szą „kultury”77. Fascynacja Zachodem, jego doskonałością technologiczną, potęgą 
polityczną i potencjałem militarnym siłą rzeczy nie mogła się stać źródłem narodo-
wej dumy. Odrzucenie nowoczesności oznaczałoby dla kraju trwałe zamknięcie na 
światowych peryferiach. Jeszcze król Mongkut wskazywał, że Tajowie nie mają wyj-
ścia i muszą się stać bardziej cywilizowani (siwilai/rung ru’ang)78. Sam nacjonalizm 
tajski zatem od początku, co charakterystyczne, wyrastał zarówno na uniwersalnych, 
jak i partykularnych fundamentach. W tworzeniu narodowego programu Vajiravudh 
musiał wykorzystać zarówno to, co uniwersalne, nowe, nowoczesne, jak i to, co lo-
kalne, tradycyjne, unikatowe. 

Zbliżenie się Syjamu do zachodnich standardów życia, rozwój przemysłu czy 
stworzenie nowoczesnej armii mogły budzić szacunek u obcych i być źródłem na-
rodowej dumy, Vajiravudh od początku stawiał zatem na rozwój gospodarczy. Kon-
tynuował zapoczątkowany przez ojca proces, budując linie kolejowe, drogi i mosty, 
usprawniając sieć telekomunikacyjną, otwierając nowe porty i lotniska. Wiele czasu 
i energii monarcha poświęcił na unowocześnienie armii i modernizację marynarki 
wojennej. Jak wielokrotnie zauważał król, źródłem narodowej dumy miała się stać 
gospodarcza i militarna potęga państwa. Ten sam cel można było jednak osiągnąć 
znacznie mniejszymi nakładami. Vajiravudh przeprowadził wiele reform, których 
głównym założeniem była radykalna okcydentalizacja odbywająca się w sferze sym-
bolicznej. Pozornie niektóre z nich mogłyby się wydawać odległe od programu bu-
dowy państwa narodowego. W mniemaniu władcy przeprowadzone zmiany miały, 
z jednej strony, pozyskać uznanie dla kraju na arenie miedzynarodowej, z drugiej zaś 
podnieść morale poddanych, którzy odtąd mogli równać się z mieszkańcami „cywi-
lizowanych” społeczeństw Zachodu. 

Jednym z charakterystycznych działań zmierzających w tym kierunku było 
wprowadzenie dekretem z 22 marca 1913 roku obowiązku używania nazwisk przez 
wszystkich mieszkańców Syjamu. W wiejskim, mało mobilnym społeczeństwie taj-
skim, podobnie jak zresztą w niemal całej Azji Południowo-Wschodniej, przez stule-
cia całkowicie wystarczające było używanie jedynie imion. W wypadku arystokracji 
lub członków wyższych szczebli administracji państwowej funkcję nazwisk spełnia-
ła często rozbudowana tytulatura. Ponadto w tradycyjnym Syjamie właściwie nie 
występowały ponadrodzinne związki rodowe czy klanowe, takie jak w społeczności 
chińskiej czy wietnamskiej, wymagające podkreślenia przynależności do nich odpo-
wiednim przydomkiem79.

77 Eric J. Hobsbawm, The Age of Capital 1848–1875, Meridan Classic, Canada 1984, s. 295; Barend 
J. Terwiel, Mu’ang Thai and the World: Changing Perspectives During the Third Reign, Samakhom 
Prawatisat, Bangkok 1986, s. 19.

78 Chaophraya Thammasakmontri, Thammachariya, t. 4, Khurusapha, Bangkok 1984, ss. 113–117.
79 Członkowie arystokracji często wykorzystywali i wykorzystują do dziś imię swego sławnego 
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Vajiravudh wielokrotnie zwracał uwagę na fakt, iż wprowadzenie nazwisk do-
prowadzi do oczywistych korzyści o charakterze administracyjnym. Władca podkre-
ślał również, że reforma ta „przyczyni się też do zwiększenia spójności wewnątrz 
tajskich rodzin, co z kolei przenosi się na wzrost lojalności wobec rządu, państwa 
i narodu, [a także do] nasilenia się rodzinnej miłości, która będzie się przekładać na 
miłość wobec władcy – ojca narodu”80.

W kręgu zainteresowania Vajiravudha pozostawała również troska o międzyna-
rodowy prestiż kraju, zgodnie z następującym sylogizmem: „Zachód jest postępo-
wy – Zachód ma nazwiska” – „abyśmy byli postępowi, również powinniśmy mieć 
nazwiska”81. Co więcej, nowoczesny system nazwisk miał być źródłem dumy i po-
czucia wyższości Tajów zarówno wobec narodów sąsiednich, jak i zamieszkującej 
kraj i posługującej się przydomkami klanowymi mniejszości chińskiej. Vajiravudh 
podkreślał przy tym, że jego naród w przeszłości wiele nauczył się od Chińczyków, 
ale w nowoczesnym świecie to Chińczycy powinni uczyć się od Tajów. W jednym 
z jego przemówień czytamy: 

Klany towarzyszą wczesnym etapom rozwoju ludzkości i są rezultatem prymitywnej potrzeby 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa w Hobbesowskim świecie. Taka była natura klanów szko-
ckich, chińskich sae, czy amerykańskich wspólnot totemicznych. Ale marsz ku postępowi spo-
wodował, że klany zostały dawno temu zastąpione przez narody [...]. We współczesnych na-
rodach klany stanowią niszczącą siłę, która powinna zostać wyeliminowana. Nawet ci, którzy 
używali do tej pory przydomków klanowych, na znak ogólnonarodowej solidarności i w imię 
postępów cywilizacji powinni zmienić je na zwykłe nazwiska82.  

Przepisy dekretu królewskiego w precyzyjny sposób określały sposób przyjmo-
wania i rejestracji nowych nazwisk. Władca wskazywał nawet poddanym, jak doko-
nać właściwego wyboru. Nazwiska miały być tworzone od nazwy wykonywanego 
przez głowę rodziny zajęcia, miejsca pochodzenia przodka lub jego imienia. Ponie-
waż brzmienie znacznej części nazwisk nie było wystarczająco dostojne, urzędnicy 
królewscy proponowali tłumaczenie na język pali nazw własnych wykorzystywa-
nych do tworzenia nazwisk. Mimo przeszkód ujawniających niesprawność aparatu 
administracyjnego wprowadzanie reformy rychło zostało uwieńczone sukcesem83. 

czającej spokrewnienie z rodziną panującą na danym terenie. Na przykład nawet odlegli krewni króla 
mają w swym nazwisku określenie na Ayutthaya symbolizujące związek z rodem władców Ayutthayi. 
Obecnie w Tajlandii mimo wprowadzonych reform zwyczajowo nie używa się nazwisk. W rozmowie 
zawsze używa się imienia poprzedzonego przedrostkiem khun (pan) lub khunying (pani).

80 „Bangkok Times”, 3 stycznia 1912, s. 1.
81 Priap nam sakun kap chu sae [Porównanie nazwisk z przydomkami klanowymi] w: Pramuan bot 

phraratchaniphon [Pisma wybrane króla Vajiravudha], Sirisan, Bangkok 1961, s. 45–53; Zob. też Vaji-
ravudh, Rama VI, My Dear Mr. Wemyss: Letters of King Vajiravudh, Chulalongkorn University Printing 
House, Bangkok 1997, ss. 66–98.

82 Tamże, ss. 50–51. 
83 Vajiravudh starał się przy tej okazji uprościć zupełnie niezrozumiały dla obcokrajowców syste-

my rang i tytułów arystokratycznych. Wzorując się na Zachodzie, zastąpił nazywanie imionami włas-
nymi poszczególnych władców dynastii Chakri kolejnymi cyframi rzymskimi dodanymi do imienia 
Rama (dosł. Ramathibodi). Tym samym Vajiravudh stawał się Ramą VI. Lauriston Sharp, Siamese Rice 
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Nazwiska jako dowód postępu i okcydentalizacji upowszechniły się, choć do dziś 
w codziennym zastosowaniu Tajowie nadal preferują używanie imion84. Trudno 
orzec, czy sama reforma przyniosła oczekiwane skutki społeczne. Struktury rodzin 
tajskich pozostały luźniejsze niż u sąsiadów. Wytworzenie poczucia dumy rodowej, 
które miało się przekładać na poczucie dumy narodowej, pozostało również w sferze 
projektów85. 

W imię nowoczesności król starał się też dokonać zasadniczej zmiany pozycji 
kobiet w społeczeństwie tajskim. Mówił o tym następująco:

Tam, gdzie kobiety są otaczane szacunkiem, panuje cywilizacja; tam, gdzie nie są niewolnica-
mi, siłą pociągową czy zabawką w rękach mężczyzny, mamy do czynienia z barbarzyństwem. 
To mieszkańcy dżungli na Malajach, Borneo czy w Afryce traktują swoje kobiety jak niewolni-
ce. W Anglii mężczyźni i kobiety są sobie równi86. 

Vajiravudh był szczególnie wyczulony na kwestię nadal powszechnie praktykowa-
nej w Syjamie poligamii, która to praktyka budziła liczne, nieprzychylne komentarze 
w stolicach europejskich. Chociaż wielokrotnie zdarzało mu się publicznie potępiać 
wielożeństwo, nigdy nie odważył się na wydanie formalnego zakazu tej praktyki. 
Mimo to kobietom żyło się coraz lepiej. Nowy kodeks cywilny z 1913 roku skutecz-
niej bronił ich praw w małżeństwie, umożliwiono też dziewczętom szerszy dostęp do 
publicznego szkolnictwa87. Kobiety znalazły też swoje poczesne miejsce w programie 
narodowym króla. Powinny przykładnie wychowywać potomstwo dla obrony ojczy-
zny, zbierać fundusze na cele wojskowe, a w razie konfl iktu służyć w polu jako pielęg-
niarki – takie oto miejsce wyznaczał im Vajiravudh w swoim programie narodowym. 
„Jestem tylko kobietą i nie mogę być ani żołnierzem, ani Dzikim Tygrysem. Jeśli nie 
mogę oddać hołdu majestatowi, służąc moim ciałem, mogę to zrobić, ofi arując moje 
pieniądze” – mówi bohaterka jednej ze sztuk napisanych przez Vajiravudha88. 

Ważniejsze, choć podobne w swej istocie reformy podjęto w szeroko rozumianej 
przestrzeni symboliki narodowej i państwowej. Vajiravudh podkreślał wielokrotnie, 
że żaden naród nie jest w stanie funkcjonować bez symboli, w których „będzie się 
ucieleśniał jego duch”89. Wśród najważniejszych musiały się znaleźć fl aga i godło 
państwowe. W chwili wstępowania Vajiravudha na tron Syjam miał już własną fl a-

Village, Cornell Research Center, Bangkok 1953, s. 80; „Bangkok Times”, 16 października 1914; Guy 
Hunter, South-East Asia – Race, Culture And Nation, Institute of Race Relations, London 1966, s. 39.

84 Nadal w powszechnym użyciu pozostają imiona. Dotyczy to także literatury zachodniej czy arty-
kułów prasowych traktujących o Tajlandii, w których imiona zastępują nazwiska, np. Thaksin zamiast 
Thaksin Shinawatra czy Pridi zamiast Pridi Banomyong. 

85 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., s. 136. 
86 „Bangkok Times”, 15 marca 1921.
87 „Bangkok Times”, 8 stycznia 1918; Barbara Watson Andaya, The Flaming Womb: Repositioning 

Women in Early Modem Southeast Asia, University of Hawaii Press, Honolulu 2006,s. 66; Tamara Loos, 
Subject Siam, Family, Law, and Colonial Modernity in Thailand, Cornell University Press, Ithaca 2006, 
ss. 120–121. 

88 Vajiravudh, Rama VI, Mahatama [Mahatma], Aksonnit, Bangkok 1918, s. 12. 
89 Przemówienie w szkole Młodych Tygrysów z 14 listopada 1916, CMHSP, t. 11, 7/1916, s. 745.
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gę wprowadzoną jeszcze za czasów Mongkuta, przedstawiającą białego słonia na 
czerwonym tle. Zdaniem władcy zastosowana symbolika nie była godna tajskiego 
narodu. Na Zachodzie słoń na tajskiej fl adze był przyjmowany jako coś osobliwego, 
egzotycznego czy wręcz kuriozalnego90. Z całą pewnością nie był to w oczach króla 
właściwy symbol dla młodego narodu oczekującego szacunku i uznania ze strony 
świata. Vajiravudh podkreślał:

Tajska fl aga nie może być fl agą niewolnika! Nie był on nigdy niczyim niewolnikiem!!! Nigdy 
nie pozwolimy, aby stał się czyimkolwiek niewolnikiem. Nigdy nie pozwolimy, aby naszą fl agę 
pokrywał kurz czy błoto. Możemy ją co najwyżej umoczyć we własnej krwi91.

Za zmianą przemawiały też względy praktyczne. Flaga ze słoniem była kosz-
towna, materiały do jej druku pochodziły z importu, a jej wykonanie pod względem 
artystycznym niekiedy pozostawiało wiele do życzenia92. Flaga miała być natomiast 
symbolem powszechnym i powszechnie używanym. Król, osobiście zainteresowany 
heraldyką, eksperymentował z różnymi wzorami. Zdecydowane przyspieszenie prac 
wymusiło przystąpienie Syjamu do pierwszej wojny światowej, tak więc 28 września 
1917 roku ostatecznie wprowadzono nową, złożoną z pięciu trójkolorowych pasów 
fl agę Thong Trairong, która pozostaje symbolem Tajlandii do dziś. Zastosowanie nie-
biesko-biało-czerwonej kolorystyki pierwotnie miało oznaczać solidarność Syjamu 
z krajami sprzymierzonymi, choć później zaczęto ją tłumaczyć jako symbolizującą 
fundament Syjamu jedność króla, narodu i buddyzmu93. 

Królowi nie powiodły się – poza drobnymi retuszami – próby zmiany godła pań-
stwowego Syjamu, kraj nadal więc utrzymał wprowadzoną jeszcze za czasów kró-
lestwa Ayutthayi symbolikę mitycznego półczłowieka-półptaka – garudy (krut pha). 
Vajiravudh z powodzeniem doprowadził natomiast do ofi cjalnego przyjęcia pierw-
szego w historii Syjamu hymnu państwowego Phleng Sansoen Phra Barami („Jestem 
sługą jego wysokości”). Słowa pieśni ułożone do muzyki rosyjskiego kompozytora 
Piotra Szczurowskiego nawiązywały do wykorzystywanego często w Europie wzor-
ca sławiącego władcę na podobieństwo brytyjskiego God Save the King, rosyjskiego 
Boże, Carja chrani!, czy austriackiego Gott erhalte, Gott beschütze. Choć autorem 
słów był książę Narisaranuvadtivong, król osobiście dokonał niezbędnych, w swojej 
opinii, korekt. 

Podobnie władcy udało się wprowadzić do powszechnego użytku zawołanie, któ-
re miało wyrażać narodowe uniesienie i być wykorzystywane podczas uroczystości 

90 Alexander E. Powell, Where the Strange Trails Go Down, Scribner’s, New York 1921, s. 230; 
„Bangkok Times”, 22 września 1917,

91 Przemówienie w szkole Młodych Tygrysów z 14 listopada 1916, CMHSP, t. 11, 7/1916, s. 746.
92 W opinii króla mogło też łatwo dojść do znieważenia fl agi, która mogłaby zostać wciągnięta na 

maszt odwrotnie. Do takiego zdarzenia rzeczywiście doszło w obecności króla podczas jednej z uroczy-
stości w 1916 roku w Uthaithani. Co gorsza, ze względu na koszty produkcji na prowincji używano naj-
częściej jedynie jej ekwiwalentu w postaci kawałków czerwonego i białego płótna. Chamun Danrunrak 
Amorn, Het thi phrabatsomdet phra mongkutklao song plian thong chat thai [Dlaczego król Vajiravudh 
zmienił tajską fl agę], „Wachirawutthanuson”, 1953, ss. 81–102.

93 „Bangkok Daily Mail”, 15 sierpnia 1917. 



132 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

państwowych. Nowy okrzyk – chaiyo94 – został wypróbowany na masówkach Dzi-
kich Tygrysów i od tej chwili stał się nieodłącznym elementem nacjonalistycznych 
demonstracji i wieców95. 

Wprowadzenie przez Vajiravudha nowych świąt państwowych do kalendarza 
i zmianę charakteru dotychczas obchodzonych należy odczytywać jako chęć dostar-
czenia okazji do manifestacji narodowej jedności oraz jako kolejną próbę zbliże-
nia się do zachodnich wzorców. Chociaż celebrowanie różnego rodzaju, skądinąd 
licznych, świąt w Syjamie było elementem wielowiekowej tradycji, dotychczasowe 
uroczystości miały jednak najczęściej ściśle religijny charakter. Buddyjskie czy bra-
ministyczne ceremonie wiążące się z przekonaniem, iż skrupulatne dopełnienie właś-
ciwych rytuałów przez władcę zapewni państwu szczęście i dobrobyt, odbywały się 
najczęściej na terenie pałacu przy udziale bardzo wąskiego grona najbliższej świty 
królewskiej. Już za czasów Mongkuta i Chulalongkorna dokonano pewnych zmian, 
wprowadzając w miejsce zabiegów magiczno-religijnych akcenty polityczne czy na-
wet patriotyczne, mające dodatkowo umocnić legitymizację władcy. Dopiero jednak 
Vajiravudh zdecydował się na wprowadzenie czysto świeckich świąt państwowych, 
z założenia stanowiących odpowiednik francuskiego święta republiki czy amerykań-
skiego dnia niepodległości. Ofi cjalnym świętem narodowym stał się obchodzony 6 
kwietnia Dzień Chakri upamiętniający założenie w 1782 roku dynastii przez króla 
Ramę I. Status ofi cjalny zyskała też rocznica (23 października) wstąpienia na tron 
ojca panującego – króla Chulalongkorna. Zarówno Dzień Chakri, jak i Dzień Chu-
lalongkorna miały się stać okazją do publicznych obchodów z możliwie szerokim 
udziałem społeczeństwa. Prócz tradycyjnego składania ofi ar i dekorowania posągów 
władców obydwie uroczystości były okazją do publicznych wieców, pochodów i de-
monstracji96. Wspólne obchody świąt narodowych miały nie tylko utwierdzać ducha 
jedności wszystkich Tajów, ale też wychowywać młode pokolenie w poczuciu sza-
cunku wobec tradycji i wspólnych wartości. 

Tradycja oraz poszanowanie wspólnych wartości, dziedzictwa kulturowego 
i religijnego – jak już wspomniałem – wciąż były ważnym elementem nacjonali-
stycznego programu Vajiravudha. Tradycja niemal zawsze stanowiła zresztą istotne 
wyzwanie dla przywódców nacjonalistycznych. W wypadku rewolucyjnych ruchów 
narodowych, takich jak chiński, budowa nowoczesnego narodu wiązała się z ko-
niecznością radykalnego odrzucenia legitymizacji ancien régime’u. W wielu krajach 
historia poprzedzająca ciemną kolonialną rzeczywistość była postrzegana jako złoty 

94 Chaiyo można tłumaczyć dosłownie jako ‘hurra’, z uwagi na kontekst jednak jest to raczej odpo-
wiednik ave lub Sieg heil.

95 Do tej pory odpowiednikiem chaiyo było zawołanie hohiw używane przez wiernych podczas ob-
rzędów wyświęcania mnichów w buddyjskich wat. Jednak, zdaniem króla, miało ono nadmiernie religij-
ną konotację, a co gorsza dla zachodnich uszu ze swym tonalnym zaśpiewem brzmiało zbyt egzotycznie. 
„Bangkok Times”, 15 kwietnia 1913; Chamun Danrunrak Amorn, Suapa lae luksua nai prawattisat 
[Dzikie Tygrysy i Młode Tygrysy w Historii], t. 3, Khurusapha, Bangkok 1971, ss. 48–50.

96 NA 250, list księcia Charoona do Devawongse z 30 czerwca 1920; Irene Stengs, Worshipping the 
Great Modernizer: King Chulalongkorn, Patron Saint of the Thai Middle Class, Washington University 
Press, Singapore 2009, s. 18.
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wiek, do którego należy powrócić97. W porównaniu z problemami wielu innych ru-
chów nacjonalistycznych zadanie adaptacji przeszłości stojące przed Vajiravudhem 
wydawało się proste. Kraj uniknął obcej dominacji. Nie doszło do żadnej rewolucji 
wymierzonej przeciwko własnym elitom społecznym. Nie było zatem powodu, aby 
kontestować syjamskie dziedzictwo kulturowe czy polityczne. Tradycja nie musiała 
być odrzucana, wprost przeciwnie, wymagała pielęgnacji i umocnienia. W roli przy-
wódcy narodowego, który miał sprostać temu zadaniu, znalazł się sam władca. 

Wbrew pozorom odwołanie do tradycji historycznej nie było jednak w przypadku 
Syjamu zadaniem prostym. Źródła historyczne pozostawały skąpe, mieszkańcy zaś 
nie wykazywali szczególnego zainteresowania przeszłością. Nieliczne prace dziejo-
pisarskie powstałe na przełomie XIX i XX wieku miały minimalny wpływ na społe-
czeństwo. Potraktowanie historii jako instrumentu nacjonalistycznego skierowanego 
do mas było niewątpliwą zasługą Vajiravudha, który wierzył, że dzięki znajomości 
własnej przeszłości „Tajowie staną się bardziej świadomi, że ich rasa nie pochodzi 
z dżungli czy, używając anglosaskiego określenia, jest ludem niecywilizowanym”98. 
Król oczytany w starych kronikach podejmował liczne wyprawy do starożytnych 
ruin Kamphaeng Phet, Sukhotai, Phitsanulok, Lopburi czy Sawankhalok. W 1908 
roku przy okazji jednej ze swych pierwszych podróży na północ podkreślał: 

Nasz tajska rasa wiele osiągnęła, tak więc powinniśmy się czuć zawstydzeni nie tylko przed ob-
cymi, ale też przed naszymi przodkami, z którymi nie możemy się równać [...]. Starożytni Tajo-
wie mieli wyobraźnię, aby wznosić wspaniałe budowle, które przetrwały do naszych czasów99.

Vajiravudh kładł nacisk na popularyzację historii i konserwację zabytków prze-
szłości. Zbieraniem i katalogowaniem inskrypcji zajęła się założona w 1924 roku 
Służba Archeologiczna. Prace nad konserwacją, badaniami i ochroną stanowisk ar-
cheologicznych powierzono Bibliotece Narodowej, której kuratorem został wybitny 
historyk francuski Georges Coedès100. Mimo że sam Vajiravudh nigdy nie był auto-
rem tekstów historycznych, jego prace i przemówienie pełne są odwołań do prze-
szłości. W historii władca znajdował wartości, idee i cele – takie jak lojalność wobec 
króla, oddanie buddyzmowi i moralności czy determinacja w obronie suwerenności 
– które chciał zaszczepić własnemu narodowi101.

Złoty wiek, do którego najczęściej odwoływał się Vajiravudh i który powinien 
być wzorcem dla współczesnych, stanowiły czasy rozkwitu królestwa Ayutthayi, 
przypadające na przełom XIII i XIV wieku 102. Ikonami historycznej „kultury maso-

97 Daniel G.E. Hall, Historians of South East Asia (red.), Oxford University Press, London 1961, s. 75.
98 Vajiravudh, Rama VI, Thiao muang phra ruang [Podróże do kraju Phra Ruang], Ministry of 

Interior, Bangkok 1954, wstęp. 
99 Tamże.
100 Coedès przygotował wkrótce monumentalne opracowanie dotyczące inskrypcji w królestwie 

Sukhotai. „Bangkok Times”, 22 stycznia, 11 lutego 1924. Zob. Georges Coedès, Recueil des inscriptions 
du Siam. Première partie: Inscriptions de Sukhodaya, „Bangkok Times”, Bangkok 1924. 

101 Zob. Vajiravudh, Rama VI, The War of the Polish Succession, Oxford 1901; „Plukchai suapa”, 
23 czerwca 1911, ss. 42–43.

102 A Siam Miscellany, Siam Observer, Bangkok 1912, ss. 54–55.
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wej” Vajiravudha stali się trzej władcy. Patronem Dzikich Tygrysów został Naresuan 
– XVI-wieczny władca, któremu „udało się wywalczyć wolność od Birmańczyków 
i Monów [...] dzięki oparciu się na narodzie, który był wobec niego lojalny i darzył go 
zaufaniem”103. Do odkrytego przez archeologów miejsca pochówku króla w Nakhom 
Pathom zaczęły wkrótce ściągać setki patriotycznych pielgrzymek. 

Gloryfi kacja drugiego z ulubionych bohaterów Vajiravudha – Taksina – mogła się 
wydawać paradoksem zarówno ze względu na jego chińskie pochodzenie, jak i dla-
tego, że jego obalenie dało początek rządzącej krajem dynastii Chakri, której przed-
stawicielem był sam Vajiravudh. Jednak herosem, który przyćmiewał wszystkich, 
stał się Phra Ruang (Si Intharathit) – legendarny pierwszy władca Sukhotai i twórca 
tajskiej państwowości. Wzmianki o Phra Ruang znajdujemy w licznych pracach Vaji-
ravudha, począwszy od opisów podróży władcy (Thiao muang phra ruang), poprzez 
inscenizacje napisanego przez Vajiravudha dramatu Phra Ruang, aż po królewskie 
poematy (Suaphasit phra ruang)104.

Choć trudno ocenić rezultaty królewskiej kampanii na rzecz podniesienia świa-
domości własnej historii wśród poddanych, „Bangkok Times” w swym redakcyjnym 
artykule słusznie konkludował: 

Praktycznie do czasu, kiedy obecny władca zasiadł na tronie, historia Syjamu dla przeciętnego 
mieszkańca zaczynała się wraz z jego przyjściem na świat. Młody Syjam otrzymuje dziś szer-
szą wizję przeszłości i poczucie tego, iż korzenie życia narodu sięgają daleko w przeszłość105. 

W nacjonalistycznym programie Vajiravudha obecny był jeszcze jeden ważny 
element tradycji – religia. Buddyzm od lat był czymś w rodzaju znaku rozpoznaw-
czego Syjamu, a o jego mieszkańcach mówiło się, że to najbardziej buddyjski naród 
świata. Jak zauważyłem wcześniej, pomiędzy sangha i monarchią wykształciła się 
relacja szczególnej symbiozy. Za rządów Mongkuta i Chulalongkorna zrastanie się 
struktur państwa, narodu i duchowieństwa buddyjskiego dalej postępowało. Otwar-
cie się kraju na Zachód stanowiło poważne zagrożenie dla buddyjskiej tożsamości re-
ligijnej Tajów. W konfrontacji z chrześcijaństwem buddyzm przegrywał. Sam wład-
ca, wspominając swój pobyt w Europie, zauważał, że Tajowie niechętnie angażują 
się w publiczną obronę własnej religii, co mogło być rezultatem skromnej wiedzy na 
temat buddyzmu bądź co gorsza fascynacji nowoczesną religią Zachodu106. 

103 „Bangkok Times”, 14 lutego 1914.
104 Vajiravudh, Rama VI, Phraratchaniphon phra ruang, The Royal Composition, Bangkok 1918; 

zob. też: In Commemoration of H.M. King Vajiravudh’s 100th Birthday Anniversary, Verso Bangkok 
1980; Vajiravudh, Rama VI, Letters of King Vajiravudh, Chulalongkorn University Press, Bangkok 
1980, ss. 65–68; Manas Chitakasem, Thai Literary Traditions, Bangkok Chulalongkorn University, 
Bangkok 1995, s. 59. 

105 „Bangkok Times”, 23 listopada 1915.
106 „Plukchai suapa”, 27 czerwca 1911, ss. 52–53; „Ruang thetsana suapa”, 2 sierpnia 1913, s. 78; 

Peter A. Jackson, Thai-Buddhist Identity, [w:] Craig J. Reynolds, National Identity and Its Defenders, 
Thailand, 1939–1989, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, Victoria 1991, ss. 191–
–193; Eric Cohen, Thai Society in Comparative Perspective: Collected Essays, White Lotus, Bangkok 
1991, s. 15; John L.S. Girling, Society and Politics (Politics and International Relations of Southeast 
Asia), Cornell University Press, Ithaca 1985, s. 139. 
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Jako ofi cjalny patron buddyzmu Vajiravudh podjął wiele działań mających na celu 
z jednej strony rewitalizację znaczenia religii, z drugiej zaś poddanie jej jeszcze ści-
ślejszej kontroli ze strony instytucji państwowych. Władca nadał nowy kształt trady-
cyjnym świętom buddyjskich, takim jak kathin (darowywanie szat mnichom) czy wi-
sakhabucha (upamiętniającego narodziny, oświecenie i śmierć Buddy), oraz podniósł 
ich prestiż i znaczenie. Kontynuował zapoczątkowaną jeszcze przez Mongkuta poli-
tykę centralizacji struktur sangha. To, co odróżniało go od poprzedników, to całkiem 
jawne instrumentalne wykorzystywanie buddyzmu i jego przesłania jako katalizatora 
procesów narodowych. W licznych pismach i przemówieniach Vajiravudh sprowadzał 
znaczenie religii niemal wyłącznie do jej służebnej roli wobec państwa i narodu. 

Buddyzm w rozumieniu króla stanowił przede wszystkim pewną formułę mo-
ralną, która nie może istnieć poza państwem. Głównym zadaniem stojącym przed 
religią miało się stać wychowanie obywateli w lojalności wobec państwa i króla oraz 
kształtowanie poczucia jedności narodowej107. Buddyzm miał też podtrzymywać mo-
ralność w działaniach podejmowanych przez rządzących. Król zwracał uwagę, że 
tylko te narody, które nie starają się zdominować innych, mają szansę na przetrwa-
nie zgodnie z buddyjską zasadą: „Ten, kto sadzi chwasty, nie może się spodziewać 
ryżu”108. Przywoływał przy tym liczne przykłady rozpadu niemoralnych narodów 
i niemoralnych państw, począwszy od Niemiec w Europie po Imperium Khmerskie 
czy Cesarstwo Chin. Tajowie przetrwali i utrzymali wolność, ponieważ opresja i pod-
boje, jako sprzeczne z buddyjską moralnością, były im obce – twierdził109.

Równocześnie buddyzm, zdaniem króla, był najlepszą, a nawet jedyną drogą 
moralną dla Tajów. Angażując się w spory o charakterze teologicznym, król zbijał 
argumenty krytyczne oponentów. Co więcej buddyzm, w opinii władcy, zasługiwał 
na szczególny szacunek jako element narodowego dziedzictwa kulturowego, a na 
Tajach spoczywał obowiązek jego obrony110. 

„Syjam jest cytadelą buddyzmu, a Tajowie muszą być dumnymi żołnierzami 
w jego służbie” – zauważał Vajiravudh111. Obrona buddyzmu miała polegać na do-
chowywaniu wierności jego zasadom. Król miał jednak na myśli również bardziej 
konkretne działania. Vajiravudh podkreślał, że Budda doskonale rozumiał odpo-
wiedzialność spoczywającą na moralnych obywatelach, związaną z koniecznością 
obrony narodu112. W swych wystąpieniach publicznie zaznaczał, że „Budda nigdy 
bezpośrednio nie zakazywał wojny ani zabijania”, a nawet, że „wielokrotnie dawał 
wyraz temu, iż wojna w obronie państwa jest moralna i konieczna”113. Władca stał się 
nawet autorem kontrowersyjnego tekstu modlitwy (mantra, taj. mon) dla żołnierzy 
i Dzikich Tygrysów: 

107 „Plukchai suapa”, 27 czerwca 1911, ss. 55–56.
108 Vajiravudh, Rama VI, Mahatama [Mahatma]…, s. 115.
109 „Ruang thetsana suapa”, 24 marca 1915, s. 138.
110 Tamże, 25 kwietnia 1914, s. 5.
111 Tamże, 16 sierpnia 1914, ss. 93–95; Martin E. Marty, Scott R. Appleby, Fundamentalism Ob-

served, University of Chicago Press, Chicago 1991, ss. 664–665.
112 Tamże, 24 marca 1915, ss. 141–142. 
113 Przemówienie z 9 sierpnia 1914, „Bangkok Times”, 15 sierpnia 1914. 
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Jeśli pojawi się wróg
O sile Góry Mara
Tajowie będą z nim walczyć i zabiją go
Tak jak czynił to święty Budda114.

Należy zwrócić uwagę, że upolitycznione i niemające rzeczywistego pokrycia 
w nauczaniu buddyjskim interpretacje religii autorstwa Vajiravudha spotykały się 
z oporem i ostrą krytyką wielu przedstawicieli sangha buddyjskiej. W 1916 roku je-
den z nich – opat Phra Deb Mori – opublikował kazanie stanowiące wprost wyzwa-
nie rzucone władcy, w którym zwracał uwagę na grzeszność wojska jako instytucji 
przeznaczonej do niesienia śmierci. Vajiravudh w swym – trzeba przyznać – dość 
dowolnym interpretowaniu doktryny buddyjskiej miał jednak potężnych sprzymie-
rzeńców. Po stronie króla stał przede wszystkim najwyższy patriarcha – książę Vaji-
ranana, który w ofi cjalnych kazaniach, takich jak: Buddyjska postawa wobec obrony 
narodowej i administracji z 1916 roku, Prawda jest prawdą z 1918 roku i Triumf 
prawdy bezpośrednio udzielał poparcia władcy i promowanemu przezeń programo-
wi nacjonalizmu115. Oparcie idei jedności narodowej na buddyzmie stanowiło oczy-
wistą konsekwencję struktury wyznaniowej kraju. Król chciał, aby Syjam cieszył 
się opinią państwa, w którym panuje pełne zrozumienie dla mniejszości religijnych. 
Vajiravudh często wizytował liczne meczety, zbory protestanckie i klasztory katoli-
ckie. Mniejszości wyznaniowe nie doświadczały nazbyt dotkliwie skutków polityki 
umacniania buddyzmu, a ich duchowieństwo samorzutnie włączało w zakres włas-
nych obrzędów i ceremonii religijnych modlitwy o pomyślność dla króla, państwa 
i narodu tajskiego116. Co symptomatyczne dla całej polityki ożywiania ducha naro-
dowego, Syjam dochowywał dzięki temu wierności buddyjskiej tradycji, a zarazem 
mógł dumnie manifestować światu swą „nowoczesną” i „cywilizowaną” tolerancję 
religijną. 

4.4. Koncepcja tajskiego narodu według Vajiravudha

Vajiravudh, jako zwolennik wielu obcych wzorców i sposobów promocji tajskiego 
nacjonalizmu, często podkreślał, że są granice tego, co Syjam może i powinien prze-
jąć od Zachodu. Podążaniu drogą postępu, jego zdaniem, powinna towarzyszyć roz-
tropność pozwalająca na zachowanie narodowej dumy. W jednym z wystąpień króla 
czytamy:

114 Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., ss. 223–224.
115 Jane Bunnang, Monk-Layman Interaction in Central Thai Society w: In Memoriam: Phya Anuman 

Rajadhon, Siam Society, Bangkok 1970, ss. 87–106; Vajiranana, The Buddhist Attitude towards National 
Defense and Administration: A Special Allocution, Bangkok 1916; Vajiranana, Right Is Right: A Special 
Allocution by His Holiness Prince Vajiranana Supreme Patriarch of the Kingdom of Siam, Bangkok 1918; 
Vajiranana, The Triumph of Right: A Special Allocution, „Bangkok Daily Mail”, Bangkok 1919.

116 „Bangkok Times”, 11 marca 1911, 8 grudnia 1911, 26 listopada 1915.
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Nie jestem przeciwnikiem zachodniej wiedzy, bo sam czerpałem z niej obfi cie, lecz wypada 
postawić znak zapytania czy to, co jest dobre dla Zachodu, koniecznie musi się stać dobre dla 
innych117.

Zachodnia cywilizacja, jak odnotowywał król w swym dzienniku, była jak lek. 
Używana z umiarem i ostrożnością mogła przynieść dobre rezultaty, lecz podana bez 
ograniczeń stawała się śmiertelną trucizną118. Vajiravudh wielokrotnie dystansował 
się od obcych wpływów. Aby nie być posądzonym o to, że bezkrytycznie im schlebia, 
częstokroć podkreślał: 

Jestem surowym człowiekiem, którego pokryto złotą powłoką [...], choć posługuję się obcymi 
językami, gdy przyjrzycie mi się bliżej, przekonacie się, że zanurzenie w zachodniej kulturze 
dało mi tylko europejski połysk, podczas gdy wnętrze pozostało bardzo tajskie119. 

Niezależnie jednak od osobistych preferencji Vajiravudh zdawał sobie sprawę, 
że wartości narodowe mają uniwersalny wymiar. Tajowie jako nowy naród powinni 
właściwie pojąć istotę tego, czym jest naród, docenić jego wartość i uznać jego wa-
lory wobec innych narodów. 

Aby uściślić znaczenie defi nicji nowej wspólnoty, król wprowadził do słownika 
tajskiego termin pochodzący z sanskrytu – chat (sanskr. jati). W istocie słowo to 
występowało dotychczas w starym hinduskim znaczeniu jako kasta i oznaczało po-
chodzenie, urodzenie bądź stan grupy społecznej. Początkowo próbowano odnosić 
termin chat do określania skutków europejskiej „ery nacjonalizmów”, choć nawet 
w tym ujęciu bardziej wiązało się ono z pojęciem państwa, a Europejczycy koja-
rzyli się Tajom raczej z jednym narodem120. Wobec tego, że znaczenie terminu chat 
łączyło się ze wspólnym pochodzeniem, łatwo było rozszerzyć jego znaczenie do 
pojęcia „naród” bądź „rasa”, odnoszonego także do tajskiej rzeczywistości. Idea na-
rodowa Vajiravudha zyskiwała tym samym konkretną nazwę. Syjam przestawał być 
tylko państwem (prathet thai czy muang thai) zamieszkanym przez tajską popula-
cję (chao thai czy phonlamuang thai). Tajowie stawali się odrębnym, świadomym 
swej tożsamości narodem (chat thai) na wzór narodów europejskich121. Król kilka-

117 „Samutthasan”, 9 września 1915, s. 122.
118 Chotmaihetraiwan nai phrabatsomdet phra mongkutklao chaoyuhua [Dziennik króla Vajiravudha], 

Mahamakut Ratchawitthayalai, Bangkok 1974, s. 39.
119 „Sapsat” [Ekonomia polityczna], wrzesień 1915, s. 115.
120 Ruang thus farang samai krung Ratanakosin, [w:] Prachum Phongsawadan [Zebrane kroniki 

królewskie], t. 35, Khurusapha, Bangkok 1969.
121 Pierwsze użycie terminu chat thai w rozumieniu ‘naród tajski’ pochodzi jednakże z czasów 

panowania Chulalongkorna. W 1889 roku Phraya Phatsakorawong opublikował artykuł w królew-
skim magazynie „Varjirayan viset”, w którym używał terminu chat w znaczeniu ‘naród’ w kontekście 
tradycyjnej buddyjskiej teorii królestwa. Pisał: „Jest zrozumiałe, że cała ziemia w królestwie nale-
ży wyłącznie do króla. Król trwa przy zwyczajach ustanowionych przez naszych przodków, którzy 
stworzyli nasz naród [chat]. Ci ludzie wybrali spośród siebie człowieka, który miał być przywódcą 
narodu [chat]. Człowiek ten był na tyle zdolny i inteligentny, że ludzie polegali na nim jako na swoim 
obrońcy. Ten wybrany przez wszystkich przywódca zapewniał zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 
bezpieczeństwo swoim poddanym, [...] ludzie zaś zorganizowani w jego naród [chat] byli mu lojalni 
i słuchali każdej jego rady”. Cyt. za: Eiji Murashima, The Origin of Modern Offi cial State Ideology in 
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krotnie podejmował próby zdefi niowania tego, czym ma być naród (chat) w jego 
opinii. Często porównywał go wprost do hinduskiej kasty122. Niekiedy odwoływał 
się do tego pojęcia, mając na myśli grupę spokrewnionych z sobą plemion, którym 
przyszło mieszkać w tym samym miejscu. Często zestawiał relację człowieka i jego 
narodu do relacji pomiędzy nim a jego rodziną. Zwracał uwagę, że wszystko to, co 
osłabia rodzinę, czyli zazdrość, egoizm, brak szacunku dla starszych czy nieposłu-
szeństwo, osłabia też naród123. Członkowie narodu powinni „darzyć go miłością, tak 
jak kocha się swego ojca i matkę [...], pomagać swym braciom w czasie utrapienia 
i [...] pokazywać drogę zbłąkanym”124. Miał jednak świadomość, że zachodnia kate-
goria narodu oznacza coś więcej. Podkreślał, że narodowość jest podstawową cechą 
każdego człowieka, stanowi jego najwyższe prawo i oznakę jego wolności, a także 
najważniejsze w życiu zobowiązanie czy nawet dowód jego człowieczeństwa. Jak 
podkreślał: „każdy człowiek, który nie wie, jak zachować i obronić swój naród, nie 
powinien być nigdy człowiekiem”125. 

Prawdziwy tajski nacjonalista powinien – zdaniem władcy – wiedzieć, co tworzy 
pojęcie „tajskości” i jakie cechy „zasadniczo różnią nas od obcokrajowców”. Vajira-
vudh wymieniał przy tym historię, sztukę, język, literaturę, buddyzm, miłość do oso-
by króla, a przede wszystkim gorące oddanie wolności (tai) zawarte w wojowniczym 
duchu, który król często nazywał duchem Dzikich Tygrysów126.

Vajiravudh wielokrotnie podkreślał, że cechy te powinny być pielęgnowane 
i umacniane. Wskazywał, że powinny być one przedmiotem dumy i chluby wszyst-
kich Tajów. Jednocześnie piętnował ostro to, co nazywał tajskim „niewolniczym 
zwyczajem samoponiżania się127”. W przemówieniu do grupy studentów wyjeżdża-
jących do Europy król radził:

[...] pamiętajcie, proszę, że wszyscy jesteście Tajami. Nie lekceważcie własnego narodu, bo 
w ten sposób będziecie w istocie lekceważyć siebie. Każdy człowiek i każdy naród ma w swym 
charakterze zarówno dobro, jak i zło. Nie ma narodu ani absolutnie dobrego, ani absolutnie 
złego. Jest wiele dobra w tajskim narodzie. Powinniśmy umieć je dostrzec i nigdy nie pozwolić 
nikomu mówić, że jesteśmy w czymś gorsi od innych128. 

Thailand, „Journal of Southeast Asian Studies”, 6/1988, s. 86. W kwietniu 1893 roku, kiedy stosunki 
francusko-syjamskie znalazły się w stanie permanentnego kryzysu, tygodnik „Thamasat winitchai” 
opublikował artykuł Luanga Ratanayatiego wzywający do jedności wobec zagrożenia ze strony Pa-
ryża oraz „utrzymania wolności i niepodległości tajskiego narodu [chat thai]”. „Thamasat winitchai”, 
23 kwietnia 1893; Tej Bunnag, The Provincial Administration…, s. 2. W tym samym roku Thianwan 
wzywał do oddania wobec króla i kraju [prathet] oraz miłości wobec narodu [chat]. Sangop Suriyin, 
Thianwan, Suriyin, Bangkok 1967, s. 7. Zob. też Jean Baptiste Pallegoix, Dictionarium Linguae Thai 
Sive Siamensis Interpretatione Latina, Gallica et Anglica Illustratum, Imperatoris Impressums, Paris 
1854, s. 883; Dan B. Bradley, Dictionary of the Siamese Language, Kurusapha, Bangkok 1971, s. 179. 

122 Przemówienie do Dzikich Tygrysów, „Plukcai suapa”, 27 czerwca 1911, s. 46.
123 Przemówienie do Dzikich Tygrysów, „Plukcai suapa”, 4 lipca 1911, ss. 58–71.
124 Przemówienie do Dzikich Tygrysów, „Plukcai suapa”, 13 listopada 1915, ss. 72–75.
125 Tamże, s. 73.
126 Muang thai chong tun thoet [Obudź się Syjamie], [w:] Pramuan bot phraratchaniphon..., s. 23.
127 Clogs on Our Wheels, „Siam Observer”, Bangkok 1915, s. 14.
128 Przemówienie z 30 czerwca 1925, [w:] Phraratchadamrat lae phraboromrachowat…, s. 56.
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W lekcji patriotyzmu dla Dzikich Tygrysów zaznaczał w podobnym duchu: 

Jeśli nasz naród upadnie, inni będą patrzeć na nas z góry, jeśli upadnie, będzie to nasza wina 
[...]. Sami nie wiemy, jak powinniśmy go miłować. Sami nie doceniamy jego wartości. Sami 
patrzymy na niego z góry129.

Tendencja do autodeprecjacji Tajów jako narodu, zdaniem władcy, wynikała naj-
częściej z nadmiernej admiracji zachodniej kultury, sztuki czy technologii. Stołeczne 
elity miejskie „wynosiły farangów [mieszkańców Zachodu] na piedestał, traktując 
równocześnie własnych rodaków jak kurz pozostały po ich stopach”130. Fascynacja 
wszystkim, co obce – zauważał Vajiravudh – stanowiła czynnik rujnujący tajską 
tożsamość oraz „największy i najgroźniejszy kij wkładany w szprychy syjamskiego 
postępu”131. Nieuzasadniona miłość do Zachodu przyczyniała się do noszenia za-
chodnich spodni, strzelania do bezbronnych ptaków, picia brandy z wodą i pobłaża-
nia innym „wstrętnym grzechom” niszczącym „umysł i ciało”132. „Naśladowcy mogą 
być tolerowani, mogą nawet być lubiani, ale nigdy nie zdobędą prawdziwego szacun-
ku” – podkreślał król133.

Vajiravudh zdawał sobie doskonale sprawę z wzbierającej na Zachodzie fali szo-
winizmu i rasizmu. Chociaż Syjam nie doświadczał bezpośrednio jej skutków, ob-
serwacja wydarzeń w sąsiedniej Birmie, Indochinach czy na Malajach dawała wy-
starczające dowody na rzecz tego, że mieszkańcy Azji byli przez Europejczyków 
traktowani z perspektywy rasowej i cywilizacyjnej wyższości. Choć angielskojęzycz-
na prasa ukazująca się w Bangkoku podchodziła do tych kwestii niezwykle ostrożnie, 
to lektura europejskich gazet czy książek dawała zupełnie odmienny obraz niepozo-
stawiający najmniejszych wątpliwości co do tego, jakie miejsce powinni zajmować 
Azjaci w świecie zdominowanym przez białych. Wśród europejskich, niewątpliwie 
obraźliwych, opisów mieszkańców Syjamu można znaleźć takie jak poniższa relacja 
niemieckiego podróżnika: 

[Syjamczycy są] beztroscy i nierozważni, głupawi i podatni na wszelkie wpływy, agresywni, 
ale za to łatwo dający się zastraszyć. Gdy pozostawi się ich samym sobie, z łatwością dostrze-
ga się ich zupełną bezmyślność. Płaszczący się, służalczy, nieustannie świętujący Tajowie, ze 
swymi małymi, dobrze zbudowanym ciałkami i ładnymi twarzyczkami, tworzą budzący współ-
czucie, ale zupełnie mało imponujący ludek134.

Elity polityczne Syjamu, podobnie jak król, były w pełni świadome tego typu 
wyobrażeń o ich kraju. Władca komentował zachodnie stereotypy dowcipnie i życz-

129 Przemówienie z 13 listopada 1915, [w:] Phraratchadamrat lae phraboromrachowat…, s. 30.
130 Termin farang (ฝร่ง) jest tajskim określeniem odnoszonym pierwotnie do Europejczyków, choć 

później także do wszystkich białych. Pojęcie to nie ma formalnie pejoratywnego zabarwienia, z czasem 
jednak zaczęto mu takie przypisywać. Słowo to prawdopodobnie powstało w XVII wieku i pochodzi od 
wymowy tajskiej słowa français (farangset), odnoszącego się do francuskich osadników w Bangkoku, 
choć istnieją też rozmaite alternatywne wyjaśnienia jego etymologii. Clogs on Our Wheels..., ss. 14–18.

131 Tamże, s. 6.
132 Tamże, ss. 18–19.
133 Tamże, s. 10.
134 Heinrich Hackmann, A German Scholar in the East, Kegan Paul, London 1914, s. 185.
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liwie: „Dla większości ludzi w Europie Syjam pozostaje krajem pełnym białych słoni 
i niczego więcej”135. Bangkok nie miał zbyt wielu możliwości, by zmienić ten stan 
rzeczy, przeważało zatem stanowisko, by bagatelizować tego typu kąśliwe uwagi. 
Co więcej, król wielokrotnie wyrażał opinię, że próby okazywania swej wyższości 
przez inne narody nie są niczym złym, lecz stanowią wręcz oznakę prawdziwego pa-
triotyzmu. Choć bezpośrednio nikt nie wzywał do rewanżowania się Europejczykom 
podobnymi postawami, nawet sam król nie pozostawał im, na swój sposób, w ni-
czym dłużny. Mówiąc o mieszkańcach Zachodu, używał w swych przemówieniach 
pogardliwego zaimka man (to), w odniesieniu zaś do obcych władców wulgarnego 
określenia kae136. 

O ile rasistowskie postawy na Zachodzie spotykały się ze względną pobłażliwoś-
cią, o tyle próby poniżania Tajów w Syjamie pociągały za sobą ostre i zdecydowane 
reakcje. Za panowania Vajiravudha doszło zapewne do wielu incydentów o charakte-
rze rasistowskim, których ofi arą stali się Tajowie, ale kilka z nich zostało szczególnie 
nagłośnionych publicznie. W marcu 1915 roku w prasie szeroko komentowano wy-
padek publicznego znieważenia dwóch tajskich żołnierzy przez brytyjskiego inży-
niera P.A. Lewina zatrudnionego przy budowie linii kolejowej. Ministerstwo wojny 
zareagowało natychmiast i wymusiło jego dymisję. Skierowane pod adresem Euro-
pejczyków słabo zawoalowane ostrzeżenie brzmiało: „Nie możecie oczekiwać, że 
nasi żołnierze będą pamiętali każdą białą twarz i będą później rozróżniać, kto traktuje 
ich dobrze, a kto źle”137.

Głównodowodzący armią książę Chakrapong w ofi cjalnym piśmie używał nawet 
jeszcze ostrzejszych słów:

Syjamczycy czują, prawdopodobnie jak wszyscy Azjaci, że Europejczycy mają ich za coś gor-
szego. Zwykły mieszkaniec Syjamu odczuwa to instynktownie, wykształcony zaś może od-
nieść takie wrażenie po lekturze zagranicznych gazet czy książek. Ludzie o białych twarzach 
chcą nas poniżać w każdy możliwy sposób. My, zwykli Syjamczycy, nie możemy tego tolero-
wać i będziemy się odpłacać tym samym138. 

Choć do tej pory obcokrajowcy cieszyli się w Syjamie rozległym immunitetem 
prawnym, król zapowiadał zasadniczy przełom. W kilka miesięcy po tym incydencie 
zwrócił się do tajskich studentów w Europie:

Do niedawna nie było niczym niezwykłym, jeśli Europejczyk spoliczkował lub kopnął Taja. Co 
więcej, nikt nie ośmielał się go ukarać. Jeśli Tajowie zrobili krzywdę farangowi, wywoływało 
to incydent dyplomatyczny i musieliśmy błagać świat o wybaczenie. Teraz wszystko się zmieni. 
Jeśli obcokrajowiec w jakikolwiek sposób znieważy Taja, to poniesie odpowiednią karę139.

135 Clogs on Our Wheels..., s. 9.
136 NA 20, przemówienie króla z 18 sierpnia 1916 roku.
137 Sprawa Lewina wywołała incydent międzynarodowy. Po ofi cjalnych protestach Londynu król 

zgodził się po publicznych przeprosinach na przywrócenie Lewina na stanowisko. „Bangkok Times”, 
16 maja 1916.

138 „Bangkok Times”, 13 maja 1916.
139 NA 20, przesłanie do studentów tajskich w Europie, 18 sierpnia 1916.
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Reakcja władz na kilka innych, podobnych epizodów świadczyła rzeczywiście 
o szczególnym wyczuleniu na wszelkie akty dyskryminacji. W 1911 roku doszło do 
incydentu dyplomatycznego w wyniku niezgodnego z protokołem dyplomatycznym 
potraktowania grupy tajskich książąt przez gubernatora Singapuru. Wymiana not dy-
plomatycznych wymusiła na Londynie publiczne przeprosiny140. W odpowiedzi na 
ofi cjalną skargę francuskiego misjonarza ojca Colombeta, że maszerujące kolumny 
żołnierzy blokują przejście obcokrajowcom, król oświadczył, że na całym świecie 
żołnierz ma pierwszeństwo, a poza wszystkim „ulice należą do Tajów”141.

Król z jednej strony podsycał nastroje antyeuropejskie, z drugiej starał się je nie-
co mitygować. Duma narodowa – powiadał – nie powinna się przemieniać w nie-
nawiść wobec obcych: „Nie jest konieczne manifestowanie patriotyzmu wobec na-
szego narodu przez poniżanie czy to mową, czy uczynkiem przedstawicieli innych 
narodów”142. Rasistowskie idee zachodnie miały jednak niewątpliwy wpływ na 
wzrost nastrojów wrogich wszelkim „obcym” w Syjamie, co przejawiało się prze-
de wszystkim w zmianie stosunku Tajów do rozmaitych mniejszości zamieszkałych 
w „ich kraju”.

Obiektem szczególnego zainteresowania nacjonalistycznej propagandy stała się 
przede wszystkim wspólnota chińska. Chińczycy od wielu lat osiedlali się w Syja-
mie. Już pierwsze europejskie relacje o państwie tajskim wspominają o tysiącach 
chińskich rzemieślników i kupców. Pod koniec XVII wieku w samej stołecznej Ayut-
thayi żyło blisko 3000 Chińczyków. O ile początkowo z Państwa Środka przybywali 
nieliczni uchodźcy, od połowy od połowy XIX wieku imigracja do delty Chaophraya 
przybrała charakter masowy. Napływ zachodniego kapitału przyczynił się do wzro-
stu zapotrzebowania na tanią siłę roboczą do pracy w kopalniach cyny, na planta-
cjach kauczuku czy przy budowie linii kolejowych. Europejskie, a z czasem także 
tajskie przedsiębiorstwa z ochotą zatrudniały Chińczyków. Po podpisaniu traktatu 
Bowringa otworzyły się nowe możliwości dla przybyszów. Chińscy kupcy w krótkim 
czasie zaczęli obsługiwać niemal cały handel z Zachodem. Przejęli kontrolę nad ob-
rotem i przetwórstwem ryżu i niemal całkowicie zmonopolizowali sektor fi nansowy. 
U progu XX wieku liczbę Chińczyków w liczącym 500 000 mieszkańców Bangkoku 
szacowano na blisko 100 000143. Imigranci zajmowali ważną pozycję w gospodarce 
kraju, wielu z nich zaś weszło w związki małżeńskie z Tajami. W żyłach tajskiej 
arystokracji i rodziny królewskiej do dziś płynie chińska krew. Dziadek Mongkuta 
był chińskim kupcem, a królowa Saowapha, żona Chulalongkorna i matka tajskich 
władców Vajiravudha i Prajadhipoka – pół-Chinką144. 

140 NA 117, memorandum poselstwa Syjamu w Londynie, 6 kwietnia 1911.
141 „Bangkok Times”, 25 maja 1916.
142 Clogs on Our Wheels..., s. 23.
143 Cecil A. Carter, Kingdom of Siam 1904, The Siam Society, Bangkok 1988, s. 111.
144 Sam król po wstępnym śledztwie skonstatował, że 90% członków jego dworu ma „chińską krew 

w swoich żyłach”. Kenneth P. Landon, Siam In Transition, Greenwood Press, New York 1968, s. 19.
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Tabela 3. Wzrost liczebności wspólnoty chińskiej w Tajlandii w latach 1919–1947

Rok Liczba 
mieszkańców 

Chińczycy Dynamika 
wzrostu (w%)

Odsetek
populacji (w %) 

1919 9 207 355 260 194 – 2,8 

1929 11 506 207 445 274 41,5 3,9 

1937 14 464 105 524 062 15,0 3,6 

1947 17 422 689 476 582 9,06 2,7 

Źródło: Statistical Yearbook of Thailand, 1939–1944…, s. 79.

Sam król zdawał sobie doskonale sprawę z wartości wspólnoty chińskiej dla reszty 
społeczeństwa145. Liczne korzyści – gospodarcze, kulturowe, a nawet demografi czne, 
czerpane przez Syjam ze strony wspólnoty chińskiej – pokazuje zamówiony przez kró-
la specjalny raport przygotowany przez Chaophraya Yommarata w 1916 roku146. Sam 
Vajiravudh wielokrotnie zwracał uwagę na bliskość cywilizacyjną wszystkich ludów 
azjatyckich, a w swych przemówieniach kierowanych głównie do Europejczyków, 
często używał zwrotu „my, Azjaci”. Podczas kremacji swego ojca w grudniu 1910 
roku Vajiravudh, zwracając się do chińskiej delegacji, mówił: „W piersiach Chińczy-
ków i Tajów przez wiele lat biło jedno serce. Jestem wobec tego zdecydowany poma-
gać wszystkim naszym chińskim braciom, którzy wybrali nasz kraj na swój dom”147. 

Król nigdy nie zakwestionował wypowiedzianych wówczas słów. Z punktu 
widzenia nowej polityki, której celem było podniesienie świadomości narodowej, 
konieczne było jednak uwypuklenie różnic pomiędzy grupami etnicznymi zamiesz-
kującymi Syjam i pokazanie, że etniczni Chińczycy nie są Tajami. Stanowiło to za-
sadniczy zwrot w dotychczasowej polityce Bangkoku. Przez wiele lat władze liczyły 
na to, że problem chiński rozwiąże się sam dzięki postępującej asymilacji, jednak 
jeszcze liczniejsza imigracja, jak również narodziny chińskiego nacjonalizmu w daw-
nej ojczyźnie spowodowały wyraźne spowolnienie tego procesu148. Umacnianiu się 

145 William G. Skinner, Chinese Society in Thailand..., ss. 79–88 i 155–159.
146 Richard J. Coughlin, Double Identity: The Chinese in Modern Thailand, Hong Kong University 

Press, Hong Kong 1960, ss. 173–174; NA 163, 1 marca 1916.
147 „Bangkok Times”, 21 grudnia 1910.
148 Nacisk na odrębność Chińczyków i Tajów był elementem rządowej polityki narodowej, ale ros-

nący separatyzm wspólnoty chińskiej dawał o sobie znać niezależnie od niej. Chińczycy coraz bardziej 
interesowali się przemianami zachodzącymi w ich dawnej ojczyźnie. W Syjamie zakładano chińskie 
gazety, szkoły oraz organizacje gospodarcze i kulturalne. Tajscy Chińczycy wysłali również swoich 
delegatów na narodowy kongres partii nacjonalistycznej Kuomintangu w 1924 roku. Władze podejmo-
wały liczne kroki, których celem było ponowne ożywienie asymilacji wspólnoty chińskiej. Pierwsza 
ustawa o obywatelstwie z 1911 roku konsekwentnie przyjmowała zasadę ius soli, zakładającą, że prawo 
do niego ma każda osoba urodzona na terytorium Syjamu, niezależnie od pochodzenia rasowego czy 
etnicznego rodziców. Na mocy przyjętej w 1914 roku ustawy o stowarzyszeniach ścisłej kontroli pod-
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chińskiej świadomości etnicznej pośród przybyszów z Państwa Środka towarzyszył 
wzrost antychińskiej retoryki ze strony władz. 

Najbardziej znanym z antychińskich pism Vajiravudha jest esej opublikowany 
równocześnie w języku tajskim i angielskim w lipcu 1914 roku, zatytułowany Żydzi 
Orientu 149. Esej rozpoczyna analiza kwestii żydowskiej w Europie. Żydzi – zauważa 
Vajiravudh – różnią się od reszty Europejczyków nie tylko religią, ale przede wszyst-
kim pielęgnowaniem czystości rasowej własnej wspólnoty. Przez to wszędzie są po-
strzegani jako obcy i nigdy nie stają się prawdziwie lojalnymi obywatelami krajów, 
w których przyszło im zamieszkać. Jak twierdzi król, Żydzi mają wyjątkowe zdolności 
do robienia interesów, a dla pieniędzy potrafi ą znieść wszelkie trudności, niedostatki 
i prześladowania. Po pobieżnym nakreśleniu charakterystyki wspólnoty żydowskiej 
Vajiravudh koncentruje się na ukazaniu analogii pomiędzy Żydami i Chińczykami. 
Chińczycy – pisze król – również są bezwzględnie lojalni wobec własnej rasy, ale 
nigdy nie okazują lojalności krajowi, który dał im schronienie. Manifestują poczucie 
rasowej wyższości wobec otaczającego ich świata, uznając się za „forpocztę cywiliza-
cji w pogrążonym w barbarii świecie”. Chińczycy podobnie jak Żydzi posiedli sztukę 
robienia interesów. W pogoni za pieniądzem są pozbawieni jakiejkolwiek moralności. 
Gotowi są oszukiwać, rabować, a nawet mordować. Zarobione pieniądze, inaczej niż 
Żydzi, wysyłają jednak do dawnej ojczyzny, czym przypominają „wampiry nieustan-
nie wysysające życiodajną krew z kraju gospodarza”. 

Pomysł porównania pomiędzy Chińczykami a Żydami nie był oryginalną kon-
cepcją Vajiravudha. Pojęcie „Żydów Syjamu” pojawia się w napisanej w 1898 roku 
książce autorstwa Waringtona Smytha150. Esej króla zapożyczał zresztą wiele z an-
tysemickiej myśli Zachodu przełomu wieków, z którą król miał się okazję zapoznać 
podczas swoich studiów w Anglii. Radykalizm poglądów, ostry język i tematyka 
Żydów Orientu wskazują, że prawdopodobnie głównym adresatem tekstu byli sami 
Europejczycy151. Żydowski punkt odniesienia mógł przemawiać wyłącznie do wy-
obraźni mieszkańców Zachodu. Dla Tajów, którzy z trudem domyślali się, kim są 
Żydzi, treść przesłania pozostawała niemal całkowicie niezrozumiała.

dano wszystkie chińskie organizacje kulturalne i gospodarcze, przeprowadzając równocześnie aresz-
towania w środowiskach działaczy nacjonalistycznych tej wspólnoty. Przyspieszeniu asymilacji miały 
również służyć regulacje ustawy o szkolnictwie prywatnym z 1918 roku, nakładającej na chińskie szkoły 
obowiązek nauczania języka tajskiego, prowadzenia lekcji wychowania obywatelskiego i narodowego 
oraz geografi i i historii Syjamu. Zob. Skinner William G., Chinese Society in Thailand…, ss. 155–159; 
„Bangkok Times”, 3 września 1920 i 15 czerwca 1914; W.A. Graham, Siam, t. I, Alexander Moring/
The De La More Press, London 1924, ss. 256–257; Andrew Turton (red.), Civility and Savagery: Social 
Identity in Tai States, Curzon Press, Richmond 2000, ss. 78–79.

149 Vajiravudh, Rama VI, The Jews of the Orient, „Siam Observer”, Bangkok 1914. Podobne tezy 
zawiera jego inny esej. Zob. Vajiravudh, Rama VI, Wake Up Siam: A Reminder to the Thai, King 
Vajiravudh Foundation. Zob. też Kevin J. Hewison, Industry Prior to Industrialisation: Thailand, [w:] 
Industrializing Elites in Southeast Asia, Tamai, Sukhotai 1986, s. 19.

150 Warington H. Smyth, Five Years in Siam, Murray, London 1898, s. 285; William G. Skinner, 
Chinese Society in Thailand, Cornell, Ithaca 1957, ss. 160–161.

151 Muang thai chong tun thoet..., s. 5. 
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O wiele bardziej typowa dla nacjonalistycznej propagandy Vajiravudha jest an-
tychińska publicystyka, której celem było pobudzanie dumy narodowej Tajów. Król 
często posługiwał się tam określeniem „prawdziwi Tajowie”, co, jego zdaniem, ozna-
czało ludność „mówiącą biegle w języku tajskim, wierną królowi, religii i narodowi”. 
Jak wielokrotnie podkreślał, przez sam fakt zamieszkania na terytorium Syjamu nikt 
nie stawał się „prawdziwym Tajem”. Vajiravudh zaznaczał przy tym, że przykła-
dem „nieprawdziwych Tajów” są Chińczycy. W jego opinii jedynym krajem, wobec 
którego są oni w stanie żywić jakiekolwiek ciepłe uczucia, są Chiny. Zdecydowana 
większość wybrała Syjam jako miejsce swego pobytu, aby zdobyć majątek. Król nie 
miał wątpliwości, że w razie wybuchu wojny Chińczycy stanęliby po stronie wroga 
lub w najlepszym razie uciekli do swej dawnej ojczyzny. W głównych skupiskach, 
takich jak dzielnica Bangkoku – Sampeng, Chińczycy żyją – zaznaczał Vajiravudh 
– w niemal całkowitej izolacji od reszty tajskiego społeczeństwa152. 

Król zwracał też uwagę na rosnącą społeczność częściowo zasymilowanych 
Sino-tajów (luk cin), często potomków mieszanych małżeństw chińsko-tajskich. 
W swych pismach nakazywał odnosić się do nich z najwyższą nieufnością i używał 
wobec nich określenia „kameleony”. Pisał, że choć nazywają się Tajami, czasami 
mówią po tajsku, mają tajskich przyjaciół i chodzą do tajskich świątyń, „poczuwają 
się do lojalności wobec narodu jedynie wtedy, kiedy im się to opłaci”. Przy innych 
okazjach – zauważał król – mówią po chińsku, siadają razem z Chińczykami i biorą 
chińską stronę w publicznych debatach. Ich akceptacja buddyzmu – kontynuował 
Vajiravudh – wynika wyłącznie z wygody. Gdyby to było konieczne, z łatwością 
mogliby się stać chrześcijanami, muzułmanami czy hinduistami153. W nomenklatu-
rze królewskiej oni również nie byli „prawdziwymi Tajami”, gdyż „można być albo 
Tajem, albo Chińczykiem – nie można zaś być i jednym, i drugim”154. 

Vajiravudh przestrzegał, że tendencja do uznawania Chińczyków za ludność 
miejscową wyrosła z zasadniczego braku zrozumienia długofalowych interesów 
państwa. „Chińczycy byli dla nas wygodni – mówił król – dużo pracowali za niskie 
wynagrodzenie, przez co Tajowie zaczęli popadać w narkotyczne uzależnienie od 
nich”. Zależność ta spowodowała jednak, że część Tajów nie potrafi  spojrzeć trzeźwo 
na kwestię chińską i jest wobec wspólnoty chińskiej nadmiernie bezkrytyczna. Chiń-
czycy nie są aż tak ważni, aby Tajowie czuli się ich zakładnikami – zauważał król155. 
Równocześnie Vajiravudh przestrzegał przed wszelkimi aktami agresji:

Nie proszę was, abyście nienawidzili Chińczyków, proszę jedynie, abyście myśleli więcej o was 
samych. Wy, Tajowie, musicie robić więcej dla waszej narodowości niż dla Chińczyków. Kiedy 
musicie wybierać, czy korzyść mają odnieść Chińczycy, czy Wy – pozostaje to poza kwestią156.

152 Tamże, s. 14; powielanie chińskiego stereotypu narodowego można też znaleźć w licznych sztu-
kach napisanych przez Vajiravudha, takich jak Mahatama czy Huachai nakrop. Walter F. Vella, Dorothy 
Vella, Chaiyo!: King Vajiravudh..., ss. 195–196.

153 Vajiravudh, Rama VI, The Jews..., ss. 52–53.
154 Muang thai chong tun thoet.., s. 13.
155 Tamże, s. 16.
156 Tamże, s. 13.
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Ciekawe, że obiektem zainteresowania nacjonalistycznej propagandy stali się 
wyłącznie Europejczycy i Chińczycy. Władze unikały zabierania głosu na temat in-
nych mniejszości etnicznych zamieszkujących Syjam157. Tematem tabu pozostawała 
przede wszystkim kwestia ludności malajskiej zamieszkującej południowe prowin-
cje państwa. Malajowie stanowili wszak zaprzeczenie wszelkich symboli reprezen-
tujących „tajskości”. Nie byli buddystami, lecz muzułmanami, a ich język, zwycza-
je, ubiór i nawyki żywieniowe różniły się całkowicie. Ponadto losy południowych 
prowincji wiązały się raczej z historią pozostałych sułtanatów malajskich niż Syja-
mu. Mimo to władze nie chciały zniechęcać do siebie malajskiej mniejszości. Wi-
zyty króla w Pattani obfi towały w zapewnienia o „pełnym poszanowaniu wolności 
religijnej i ochronie przed wszelkimi prześladowaniami”158. Mieszkańcy południa 
odwzajemniali się Vajiravudhowi obietnicami „niezmiennej lojalności” i gotowości 
poświęcenia życia dla obrony królestwa. Władca został też zaszczycony przyzna-
niem mu przez lokalną wspólnotę tytułu „Obrońcy Wiary i proroka Mahometa”159. 
Postępowanie Bangkoku wiązało się zapewne z chęcią umocnienia związków pod-
danych z południa i osłabieniem tendencji secesjonistycznych, wspieranych zresztą 
przez Brytyjczyków160. 

Stopniowo zaznaczała się natomiast zmiana stanowiska władz wobec grup lud-
ności blisko spokrewnionych ze Środkowymi Tajami. Do czasów panowania Vaji-
ravudha żaden władca nie był skłonny do mówienia o mieszkańcach Khon Isaan 
i Khon Muang jako o Tajach. Nowa polityka uznawania „wszystkich posługujących 
się tajskimi dialektami za Tajów” szła w parze z coraz wyraźniejszym promowaniem 
w szkołach i administracji „standardowego języka tajskiego” opartego na dialekcie 
z okolic Bangkoku161. W raportach na temat polityki ludnościowej książę Chakra-
pong wyraźnie zaznaczał, że należy podejmować działania, aby mieszkańcy pro-
wincji „uważali się za Tajów”162. Równocześnie jednak zwracał uwagę na praktyki 
dyskryminacyjne wobec lokalnej ludności ze strony przysłanych tam urzędników 
z Bangkoku, którzy „patrzą na mieszkańców w taki sposób, w jaki mieszkańcy Za-
chodu patrzą na Azjatów”163. 

Logiczną konsekwencją objęcia terminem „Tajowie” wszystkich grup tajskoję-
zycznych w Syjamie mogłaby być próba jego wykorzystania w stosunku do ludów 
Tai-kadai zamieszkałych także poza jego granicami. Idea polityczna zbudowania 
państwa pantajskiego nigdy nie została przelana na papier przez żadnego z czo-
łowych polityków tamtych czasów. O tym, że pomysły takie pojawiały się jednak 
w publicznym dyskursie, może świadczyć chociażby treść artykułu redakcyjnego 
zawartego w gazecie „Bangkok Times”, w którym czytamy, że „naród tajski zasłu-

157 „Bangkok Times”, 9 grudnia 1919, 2 sierpnia 1920.
158 „Nangsuphim tai” (dziennik), 24 maja 1917; „Bangkok Times”, 22 maja 1917.
159 „Bangkok Times”, 4 stycznia 1916 i 2 stycznia 1917.
160 „Bangkok Times”, 2 grudnia 1912.
161 „Bangkok Times”, 9 lipca 1913.
162 NA 232, Chakrapong do króla, 15 października 1915.
163 NA 232, Chakrapong do króla, 3 stycznia 1916.
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guje na stworzenie silnego państwa [...] rozciągającego się od Yunnanu i Kwang-Si 
w Chinach aż ku granicom z Malajami i od ujścia Mekongu na Wschodzie aż po rze-
kę Salweeni i Ocean Indyjski na Zachodzie”164. Trudno znaleźć jednak dowody na to, 
że sam król i jego najbliższe otoczenie utożsamiali się z takimi pomysłami. Tak czy 
inaczej sytuacja geopolityczna nakazywała w tym zakresie daleko idącą ostrożność 
i powtarzanie zapewnienia, że Syjam „jest zupełnie niezainteresowany tym, co się 
dzieje poza jego granicami”.

164 „Bangkok Times” , 25 czerwca 1912, komentarz redakcyjny.



5. Rewolucja biurokratyczna i konstruowanie 
„państwowego” narodu 

5.1. Nowa biurokracja państwowa 
Ideologia nacjonalistyczna Vajiravudha znacznie przyczyniła się do zdynamizowania 
procesu budowy państwa narodowego w Syjamie. Królowi nie było jednak dane stać 
się świadkiem prawdziwie rewolucyjnych zmian w swoim kraju, których częścio-
wo był architektem. Vajiravudh zmarł młodo, nie pozostawiając dziedzica. W 1925 
roku tron objął jego rodzony brat – książę Prajadhipok. Jego koronacja, jak proroczo 
przewidywała w artykule redakcyjnym gazeta „Bangkok Times”, miała zwiastować 
„nadejście nowej epoki pełnej nadziei”1. Podobnie jak poprzednik, Prajadhipok był 
absolwentem brytyjskich uczelni i, podobnie jak Vajiravudh, był pod silnym wraże-
niem zachodnich idei państwa i narodu, stanowiących w Azji swoistą nowinkę. Po-
nieważ jednak – zgodnie z tradycyjnymi zasadami sukcesji – nie spodziewał się, że 
kiedykolwiek zasiądzie na tronie, nigdy nie interesował się zbytnio bieżącym życiem 
politycznym. Nie do końca pojmował też logikę zmian społecznych zachodzących 
w Syjamie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 

Od czasu reform zainicjowanych przez Chulalongkorna i kontynuowanych przez 
Vajiravudha w kraju rozrastał się aparat biurokratyczny. Na przełomie wieków doszło 
do gwałtownego wzrostu zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych. O ile w 1900 
roku w administracji państwowej zatrudniano 25 000 osób, o tyle do 1918 roku liczba 
ta uległa potrojeniu2. Rosło zapotrzebowanie państwa na urzędników służby cywil-
nej. Profesjonalnej kadry potrzebowało też dynamicznie modernizujące się wojsko. 
Biurokracja otwierała nowe kanały awansu społecznego dla coraz szerszych grup 
społecznych. W latach 20. już bardzo nieliczni z przyjmowanych do służby publicz-
nej urzędników (kharatchakan) pochodzili z kręgów dworu i arystokracji. Większość 
rekrutowała się z rodzin kupieckich, urzędniczych czy nawet rodzącego się miejskie-
go proletariatu. Znaczna część miała chińskie korzenie. Nieliczna, ale wciąż rosnąca 
grupa pochodziła ze wsi. 

Członkowie nowej klasy urzędniczej utrzymywali z sobą bliskie związki. Nie-
rzadko, głównie na gruncie podobnych doświadczeń edukacyjnych, zawiązywa-
li nieformalne koterie. Pośród klasy urzędniczej powoli umacniało się przekona-
nie o wspólnocie własnych interesów różniących się znacznie od interesów dworu 
i króla. Prócz silnej motywacji do odniesienia życiowego sukcesu łączyło ich prze-
konanie, że o statusie społecznym powinny decydować przede wszystkim wiedza 

1 „Bangkok Times”, 12 grudnia 1925.
2 William J. Siffi n, The Thai Bureaucracy, East–West Center Press, Honolulu 1966, s. 94.
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i doświadczenie, a nie jak dotychczas pochodzenie czy niejasne koneksje3. Dobrze 
wykształceni profesjonaliści stopniowo formowali zalążek nowej „klasy średniej” 
lokującej się pomiędzy arystokratyczno-dworską elitą a chłopstwem. Nowa klasa, ot-
warta na zachodnie idee postępu i entuzjastycznie nastawiona do zachodniego syste-
mu wartości, reprezentowała poglądy zasadniczo odmienne od tych, które stanowiły 
fundament dotychczasowego porządku politycznego. 

Rodząca się klasa biurokracji państwowej jeszcze za panowania Vajiravudha do-
tkliwie odczuwała niechęć, a nawet pogardę ze strony dworu. Mimo pozorów król, 
w przeciwieństwie do swego ojca, krytycznie odnosił się do wszelkich przejawów 
nieskrępowanego awansu społecznego. W praktyce bronił tradycyjnych zasad hierar-
chii i był gorącym zwolennikiem utrzymania dawnych stosunków paternalistycznych 
w państwie. Jak podkreśla Benedict Anderson, w czasach panowania Vajiravudha 
droga do najwyższych szczebli kariery w aparacie państwowym wciąż pozostawała 
otwarta wyłącznie dla najbliższych zauszników królewskich, a władca był w pełni 
podatny na ich podszepty i rady4. 

Prajadhipok, podobnie jak jego brat, zupełnie nie doceniał konsekwencji, jakie 
powodował wzrost znaczenia biurokracji państwowej dla jego kraju. Mimo szum-
nych deklaracji powrotu do polityki Chulalongkorna pierwsze decyzje nowego wład-
cy stanowiły kontynuację działań Vajiravudha. Prajadhipok rozpoczął od serii podró-
ży po kraju, które w jego mniemaniu miały się przysłużyć umocnieniu bezpośrednich 
relacji z poddanymi i budowie własnego wizerunku jako „króla-obywatela”. Potem 
przyszła kolej na długie i kosztowne wyprawy zagraniczne do Indii Wschodnich, 
Indochin i Singapuru, mające za zadanie podniesienie prestiżu królestwa utrzymu-
jącego jak równy z równym kontakty z największymi potęgami ówczesnego świata. 
Odcinając się od niezbyt popularnej polityki swego poprzednika, Prajadhipok odwo-
łał ze stanowisk wszystkich najbliższych współpracowników Vajiravudha5, w zamian 
jednak zaczął się otaczać osobistościami, których szczytowy okres kariery przypadł 
na czasy rządów jego ojca – Chulalongkorna. Potwierdzeniem takiej polityki stało 
się powołanie niemal natychmiast po intronizacji pięcioosobowej Najwyższej Rady 
Stanu, od początku stanowiącej forum ścierania się interesów różnorodnych koterii 
arystokratycznych6.

3  Kullada Kesboonchoo, Offi cial Nationalism under King Vajiravudh..., s. 108.
4 Benedict Anderson, Studies of the Thai State: The State of Thai Studies, [w:] E.B. Ayal, The 

Study of Thailand, Ohio University Center for International Studies, Athens 1978, s. 208. Jak zauważa 
Batson, częściowo mogło to wynikać z homoseksualnych skłonności Vajiravudha. Autor ten twierdzi, że 
przynajmniej kilkunastu partnerów seksualnych króla otrzymało nominacje na najwyższe stanowiska. 
Dowodzi on również, że odkryty w 1912 roku spisek antymonarchistyczny stanowił pierwszą próbę 
„rewolucji” spychanej na margines życia nowej klasy urzędniczej. Zob. Benjamin A. Batson, The End 
of the Absolute Monarchy in Siam, Cornell University Press, Ithaca 1977, s. 14; Great Britain Foreign 
Offi ce Annual Report, Foreign Offi ce, London 1926, s. 371.

5 W tym uważanego za szarą eminencję Chaophraya Yommarata, zob. Charnvit Kasetsiri, Each Gen-
eration of Elites in Thai History, „Journal of Social Science Review”, 1/1976, ss. 219–220; Benjamin 
A. Batson, The End of... , ss. 241–243. 

6 W jej skład weszli między innymi wiekowi współpracownicy Chulalongkorna: książę Damrong, 
Boriphat i Chanthaburi.
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Na coraz bardziej krytyczne nastawienie klasy urzędniczej do tradycyjnych grup 
rządzących niewątpliwy wpływ miały też następstwa coraz głębszego kryzysu go-
spodarczego, w jakim pogrążało się państwo. Już na początku lat 20. ceny ryżu na 
giełdach światowych załamały się. Na kryzys w rolnictwie z czasem zaczęły się nakła-
dać skutki światowej recesji po krachu giełdy nowojorskiej w 1929 roku. Spowolnie-
nie gospodarcze przyniosło z kolei poważny spadek wpływów do kasy państwowej. 
Chłopi względnie łagodnie odczuwali skutki pogłębiającego się kryzysu. Znaczna ich 
część skutecznie ratowała się przed jego następstwami, przestawiając produkcję na 
tory gospodarki naturalnej. Wobec niskiego poziomu zadłużenia większości chłopów 
udało się zachować ziemię, a zbiory wystarczały przynajmniej na wyżywienie własnej 
rodziny. Walcząc ze skutkami kryzysu, Prajadhipok w 1931 roku zdecydował się na 
podjęcie programu oszczędnościowego polegającego przede wszystkim na cięciach 
wynagrodzeń urzędniczych i wydatków na wojsko. W rok później wprowadzono kon-
trowersyjny podatek od wynagrodzeń, który dodatkowo ograniczał dochody pracow-
ników sfery publicznej7. Cięcia najdotkliwiej odczuwali urzędnicy i ofi cerowie, dla 
których wynagrodzenia stanowiły jedyne źródła dochodu i którzy – w przeciwieństwie 
do elity arystokratycznej czy rodziny królewskiej – byli pozbawieni dodatkowych zy-
sków czerpanych z dywidend czy renty gruntowej. Z tym większą zatem niechęcią 
zubożałe rodziny urzędnicze spoglądały na ostentacyjną konsumpcję elit i rozrzutne 
szafowanie ogromnymi sumami na organizację licznych uroczystości i świąt8.

Prajadhipok, który spędził wiele lat na Zachodzie, zdawał sobie doskonale sprawę 
ze słabości zastanego systemu politycznego i rosnącej oddolnej presji na bardziej 
reprezentatywną formułę rządów. Wkrótce po objęciu władzy proroczo stwierdzał: 
„Pozycja króla jest niezwykle trudna. Opinia publiczna wyraźnie daje do zrozumie-
nia, że dni autokratycznej władzy są już policzone”9. Chociaż idee częściowej demo-
kratyzacji państwa towarzyszyły już pierwszym próbom modernizacji państwa po-
dejmowanym przez Chulalongkorna, Prajadhipok – podobnie zresztą jak Vajiravudh 
– także w tej materii nie podzielał poglądów ojca. Owładnięty pragnieniem utrzyma-
nia władzy absolutnej, postrzegał koronę jako jedyną instytucję mogącą udźwignąć 
odpowiedzialność za zainicjowane procesy budowy nowoczesnego państwa i naro-
du. Obawiał się, że potencjalny parlament tajski „cechowałyby niekończące się i bez-
celowe przemówienia [...] prowadzące w konsekwencji do całkowitego chaosu”10. 

7 Wszyscy pracownicy państwowi zarabiający powyżej 20 bahtów na miesiąc byli zobowiązani do 
płacenia dodatkowego 5-procentowego podatku wyrównawczego od swych wynagrodzeń (ngoen chuai 
ratchakan). „Bangkok Times”, 25 kwietnia 1932.

8 Prajadhipok ograniczył nieco wydatki poprzednika, ciągle jednak pozostawało żywe wspomnienie 
koronacji Vajiravudha, która pochłonęła 8% rocznego budżetu państwa. Podróże króla, oświetlenie elek-
tryczne, utrzymanie jego pałaców i pokrycie wydatków na funkcjonowanie rozbudowanego dworu nadal 
pochłaniały krocie. Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King Vajiravudh..., s. 75; „Bangkok Times 
Weekly Mail”, 18 czerwca 1923; „Straits Times”, 3 grudnia 1925; Benjamin A. Batson (red.), Siam’s Po-
litical Future: Documents from the End of the Absolute Monarchy…, s.21; tenże, The End…, ss. 151–152.

9 Tenże, The End..., s. 94.
10  Chai-Anan Samudavanija, Chiwit lae ngan khong Thianwan lae KSR Kulap [Życie i praca Thian-

wana i KSR Kulapa], Bannakit, Bangkok 1981, s. 104; Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King 
Vajiravudh..., s. 66.
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Do władcy docierały opinie na temat konieczności zasadniczej zmiany w spo-
sobie sprawowania rządów. W lipcu 1926 roku kompleksowy raport w tej kwestii 
przygotował główny doradca do spraw polityki zagranicznej – Amerykanin Francis 
B. Sayre. W jego tekście znajdujemy wyraźne sugestie wskazujące na palącą po-
trzebę wprowadzenia konstytucji regulującej między innymi prawa sukcesji i za-
kres prerogatyw rządu, a także poszerzającej możliwość konsultacji społecznych11. 
W 1927 roku Prajadhipok powołał nawet specjalny komitet, którego zadaniem miało 
się stać szczegółowe zbadanie możliwych scenariuszy demokratyzacji systemu po-
litycznego, jego prace utknęły jednak w miejscu. Istniejące organy doradcze króla, 
takie jak Najwyższa Rada Stanu czy powołana jeszcze przez Chulalongkorna Rada 
Państwa, były pozbawione jakiejkolwiek realnej władzy12. 

Wśród zmarginalizowanej pod względem politycznym i zubożałej klasy urzęd-
niczej narastało przekonanie, że pilną potrzebą staje się radykalna, znacznie wy-
kraczająca poza królewskie projekty reforma systemu władzy. Świadomość ta była 
najsilniejsza w środowiskach tajskich studentów w Europie, którzy z jednej strony 
mieli okazję bezpośrednio zetknąć się z instytucjami nowoczesnego państwa, z dru-
giej zaś nie widzieli dla siebie perspektyw po powrocie do ojczyzny. Już w lutym 
1927 roku w paryskim hotelu przy Rue Du Sommerard grupa studentów powo-
łała do życia tajną organizację polityczną zwaną „Promotorami”. Po powrocie do 
kraju „promotorzy” zyskiwali na popularności w kręgach stołecznej biurokracji. 
Ugrupowanie od początku miało charakter kadrowy. Na jego nieformalnego przy-
wódcę wyrósł wykształcony na Sorbonie prawnik Pridi Banomyong (późn. Luang 
Pradit Manutham). Trzon grupy stanowili młodzi urzędnicy i ofi cerowie – tacy 
jak Luang Phibunsongkram (wł. Plaek Khittasangkha, znany jako Phibun), Luang 
Thatsanainiyomsu’k (wł. Thatsanai Mitphakdi) czy Prayun Phamonmontri. Oparty 
na „szcześciu zasadach” program „Promotorów” był niezwykle mglisty. Członko-
wie grupy otwarcie głosili, że obalenie monarchii absolutnej i demokratyzacja życia 
politycznego powinny położyć kres nadużyciom. Zwracali uwagę na konieczność 
umacniania suwerenności ludu, rozbudowy systemu powszechnego szkolnictwa 
i podniesienia bezpieczeństwa kraju. Program nie wskazywał jednak, w jaki sposób 
osiągnąć tak ambitnie formułowane cele. 

11 Benjamin A. Batson, Siam’s Political Future…, ss. 13–41. 
12 Rozważania nad powołaniem bardziej reprezentatywnego ciała doradczo-ustawodawczego wyni-

kały także z chęci zrównoważenia rosnących wpływów w sferze administracji publicznej i polityki przez 
Chińczyków. Prajadhipok przeforsował ostatecznie utworzenie Kammakan Ongmontri – 40-osobowe-
go, mianowanego przez siebie komitetu, który miał debatować nad wskazanymi, ważnymi dla państwa 
kwestiami. Mimo że w jego skład włączono przedstawicieli elity urzędniczej i dowódców wojskowych, 
niejasno sprecyzowane kompetencje tego organu sprawiały, że nigdy nie uległ on błyskawicznej margi-
nalizacji. Benjamin A. Batson, Siam’s Political Future: Documents from the End of the Absolute Monar-
chy, Data Paper nr 96, Cornell University Press, Ithaca 1974, s. 48; Sonthi Techanan, Phaenphathana 
Kanmu’angpai Su Kanpokkhrong rabop Prachathipatai tam Naew Phraratchadamri khong Phrabatso-
mdet Phrapokklaochaoyuhua, Kasetsart University, Bangkok 1976, s. 165; Henri C. van der Mandere, 
Het tegenwoordige Siameesche Koninkrijk, „De Indische Gids”, 51/1929, ss. 919–936.
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Sytuacja „Promotorów” zmieniła się w drugiej połowie 1931 roku, kiedy do spi-
sku przystąpiła grupa wpływowych ofi cerów z elitarnych oddziałów sił zbrojnych13. 
O przystąpieniu do antymonarchicznego sprzysiężenia nie decydowały bynajmniej 
względy ideologiczne. Ofi cerowie dawali wyraz swojemu niezadowoleniu z polityki 
personalnej w wojsku. Odczuwali osobistą niechęć do króla w związku z pomijaniem 
ich na listach awansów i powrotem do faworyzowania przedstawicieli dworu. Byli też 
coraz bardziej sfrustrowani gwałtownym spadkiem dochodów i faktycznym brakiem 
perspektyw poprawy sytuacji ekonomicznej swych rodzin w warunkach pogłębiają-
cego się kryzysu14. To właśnie na nich, a nie na grupie idealistów Pridiego spoczął 
główny ciężar przeprowadzenia planowanego zamachu. W nocy 23 czerwca 1932 
roku odcięto komunikację telefoniczną w mieście. Pod fałszywym pretekstem tłumie-
nia chińskich zamieszek zmobilizowano jednostki marynarki wojennej. Kanonierki 
zajęły pozycje naprzeciwko pałacu księcia Boriphata, który pod nieobecność króla 
przebywającego w tym czasie na wypoczynku w Huahin, pełnił funkcję regenta. Ran-
kiem następnego dnia zbuntowane oddziały wojskowe dokonały aresztowań wśród 
członków rządu, zatrzymanych w sali tronowej w charakterze zakładników15. 

Ogłaszając powstanie nowej Partii Ludowej (Khana Ratsadon), „Promotorzy” 
wydali proklamację informującą zaskoczonych mieszkańców Bangkoku o motywach 
swego postępowania. Napisany osobiście przez Pridiego dokument był utrzymany 
w mocno antyrojalistycznym tonie. Zawierał ostre słowa zarówno pod adresem Pra-
jadhipoka, jak i całej dynastii Chakri:

Kiedy obecny król wstępował na tron, ludzie wierzyli, że zapewni sprawiedliwe rządy. Ich na-
dzieje zostały zawiedzione. Król panował nierozważnie i pozwolił krajowi popaść w ruinę […]. 
Rządy sprawowane w imieniu króla, który stoi ponad prawem, nie mogły przynieść ludowi nic 
dobrego […]. Lud traktowano wręcz jak służbę, jak niewolników, a nawet jak zwierzęta […]. 
Zamiast pomagać ludowi, władza wyzyskiwała go […], a król lekką ręką wydawał miliony 
ściągane od ubożejących poddanych16.  

Tekst dokumentu kończył się następującym stwierdzeniem: 

13 Wśród nich zastępca inspektora wojsk artyleryjskich Phot Phahonyothin (właśc. Phraya Phahon-
phonphayuhasena lub w skrócie Phraya Phahon) i Thep Phanthumasaen (właśc. Phraya Songsuradet) 
odpowiedzialny za szkolenia w Akademii Wojskowej.

14 Virginia Thompson, Thailand, the New Siam, Paragon Book Reprint, New York 1967, ss. 64–65; 
Benjamin A. Batson, recenzja książki: Thawatta Mokaraponga, History of the Thai Revolution: A Study 
in Political Behavior, „Journal of Southeast Asian Studies” 61/1973, ss. 193–195; tenże, End of the 
Absolute..., ss. 293–294; Robert de Lapomarede, The Setting of the Siamese Revolution, „Pacifi c Affa-
irs”, 7/1934, ss. 251–259; Phra Sarasas, My Country Thailand. Its History, Geography and Civilization, 
Maruzen, Tokyo 1943, ss. 223–231.

15  Thawatt Mokarapong, History of the Thai Revolution: A Study in Political Behavior, Chaler-
mnit, Bangkok 1972, ss. 230–235; Thak Chaloemtiarana (red.), Thai Politics, Extracts and Documents 
1932–1957, The Social Science Association, Bangkok 1978, ss. 4–93.

16 Dokument zawierający zdecydowane potępienie władzy królewskiej był wzorowany na innych 
tego typu tekstach pisanych przez wykształconych na Zachodzie ofi cerów, którzy w podobny sposób 
wprowadzili władzę konstytucyjną w Turcji. Kenneth Landon, Siam In Transition, Greenwood Press, 
New York 1968, ss. 11–12; Great Britain…, s. 371.
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Zrozumcie, że kraj ten nie należy do króla, lecz do ludu. Kiedy nasi przodkowie walczyli z wro-
gami o utrzymanie narodowej niepodległości, władcy jedynie korzystali z owoców ich walki, 
na które nie zasłużyli17.

Radykalne hasła zawarte w dokumentach spiskowców miały na celu zmobili-
zowanie masowego poparcia społecznego dla rewolucji. Odzwierciedlały też tłu-
mione, gorzkie resentymenty wobec monarchii, od dawna narastające w części 
społeczeństwa tajskiego. Mieszkańcy Bangkoku zareagowali jednak na czerwcowe 
wydarzenia na ogół wstrzemięźliwie, oczekując reakcji sił odsuniętych od władzy. 
Sami zamachowcy wkrótce wycofali się z najbardziej krańcowych żądań. Król zo-
stał formalnie zaproszony przez „Promotorów” do powrotu do stolicy w charakte-
rze konstytucyjnego monarchy. Po krótkim wahaniu Prajadhipok zdecydował się 
przyjąć propozycję spiskowców18. 26 czerwca przywódcy Partii Ludowej spotkali 
się z królem. Pridi formalnie przeprosił go za sformułowania zawarte w deklaracji, 
a w zamian król ułaskawił wszystkich zamachowców. W rezultacie podjętych ne-
gocjacji wszyscy zakładnicy zostali zwolnieni, symbolizujący zaś ancien régime 
książę Boriphat został zmuszony do wyjazdu za granicę. Równocześnie Prajadhipok 
przyjął ograniczenia, jakie nakładał na niego projekt pierwszej w dziejach Syjamu 
tymczasowej ustawy konstytucyjnej. Na jej mocy Najwyższa Rada Stanu i Rada 
Państwa ulegały rozwiązaniu, a cała władza ustawodawcza przechodziła w ręce po-
wołanego przez króla 70-osobowego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych19. 
Jego członkowie zostali wybrani z grona osób rekomendowanych przez Partię 
Ludową. Na pierwszej sesji zgromadzenie powołało na swego przewodniczącego 
radykalnego prawnika Phraya Manopakorna i wyłoniło 14-osobowy komitet wy-
konawczy, który rozpoczął prace nad przygotowaniem nowego projektu konstytu-
cji. Powołany 29 czerwca rząd zainicjował realizację głębokich reform. Zniesiono 
kontrowersyjne podatki od wynagrodzeń urzędniczych, zastępując je powszechnym 
podatkiem dochodowym20. W wojsku przeniesiono na emeryturę niemal wszyst-
kich wyższych ofi cerów i generałów, aby otworzyć drogę do kariery organizatorom 
zamachu i ich sympatykom. Członkowie rodziny królewskiej mieli stać „ponad po-
lityką”, co w praktyce oznaczało dla nich zakaz piastowania wyższych stanowisk 
w administracji publicznej i wojsku. Punkt ciężkości władzy państwowej przesuwał 
się tym samym wyraźnie z dworu i arystokracji ku biurokracji, urzędnikom pań-
stwowym i wojsku21. Prócz instytucjonalnego wymiaru związanego z utratą faktycz-

17  Thawatt Mokarapong, History of the Thai..., s. 245.
18 Część doradców Prajadhipoka sugerowała mu marsz na stolicę, król zdecydował jednak inaczej. 

Chula Chakrabongse, The Twain Have Met, or An Eastern Prince Came West, Foulis, London 1956, 
s. 161; Suwannathat-Pian Kobkua, Kings, Country and Constitutions: Thailand’s Political Development 
1932–2000, Routledge Curzon, Richmond 2003, ss. 46–58.

19 Prida Wacharangkun, Phrapokklao kap Rabop Prachathipatai, Phranakhon Printers, Bangkok 
1977, s. 130; Jürgen Rüland, Clemens Jürgenmeyer, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain, Parlia-
ments and Political Change in Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2005, ss. 34–35.

20 „La Revue du Pacifi que”, 8–9/1932, s. 576.
21 Thiopawan Chiamthirasakun, Pathomthat thang kan muang khong Pridi Phanomyong [Funda-

mentalne poglądy polityczne Pridi Phanomyonga], Aksonsan, Bangkok 1988, s. 145. 
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nej władzy monarchia poniosła uszczerbek w sferze symbolicznej. Król ostatecznie 
tracił swój boski charakter. W tajskiej prasie pojawiły się po raz pierwszy liczne 
artykuły publicznie atakujące rozmaitych członków rodziny królewskiej22. 

Zdobycze bezkrwawej rewolucji zostały potwierdzone w promulgowanej 
10 grudnia 1932 roku pierwszej w historii kraju konstytucji. Wprowadzała ona za-
sady ustrojowe przeniesione wprost z Europy, ze szczególnym uwzględnieniem mo-
delu brytyjskiego. Władza ustawodawcza miała należeć do 156-osobowego Zgroma-
dzenia Ludowego, władza wykonawcza zaś do 20-osobowej Rady Państwa (rządu). 
Król tracił wpływ na kształt polityki państwowej, choć w nowej ustawie zasadniczej 
zdawkowo wzmiankowano, że monarchia pozostaje „świętym i nienaruszalnym fun-
damentem państwa”23. 

W nowym parlamencie i rządzie, całkowicie zdominowanymi przez Partię Lu-
dową, już na początku 1933 roku zaczęły się ujawniać poważne rozbieżności po-
między radykalnymi idealistami skupionymi wokół Pridiego i konserwatystami 
związanymi z Phrayem Manopakonem i Phrayem Songsuradetem. Powstały one 
przede wszystkim w wyniku dyskusji toczącej się wokół kontrowersyjnego, inspi-
rowanego częściowo ideologią komunistyczną, projektu przebudowy gospodarczej 
kraju. Przygotowany przez Pridiego plan zawierał między innymi kolektywizację 
rolnictwa i nacjonalizację przemysłu. Spory w łonie Partii Ludowej doprowadziły 
do kilku poważnych kryzysów rządowych i oskarżania radykałów o prokomuni-
styczne sympatie, a nawet o zdradę stanu oraz spiskowanie z sowiecką Rosją i Trze-
cią Międzynarodówką24. 

Co więcej, zdobycze biurokratycznej rewolucji wcale nie były takie pewne. 
W 1933 roku zwolennicy ancien régime’u podjęli próbę restauracji dawnego porząd-
ku. 11 października zbuntowane oddziały wojskowe pod kierunkiem byłego ministra 
wojny księcia Boworadeta ruszyły na stolicę25. Rebelianci opanowali lotnisko i po-

22 Zob. np. „Bangkok Times”, 18 lipca 1932; Department of State, American Consular Reports, 
892/83 z 3 sierpnia 1932. 

23  Thanet Aphornsuvan, The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political 
History, Bangkok grudzień 2001, materiały z konferencji: Constitutions and Human Rights in a Global 
Age: An Asia Pacifi c Perspective, ss.12–13; Eiji Murashima, Democracy and the Development of Poli-
tical Parties in Thailand, 1932–1945, [w:] Eiji Murashima, Nakharin Mektraiarat, Somkiat Wanthana 
(red.), The Making of Modern Thai Political Parties, Institute of Developing Economies, Tokyo 1991, 
ss. 6–25; Paul M. Handley, The King Never Smiles, Yale University Press, New Haven 2006, s. 34; 
Robert B. Albritton, Thawilwadee Bureekul, Developing Democracy under a New Constitution in Tha-
iland, National Taiwan University and Academia Sinica Asian Barometer Project Offi ce Working Paper 
Series, Taipei 2006, ss. 43–48.

24 Kenneth P. Landon, Siam in Transition..., ss. 260–302; Pierre Fistie, Sous-développement et uto-
pie au Siam, le programme de reformes présente en 1933 par Pridi Phanomyong, Mouton,The Hague 
1969, ss. 6–13; Naisuchinda, Phrapokklao „Bangkok Times” RKasat Nakprachathipatai, Samnakphim 
Sayam, Bangkok 1976, ss. 321–337; „La Revue du Pacifi que”, 12/1933, s. 507; Thadeus Flood, The 
Thai Left Wing in Historical Context, „Bulletin of Concerned Asian Scholars”, 7/1975, s. 56; zob. też: 
„Bangkok Times”, 15 sierpnia i 10 października 1932; „Bangkok Daily Mail”, 24, 27 i 30 września 
1932; „Sayam num”, 22 września 1932. 

25 Przeciwko rządowi wystąpiły garnizony z Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Prachinburi, 
Saraburi, Ayutthayi, Nakhon Sawan i Phetburi. „Bangkok Times”, 17 października 1933.
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deszli do północnych przedmieść Bangkoku. Boworadet gorąco liczył na poparcie ze 
strony króla oraz na to, że przynajmniej część stołecznego garnizonu opowie się za 
nim. Żadne z tych oczekiwań nie miało się spełnić. Dowodzone przez Phibuna, lepiej 
wyposażone i liczniejsze siły rządowe w kilka dni rozbiły siły buntowników. Wielu 
z nich zginęło, inni dostali się do niewoli. Nieliczni przywódcy, w tym sam Bowora-
det, zbiegli za granicę i znaleźli azyl w Indochinach Francuskich26. 

Październikowa rebelia była ambitną i śmiałą próbą przejęcia władzy przez siły 
reprezentujące dawny porządek. Jej porażka niosła z sobą poważne konsekwencje 
dla przedstawicieli ancien régime’u. Wielu członków rodziny królewskiej zostało 
aresztowanych, inni udali się za granicę. Poważnie ucierpiał autorytet króla, który 
choć nie poparł otwarcie buntowników, był oskarżany o moralną inspirację rebelii27. 
W styczniu 1934 roku wbrew stanowisku rządu Prajadhipok również zdecydował 
się na opuszczenie kraju i wycofanie się z aktywnego życia politycznego. Wobec 
nasilającego się konfl iktu z władzami w Bangkoku 2 marca 1935 roku król formalnie 
abdykował28. 

Jeszcze pod koniec 1933 roku w kraju odbyły się pierwsze w historii wolne 
wybory. Choć nadal połowa członków Zgromadzenia Ludowego była powoływana 
przez króla, reszta była wyłaniana w powszechnym głosowaniu. Pośród nowych 
parlamentarzystów znaleźli się liczni pracownicy administracji, dziennikarze, na-
uczyciele, przedsiębiorcy i wykładowcy wyższych uczelni29. Inną bezpośrednią 
konsekwencją okresu postrewolucyjnego stał się potężny odzew społeczeństwa na 
narodowo-demokratyczną retorykę Partii Ludowej. Wiele osób wysyłało do rządu 
petycje sugerujące kierunek reform. Inni organizowali masowe demonstracje i straj-
ki30. Wśród powtarzających się haseł można było usłyszeć żądania całkowitej likwi-
dacji tytułów i przywilejów arystokratycznych, wprowadzenia zasady kandydowa-
nia do Zgromadzenia Ludowego wyłącznie dla buddystów czy wręcz wprowadzenia 
nowej dynastii na tron Syjamu31. 

5.2. Polityka hipernacjonalizmu Komisji Wichita

26 Wśród osób, które opuściły kraj, znalazł się między innymi książę Damrong. Naisuchinda, 
Phrapokklao…, s. 506–528, Kenneth P. Landon, Siam in Transition…, ss. 36–39. 

27 Tenże, Siam in Transition…, s. 38; Benjamin A. Batson, End of the Absolute Monarchy…, ss. 307–
310; D.A. Wilson, Politics in Thailand, Ithaca 1962, Cornell University Press, s. 13. 

28 Po drodze do Europy spotkał się w Belawan na Sumatrze z liczną grupą uchodźców, w tym z ksią-
żętami Damrongiem, Sawatem, Boriphatem i Burachatem oraz byłym premierem Phraya Manopakornem. 
Kenneth P. Landon, Siam in Transition..., s. 253; Benjamin A. Batson, Siam’s Political Future…, ss. 101–
102; Thak Chaloemtiarana (red.), Thai Politics..., ss. 238–240; Kobkua Suwannath, Kings, Country and 
Constitutions: Thailand’s Political Development, 1932–2000, Routledge, Richmond 2003, s. 127.

29 „La Revue du Pacifi que ”, 13/1934, ss. 122–124.
30 Landon Kenneth P., Siam in Transition…, s. 17; Great Britain, Foreign Offi ce, Annual Report 

1932, s. 371. 
31 Nakharin Mekhtraiarat, An Intellectual History of Siam’s Political Transformation from 1927 to 

1937, Chulalongkorn University Press, Bangkok 1985, s. 168.
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Po formalnej abdykacji Prajadhipoka specjalnie powołany przez rząd komitet do 
spraw sukcesji zdecydował o swym poparciu dla konkurencyjnej linii potomków 
Chulalongkorna. Postanowiono obwołać królem bratanka dotychczasowego wład-
cy – księcia Anandę Mahidola. Nowy król, podówczas uczeń prywatnej szkoły 
w Szwajcarii, nie powrócił zresztą do kraju aż do końca drugiej wojny światowej. 
Sytuacja w kraju mimo zdławienia rebelii Boworadeta i uporania się z rojalistyczną 
opozycją była daleka od normalizacji. Kierowany przez generała Phahona rząd Partii 
Ludowej borykał się z rozwiązywaniem bieżących problemów gospodarczych, bę-
dących skutkiem Wielkiego Kryzysu32. Co gorsza, w łonie rządzącego ugrupowania 
narastały wewnętrzne spory, które ostatecznie doprowadziły do jego rozbicia na dwie 
wzajemnie zwalczające się frakcje – cywilną, o wyraźnych sympatiach socjalistycz-
nych, kierowaną przez Pridiego, oraz wojskową – coraz bliższą ideałom europejskie-
go faszyzmu, prowadzoną przez Phibuna33.

Pod koniec grudnia 1938 roku, po kryzysie rządowym i nowych wyborach par-
lamentarnych, stanowisko premiera objął przywódca frakcji wojskowej Phibun 
Songkhram. Jako nowy szef gabinetu Phibun szybko rozprawił się ze swoimi prze-
ciwnikami. Setki działaczy politycznych zostało aresztowanych. Niektórych pod za-
rzutami zdrady stanu skazano na śmierć. Innych zmuszono do opuszczenia kraju34. 
Przez kolejne lata Phibun przy wsparciu wojska umacniał swą autorytarną władzę 
nad państwem. Pod rządami nowego premiera rozpoczynał się kolejny etap w zai-
nicjowanym jeszcze przez króla Mongkuta procesie transformacji tradycyjnego kró-
lestwa w nowoczesne państwo narodowe. Już wcześniej Phibun był zafascynowany 
ruchami faszystowskimi i ultranacjonalistycznymi w Europie i Japonii. Żywił też 
przekonanie, że wykorzystanie nacjonalistycznej frazeologii przeniesionej z Europy 
może znakomicie służyć legitymizacji destabilizowanego systemu władzy i wzmoc-
nieniu jego własnej pozycji politycznej. Bliscy mu współpracownicy szerzyli za-
czerpniętą z Zachodu ideę, że nowe państwo potrzebuje przywódcy (phunam) mają-
cego reprezentować wolę narodu i służyć skutecznemu zaspokajaniu jego aspiracji. 
Phibun widział oczywiście siebie w roli przywódcy, który będzie mógł zjednoczyć 
wszystkich mieszkańców kraju35. 

32 Gospodarka kraju znajdowała się w stanie głębokiej stagnacji. Niezależnie od rosnących wy-
datków budżetowych rząd został zmuszony do drastycznej obniżki podatków. Mimo to udało mu się 
stworzyć wiele programów społecznych. Do najważniejszych sukcesów rządu można zaliczyć realizację 
programu rozbudowy systemu oświatowego. U progu drugiej wojny światowej niemal we wszystkich 
wspólnotach wiejskich zostały otwarte szkoły publiczne. Wysiłkom w tym obszarze przyświecało zało-
żenie Phahona, że jedynie przez podniesienie poziomu wykształcenia możliwe będzie umocnienie wśród 
obywateli poczucia przynależności do jednego narodu i zbudowanie zrębów stabilnej demokracji. Zob. 
James C. Ingram, Economic Change in Thailand 1850–1870, Stanford University Press, Stanford 1970, 
ss. 192–193; Kenneth P. Landon, Siam in Transition..., ss. 54–55; „La Revue du Pacifi que”, 13/1934, 
ss. 565–567; L’activite economique du Siam, „La Revue du Pacifi que”, 15/1936, ss. 69–73.

33 „La Revue du Pacifi que”, 13/1934, s. 567; Ahmad H. Manzooruddin, Thailand, Land der Freien, 
W. Goldmann, Leipzig 1943, s. 238. 

34  Charnvit Kasetsiri, The First Phibun Government and its Involvement in World War II, „Journal 
of Southeast Asian Studies”, 62/1974, s. 36.

35 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1936, FO 371/21053.
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Objęcie urzędu premiera przez Phibuna Songkhrama stanowiło też moment prze-
łomowy w konstruowaniu tajskiej ideologii narodowej. Państwo coraz bardziej anga-
żowało się we wszystkie obszary życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 
Celem polityki władz miało być uczynienie z mieszkańców Syjamu bardziej zdyscy-
plinowanego i zuniformizowanego, ale też, w opinii Phibuna, bardziej „cywilizowa-
nego” i „nowoczesnego” społeczeństwa36. 

Niemal natychmiast po objęciu władzy Phibun zdecydował się na wprowadzenie 
nowego święta narodowego upamiętniającego zwycięstwo rewolucji 1932 roku37. 
Podobnie jak święta wprowadzane za rządów Vajiravudha, Dzień Narodowy czy, jak 
go ofi cjalnie określano – Dzień Narodu i Rewizji Traktatów – miał służyć umacnia-
niu w społeczeństwie wizerunku silnego państwa i zjednoczonego narodu38. Pierw-
sze obchody święta w 1939 roku zostały starannie przygotowane. Od lutego działał 
specjalny komitet organizacji obchodów z Phibunem jako przewodniczącym39. Ran-
kiem 24 czerwca wszyscy urzędnicy państwowi i uczniowie zgodnie z planem stawili 
się w swoich miejscach pracy i szkołach w celu wysłuchania na uroczystych apelach 
audycji radiowej poświęconej znaczeniu rewolucji 1932 roku i wychwalającej zalety 
konstytucyjnego porządku władzy. Domy, sklepy i samochody udekorowano tysią-
cami, specjalnie w tym celu zamówionych, fl ag narodowych oraz okolicznościowych 
transparentów i plakatów40. W Bangkoku wmurowano kamień węgielny pod budowę 
wielkiego pomnika narodowego przy alei Ratchadamnoen, upamiętniającego obale-
nie monarchii i zastąpienie jej demokratyczną formą rządów41. Ogłoszono tam też 
wyniki ogólnonarodowego konkursu na stworzenie dzieł patriotycznych w kategorii 
pieśni, literatury i malarstwa42. Na placu zgromadzeń przed pałacem królewskim 
(sanam luang) odbyła się wielka parada wojskowa oraz wiec organizacji Yuwachon 
stanowiącej spadkobierców Młodych Tygrysów, a głównymi ulicami miasta prze-
maszerował pochód dziesiątków tysięcy mieszkańców stolicy. Wieczorem premier 
wygłosił przemówienie transmitowane dodatkowo na falach krótkich i odbierane 
w przedstawicielstwach dyplomatycznych Syjamu w Europie i Ameryce, gdzie do-
datkowo odbyły się uroczyste przyjęcia dla uczczenia Dnia Narodowego43. Mowa 

36  Likhit Dhiravegin, Demi Democracy: The Evolution of the Thai Political System, Times Acade-
mic Press, Singapore 1992, s. 5.

37 W okresie poprzedzającym rządy Phibuna rocznica rewolucji 1932 roku przechodziła niemal 
niezauważona przez opinię publiczną. W lipcu 1937 roku na forum Zgromadzenia Ludowego zgłoszono 
wprawdzie projekt ustawy o upamiętnieniu 24 czerwca jako dnia „narodowej radości”, propozycja ta zo-
stała jednak odrzucona przez większość w izbie z obawy, że ofi cjalne obchody rewolucji mogą zantago-
nizować różne segmenty społeczeństwa. NA 0701/23/1/1; „Bangkok Times Weekly Mail”, 7 lipca 1937.

38 „Bangkok Chronicle”, 4 października 1941.
39 NA 0701/23/1/6.
40 „Bangkok Times Weekly Mail”, 26 czerwca 1939; „Bangkok Chronicle”, 25 czerwca 1940; NA 

0701/23/1/1.
41 „Bangkok Chronicle”, 25 czerwca 1940.
42 Mimo że zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani wysokimi nagrodami 

sięgającymi 50–200 bahtów, uczestnictwo w konkursie było skromniejsze, niż oczekiwali organizatorzy. 
NA 0701/23/1/1.

43 Tamże.
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Phibuna przygotowana przez jego najbliższego współpracownika Luanga Wichita 
Wathakana, uchodzącego za nadwornego ideologa, była utrzymana w znanym tonie 
wychwalającym przeszłość i przypominającym o bieżących dokonaniach władz. Oto 
jej fragment: 

Naród tajski [chat thai] był wielkim i ważnym narodem już od czasów starożytnych. Rasa Ta-
jów [chon chat thai] zamieszkiwała te ziemie już od 600 lat. Wielokrotnie musieliśmy stawiać 
czoła kryzysom i niebezpieczeństwom [...]. Nasi przodkowie walczyli i ginęli w walce, broniąc 
granic. Naród tajski, choć udało mu się zachować wolność, wiele wycierpiał. W ciągu ostatnich 
80 lat utraciliśmy niemal połowę naszego terytorium, a obcy ograniczyli na wiele sposobów 
suwerenność naszego kraju. Jeszcze siedem lat temu przyszłość Syjamu była niepewna. Nasze 
siły zbrojne były słabe, gospodarka pogrążona w ruinie, a ludzie cierpieli niedostatek. Boga-
ctwo kraju zostało roztrwonione, a potencjał narodu zmarnotrawiony. Władza rządziła ludźmi, 
tak jak pan rządzi niewolnikami [...]. 24 czerwca 1932 roku wszystko się odmieniło44.

Istotnie katalog osiągnięć nowej władzy mógł stanowić skuteczny instrument po-
budzania dumy narodowej Tajów. Potężne wydatki na cele wojskowe zdecydowanie 
podniosły zdolności operacyjne tajskiej armii. Systematyczny postęp odnotowywa-
no także w innych dziedzinach. Zreformowano system podatkowy, co przyczyniło 
się do ożywienia gospodarczego i zredukowania zadłużenia zagranicznego państwa. 
Promocja małych rodzinnych przedsiębiorstw kosztem wielkich korporacji z udzia-
łem obcego kapitału przyczyniła się do wzrostu dochodów ludności i poprawy stan-
dardów życia. Kontynuowano rozwój publicznej edukacji i służby zdrowia. Kraj 
odnotowywał też sukcesy na arenie międzynarodowej. Doprowadzono do rewizji 
niekorzystnych dla Syjamu traktatów45. Relacje z Wielką Brytanią i Francją stawały 
się coraz bardziej przyjazne, o czym mogą świadczyć liczne raporty z placówek dy-
plomatycznych obydwu krajów akredytowanych w Bangkoku. Choć trudno się zgo-
dzić z zawartą w ostatniej części tekstu uwagą, że kontynuacja władzy królewskiej 
nieuchronnie przyczyniłaby się do „końca tajskiej niepodległości”, to przynajmniej 
do pewnego stopnia należy przyznać, iż osiągnięcia ostatnich lat zapewniły „Syjamo-
wi uznanie i podziw wspólnoty międzynarodowej” 46. 

Jeszcze na początku czerwca 1939 roku Phibun postanowił powołać czterooso-
bowy komitet pod przewodnictwem Luanga Wichita Wathakana, którego zadaniem 
miało się stać ostateczne „zreformowanie” narodu tajskiego przez nadanie mu ujed-
noliconej i zaprogramowanej na szczytach władzy tożsamości47. W ofi cjalnym doku-
mencie powołującym Wichita Phibun wskazuje na konieczność usunięcia niektó-
rych „skaz” przyczyniających się do „ograniczenia postępu i rozwoju narodu”. Ka-
talog owych „skaz” zdefi niowanych w dokumencie jest bardzo obszerny i obejmuje 

44 NA 0701/23/1/6; „Bangkok Times Weekly Mail”, 26 czerwca 1939.
45 Benjamin A. Batson, The End of the Absolute..., s. 19; Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! 

King Vajiravudh..., ss. 122–124; David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 231; Kobkua Suwannathat
-Pian, Thailand’s Durable Premier: Phibun Through Three Decades, 1932–1957, Oxford University 
Press, Kuala Lumpur 1995, s. 256.

46 „Bangkok Times Weekly Mail”, 26 czerwca 1939.
47 W skład komitetu oprócz Wichita weszli Wanit Phananon, Prayun Phamonmontri i książę Wan 

Waithayakon. 
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między innymi brak dyscypliny, niewłaściwy ubiór, źle rozumiany patriotyzm oraz 
wszystko to, co sprawia, że „państwo wydaje się w oczach obcych niewystarczająco 
postępowe, a tym samym niegodne zachowania swojej niepodległości” 48. 

Komitet Wichita miał eliminować „skazy” przez wydawanie publicznych zale-
ceń co do sposobów zachowania „typowych” dla „standardowego” narodu tajskiego, 
a także prawnie wiążących nakazów i zakazów. Katalog wytycznych i norm miał 
być ustalany po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych w ramach tzw. 
Rathaniyom albo Konwencji Państwowych49. Idea konwencji, jako formuły ujedno-
licającej sposób myślenia o narodzie tajskim, po raz pierwszy pojawiła się w przemó-
wieniu Phibuna z okazji Dnia Narodowego w 1939 roku:

Rząd planuje wezwać Tajów [...], aby odbyli Rathaniyom [i] wypowiedzieli się na temat właści-
wego sposobu postępowania, który miałby być przestrzegany przez wszystkich Tajów w szcze-
gólności, jak również wszystkich cywilizowanych ludzi w ogóle. Rathaniyom to wyraz „pub-
licznej władzy” pochodzącej od opinii ogółu. Opinia publiczna niesie z sobą potężną siłę, która 
pozwoli na zreformowanie części naszego społeczeństwa i wyeliminowanie tych nielicznych, 
którzy są uparci i nie mają ochoty się zmienić50.

Wichit na łamach prasy i w audycjach radiowych wyjaśnił nieco bardziej szczegó-
łowo zasadniczą ideę zawartą w przemówieniu Phibuna. Komitet, jego zdaniem, miał 
pomóc „Tajom stać się naprawdę tajskimi” (yham khon Thai hai pen Thai ching), co 
miało zagwarantować łatwiejsze przezwyciężanie wszelkich problemów i przeszkód, 
które mógłby w przyszłości napotkać naród. Wichit niejasno tłumaczył, że należy 
dołożyć wszelkich starań, aby tempo zmian w świadomości narodowej obywateli 
dorównało dynamice wydarzeń w sferze politycznej i gospodarczej, zachodzących 
w państwie po 1932 roku. Choć przyznawał, że właściwym sposobem do zmiany sta-
nu świadomości narodowej jest edukacja, to wskazywał jednak, że proces kształcenia 
jest nadmiernie czasochłonny, a kraj wymaga rewolucyjnego przełomu w postawach 
obywateli, co może przynieść jedynie radykalne zreformowanie systemu prawnego. 
Zakres i charakter zmian prawnych, które uczyniłyby z obywateli „prawdziwych, 
standardowych Tajów” oprzeć się miał na formule Konwencji Państwowych, które, 
przynajmniej z założenia, miały stanowić deliberatywną formułę konsultacji społecz-
nych i analizy dyskursu publicznego51. W sposób oczywisty formuła ta była również 
swoistym eksperymentem służącym znalezieniu alternatywy systemu parlamentar-
nego. Jak zauważa Crosby: „gabinet i premier stawali się w niej jedynymi arbitrami, 

48 Pogląd ten, będący powtórzeniem obaw wyrażanych niegdyś przez Mongkuta i Chulalongkorna, 
w nowym kontekście stanowił raczej zawoalowaną krytykę „obcych”, a zwłaszcza nacjonalistycznie 
nastawionej części mniejszości chińskiej oraz rodzącego się ruchu robotniczego. NA 0701/29/5.

49 Thamsook Numnonda, Pibulsongkram’s Thai Nation-Building Programme during the Japanese 
Military Presence, 1941–45, „Journal of Southeast Asian Studies”, 9/1978, s. 235.

50 „Bangkok Times Weekly Mail”, 26 czerwca 1939. 
51 Sam Phibun, przynajmniej publicznie, nie był zwolennikiem wykorzystywania środków praw-

nych do przekształcania społeczeństwa dlatego, że uznawał je za represyjne i z natury „nietajskie” (mai 
somkiat khwan pen Thai). NA 0701/29/4; „Bangkok Times Weekly Mail”, 4 lipca 1939.
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poprzez których miała być wyrażana opinia publiczna, co budziło ogromną pokusę, 
aby wykorzystać sytuację do ostatecznego zdławienia demokracji”52.

Idea ta odpowiadała jednak koncepcji przywództwa narodu głoszonej przez Wi-
chita, zapożyczonej z ówczesnej Europy. Wywodził on termin nayokrathamontri 
(‘premier’) z pochodzącego z języka pali słowa nayaka oznaczającego ‘przywódcę’ 
(taj. phu nam) oraz wskazywał, że naturalną potrzebą i obowiązkiem każdego narodu 
jest podążanie w ślad za nim. Tym samym wszelkie opinie przywódcy powinny być 
traktowane jako wyraz opinii większości53. W jednym ze swych artykułów Wichit 
przywołuje metaforyczne porównanie tłumaczące rolę premiera i Konwencji Pań-
stwowych w państwie:

Przeznaczeniem naszego narodu jest kryształowa wyspa [Ko kaeo], do której można dotrzeć 
jedynie przez morze. Wody wokół niej są zdradliwe – obfi tują w rafy, wiry i mnóstwo pły-
wających w nich rekinów. Aby tam dotrzeć, musimy być pewni, że łódź, w której płyniemy, 
ma doświadczonego sternika znającego drogę. Co jednak ważniejsze, aby osiągnąć nasz cel, 
powinniśmy sobie pomagać i razem wiosłować. Sternik wzywa nas na pokład! Ci, którzy nie 
chcą podjąć tej podróży, wybiorą własną drogę lub pozostaną tam, gdzie są. Gdy zobaczą, że 
dopływamy do upragnionego celu, będą wołali, byśmy po nich wrócili [...] . Będą jednak wołać 
na próżno, a kiedy zapadnie noc, będą musieli stawić czoła tygrysom i zginąć. Znajdą się i tacy, 
którzy wsiądą do łodzi razem z nami, ale nie zechcą wiosłować [...], pozwolimy im na to, ale 
jeśli będą wkładać nogi do wody, aby opóźnić naszą podróż, albo będą chcieli zniszczyć łódź, 
wyrzucimy ich na pożarcie rekinom. Będziemy wiosłowali zgodnie z poleceniami naszego ster-
nika, aż w końcu dotrzemy do celu, gdzie będzie nas czekać szczęście54. 

Wykorzystana przez Wichita metafora podróży przez niebezpieczne wody do wy-
spy szczęśliwości nawiązuje do treści romansu epickiego Phra Aphaimani autorstwa 
Sunthona Phu, przy czym przywołana łódź wyraźnie odwołuje się do narodu, a ster-
nikiem ma być nie kto inny jak sam premier Phibun55. 

Komitet Wichita na kolejno zwoływanych konwencjach przygotował wiele za-
leceń i projektów, które zgodnie z zastosowaną formułą „wyrażania opinii społe-
czeństwa” i poglądów jego przywódcy (phu nam) natychmiast zyskiwały moc obo-
wiązującego prawa56. Pierwsza Konwencja Państwowa zwołana już w Dniu Narodu 
– 24 czerwca 1939 roku – ogłosiła zmianę ofi cjalnej nazwy państwa z Syjamu (Prat-
het Sayam) na Tajlandię (Prathet Thai)57. Badacze nie są zgodni co do wyjaśnienia 
tego faktu. Terwiel zwraca uwagę, że „zmiana nazwy była częścią kampanii promo-
wania systemu wartości, które mogłyby być uznane za «postępowe» przez wspólnotę 
międzynarodową”. W tym kontekście można by tłumaczyć rezygnację z historycznej 

52 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1934, FO 371/19379.
53 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1939, FO 371/23586.
54 Tamże.
55 Metaforę łodzi i sternika przywołał w podobnym kontekście 20 lat wcześniej król Vajiravudh. 

Szerzej na ten temat: Denis M. Smith, Mussolini’s Roman Empire, Penguin Books, London 1977, s. 54.
56  Gehan Wijeyewardene, E.C. Chapman, Richard Davis, Patterns and Illusions: Thai History and 

Thought, Australian National University, Institute of Southeast Asian Studies, Canberra 1992, ss. 323–
–325. 

57 NA ST 0701.29/1.
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i dynastycznej nazwy królestwa Syjamu na nową nazwę nawiązującą do powszech-
nie uznawanego ideału wolności i suwerenności ludu – Prathet Thai – tłumaczoną 
jako „kraj ludzi wolnych”58. Wyatt sugeruje diametralnie odmienną interpretację. 
Celem zmiany nazwy państwa było, jego zdaniem, „zaznaczenie [...], że państwo 
należy do Tajów w przeciwieństwie do dominujących w gospodarce Chińczyków”59. 
Można zatem domniemywać, że zmiana miała też na celu podkreślenie supremacji 
etnicznych Tajów zamieszkujących dorzecze Chaophraya. Istnieją jednak jeszcze 
inne interpretacje. Jak już wspomniałem, Phibun dążył do promowania w społeczeń-
stwie przekonania o konieczności budowy niezależności politycznej i gospodarczej 
państwa wolnego od europejskiego imperializmu i chińskiego wyzysku. Nowa wła-
dza z dumą zaliczała do swoich spektakularnych sukcesów rewizję XIX-wiecznych 
traktatów z Wielką Brytanią i Francją oraz pełne równouprawnienie państwa na are-
nie międzynarodowej60. Zmiana nazwy kraju, jak tłumaczył sam Wichit, miała zatem 
symbolizować początek nowej epoki suwerenności61. 

Inni zwracają uwagę na ekspansjonistyczny charakter symboliki nowej nazwy, 
związany z pragnieniem budowania w przyszłości idei Wielkiej Tajlandii, daleko 
wykraczającej swym zasięgiem poza dotychczasowe granice polityczne. Według 
Pridiego główny ideolog nowej władzy Luang Wichit w trakcie ofi cjalnej wizyty 
w Indochinach Francuskich w maju 1939 roku otrzymał w darze opracowanie et-
nografi czne przygotowane przez Ecole Française d’Extrême Orient. Na załączonej 
mapie były przedstawione obszary zamieszkałe przez „tajską rasę” (chon chat Thai), 
obejmujące prócz Syjamu także tereny Półwyspu Indochińskiego, południowych 
Chin, Birmy i Assamu. Opierając się na francuskiej pracy, po powrocie do kraju 
Wichit wielokrotnie podkreślał, że „Tajowie stanowią jedną z największych ras na 
świecie”. Powołując się także na inne, wątpliwej wartości opracowania, takie jak 
książka amerykańskiego misjonarza Williama Dodda The Tai Race: Elder Brother of 
The Chinese, zaznaczał, że wszyscy Tajowie – niezależnie od tego, czy zamieszkują 
w granicach Syjamu, czy na terenie innych państw – „uważają się za jeden niepo-
dzielny naród i dlatego nazwali się ludźmi wolnymi [tai]”62. Nowa nazwa kraju nie 
tylko podkreślała wspólne pochodzenie wszystkich ludów tajskich, ale także niedwu-
znacznie sugerowała możliwość ich przyszłego zjednoczenia w „Wielkie Królestwo 
Tajów” (Maha Anchak Thai) pod przywództwem Bangkoku63. 

Przy okazji zmiany nazwy państwa przywoływano również liczne argumenty na-
tury historycznej. W X wieku na terenach współczesnej Tajlandii istniały dwa zindia-

58 Barend J. Terwiel, A History of Modern Thailand: 1967–1942, University of Queensland Press, 
St. Lucia 1983, s. 343.

59 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 253.
60 Francis B. Sayre, Siam, Treaties with Foreign Powers, 1920–1927, Plimpton Press, Norwood 

1928, s. 84–93.
61 NA 0701/29/4.
62 Zob. William C. Dodd, The Tai Race: Elder Brother to the Chinese, Torch Press Cedar Rapids 

1923.
63 Pridi Banomyong, The Origins of the Words „Siam” and „Thailand”, Pramot Phungsunthon, 

Bangkok 1984, s 6; „Bangkok Times Weekly Mail”, 29 maja 1939.
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nizowane państwa Khomów: muang Sayam na północy i muang Lavo na południu. 
Przybyłe z północy plemiona tajskie podbiwszy Khomów, zmieniły nazwę państwa 
północnego z muang Sayam na Sukhotai. Utrzymująca się nazwa Syjam pochodzi-
ła zaś, co wielokrotnie podkreślano w ofi cjalnej propagandzie, z określenia Siem-lo 
używanego przez chińskich kupców w odniesieniu do tych obszarów64.

Pomysł zmiany nazwy państwa napotykał jeszcze przez pewien czas opór ze stro-
ny różnych środowisk zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Były premier 
Pridi nie pozostawiał cienia wątpliwości co do swych poglądów na temat szowini-
stycznego i „imperialistycznego” charakteru dokonanej zmiany65. W prasie pojawiły 
się też głosy charakteryzujące się wstrzemięźliwością w ocenie tej inicjatywy opinii 
publicznej. W jednym z artykułów redakcyjnych czytamy:  

Trudno mi wyobrazić sobie bardziej bezsensowną inicjatywę władz. Dlaczego mamy nagle 
zmieniać nazwę o tak długiej tradycji i tak ukochaną przez nas wszystkich [...]? Czyż nie uderza 
to w naszą świętą konstytucję, nasze ukochane pieśni narodowe, naszą wspaniałą starą poezję 
i literaturę?66

Determinacja władzy okazała się jednak silniejsza niż ogarniające część obywa-
teli wątpliwości. W kilka miesięcy po decyzji komitetu Wichita i ofi cjalnym ogłosze-
niu zmiany nazwy kraju przez Phibuna projekt stosownej ustawy został złożony na 
forum Zgromadzenia Ludowego i po długiej dyskusji formalnie zatwierdzony przez 
parlament67. 

Nowe władze zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do sfery symboli-
ki narodowej. Treść komunikatu kolejnej konwencji, opublikowanego 8 września 
1939 roku, odnosi się do obowiązku okazywania należnego szacunku symbolom na-
rodowym. Idea prawnego usankcjonowania tej kwestii została zgłoszona, według 
ofi cjalnego komunikatu, przez wiejskiego nauczyciela Sanana Pathamathina w li-
ście skierowanym bezpośrednio do premiera Phibuna. Sanan przypominał w nim, iż 
mieszkańcy państw zachodnich powszechnie okazują szacunek własnej fl adze i hym-
nowi. Zwracał przy tej okazji uwagę, że o ile podobne zachowania są typowe dla 
tajskiej elity, o tyle „niższe warstwy społeczeństwa, a zwłaszcza Chińczycy” mani-
festują obojętność wobec narodowej symboliki i „powinni być zmuszeni do zmiany 
swojej postawy”68. Konwencja Państwowa natychmiast wydała właściwe rozporzą-
dzenia. Mieszkańcom Tajlandii nakazano zatrzymanie się, ilekroć w ich obecności 
będzie podnoszona lub opuszczana fl aga narodowa. Przed wszystkimi imprezami 
publicznymi, a także przed spektaklami teatralnymi i seansami fi lmowymi poleco-
no odgrywanie hymnu narodowego, którego wszyscy mieli wysłuchać na stojąco. 
Społeczna presja wywołana akcją uświadamiającą, jak również szeroko stosowane 

64 Termin Siem-lo (Xianluo) jest nadal używany przez Chińczyków w Hongkongu na określenie 
Tajlandii .

65 Pridi Banomyong, The Origins..., ss. 7–8.
66 „Bangkok Times”, 31 maja 1939.
67 „Bangkok Times”, 28 sierpnia 1939; Phanomyong Pridi, The Origins..., ss. 7–8.
68 Scott Barmé, Luang Wichit Wathakan…, s. 151.
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represje wobec osób, które nie stosowały się do nowego przepisu, w krótkim czasie 
odniosły pożądane skutki69.

Symbolem nowego kraju miała się stać też nowa stolica. Wojskowi wielokrotnie 
zwracali uwagę na niefortunne pod względem obronnym położenie Bangkoku. Phi-
bun, przychylając się do tej opinii, ale niewątpliwie kierowany także chęcią posta-
wienia sobie pomnika jako założycielowi nowej Tajlandii, zaproponował zbudowa-
nie stolicy w środkowej części królestwa. Początkowo, w maju 1942 roku, chciał on 
założyć „prawdziwie buddyjskie miasto” w swej rodzinnej miejscowości Saraburi70. 
Ostatecznie wybór padł jednak na miasteczko Phetchabun położone niedaleko daw-
nej stolicy Ayutthayi. Nie mając dość pieniędzy na realizację potężnego projektu, 
rząd rozpoczął rekrutację robotników według starego systemu obowiązkowej daniny 
pracy na rzecz państwa – corvée. Premier dodatkowo głosił pogląd, że wspólna praca 
wszystkich Tajów nad budową własnej stolicy będzie stanowić dodatkowy czynnik 
integrujący naród. Projekt ten okazał się jednak bardzo niepopularny. Chłopi zatrud-
niani do budowy nowego miasta nie tylko nie otrzymywali wynagrodzenia, ale tak-
że z powodu pracy w podmokłej okolicy masowo umierali na malarię. Ostatecznie 
w 1944 roku realizację projektu zarzucono71. 

Zarówno władze kraju, jak i Komisja Wichita, kładły coraz większy nacisk na 
wypracowanie nowej, oryginalnej „kultury tajskości”. Co interesujące, zapożyczone 
z języka pali pojęcie „kultura” (wathanatham) pojawiło się w Tajlandii właśnie na 
fali nacjonalistycznych programów lat 30. XX wieku. Wichit wielokrotnie podkre-
ślał, że obecność tego terminu w języku tajskim jest niezbędna ze względu na swoje 
znaczenie w „zachodnim dyskursie narodowym”, „poczesne miejsce wśród władz 
faszystowskich Włoch” oraz „poczesne miejsce w retoryce tak wielkich współczes-
nych przywódców, jak Mussolini czy Hitler”72. Mimo inicjatywy wprowadzenia po-
jęcia kultury do słownika sami autorzy mieli niejakie problemy z rozumieniem tego 
terminu73. Luang Wichit starał się wyjaśnić, czym jest „kultura”, a przede wszystkim 
„kultura narodowa” na jednym ze swych wykładów w Departamencie Propagandy 
6 marca 1940 roku74. Wichit ponownie postanowił wykorzystać przeszłość czy raczej 
szczególną koncepcję przeszłości do potwierdzenia współczesnej rzeczywistości 
i promowania „tajskości”. Zdaniem Wichita kultura ma dwa podstawowe znaczenia. 
Przede wszystkim odnosi się do materialnych form, takich jak architektura, ubiór 
czy sztuka, których zadaniem jest „demonstrowanie osiągnięć danego narodu [...] 

69 Tamże.
70 Wilhelm F. Gordon, Thailand: das neue Siam, Goldman, Leipzig 1941, s. 75.
71 Nicholas Tarling, A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941–1945, 

University of Hawaii Press, Honolulu 2001, s. 249; Sorasak Ngamcachonkulkid, The Seri Thai Mo-
vement: The First Alliance Against Military Authoritarianism in Modern Thai History, University of 
Wisconsin, mimeo, Madison 2005, s. 453. 

72 Luang Wichit Wathakan, Wichit Wathakan Anuson, Ratchadarom, Bangkok 1962, s. 131; „Pra-
chachat”, 23 sierpnia 1934; Wan Waithayakon, książę, Coinig Thai Words, [w:] In Memoriam Phya 
Anuman Rajadhon, The Siam Society, Bangkok 1970, ss. 33–38.

73 Raymond Williams, Keywords, Fontana Paperbacks, London 1983, ss. 11–17.
74 Luang Wichit Wathakan, Wichit Wathakan’s Life and Struggle, Phan Fa Phithaya, Bangkok 1962, 

ss. 117–144.
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wobec innych”75. Kulturę – kontynuował Wichit – można również rozumieć „jako 
zasadniczą postawę moralną prowadzącą naród ku postępowi”76. Naród obdarzony 
kulturą powinna cechować „pracowitość, schludność, wytrwałość i miłość do pięk-
na” 77, a godnym naśladowania tego przykładem jest cywilizacja Sukhotai, w której 
rozwojowi rolnictwa, osiągnięciom sztuki inżynieryjnej oraz budowie świątyń towa-
rzyszył renesans sztuki, muzyki i literatury. Przyczyną upadku Sukhotai – przestrze-
gał Wichit – było wyzbycie się „narodowej kultury i uleganie obcym, khmerskim 
wpływom”. Zwracał przy tym uwagę we współczesnym kontekście:

Tajowie byli silnym i pełnym życia narodem w okresie Sukhotai. [...] W czasie, który upłynął 
od czasu tamtej pory, powinniśmy byli dokonać wielkiego skoku cywilizacyjnego. [...] Tak się 
jednak nie stało, gdyż wyrzekliśmy się naszej narodowej kultury. Nie osiągnęliśmy nic w tych 
wszystkich latach i teraz doszliśmy do momentu, kiedy musimy nadrobić cały ten stracony 
czas78. 

Zalecenia niektórych Konwencji Państwowych z punktu widzenia Europejczyka 
mogą się wydawać kuriozalne. Od połowy 1939 roku przedmiotem publicznej de-
baty stała się kwestia reformy sposobu ubierania się Tajów. 15 stycznia 1941 roku 
dziewiąta konwencja zajęła się tym problemem szczegółowo. Prawdziwi Tajowie 
mieli się od tej pory ubierać na modłę zachodnią79. Ubiór miał się po raz kolejny stać 
dowodem tego, że Tajlandia jest krajem cywilizowanym, a naród tajski „jest równy 
innym cywilizowanym narodom” 80. Próba dorównania Zachodowi stanowiła jeden 
z centralnych punktów programu nacjonalistycznego już od czasów Mongkuta, za 
Phibuna zaś kwestia ta stała się niemal publiczną obsesją81. 

Rezultatem konwencji były bardzo szczegółowe regulacje dotyczące zalecanego 
ubioru. Mężczyzn zobowiązywano do noszenia kapeluszy, butów, skarpetek, maryna-
rek i długich spodni82. Kobietom Komisja Wichita nakazywała zakładanie kapeluszy, 
spódnic, bluzek zakrywających ramiona, rękawiczek i butów na wysokim obcasie. 
Zalecano również używanie pończoch i skarpet. Władze informowały też o akcepto-
wanych kolorach odzieży i dodatków: „szarym, indygo, khaki i beżowym oraz niebie-
skim jako odpowiednim wyłącznie do pracy związanej z obsługą maszyn”83.

Podobne rozwiązania, choć nie na takim poziomie szczegółowości, zastosowa-
no już wcześniej w Chinach Sun Yat-sena czy Atatürkowskiej Turcji. Luang Wichit 

75 „Bangkok Chronicle”, 8 i 28 maja 1943; Luang Wichit Wathakan, Wichit Wathakan’s Life…, 
ss. 117–118.

76 Tamże, s. 118.
77 Tamże, s. 133.
78 Tamże, s. 144.
79 Wan Waithayakon, książę, Thai Culture..., s. 137; Thak Chaloemtiarana (red.), Thai Politics: 

Extracts and Documents 1932–57, Social Science Association of Thailand, Bangkok 1979, s. 253; NA 
0701/29/1.

80 NA 0701/29/1.
81 Część badaczy przywołuje tu pewne analogie z Włochami Mussoliniego. Zob. D.M. Smith, Mus-

solini..., s. 134.
82 Thamsook Numnonda, Phibulsongkram’s..., s. 238.
83 Tamże.
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wielokrotnie zapewniał, że zmiana odzieży na zachodnią przyniesie krajowi same 
korzyści z punktu widzenia budowania jedności narodowej. Zwracał przy tym uwagę 
na fakt, iż dzięki wprowadzeniu obcej mody ulegną zatarciu wszelkie różnice mająt-
kowe i klasowe. Zanikną też – podkreślał – odmienności etnoregionalne „na rzecz 
jednego i jednolitego wizerunku narodu”84. 

Obywatele stosowali się do wprowadzonych zasad w różnorodny sposób85. Od 
1942 roku wobec osób naruszających nowe przepisy zaczęto stosować kary pienięż-
ne, a nawet areszt86. Przepisy dziewiątej konwencji wzbudziły jednak ostrą krytykę 
w prasie, także ze strony środowisk nacjonalistycznych, które zarzucały Wichitowi 
stwarzanie zagrożenia dla lokalnej tożsamości i kultury87.

Niemniej kontrowersyjne okazały się dyrektywy ostatniej Konwencji Państwo-
wej, promulgowane 8 września 1941 i określające akceptowane przez państwo spo-
soby życia „prawdziwych Tajów” (kit pracham wan khong khon Thai) 88. Regulacje 
obejmowały między innymi wymóg codziennego uprawiania sportu, zalecenie spo-
żywania „nie więcej niż czterech posiłków dziennie” czy snu „od sześciu do ośmiu 
godzin na dobę”. Zakazano tradycyjnego zwyczaju żucia orzechów betelu, a po-
szczególnym gubernatorom prowincji rozkazano wycięcie wszystkich palm areki, 
z których pochodziła ta używka89. Wprowadzanie w życie tego typu przepisów było 
bezpośrednio wzorowane na zasadach tzw. Ruchu Nowego Życia (Xin Sheng Huo 
Yun Dong) Chiang Kai-Sheka w Chinach, zdradzało też jednak coraz większą fascy-
nację przywódców Tajlandii rozmaitymi europejskimi ruchami faszystowskimi oraz 
pragnienie stopniowej totalizacji i uniformizacji życia90. 

84 „Bangkok Chronicle”, 15 października 1941.
85 Niektórzy ściśle przestrzegali przepisów i w pełni ubrani udawali się nawet do kąpieli w kanałach 

przecinających Bangkok. Zob. Chaya i Althea Prem, The Passing Hours, Chatra Books, Bangkok 1945, 
s. 23–24.

86 Wan Waithayakon, książę, Thai Culture..., s. 140; „Bangkok Times”, 17 marca 1942.
87 „Bangkok Times”, 22 marca 1941 i 2 kwietnia 1941.
88 Wan Waithayakon, książę, Thai Culture..., s. 137.
89 NA 0701/29/14; Thinaphan Nakhata, National Consolidation and Nation Building, [w:] Chaloem-

tiarana Thak (red.), Thai Politics: Extracts and Documents, 1932–1957, The Social Science Association 
of Thailand, Bangkok 1978, ss. 252–253.

90 Chiang Kai-Shek, Resistance and Reconstruction. Messages During China’s Six Years of War 
1937–1943, Harper and Brothers, New York 1943, s. 150; Lloyd E. Eastman, The Abortive Revolution. 
China Under Nationalist Rule 1927–1937, Harvard University Press, Cambridge 1974, s. 67.
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5.3. Nacjonalizm gospodarczy i antychiński szowinizm 
Przejęcie władzy przez wojskowych wiązało się z poważnym wzrostem populistycz-
nego nacjonalizmu. Fala nastrojów szowinistycznych przetaczająca się przez kraj wią-
zała się z nasilającymi się uprzedzeniami rasowymi i etnicznymi wobec „obcych”. 
W naturalny sposób ich ofi arą stawali się przedstawiciele rozmaitych mniejszości za-
mieszkujących Tajlandię. Przedmiotem prześladowań stała się szczególnie wspólnota 
chińska, najbardziej widoczna w życiu społecznym i gospodarczym kraju91. 

Rewolucja 1932 roku opierała się na klasie urzędniczej, której wielu przedsta-
wicieli mogło się legitymować chińskim pochodzeniem. Chińskie korzenie miał za-
równo Phibun Songgram, jak i jego polityczny adwersarz Pridi Banomyong. Nieza-
leżnie od pokutujących zarówno we wspólnocie chińskiej, jak i tajskiej wzajemnych 
uprzedzeń na początku XX wieku stosunki między nimi były na ogół poprawne. 
Stereotypy rasowe miały głównie charakter społeczny i kulturalny. Tajowie uważali 
Chińczyków za brudnych, niedbałych i hałaśliwych barbarzyńców o dziwacznych 
upodobaniach żywieniowych. Ci ostatni spoglądali z wyraźną wyższością na leni-
wych, prymitywnych i prostackich Tajów92. Kierowane pod adresem ludności chiń-
skiej oskarżenia o brak lojalności wobec państwa nie znajdowały na ogół pokrycia 
w rzeczywistości. Wielu Tajów często z niechęcią spoglądało na szybko bogacących 
się przybyszy z Państwa Środka, równocześnie jednak mieli oni świadomość znacze-
nia wspólnoty chińskiej dla sukcesów gospodarczych państwa. Co więcej, dotych-
czas mniejszość chińska z łatwością asymilowała się z tajską większością. W okresie 
międzywojennym jednak małżeństwa mieszane stały się rzadsze, a proces integracji 
społecznej i kulturowej imigrantów wyraźnie stracił na dynamice. Tajowie z dużym 
niepokojem obserwowali coraz silniejsze związki chińskiej wspólnoty z dawną oj-
czyzną i umacnianie się w jej szeregach wpływów ugrupowań nacjonalistycznych. 
Władze w Bangkoku stawały wobec poważnego problemu co do określenia granic 
tolerancji młodego narodu tajskiego wobec „obcych”. Władze nie zapominały, że 
nowy naród tworzą wciąż niezwykle zróżnicowane i różniące się między sobą wspól-
noty. „Obcy” powinni poddać się całkowitej asymilacji, a jeśli nie byłoby to możli-
we, należało przynajmniej ograniczyć potencjał polityczny, gospodarczy i kulturo-
wy konkurentów. Osiągnięciu takich właśnie celów miały służyć kolejne dyrektywy 
Konwencji Państwowych. 

Pierwsza z nich, opublikowana 2 sierpnia 1939 roku, nakazywała, aby od tej 
chwili wszystkich mieszkańców kraju, niezależnie od ich etnicznego pochodzenia, 

91  Disaphol Chansiri, The Chinese Émigrés of Thailand in the Twentieth Century, Cambria Press, 
Youngstown 2008, ss. 97–123.

92  Boonsanong Punyodyana, Chinese-Thai Differential Assimilation in Bangkok: An Exploratory 
Study, Southeast Asia Program, Cornell University Press, Ithaca 1971, ss. 70–71; Jerry Boucher, Dan 
Landis, Karen A. Clark, Ethnic Confl ict: International Perspectives, Sage, London 1987, ss. 113–115; 
William A. Callahan, Diaspora, Cosmopolitanism and Nationalism: Overseas Chinese and Neo-Natio-
nalism in China and Thailand, Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong, Hong 
Kong 2002, ss. 15–21.
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nazywać Tajami (chao Thai) 93. Na jej mocy znoszono też tradycyjne nazwy histo-
rycznych regionów kraju, takich jak Isaan, Pattani czy Khon Muang, wprowadzając 
w ich miejsce nazewnictwo geografi czne: północno-wschodnia Tajlandia, południo-
wa Tajlandia i północna Tajlandia. Ofi cjalne uzasadnienie dołączone do dyrektywy 
tłumaczyło decyzję tym, że wobec zmiany nazwy państwa „każdy jego obywatel 
powinien teraz ucieleśniać «tajskość» [khwam pen Tai], to jest poczucie swobody 
i wolności od wszelkich form zniewolenia94”. Treść tego zalecenia Komisji Wichita 
jest szczególnie pouczająca ze względu na wyjątkowo elastyczne i instrumentalne 
wykorzystanie idei „tajskości” przez władze. Z jednej strony mieszkańcom kraju 
powiedziano, że mają się czuć wolni (tai), z drugiej zaś zanegowano ich wolność 
i nakazano im podporządkowanie się jednej, ofi cjalnie usankcjonowanej tożsamości 
etnicznej95.

Postanowienia innych konwencji, choć mniej spektakularne, miały również do-
niosłe znaczenie dla programu nacjonalistycznego promowanego przez Komisję 
Wichita. Już 3 lipca 1939 roku wydano dyrektywę dotyczącą „bezpieczeństwa na-
rodowego”. Znalazły się w niej ogólnikowe uwagi na temat obowiązku zachowania 
tajemnicy państwowej oraz surowe stwierdzenie, że „Tajowie nie powinni popierać 
innych państw bez rozważenia, czy leży to w interesie ich własnego narodu” 96.  

Treść tego szczególnego dokumentu można zrozumieć jedynie w kontekście deli-
katnej sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazło się wówczas państwo tajskie. Od 
początku lat 30. XX wieku Tajlandia forsowała politykę utrzymywania przyjaznych 
stosunków z tradycyjnymi siłami w regionie, czyli Wielką Brytanią i Francją oraz 
wschodzącym mocarstwem – Japonią. Polityka ścisłej neutralności stawała się tym 
istotniejsza, im bardziej narastała groźba konfl iktu między Japonią i mocarstwami 
zachodnimi. Początkowo stosunki Bangkoku z Tokio były napięte, głównie ze wzglę-
du na nasilającą się aktywność grup chińskich nacjonalistów na terenie Tajlandii. 
Wkrótce po ogłoszeniu komunikatu drugiej Konwencji Państwowej sytuacja miała 
się radykalnie zmienić. Jak pisze Skinner: 

Nadszedł szczytowy moment antychińskiej histerii, kiedy szkoły, drukarnie, redakcje ga-
zet i chińskie stowarzyszenia były przeszukiwane, ulotki, broszury i książki konfi skowane, 
a w wyniku tego w więzieniach znalazły się tysiące osób97. 

Policja zaczęła skrupulatnie kontrolować wszelkie chińskie organizacje i stowa-
rzyszenia. Inwigilacji poddano przede wszystkim Chińską Izbę Handlową oraz naj-

93 Wan Waithayakon, książę, Thai Culture, „Journal of the Thailand Research Society”, 35/1944, 
s. 137; NA 0701/29/1.

94 NA 0701/29/1.
95 Akcja asymilacyjna w tym wypadku nie odnosiła się bynajmniej do wspólnoty chińskiej. Kie-

rowano ją przede wszystkim ku ludności Szanów i Laotańczyków mieszkających w granicach kraju. 
O poziomie zaangażowania Komisji Wichita w te działania niech świadczy chociażby fakt wydania 
Departamentowi Sztuki polecenia wykreślenia z prawie 60 piosenek ludowych słów „Lao” i „Ngiaw” 
(Szan) oraz zastąpienia ich słowem „Taj”. Barmé Scot, Luang Wichit..., s. 151.

96 „Bangkok Times”, 4 lipca 1939.
97 William G. Skinner, Chinese Society..., ss. 266–267.
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starszą i najsilniejszą chińską organizację związkową Overseas Chinese Labor Union 
(OCLU), oskarżaną o sympatie kuomintangowskie. Nadzorem policji objęto też po-
tężne związki i stowarzyszenia poszczególnych grup dialektowych, które dotychczas 
– oprócz prowadzenia szkół – zajmowały się działalnością charytatywną, wznosiły 
świątynie, utrzymywały szpitale czy opiekowały się cmentarzami. Najbardziej wpły-
wowe było Stowarzyszeniem Teochiu (Ch’ao-chou hui-kuan), które u szczytu po-
tęgi liczyło ponad 7000 członków98. Zgodnie z punktem piątym dyrektywy akcja 
represyjna państwa była w pełni uzasadniona: „prawdziwymi Tajami byli jedynie 
ci, którzy postępują ściśle zgodnie z wytycznymi państwa, [a] obowiązkiem Tajów 
pozostawało pozbawienie możliwości działania wszelkich zdrajców narodu”99. Nie-
zależnie od przyczyn geopolitycznych Komisja Wichita wykorzystywała sytuację do 
zdławienia chińskiego ruchu nacjonalistycznego. 

Antychińskiej propagandzie towarzyszyły konkretne działania władz, które bez-
pośrednio zagrażały bytowi rodzin chińskich w Tajlandii. Po przykrych doświad-
czeniach państwa w dobie Wielkiego Kryzysu gospodarka stanowiła przedmiot 
szczególnego zainteresowania rządu Phibuna. Również w działalności Konwencji 
Państwowych można znaleźć tego ślady. Komisja Wichita dwukrotnie – 1 listopada 
1939 roku i 21 marca 1940 roku – przygotowała dyrektywy poświęcone gospodarce 
państwa, widzianej przez pryzmat polityki narodowej. Pierwsza konwencja wzywa-
ła „prawdziwych Tajów” do kupowania jedynie lokalnych produktów i wspierania 
w ten sposób tajskich przedsiębiorców. Druga nawoływała wszystkich do „wnosze-
nia odpowiedniego wkładu do budowy narodowego dobrobytu”, co w praktyce ozna-
czało wprowadzenie powszechnego przymusu pracy. Każdy, głosiła dyrektywa, „kto 
nie podejmie się dobrowolnie żadnego zajęcia [...], wyrzeknie się obowiązku przy-
czyniania się do szczęścia narodu, tym samym nie będzie zasługiwał na szacunek ze 
strony innych”100. 

Obydwie konwencje były częścią kompleksowego planu rządowego, którego ce-
lem było unarodowienie gospodarki. Od czasów panowania Vajiravudha pojawiały 
się głosy wzywające do większej aktywności ekonomicznej państwa i uruchamiania 
państwowych przedsiębiorstw zwiększających szanse Tajów na rynku pracy101. Jak 
zauważa Hewison, władze do 1932 roku „postawiły na skrajny leseferyzm, który wy-
tworzył sprzyjający klimat głównie do rozwoju przedsiębiorstw europejskich i chiń-
skich oraz pozwolił im zdobyć dominujący wpływ na gospodarkę”102. Chińczycy, tak 
jak wszędzie w Azji, prowadzili na ogół drobne przedsiębiorstwa rodzinne. Ich kapi-
tał można było jednak znaleźć także w wielkich kompaniach zajmujących się ekspor-
tem ryżu czy kauczuku. Wielu chińskich przedsiębiorców stało się też właścicielami 

98 Podobną działalność prowadziły też między innymi Stowarzyszenie Hajnańczyków (Hainan hui-
-kuan), Stowarzyszenie Hokkienczyków (Fu-chien hui-kuan), Taiwan hui-kuan oraz Chiang-Che hui-
-kuan, grupujące przybyszy z Szanghaju i Ningpo.

99 „Bangkok Times”, 4 lipca 1939. 
100 „Bangkok Chronicle”, 23 marca 1940.
101 „Bangkok Times Weekly Mail”, 13 sierpnia 1923.
102 Kevin J. Hewison, Industry Prior to Industrialization: Thailand, Conference on Industrializing 

Elites in Southeast Asia, Sukhotai, Thailand, 8–12 grudnia 1986, s. 15.
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największych tajskich banków, takich jak The Thai Panich czy Yu Seng Heng Bank, 
oraz fi rm ubezpieczeniowych, ściśle współpracujących z siostrzanymi instytucjami 
prowadzonymi przez ich rodaków w Hongkongu i Singapurze. Chińczycy zmono-
polizowali niemal cały handel detaliczny. Przeciętny Taj był zmuszony do płacenia 
coraz wyższych cen na rynku za oferowane przez pośredników wyroby przemysłowe 
i żywność. Co gorsza, chińscy przedsiębiorcy na masową skalę uczestniczyli w pro-
cederze korumpowania urzędników państwowych, przyczyniając się w ten sposób do 
dalszej dezorganizacji aparatu administracyjnego. 

Początkowo wysiłki zmierzające do ochrony gospodarczych interesów ludności 
tajskiej wydawały się z góry skazane na niepowodzenie przede wszystkim ze wzglę-
du na znakomite zdolności adaptacyjne Chińczyków. Sytuacja zmieniła się jednak po 
rewolucji 1932 roku. Dotkliwe skutki wielkiego kryzysu oraz spadające ceny ryżu, 
drewna tekowego, cyny czy kauczuku pociągały za sobą gwałtowny spadek docho-
dów państwa i zmuszały władze do zwiększania zatrudnienia w sektorze handlu 
i przemysłu. Mimo że radykalne projekty reformy gospodarki, takie jak wspomniany 
plan Pridiego przewidujący nacjonalizację podstawowych gałęzi przemysłu i handlu, 
zostały odrzucone, władze coraz wyraźniej opowiadały się za polityką etatystyczną. 
Za rządów premiera Phahona państwo bezpośrednio zainwestowało w budowę cu-
krowni w Chonburi i Lampangu, papiernię w Kanchanaburi, zakłady jedwabnicze 
w Nakhon Ratchasima czy stołeczne przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego103. 

Po objęciu władzy przez Phibuna zaangażowanie państwa w gospodarkę znacznie 
wzrosło. W połowie 1939 roku założono Thai Niyom Company104. Przedsiębiorstwo 
monopolizowało wszystkie transakcje związane z obsługą handlu zagranicznego 
państwa. Thai Niyom Company otworzyło również sieć domów towarowych, w któ-
rych sprzedawano produkty wytwarzane przez państwowe fi rmy105. Postępował też 
proces „taizacji” przemysłu i handlu. Już w 1934 roku założono w tym celu Tajską 
Izbę Handlową jako przeciwwagę dla Chińskiej Izby Handlowej. Po przejęciu wła-
dzy przez wojskowych pod koniec lat 30. antychiński kurs uległ dalszemu zaostrze-
niu. Głównym architektem nowej polityki był świeżo mianowany minister fi nansów 
Pridi Banomyong, który zainaugurował „program całościowej i szybkiej innowacji” 
w gospodarce106.

103 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1935, FO 371/ 20302; Anonymous 1985; Before 
the Era of Thaifi cation, „Sinlapawathanatham”, 7/1985, ss. 69–84; 16 listopada 1939 roku Wichit 
ogłosił program „rewolucji dla człowieka” (manut patiwat), towarzyszący zaangażowaniu państwa 
w gospodarkę. Wskazywał w nim konieczność odejścia od lokalnej manufaktury na rzecz wielkich „na-
rodowych” przedsiębiorstw przemysłowych. Luang Wichit Wathakan, Manut patiwat [Ludzka rewolu-
cja], [w:] Pathakhatha lae kham banyai [Wykłady i mowy], t. 2, Soemwit Bannakhan, Bangkok 1973.

104 Mimo że Thai Niyom Company uchodziło za przedsiębiorstwo państwowe, jego faktycznymi 
udziałowcami byli czołowi działacze Partii Ludowej, tacy jak przywódca organizacji młodzieżowej 
Yuwachon – Prayun Phamonmontri, szef Departamentu Propagandy – Wilat Osathanon i dyrektor gene-
ralny Departamentu Skarbu – Chin Phinthanon. „Bangkok Times Weekly Mail”, 26 lipca 1940.

105 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1940, F.O. 371/24754, 16 września 1940.
106 Great Britain Foreign Offi ce, Annual Report 1939, F.O. 371/23590, 27 marca 1939; Kenneth 

P. Landon, Siam in Transition..., ss. 219–259.
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Wszystkie przedsiębiorstwa miały od tej pory obowiązek formalnej rejestracji, 
utrzymywania ksiąg handlowych wyłącznie w języku tajskim i umieszczenia szyldu 
w „języku narodowym”. Wprowadzone opodatkowanie działalności gospodarczej 
wraz z progresywnym podatkiem dochodowym uderzały rzędzie przede wszystkim 
w nietajskich przedsiębiorców. W podobny sposób działała ustawa z 1943 roku, 
ograniczająca swobodę obrotu ziemią wyłącznie do obywateli Tajlandii. Chińczy-
cy, będący właścicielami wielu działek budowlanych w stolicy, zostali zmuszeni do 
obchodzenia rozporządzenia poprzez przepisywanie swych nieruchomości na żony 
i dzieci lub przez dzierżawę budynków od podstawionych osób107. 

Nowe ustawodawstwo wprowadzało w wielu dziedzinach faktyczny monopol dla 
tajskich przedsiębiorców. Powołanie do życia kontrolowanej przez rząd Thai Rice 
Company ograniczało chińskie wpływy w obrocie i przetwórstwie ryżu. Nowo za-
kładane łuszczarnie zostały zobowiązane do zatrudniania minimum połowy tajskich 
robotników108. Na mocy ustawy o tajskich statkach z 1939 roku jedynie obywatele 
Tajlandii mogli się trudnić rybołówstwem i żeglugą przybrzeżną109. Tajowie otrzy-
mali też wyłączność na produkcję i dystrybucję wyrobów naftowych, prowadzenie 
rzeźni, wyrób papierosów oraz handel solą i wykorzystywanymi do celów kulinar-
nych gniazdami jaskółczymi. Najbardziej dotkliwe dla wielu niezamożnych rodzin 
chińskich okazały się restrykcje w przyznawaniu licencji na prowadzenie pojazdów 
w celach zarobkowych, w tym taksówek, autobusów i ciężarówek. Dekret królewski 
z 2 czerwca 1942 roku wymieniał w sumie 27 rodzajów zajęć zastrzeżonych do wy-
konywania wyłącznie przez Tajów. Na fali gospodarczego szowinizmu Chińczykom 
utrudniano również życie w sposób nieformalny – odmawiano im przyznawania 
koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wpuszczano sprzedawców na te-
ren szkół i urzędów, zakazywano prowadzić kawiarnie oraz nie pozwalano na pracę 
na terenie stacji kolejowych czy dworców autobusowych. Choć ofi cjalnie polityka 
nacjonalizmu ekonomicznego władz miała uderzać głównie w przedsiębiorstwa euro-
pejskie i amerykańskie, w większości wypadków ucierpiały przede wszystkim fi rmy 
chińskie, zwłaszcza iż całkiem pokaźna część mieszkańców Tajlandii pochodzących 
z Państwa Środka nie miała do końca uregulowanych formalności związanych z na-
byciem tajskiego obywatelstwa. Dotyczyło to nie tylko świeżych imigrantów i grupy 
chcącej w ten sposób uniknąć zasadniczej służby wojskowej, ale także tych, którzy 
świadomie chcieli zachować swoje formalne związki z dawną ojczyzną110.

107 Tamże. 
108 Nowe przedsiębiorstwo zyskiwało od tej pory faktyczny monopol w prowadzeniu łuszczarni 

i eksporcie zboża. Plan okazał się jedynie częściowo skuteczny. Państwowe przedsiębiorstwo od po-
czątku było uzależnione od współpracy i koneksji międzynarodowych kupców chińskich. Co gorsza, 
chińscy właściciele łuszczarni sprzedawali swoje przedsiębiorstwa na rzecz kompanii i przejmowali 
w zamian kluczowe stanowiska menedżerskie w fi rmie. William G. Skinner, Chinese Society..., s. 219.

109 Department of State, American Consular Reports, 892.00 PR/64, 11 sierpnia 1934.
110 Wkrótce po konwencji z 1 listopada 1939 roku pojawiły się liczne ulotki i broszury, w których 

przedstawiciele wspólnoty chińskiej ostro potępiali postępowanie władz. Zob. William G. Skinner, Chi-
nese Society…, ss. 215–232; „Bangkok Times”, 8 listopada 1939; „Bangkok Chronicle”, 14 listopada 
1939.
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W celu dalszego ograniczenia konkurencji ze strony Chińczyków władze rozwa-
żały też wprowadzenie kolejnych rozporządzeń, które na początku zmniejszałyby 
wielkość kwot imigracyjnych, aby w końcu całkowicie zatrzymać napływ przybyszy 
z północy. Coraz częściej pojawiały się publiczne wypowiedzi i komentarze praso-
we o „demografi cznym zagrożeniu suwerenności królestwa ze strony obcych”111. Już 
pierwsza w kraju ustawa o imigracji z 1928 roku dostarczała formalnych podstaw 
do praktycznego zablokowania napływu Chińczyków. Zgodnie z nią minister spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem handlu i komunikacji mogli na mocy 
wspólnego rozporządzenia ustalić coroczne kwoty imigrantów różnych narodowo-
ści. Tajlandia zdecydowała się jednak na bezpośrednią kontrolę liczby imigrantów 
przybywających do królestwa dopiero dziesięć lat później112.

24 czerwca 1940 roku wspólnota chińska dostała kolejny sygnał świadczący 
o konsekwencji nowych władz we wprowadzaniu procesu „taizacji”, kiedy to dzie-
wiąta Konwencja Państwowa ogłosiła zasady promocji języka tajskiego. Tłumacze-
nie dyrektywy pojawiło się w „Bangkok Chronicle”:

Wszyscy Tajowie muszą przyjąć [...], że ich podstawowym obowiązkiem jako dobrych obywa-
teli jest nauka języka tajskiego w stopniu pozwalającym przynajmniej na swobodne czytanie 
i pisanie. Ich obowiązkiem jest również pomoc wszystkim tym, który nie znają języka taj-
skiego, aby jak najprędzej się go nauczyli. Co więcej, Tajowie nie będą już zwracali uwagi na 
czyjeś miejsce zamieszkania czy urodzenia ani też na czyjś odmienny akcent. Każdy mieszka-
niec naszej ojczyzny powinien uznać, że urodził się jako Taj, w jego żyłach płynie tajska krew 
i mówi on wyłącznie po tajsku113.

Dyrektywa ta w oczywisty sposób zapowiadała trudne czasy dla mniejszości et-
nicznych, a w szczególności dla systemu chińskich szkół prywatnych, których licz-
ba od początku XX wieku zwiększała się nieustannie. Choć od połowy 1939 roku 
wszystkie placówki tego typu zostały zobowiązane do realizacji przygotowanych 
przez ministerstwo oświaty programów nauczania i objęte szczególnym nadzorem 
kuratoryjnym, to nie zaprzestały one działalności i nadal dostarczały władzom po-
wodów do niepokoju114. Wkrótce po ogłoszeniu dyrektywy Komisji Wichita pań-
stwo zaczęło zamykać chińskie szkoły. Akcja była na tyle skuteczna, że pod koniec 
1941 roku pozostały już tylko dwie instytucje tego typu – obydwie w Bangkoku 
i obydwie pod baczną kontrolą władz115. Równolegle dynamicznie rozwijano sy-
stem tajskich szkół publicznych i prowadzono agresywną akcję propagandową, aby 

111 Według spisu z 1947 roku w Tajlandii zamieszkiwało 476 tysięcy „chińskich imigrantów” (2,5% 
populacji), a zatem osób o chińskich korzeniach, które z różnych przyczyn miały też obce obywatelstwo. 
Statistical Yearbook of Thailand, 1939–1944…, s. 81. 

112 Pierwszy kwotowy system kontroli imigracji wszedł w życie 1 maja 1947 roku. Pozornie fawory-
zował on imigrantów z Chin. 10 000 osób narodowości chińskiej mogło corocznie ubiegać się o prawo 
pobytu w porównaniu z maksymalnie 200 osobami innej narodowości. Kenneth P. Landon, Siam In 
Transition, Greenwood Press, New York 1968, s. 205.

113 „Bangkok Chronicle”, 26 czerwca 1940.
114 „Bangkok Times”, 20 listopada 1939.
115 William G. Skinner, Chinese Society..., s. 269.
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także dzieci z grup mniejszościowych korzystały z przygotowanej przez państwo 
oferty116. 

Niezależnie od tego należy mieć świadomość, iż mimo że ofi cjalna propaganda 
mówiła o ograniczaniu wpływów „obcych” i konieczności budowy jednolitego wi-
zerunku narodu, to właśnie Chińczycy stanowili główny cel kampanii podjętej przez 
rząd i Komisję Wichita. Działania władz nie spowodowały poważnych konsekwencji 
dla całej wspólnoty jako takiej, choć niewątpliwie dla poszczególnych rodzin były 
one niezwykle bolesne. Ekspansja chińskiej wspólnoty została, zgodnie z zamiarem 
władzy, nieco skrępowana, choć przesadą byłoby stwierdzenie, że jej przedstawiciele 
szczególnie ucierpieli w jej wyniku. Chińczycy z łatwością omijali najbardziej dra-
styczne regulacje, czy to decydując się na przyjęcie tajskiego obywatelstwa, przyj-
mowanie fi kcyjnych wspólników, czy rejestrację fi rm na żony lub dzieci mające już 
tajskie obywatelstwo. Niezależnie od grożących kar mogli również przełamać każde 
ograniczenie, korumpując urzędników państwowych. Ponadto mimo usilnych starań 
władz większość restrykcji nałożonych na „obcych” była bardzo słabo egzekwowa-
na. Nieproporcjonalne znaczenie wspólnoty chińskiej utrzymywało się nadal także ze 
względu na wciąż niewielką aktywność gospodarczą ludności tajskiej. Antychińska 
działalność władz w latach 30. i 40. przyczyniła się jedynie do znacznego wzmocnie-
nia tej wspólnoty i zbliżenia Chińczyków do rozmaitych etnicznych organizacji. Dru-
gą, niepożądaną konsekwencją stał się proces nasilania się nieformalnych związków 
chińskiej elity gospodarczej z tajskimi elitami politycznymi. Wielu przedsiębiorców 
dla zapewnienia sobie ochrony przed wszechwładzą państwa tworzyło fi nansowe 
konglomeraty z tajskimi urzędnikami i wojskowymi, którzy za sowite wynagrodze-
nie zasiadali w zarządach i radach nadzorczych ich fi rm117. 

Nowe ustawodawstwo i nieformalne utrudnienia doprowadziły też, niejako przy 
okazji, do „stopniowego exodusu europejskich przedsiębiorców i pracowników z Taj-
landii [...] w związku z coraz czarniej rysującymi się widokami na przyszłość [...] 
i rosnącymi podatkami”118. Polityka Phibuna wobec mniejszości prócz konsekwencji 
wewnętrznych miała również reperkusje międzynarodowe. Tajlandia jako pierwszy 
kraj w regionie rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję wymierzoną przeciwko chińskim 
imigrantom. Diaspora chińska była postrzegana jako zagrożenie przez wszystkie 
społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej. W Wietnamie, Kambodży, Laosie, Bir-
mie, Filipinach, Indonezji czy Sułtanatach Malajskich mocarstwa kolonialne na ogół 

116 Nie należy negować faktu, iż innym celem dyrektywy pozostawało też obniżenie bardzo wyso-
kiego poziomu analfabetyzmu wśród tajskiej populacji. Przy okazji zainicjowano program nauki czy-
tania i pisania dla dorosłych, aby „tym lepiej mogli i korzystać z narodowej kultury i wypełniać swoje 
obywatelskie obowiązki”. Zob. „Bangkok TimesWeekly Mail”, 6 lutego 1941; Statistical Year Book of 
the Kingdom of Siam 1937/38…, ss. 122–123. W maju 1942 roku podjęto nawet próbę uproszczenia 
systemu pisowni, aby w ten sposób ułatwić proces nauczania. Po protestach ze strony środowisk pisarzy 
i dziennikarzy w 1944 roku projekt zarzucono. Walter F. Vella, Dorothy Vella, Chaiyo! King Vajira-
vudh..., ss. 241–242.

117 William G. Skinner, Chinese Society ..., s. 187.
118 Department of State, American Consular Reports, 892.00 PR/71, 11 kwietnia 1935. Gwałtowne 

zmiany zaalarmowały rządy zachodnie, które starały się wywrzeć presję na Bangkok, aby wycofał się 
przynajmniej z niektórych reform.
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roztaczały parasol ochronny nad przybyszami z Państwa Środka. W miarę jak kraje te 
odzyskiwały niepodległość, dokonywał się tam najczęściej dramatyczny zwrot w po-
łożeniu tej mniejszości. Dla ich władz Tajlandia dostarczała sprawdzonych wzorców 
polityki etnicznej, które chętnie znajdowały swych naśladowców. 

5.4. W poszukiwaniu wroga zewnętrznego
Władza Phibuna umacniała się, w miarę jak świat zmierzał ku wojnie. Nacjonali-
stycznemu i szowinistycznemu programowi w polityce wewnętrznej rządu towarzy-
szył wzrost nastrojów rewanżystowskich wobec sąsiadów. Mimo że suwerenność 
kraju wydawała się już niczym nie zagrożona, rząd postanowił wykorzystać retorykę, 
która za panowania Mongkuta czy Vajiravudha okazała się tak skuteczna w integro-
waniu społeczeństwa wokół wartości narodowych i podnoszeniu autorytetu władzy. 
Tu również nad zapleczem politycznym nowej kampanii pracował jeden z najbliż-
szych współpracowników premiera – Luang Wichit. Wichit był autorem licznych 
rewanżystowskich prac poświęconych historii Tajlandii i jej stosunkom z sąsiadami, 
a jeszcze w okresie administracji Phahona stał się przywódcą nieformalnego ruchu 
„na rzecz odzyskania utraconych prowincji”.

Pomysły na realizację idei Wielkiej Tajlandii czy „Wielkiego Królestwa Tajów” 
(Maha Anchak Thai) kosztem państw sąsiednich pojawiały się już wcześniej. Dopie-
ro jednak w okresie rządów Phibuna hasła rewanżystowskie zyskały właściwą noś-
ność społeczną, a sprawa „utraconych prowincji” stała się obsesją polityki zagranicz-
nej państwa i centralnym punktem w tajskim życiu politycznym w ogóle119. Zmiana 
nazwy kraju z Syjamu na Tajlandię – jak już wspomniałem – stanowiła jedynie pre-
ludium dla antyzachodniej propagandy. Początkowo nie była ona nazbyt natarczywa, 
sygnały płynące z Bangkoku pod adresem Paryża i Londynu stawały się jednak coraz 
wyraźniejsze. W 1937 roku opublikowano po raz pierwszy wojskową mapę, na której 
tereny Kambodży zostały oznaczone jako „terytorium tajskie pod tymczasową ad-
ministracją francuską”120. Coraz częstsze stawały się wypowiedzi wysokich urzędni-
ków państwowych, którzy w ślad za Wichitem powtarzali formułę o jedności rasowej 
Khmerów i Tajów. Paryż formalnie ostrzegł Phibuna przed wysuwaniem roszczeń 
terytorialnych wobec Indochin Francuskich, ale reakcja komentatorów była na ogół 
lekceważąca. W jednej z gazet ukazujących się w Kambodży można było przeczytać:

Syjam chce postępować krok w krok za Włochami i ich dyktatorem signorem Mussolinim. 
Patrzy na niedawne zdobycze Rzymu w Abisynii i ma wyraźną skłonność do podboju terenów 
khmerskich czy jawajskich [sic!]. Budzi to najgłębsze zdziwienie, że Syjam wynosi się do po-
ziomu Włoch. Byłoby może lepiej i bardziej właściwie, gdyby pokornie zniżył się do poziomu 

119 Lola Romanucci-Ross, George A. De Vos, Ethnic Identity: Creation, Confl ict, and Accommoda-
tion, AltaMira Press, Lanham 1995, s. 149.

120 Somkiat Wanthana, The Politics of Modern Thai Historiography, Monash University, mimeo, 
Melbourne 1986, s. 271.
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Abisynii [...]. Czym jest bowiem Syjam? [...] krajem wielkości dłoni [...] Nie powinniśmy się 
czuć jednak bynajmniej zagrożeni, bo psy, które dużo szczekają, rzadko kiedy gryzą121.

Zaniepokojenie Francji wzbudził dopiero niejasno sformułowany „Pięcioletni 
plan odzyskania historycznych granic kraju”122. Niezależnie od pogardy okazywa-
nej Tajlandii we francuskiej propagandzie, w 1939 roku Paryż sam zaczął zabiegać 
o pokojowe uregulowanie relacji z Bangkokiem, które gwarantowałoby mu utrzy-
manie regionalnego status quo. W sierpniu, kiedy napięcie polityczne w Europie 
sięgało szczytu, formalnie zaoferowano Phibunowi podpisanie paktu o nieagresji123. 
Bangkok zgodził się pod warunkiem zainicjowania procesu rewizji wspólnej granicy. 
Strona tajska oczekiwała przede zmiany statusu kilku francuskich enklaw położo-
nych na prawym brzegu Mekongu, naprzeciwko miejscowości Luang Prabang i Pak-
se, które zostały przekazane Francji na mocy traktatu z 1904 roku124. Zarówno fran-
cuski ambasador w Bangkoku, jak i jego przełożeni w Paryżu byli na ogół przychylni 
tajskim propozycjom. Kiedy pakt o nieagresji został formalnie podpisany 12 czerwca 
1940 roku, Bangkok spodziewał się rychłego powołania mieszanej komisji granicz-
nej. Zanim to jednak nastąpiło, Paryż został zajęty przez wojska niemieckie. Ciężar 
kontynuowania negocjacji spoczął w rękach niechętnej rozmowom francuskiej admi-
nistracji w Indochinach, podległej rządowi w Vichy125. 

Wobec pogłębiającego się impasu w sierpniu 1940 roku Phibun zlecił tajskiej 
dyplomacji wysondowanie stanowiska rządów Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Japonii wobec tajskich roszczeń terytorialnych126. W celu 
uzyskania wsparcia ze strony Tokio Phibun przychylnie odpowiedział na japońską 
propozycję zawarcia układu o przyjaźni i współpracy. Przekazał też japońskim dyplo-
matom jasną informację, że w zamian za wsparcie roszczeń terytorialnych Bangkoku 
skłonny jest zagwarantować oddziałom armii cesarskiej prawo do tranzytu i wsparcie 
logistyczne. Nieformalne porozumienie Bangkoku i Tokio było utrzymywane w naj-
ściślejszej tajemnicy nawet w obrębie tajskiego gabinetu127. 

W miarę rosnącego napięcia pomiędzy Paryżem a Bangkokiem w Tajlandii na-
silała się akcja propagandowa na rzecz zwrotu „utraconych prowincji”. Luang Wi-
chit pod koniec września 1940 roku odwiedził wiele miejscowości na północnym 
wschodzie. Wizyta, ofi cjalnie poświęcona tajskim zabytkom w regionie, w istocie 
była misją propagandową na rzecz „powrotu ziem zagarniętych przez Francję do 

121 Nakhon Wat, przedruk w: „Bangkok Times Weekly Mail”, 23 marca 1938.
122 Great Britain, Foreign Offi ce, F.O. 371/23595, 8 sierpnia 1939.
123 Thadeus E. Flood, The 1940 Franco-Thai Border Dispute and Phibun Songkhram’s Commitment 

to Japan, „Journal of Southeast Asian History”, 10/1969, ss. 304–325. 
124 Charivat Santaputra, Thai Foreign Policy 1932–1946, Thammasat University, Bangkok 

1985, s. 195.
125 Luang Wichit Wathakan, Thailand’s Case, mimeo, Bangkok 1941, s. 40.
126 Zdecydowany sprzeciw wyraziły Londyn i Waszyngton. Co ciekawe, na tym etapie Tokio w za-

mian za ustępstwa polityczne i wojskowe ze strony rządu w Vichy gotowe było do potwierdzenia in-
tegralności terytorialnej francuskich posiadłości w Azji. Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 180.

127 Flood Thadeus E., Japan Relations with Thailand 1928–1941, Ann Arbor 1967, University of 
Washington, ss. 357–358
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macierzy”128. W trakcie tej podróży Wichit odwiedził między innymi That Pha-
nom – starą świątynię nieopodal Nakhon Phanom, prowincji położonej w Isaanie. 
Świątynia miała ogromne znaczenie zarówno dla Tajów, jak i mieszkających po 
drugiej stronie Mekongu Laotańczyków. Wichit widział w That Phanom symbol 
religijny, który mógł być wykorzystany do mobilizacji Tajów i Laotańczyków na 
rzecz wspólnego działania. Przeznaczono specjalne fundusze na restaurację świąty-
ni, powiększenie jej głównej stupy (chedi) i pokrycie złotem, tak aby „była wyraźnie 
widoczna po drugiej stronie rzeki”129. W świątyni odbyły się uroczystości religijne 
poświęcone podkreśleniu tajskości tych ziem. Wichit zaś po powrocie do Bangkoku 
wykorzystywał każdą możliwą okazję do ubolewania nad „francuską okupacją ziem 
Isaanu”, podkreślając, iż w czasie swych ostatnich podróży wielokrotnie miał „łzy 
w oczach, widząc Mekong i myśląc o swoich braciach i siostrach Tajach po drugiej 
stronie rzeki, których cierpienia dobiegną końca dopiero wtedy, kiedy utracone te-
rytoria powrócą na łono ojczyzny”130. 

Kiedy toczyły się zabiegi dyplomatyczne, na granicy z Indochinami Francuski-
mi dochodziło do licznych prowokacji. Od października 1940 roku prasa szeroko 
komentowała naruszenia tajskiej przestrzeni powietrznej przez francuskie samolo-
ty oraz powtarzające się „niczym nie sprowokowane akty agresji wobec tajskich 
obywateli”131. W tym samym czasie do Tajlandii zaczęli masowo napływać uchodźcy 
z Indochin. Był to niewątpliwie rezultat coraz bardziej intensywnej propagandy ir-
redentystycznej, szerzonej po drugiej stronie granicy czy to za pomocą audycji ra-
diowych, czy nielegalnie przerzucanych ulotek i broszur132. W jednym z najbardziej 
emocjonalnych wystąpień skierowanym w październiku 1940 roku do Laotańczyków 
i Khmerów Luang Wichit ostro potępiał brutalność francuskich władz kolonialnych 
w Indochinach. Powołując się na artykuły francuskiego lewicowego dziennikarza 
André Viollisa, zwracał uwagę, że Paryż stosował:

[…] najwymyślniejsze tortury, aby utrzymać swoich poddanych w posłuszeństwie. […] Ofi ary 
były wieszane za nadgarstki, zmuszano je do picia nafty, innych palono żywcem. Drutami 
wyrywano penisy mężczyzn, a czerwone mrówki wpuszczano do pochw kobiet. Francuscy 
żołnierze z arabskich kolonii gwałcili i mordowali lokalne kobiety [...], nie można się pogodzić 
z tym, aby korpus Tajlandii pozostawał bezpieczny, a jej ramiona i nogi [tj. Laos i Kambodża] 
były zniewolone i znieważane133.

128 Thadeus E. Flood, The 1940 Franco-Thai Border Dispute and Phibun Songkhram’s Commitment 
to Japan, „Journal of Southeast Asian History”, 10/1969, ss. 320–325.

129 „Prachamit”, 11 października 1940; NA 0701/46/1; James Brewer Pruess (red.), The That Pha-
nom Chronicle: A Shrine History and Its Interpretation, Cornell University Southeast Asia Program, 
Ithaca 1976, ss. 33–34. 

130  Scott Barmé, Luang Wichit Wathakan..., ss. 165–166.
131 Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 231; Luang Wichit Wathakan, Thailand’s Case..., 

ss. 68–72.
132 Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 232.
133 Luang Wichit Wathakan, The Racial Links Between..., s. 23; André Viollis, La verite sur le Viet-

nam, „Pacifi c Affairs”, 21/1936. 
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Rząd zdecydował się nawet, głównie z myślą o indochińskich uchodźcach, zmie-
nić przepisy imigracyjne. Od tej pory każdy członek „tajskiej rasy” mógł przez dwa 
lata przebywać na terenie Tajlandii bez konieczności dopełniania jakichkolwiek 
formalności wizowych czy meldunkowych. „Tajską rasę” zdefi niowano tym razem 
w sposób niezwykle szeroki, a z dobrodziejstw nowego rozporządzenia mógł w isto-
cie skorzystać każdy, kto mieszkał na terenach stanowiących – kiedykolwiek w histo-
rii – domenę tajskich władców134. 

W prasie rozpętała się antyfrancuska histeria, zręcznie podsycana przez rząd i ko-
ordynowana osobiście przez Wichita. Pojawiały się liczne artykuły przypominające 
francuską agresję na Syjam za panowania Chulalongkorna. W audycjach radiowych 
sławiono wielkość narodu tajskiego i jego zwycięstwa w przeszłości135. Ulicami 
miast przeciągały patriotyczne demonstracje studentów, uczniów, kupców, robot-
ników i urzędników, a nawet wspólnot muzułmańskich i chińskich. Znaczna część 
tych wydarzeń miała charakter spontaniczny, choć za wieloma kryła się tajemnicza 
organizacja „Krew Tajów”, prawdopodobnie powiązana bezpośrednio z Komisją Wi-
chita136. W celu zademonstrowania solidarności wobec „tajskich braci” organizowa-
no publiczne zbiórki funduszy i żywności na rzecz imigrantów z Indochin137. O po-
wszechności akcji niech świadczy fakt, iż włączyło się do niej nawet Biuro Pałacu 
Królewskiego, z zasady niechętne nowemu rządowi138.

Język debaty publicznej radykalizował się. Wygłaszając 1 listopada 1940 roku 
przemówienie w imieniu Phibuna do grupy elewów Akademii Ofi cerskiej w Bang-
koku, Wichit mówił:

Kiedy obecna wojna się skończy, nie będzie już małych narodów na świecie; wszystkie zostaną 
podporządkowane wielkim narodom. Stoją przed nami zatem tylko dwie drogi do wyboru: albo 
możemy stać się Potęgą, albo zostać połkniętymi przez inną Potęgę. Jeśli odzyskamy nasze 
„utracone terytoria”, będzie to pierwszy krok na drodze ku naszej mocarstwowości139.

Wkrótce później Wichit, już jako nowo mianowany szef Komitetu Radia Tajlan-
dii, otwarcie wezwał naród do wojny przeciwko Francuzom. Wskazywał przy tym na 
moralną wyższość Tajów, starając się równocześnie uzasadnić roszczenia terytorial-
ne i konieczność podjęcia walki w tradycyjnych, buddyjskich kategoriach:

Nasz Pan Budda zwyciężył Diabła [Man], a my jako jego uczniowie również pokonamy Dia-
bła. Niech siła Trzech Klejnotów [Phra Si Ratanatrai] pomoże naszym braciom i siostrom 
wstąpić do naszej rodziny i cieszyć się wiecznym szczęściem140. 

134 Luang Wichit Wathakan, The Racial Links..., s. 23.
135 Scott Barmé, Luang Wichit Wathakan..., s. 167.
136 Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 207. 
137 „Bangkok Chronicle”, 4 listopada i 7 listopada 1940.
138 Pod koniec października wezwało ono wszystkich swoich pracowników do przekazania 10% 

dochodów dla Ministerstwa Obrony na zakup broni. Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 209.
139 „Bangkok Chronicle”, 2 listopada 1940. 
140 Tamże, s. 25.
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Władze nie poprzestały na działaniach o charakterze propagandowym. Minister-
stwo spraw wewnętrznych intensywnie wspierało działalność grup wywrotowych 
działających na terenie Indochin Francuskich. W grudniu 1940 roku w Bangkoku po-
wołano do życia Partię Wolnych Khmerów (Phak Khmer Issarak). Organizacja była 
otwarcie sponsorowana przez Bangkok, a jej przywódca Phra Bhises Panich (właśc. 
Phra Phiset Panit) wielokrotnie podkreślał „prawość tajskiej administracji”, a na-
wet wzywał publicznie, aby Kambodża stała się częścią Tajlandii141. Partia Niepod-
ległych Indochin, kolejna organizacja sponsorowana przez tajskie służby specjalne, 
miała się zajmować przerzutem broni i zaopatrzenia dla wietnamskich nacjonalistów, 
a w jej programie jasno formułowano cel, jakim miało być „oczyszczenie tajsko-
-indochińskiego pogranicza z Francuzów”142.

28 listopada w odpowiedzi na francuskie bombardowanie północno-wschodniego 
miasta Nakhon Phanom Tajowie zrzucili bomby na miejscowości Thakhek i Savan-
naket położone po francuskiej stronie Mekongu. Rozpoczęta w ten sposób wojna 
graniczna zyskała szerokie nagłośnienie propagandowe w mediach143. Panujące 
w powietrzu samoloty tajskie przeprowadziły rajdy bombowe na Vientiane, Sisophon 
i Battambang. Na początku stycznia 1941 roku informacja o zajęciu przez Francuzów 
miejscowości Aranyaprathet dostarczyła Phibunowi pretekstu do przeprowadzenia 
zmasowanej inwazji na Indochiny Francuskie. Po trzymiesięcznych walkach tajskie 
wojska zajęły nie tylko sporne enklawy na zachodnim brzegu Mekongu, ale również 
znaczną część terytorium Kambodży i Laosu144. 

W wyniku japońskiej interwencji 28 stycznia 1941 roku podpisano zawieszenie 
broni145. Rozmowy pokojowe i japoński arbitraż doprowadziły ostatecznie do za-
warcia traktatu pokojowego 9 maja w Tokio146. Tokio zmusiło obydwie strony do 
ustępstw. Marzenia Phibuna i Wichita o panowaniu nad całością Indochin Francu-
skich legły w gruzach. W wyniku porozumienia Francuzi zostali jednak zmuszeni do 
zwrotu enklaw na prawym brzegu Mekongu wraz z żyzną kambodżańską prowincją 
Battambang oraz znaczną częścią prowincji Siemreap i Kompong Thom. Tajowie 

141 „Bangkok Chronicle”, 20 grudnia i 23 grudnia 1940; Christopher E. Goscha, Thailand and the 
Vietnamese Resistance against the French, Australian National University, mimeo, Canberra 1991, s. 66.

142 „Bangkok Chronicle”, 21 grudnia 1940.
143 Madhvan Sivaram, Mekong Clash and Far East Crisis: A Survey of the Thailand-Indochina Con-

fl ict and the Japanese Mediation, Thai Commercial Press, Bangkok 1941, ss. 18–45; Luang Vichit Wata-
kan, Thailand Case, Thai Commercial Press, Bangkok 1941, ss. 6–13; Net Khemayothin, Ngan Tai Din 
khong Phon’ek Yothi, Kasoembannakit, Bangkok 1967, ss. 215–226. 

144 Charivat Santaputra, Thai Foreign..., s. 231; Sorasanya Phaengspha, The Indochina War: Thai-
land Fights France, Sarakadee Press, Bangkok 2002, ss. 124–146; Claude Hesse d’Alzon, La Présence 
militaire française en Indochine, Publications du service historique de l’Armée de Terre, Château de 
Vincennes 1985, ss. 38–47.

145 Jayanama Direk, Siam and World War II, The Social Science Association of Thailand, Bangkok 
1978, s. 40; Bernard B. Fall, Street Without Joy: The French Debacle in Indochina, Stackpole Books, 
Mechanicsburg 1994, s. 22.

146 Charivat Santaputra, Thai Foreign..., ss. 237–238.
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wyrażali w zamian zgodę na demilitaryzację wspólnej granicy i zobowiązywali się 
do zapłacenia niewysokiego odszkodowania na rzecz Paryża147.

Mimo że konfl ikt przyniósł Tajlandii znacznie mniej, niż oczekiwały władze 
w Bangkoku, znakomicie posłużył nacjonalistycznej machinie propagandowej. 
W audycjach radiowych i artykułach prasowych przekonywano mieszkańców o od-
niesieniu jednego z największych zwycięstw w historii kraju. Zwracano uwagę, że 
dzięki odwadze tajskiego żołnierza udało się po raz pierwszy pokonać uznawane za 
niezwyciężone mocarstwo europejskie. Z radością witano powrót do macierzy „utra-
conych prowincji”. W kwietniu zorganizowano wielkie uroczystości dla uczczenia 
zwycięstwa w wojnie. Prócz manifestacji i parad wojskowych władze rozpoczęły 
wznoszenie pomnika Zwycięstwa (Anusawari Chai Samoraphum) w dzielnicy Ra-
tchathewi, który do dziś upamiętnia wygraną wojnę z Francją i powrót w granice 
Tajlandii terenów utraconych na rzecz Francji w latach 1893–1904148.

Wojna z Francją dała władzom w Bangkoku nie tylko możliwość ożywienia na-
strojów nacjonalistycznych i pobudzenia poczucia dumy narodowej. Kampania od-
zyskiwania „utraconych prowincji” cieszyła się szerokim poparciem społecznym, 
a Phibun stał się w 1941 roku niekwestionowanym bohaterem narodowym. Foto-
grafi e premiera odważnie spoglądającego w kierunku wroga zawisły we wszystkich 
urzędach obok portretów króla. Dla uczczenia zwycięstwa Phibun mianował się 
marszałkiem polnym. Na jego cześć przyłączona do Tajlandii prowincja Siemreap 
została nazwana Phibunsongkhram149. Napisano też liczne dzieła literackie i poema-
ty upamiętniające „przywódcę narodu” (phu nam). Sam Wichit był autorem hymnu 
pochwalnego, w którym premier został przedstawiony nie jako zwyczajny człowiek, 
ale, posługując się terminologią buddyjsko-hinduistyczną, jako phu mi bun – chary-
zmatyczny przywódca obdarzony magicznymi zdolnościami oraz kosmologicznym 
prawem do sprawowania rządów i przewodzenia narodowi:

Phibunsongkhram to imię, które nadaliśmy naszej odzyskanej 
prowincji. Pozwólcie nam oddać cześć bohaterowi zesłanemu przez niebiosa
dla odzyskania chwały tajskiego narodu.
Jesteśmy tak wdzięczni za powrót naszej ziemi, że nazwiemy ją
Phibunsongkhram, Phibunsongkhram.
Prosimy niech kwitnie, a my będziemy szczęśliwi i radośni150.

Pomiędzy majem i grudniem 1941 roku nacjonalistycznej propagandzie i święto-
waniu zwycięstwa towarzyszyły wysyłane w świat zapewnienia o pragnieniu zacho-

147 Tamże, ss. 239–240. 
148 Pomnik zaprojektował włoski architekt Corrado Feroci w stylu przypominającym ówczesne mo-

numenty faszystowskie. Ka F. Wong, Visions of a Nation: Public Monuments in Twentieth-Century Thai-
land, White Lotus, Bangkok 2006, ss. 130–135. 

149 Zmiana tradycyjnej nazwy prowincji była zresztą niezbędna. Siemreap oznacza w języku khmer-
skim „Syjam pobity”. Nazwa ta została nadana miastu dla upamiętnienia zwycięstw khmerskich nad 
wojskami tajskimi w czasach Imperium Angkoru. „Bangkok Chronicle”, 28 i 29 lipca 1941; David 
K. Wyatt, Thailand: A Short..., s. 256.

150 Thamsook Numnonda, Phibulsongkram’s..., ss. 236–237.
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wania przez kraj najściślejszej neutralności wobec światowego konfl iktu. Tajlandia 
korzystała na tym zresztą, zacieśniając więzi gospodarcze z Tokio, a zarazem ocze-
kując pomocy w rozbudowie armii ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno-
czonych151. Wojna ulegała jednak dalszej eskalacji. 7 grudnia 1941 roku ambasador 
Japonii w Bangkoku wystosował ultimatum, żądając prawa do tranzytu japońskich 
oddziałów przez terytorium Tajlandii przy prowadzeniu operacji przeciwko woj-
skom brytyjskim w Birmie i na Malajach152. Phibun już wcześniej wyrażał poparcie 
i sympatię wobec ekspansjonistycznych planów Japonii w Azji Wschodniej. Widział 
w nich również możliwość rozszerzenia granic Tajlandii i kontynuację irredenty-
stycznej akcji odzyskiwania „utraconych prowincji”. W ciągu niespełna miesiąca 
Bangkok podpisał formalny pakt obronny z Japonią, a 25 stycznia 1942 roku wypo-
wiedział wojnę aliantom153.

W grudniu 1941 roku japoński atak na Pearl Harbour i zniszczenie znacznej czę-
ści amerykańskich instalacji wojskowych stał się przedmiotem nieskrywanej dumy 
wielu Azjatów jako symbol spektakularnego zwycięstwa nad Zachodem. Japończycy 
szybko zajęli Filipiny i holenderskie Indie Wschodnie, a zdobycie Singapuru zda-
wało się pieczętować nową epokę w azjatyckiej geopolityce. W opinii polityków 
w Bangkoku nadchodził czas gruntownej zmiany granic w całej Azji, a Phibun miał 
nadzieję, że Tajlandia znajdzie się wśród państw, które najbardziej skorzystają na 
wojnie. W tym czasie Bangkok nie porzucił bynajmniej planów dalszego poszerzenia 
swego terytorium kosztem Indochin Francuskich. Liczono też na zdobycze na połu-
dniu i podporządkowanie sobie kolejnych sułtanatów malajskich. Idea budowy Wiel-
kiej Tajlandii wciąż jednak wiązała się z planami ekspansji terytorialnej na północy. 
Phibun oczekiwał, że u boku Cesarstwa Japonii rządzony przez niego kraj będzie 
miał okazję do aneksji wszystkich ziem zamieszkanych przez spokrewnione z Tajami 
ludy – w Birmie, Indiach, a przede wszystkim południowych Chinach. Oczywiście 
ofi cjalnie ogłaszanym projektom towarzyszyły niezliczone akcje propagandowe, 
a w manifestacjach poparcia dla idei „wielkiego, zjednoczonego narodu tajskiego” 
uczestniczyły setki tysięcy mieszkańców kraju154.  

Z japońskiej perspektywy tajskie próby aspirowania do roli regionalnego mo-
carstwa budziły mieszane uczucia. Przymierze z Bangkokiem zapewniało dostęp do 
surowców i pozwalało na organizację bezpiecznej bazy wypadowej do prowadzenia 
operacji w Azji Południowo-Wschodniej. Jednocześnie nigdy nie uznawano Tajów 

151 Japonii udzielono w tym okresie poważnych kredytów na zakup tajskich produktów, w tym prze-
de wszystkim kauczuku. Brytyjczycy wysyłali Tajlandii działa, amunicję i paliwo lotnicze, zaś amery-
kańska linia kredytowa na zakup uzbrojenia nie została uruchomiona w związku z opowiedzeniem się 
Bangkoku po stronie państw osi. James V. Martin, Thai-American Relations in World War II, „Journal of 
Asian Studies”, 21/1963, s. 459.

152 Wobec braku odpowiedzi Japończycy rozpoczęli inwazję Tajlandii. Po krótkich starciach Phibun 
rozkazał jednak zawieszenie broni.

153 Louis P. Lochner (red.) The Goebbels Diaries, Hamish Hamilton, London 1948, s. 168; Benjamin 
A. Batson, Siam and Japan: The Perils of Independence, [w:] Alfred W. McCoy (red.), Southeast Asia 
under Japanese Occupation, Yale University Press, New Haeven 1980, s. 276. 

154 Thamsook Numnonda, Phibulsongkram’s..., ss. 243.
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za pewnych i w pełni oddanych sprzymierzeńców. Co gorsza, zaspokojenie taj-
skich roszczeń terytorialnych mogło się odbyć kosztem sąsiednich terytoriów, które 
w znacznej części już wcześniej znalazły się pod kontrolą japońską155. 

Początkowo jednak przymierze z Tokio wydawało się przynosić Tajlandii same 
korzyści. Mimo zerwania kontaktów handlowych z Europą eksport do Japonii 
z naddatkiem równoważył spowodowane tym straty. Tajscy przedsiębiorcy robili 
wspaniałe interesy na dostawach wojennych. Tokio, choć niechętnie, przystawało 
na zaspokajanie narodowych aspiracji związanych z ekspansją terytorialną i od-
zyskiwaniem „utraconych prowincji”. 10 maja 1942 roku na mocy porozumienia 
z Japonią tajskie wojska wkroczyły na terytorium Birmy, zajmując dwie prowincje 
zamieszkane przez Szanów, w czasach Ayutthayi stanowiące integralną część króle-
stwa Tajów156. Po usilnych staraniach Tokio wyraziło też zgodę na inkorporację do 
Tajlandii czterech sułtanatów malajskich na południu – Kedahu, Kelantanu, Treng-
ganu i Pattani157.

Współpraca polityczna i wojskowa z Cesarstwem Japonii osiągnęła apogeum 
podczas wizyty japońskiego premiera Hideki Tojo w Bangkoku w lipcu 1943 roku. 
Już wówczas jednak nawet najlepsza propaganda nie była w stanie przysłonić faktu, 
że sytuacja państw osi pogarsza się. Lepiej poinformowani i wykształceni Tajowie 
mieli świadomość, że sukcesy armii cesarskiej skończyły się. W kraju pogłębiała 
się hiperinfl acja, a w gospodarstwach domowych zaczynało brakować najbardziej 
podstawowych towarów. Wielu czołowych polityków, w tym sam Phibun, zaczy-
nało się zastanawiać nad scenariuszem przegranej wojny. Wielu dotychczasowych 
zwolenników rządu zwróciło się teraz przeciwko niemu. Na czele antyjapońskiej 
opozycji stanął Pridi Banomyong usunięty z rządu i piastujący stanowisko człon-
ka Rady Regencyjnej158. Już w 1942 roku Pridi bezskutecznie próbował nawiązać 
kontakt z aliantami. W 1943 roku wsparł ruch Wolnych Tajów (Khabuankarn Seri 
Thai) założony w Stanach Zjednoczonych przez byłego ambasadora w Waszyngto-
nie Seni Pramoja. W organizacji znaleźli się liczni, wrogo nastawieni wobec Phibu-
na politycy: były minister spraw zagranicznych Direk Chaiyanam, jego brat Kukrit 
Pramoj i Phra Phinit. O ile działalności militarnej tego ruchu nie należy przeceniać, 
o tyle organizacja zapewniała osłonę wywiadowczą dla działań alianckich w całej 
Azji Południowo-Wschodniej. Wolni Tajowie dzięki swych doskonałym kontaktom 
z aliantami zapewniali też, że Tajlandia do końca wojny nie została uznana za kraj 
wrogi159.

155 Benjamin A. Batson, Siam and Japan…, s. 281.
156 Christopher Bayly, Tim Harper, Forgotten Armies, Penguin, London 2005, ss. 177–178.
157 Moshe Yegar, Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Phi-

lippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar, Lexington Books, Lanham 2002, s. 93.
158 Nieco paradoksalnie, mając na uwadze swoje zdecydowanie antymonarchistyczne poglądy 

w czasie rewolucji 1932 roku, Pridi utrzymywał, że monarchia, którą obecnie reprezentował była nieza-
leżna od rządu, co pozwoliło jej stać się jeszcze bardziej wpływową w okresie powojennym.

159 John B. Haseman, The Thai Resistance Movement During The Second World War, Northern Illi-
nois Center for Southeast Asian Studies, DeKalb 1978, ss. 125–139; Wimon Wiriyawit, Free Thai, White 
Lotus, Bangkok 1997, ss. 16–37.
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Po nieoczekiwanej rezygnacji Phibuna w lipcu 1944 roku stanowisko premie-
ra przejął Khuang Aphaiwong związany ze środowiskiem Wolnych Tajów160. Nowy 
szef rządu, ofi cjalnie podtrzymując sojusz z Japonią, rozpoczął bliską współpracę 
z siłami alianckimi. Armia tajska zaczęła ponownie otrzymywać wsparcie w materia-
łach wojskowych i przygotowywać się do rozbrojenia stacjonujących na terenie kraju 
wojsk japońskich. Koniec wojny zakłócił jednak realizację większości tych starannie 
przygotowywanych planów. 

160 Formalnie rezygnację w 1944 roku Phibun uzasadniał brakiem akceptacji parlamentu dla jego 
pomysłu przeniesienia stolicy kraju do Phetchabun. Marc Askew, Bangkok. Place, Practice and Repre-
sentation, Routledge, New York 2002, s. 47; Wilhelm F. Gordon, Thailand: das neue Siam, Goldman, 
Leipzig 1941, ss. 78–82.



6. W poszukiwaniu nowej defi nicji państwa narodowego

6.1. Delegitymizacja państwa narodowego 
Koniec drugiej wojny światowej doprowadził do głębokiego kryzysu państwa i toż-
samości narodowej. Tajlandia wychodziła z konfl iktu upokorzona. Atmosfera naro-
dowego święta towarzysząca budowie „wielkiego, zjednoczonego narodu tajskiego” 
i odzyskiwaniu „utraconych prowincji” ustępowała miejsca poczuciu głębokiej fru-
stracji. Wielka Brytania i Francja domagały się zwrotu wszystkich terenów przeję-
tych przez Bangkok. Do Francji miały powrócić ziemie, do których korona tajska 
rościła sobie prawa od stuleci – z prowincjami Battambang i Siem Reap. Alianci do-
magali się ukarania przestępców wojennych. Żądano osądzenia i skazania za zbrod-
nie wojenne byłego przywódcy Tajlandii Phibuna Songkhrama, który w ostatnich 
latach stanowił eksploatowany propagandowo symbol sukcesu narodu i państwa1. 
Wielka Brytania domagała się zapłacenia wysokich reparacji wojennych. Francja za-
blokowała członkostwo Tajlandii w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Związek 
Radziecki nalegał na zniesienie ustaw ograniczających swobodę działalności partii 
komunistycznej. 

Bezpośrednio po zakończeniu wojny upadł rząd Khuanga Aphaiwonga. Tajowie 
powołali do życia nowy gabinet z Seni Pramojem na czele, który jako przywódca 
Wolnych Tajów wydawał się najlepszym politykiem do negocjowania warunków po-
kojowych z aliantami. Bangkok z umiarkowanym powodzeniem zabiegał o wsparcie 
polityczne ze strony jedynego mocarstwa, z którym formalnie Tajlandia nigdy nie 
znalazła się w stanie wojny – Stanów Zjednoczonych. Tak więc sytuacja międzynaro-
dowa pozostawała niezmiernie trudna, ale w kraju narastało niezadowolenie społecz-
ne. Wybuchały strajki. Szalała infl acja. Wypłacane w postaci ryżu reparacje wojenne 
stanowiły ogromne obciążenie dla skarbu państwa2. Co gorsza, dotychczasowa ry-
walizacja pomiędzy cywilnymi politykami spod znaku Pridiego a wojskiem przybie-
rała coraz bardziej gwałtowne formy. Tajlandia w drugiej połowie lat 40. stanęła na 
krawędzi wojny domowej3. 

1 Donald E. Nuechterlein, Thailand and the Struggle for Southeast Asia, Cornell University Press, 
Ithaca 1965, ss.48–49.

2 Jayanama Direk, Thailand & World War II, United States Department of the Army, Washington 
1982, ss. 470–480. Ustalono, że reparacje na rzecz Wielkiej Brytanii będą spłacane dostawami ryżu dla 
Malajów. Wysokość reparacji ustalono na 1,5 mln ton ryżu rocznie, czyli ok. 10% rocznych zbiorów. 

3 W.D. Reeve, Public Administration in Siam, Royal Institute of International Affairs, London 
1951, s. 36; James C. Ingram, Economic Change in Thailand, 1850–1970, Stanford University Press, 
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Wybory 6 stycznia 1946 roku miały, jak powszechnie oczekiwano, przywrócić 
porządek w kraju i zainicjować nowa epokę demokracji parlamentarnej. Uchwalo-
na w maju konstytucja wprowadzała system gabinetowo-parlamentarny z dużymi 
uprawnieniami premiera. Coraz częściej pojawiały się głosy o konieczności pełnej 
restytucji monarchii jako symbolu jedności narodu tajskiego. Do kraju swobodnie 
mogli powrócić dawni politycy rojalistyczni związani z Boworadetem, którzy ot-
warcie głosili pogląd, że osłabienie władzy królewskiej stanowiło początek procesu 
dezintegracji państwa.

 Po przybyciu z emigracji do Bangkoku króla Anandy Mahidola Pridi, ustępując 
ze stanowiska regenta, przejął kierowanie nowym rządem. Ugrupowania związane 
z Pridim na ogół wspierały postulaty wzmocnienia pozycji monarchy w obrębie no-
wego systemu demokratycznego. Książe Dhani – minister edukacji – zwracał w tym 
duchu uwagę, że „nasz narodowy dobrobyt i niepodległość w pierwszych 150 latach 
ery Bangkoku były wynikiem wiedzy i poświęcenia naszych władców. Nie wiem, jak 
możemy zapewnić jedność naszego ludu bez dobrego króla”4. Phaya Srivisarnvacha, 
inny z czołowych polityków tego okresu, zauważał: „Demokratyczni przedstawiciele 
ludu są wybierani przez poszczególnych obywateli lub ich grupy, ale nie reprezentują 
w rzeczywistości całego narodu […], co jest domeną działalności króla”. W jego ode-
zwie programowej czytamy dalej: „Aby przetrwać, naród potrzebuje jedności [sa-
makkhitham] i nie ma nikogo innego niż król, kto taką jedność mógłby nam zapewnić 
[…] jako osoba stojąca ponad podziałami partyjnymi nieuniknionymi w systemie 
demokratycznym”5. 

Z czasem jednak współpraca pomiędzy Pridim a rojalistami słabła. Nadal wy-
raźnie lewicowe poglądy premiera nie budziły ich zaufania6. Prawdziwym fi askiem 
prób restytucji symbolicznej roli monarchii i przyczyną dalszej destabilizacji pań-
stwa okazało się natomiast inne tragiczne wydarzenie. 9 czerwca 1946 roku król 
Ananda został znaleziony martwy w swoim pałacu. Okoliczności śmierci od począt-
ku były niejasne. Pierwszy ofi cjalny komunikat rządu, jakoby przyczyną śmierci był 
nieszczęśliwy wypadek w trakcie zabawy z bronią, został przez opinię publiczną 
przyjęty sceptycznie. Niewiele w tej sprawie wyjaśniła też powołana przez Pridiego 
komisja śledcza. Opozycja wojskowa zaczęła wysuwać oskarżenia wobec urzędu-
jącego premiera. Trudności w wyjaśnianiu sprawy jeszcze bardziej osłabiały auto-
rytet rządu i posłużyły jako argument do walki z Pridim przedstawicielom ancien 
regimé’u7. Co gorsza, śmierć Anandy Mahidola spowodowała wyhamowanie prób 

Stanford 1971, ss. 87–92; Thak Chaloemtiarana, Thailand, the Politics of Despotic Paternalism, Southe-
ast Asia Program, Cornell University, Ithaca 2007, ss. 17–30. 

4 Somkiat Wanthana, The Politics of Modern…, s. 325.
5 Tamże, s. 326.
6 Sorasak Ngamcachonkulkid, The Seri Thai Movement…, ss. 31–33.
7 Po powrocie Phibuna do władzy śledztwo sądowe dowiodło, że król został zamordowany za wie-

dzą Pridiego. Trzy osoby pełniące tragicznego dnia służbę w pałacu zostały oskarżone o królobójstwo, 
skazane na śmierć i stracone. Pridi do śmierci zaprzeczał jakimkolwiek związkom z zamachowcami. 
Mimo upływu czasu okoliczności śmierci króla Anandy do dziś wywołują poważne pytania. Joseph 
Wright, The Balancing Act. A History of Modern Thailand, Asia Books, Bangkok 1991, s. 169; Details 
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odrodzenia monarchii jako symbolu jedności narodowej. Zgodnie z tradycją prawa 
sukcesji do tronu przypadały młodszemu bratu monarchy – księciu Bhumibolowi 
Adulyadejowi. Ten jednak – wówczas 21-letni student uniwersytetu w Lozannie – aż 
do marca 1950 roku nie zdecydował się na powrót do kraju8. 

8 listopada 1947 roku grupa ofi cerów przeprowadziła udany zamach stanu, Pridi 
zaś i jego najbliżsi współpracownicy udali się na przymusową emigrację. Autorami 
zamachu byli w większości zdyskredytowani wojskowi przeniesieni w stan spoczynku 
po zakończeniu drugiej wojny światowej. Uchwalona w 1946 roku konstytucja zaka-
zywała żołnierzom aktywnego udziału w życiu politycznym. Przywódcy przewrotu 
– Phin Chunnahavan, Phao Sriyanonda czy Sarit Thanarat – a zarazem bohaterowie 
wojny z Francją i kampanii w Państwie Szanów czuli się wykluczeni z życia publicz-
nego. Podobnie jak większość korpusu ofi cerskiego z czasów władzy Phibuna, zosta-
li pozbawieni stanowisk i wpływów, liczyli więc na odzyskanie władzy w państwie. 
Prócz osobistych motywacji wojskowymi kierowała chęć szybkiej odbudowy między-
narodowego prestiżu Tajlandii, w tym także przeciwstawienia się naciskom zachod-
nich mocarstw zmierzających do dalszego ograniczania potencjału militarnego kraju9. 

W obawie o to, w jaki sposób będą postrzegać przewrót alianckie stolice, stanowi-
sko premiera na krótko powierzono Khuangowi Aphaiwongowi. Jednak już w kwiet-
niu 1948 roku kierownictwo prac rządu objął ponownie marszałek polny Phibun 
Songkram. Sytuacja polityczna w kraju jednak wciąż daleka była od stabilizacji10. Po 
nieudanej próbie odzyskania władzy przez Pridiego represje uderzyły w polityków 
i ofi cerów związanych z dawnym ruchem Wolnych Tajów. Czterech byłych ministrów 
zostało zamordowanych przez policję, a tysiące osób znalazły się w więzieniach. 
Ponieważ Pridi cieszył się ogromną popularnością, zwłaszcza w ubogiej, północno-
-wschodniej części kraju, akcje odwetowe rządu dotknęły głównie ludność isaańską, 
przyczyniając się do alienacji politycznej, gospodarczej i kulturowej tego regionu11. 

W gronie generałów, którzy doszli do władzy w 1947 roku, narastała wewnętrzna 
rywalizacja. Kraj przez kolejną dekadę nieprzerwanie stał na krawędzi wojny domo-
wej12. Generałowie dowodzący prowincjonalnymi garnizonami nie byli skłonni do 

and Opinions of the Committee to Investigate the Death of King Ananda, Thammasat University, Bang-
kok 1946, s. 61. 

8 Chris Baker, Pasuk Phongpaichit, A History…, s. 176; Paul M. Handley, The King Never Smi-
les…, ss.75–77. 

9 Kat Katsongkhram, Ruang Kamlang lae Amnat Khong Prathetchat [Siły zbrojne kraju a władza], 
Rat Phakdi Press, Bangkok 1949, ss. 26–27. 

10 Już w lutym 1949 roku Phibun musiał stawić czoła nieudanej próbie odzyskania władzy przez 
zwolenników Pridiego, zwanej Rebelią Pałacową. Choć uprzednio Pridi wielokrotnie wypowiadał się 
za politycznymi metodami zmian w państwie, tym razem były premier uciekł się do zbrojnego zamachu 
stanu, stając na czele zbuntowanych oddziałów wojska i marynarki wojennej. Pokonany Pridi ostatec-
znie zbiegł z kraju.

11 Donald E. Nuechterlein, Thailand and the Struggle for Southeast Asia, Cornell University Press, 
Ithaca 1965, s. 108.

12 W czerwcu 1951 roku marynarka wojenna postanowiła odzyskać swe wpływy utracone w wyniku 
opowiedzenia się po stronie Pridiego w poprzednim zamachu. Phibun został pojmany w charakterze 
zakładnika na jednym z okrętów (tzw. zamach na Manhattanie).
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podporządkowania się rozkazom z Bangkoku. Prywatne armie w poszczególnych 
regionach kraju tworzyły niezależne struktury administracyjne, wydając własne roz-
porządzenia i wymuszając na ludności płacenie nieformalnych podatków. 

Premier Phibun miał pełną świadomość coraz mniejszego wpływu na bieżący 
bieg wypadków. Jego władza miała charakter czysto formalny. Na rzeczywistych 
przywódców kraju stopniowo wyrastali generał Sarit Thanarat, kontrolujący więk-
szość garnizonów wojskowych, oraz generał Phao Sriyanonda, który uzyskał pełnię 
wpływów w policji i rozmaitych organizacjach paramilitarnych. Korzystając z co-
raz wydatniejszej pomocy fi nansowej Stanów Zjednoczonych, obydwaj politycy 
zaczęli dynamicznie rozbudowywać podległe sobie instytucje. W krótkim czasie 
zarówno wojsko, jak i policja stały się potężnymi instrumentami walki politycz-
nej, dominując całkowicie cywilną część administracji. Rosnące zaangażowanie 
wojska w sferę polityki z trudem przekładało się na wzmocnienie samej instytucji 
państwa. Niewiele można też powiedzieć o pozytywnej roli armii w podnoszeniu 
stopnia integracji mieszkańców kraju wokół wspólnych wartości. Policja pod kie-
rownictwem Phao była wykorzystywana nie tylko do zwalczania opozycji politycz-
nej. Od początku lat 50. stała się ona znana przede wszystkim z masowej korupcji 
i wymuszania haraczy od przedsiębiorców. Później do listy zarzutów doszły coraz 
liczniejsze powiązania ze światem przestępczym13. Armia Sarita, uzurpując sobie 
szczególną rolę „obrońcy narodu”, coraz wyraźniej stawiała się ponad prawem. 
W rezultacie prowadziło to do wykorzystywania jej w walkach rozmaitych frakcji 
i koterii o wpływy w państwie i podział łupów ze środków państwowych. Phibun 
starał się utrzymać choćby minimum władzy, rozgrywając wewnętrzne spory i na-
pięcia pomiędzy armią a policją. Niezależnie od tego podejmował także rozpaczliwe 
próby zbudowania własnego, niezależnego zaplecza politycznego. Już na początku 
lat 50. usiłował rewitalizować pochodzące jeszcze z okresu międzywojennego idee 
tajskiego nacjonalizmu. Promocja niektórych aspektów tajskiej kultury, a szczegól-
nie częste odwoływanie się do religii i podkreślanie państwowego patronatu nad 
buddyzmem nie padały jednak na podatny grunt. Zorganizowane 1957 roku obcho-
dy 2500 rocznicy początku ery buddyjskiej skończyły się propagandową klęską. 
Jeszcze gorsze rezultaty przynosiły działania zmierzające do powrotu wichitowskiej 
idei „przywódcy narodu” (phu nam) jako symbolu jedności wszystkich Tajów. Phi-
bun zablokował natomiast skutecznie wszelkie próby rojalistycznie nastawionych 
polityków, zmierzające do wzmocnienia instytucji monarchii. Po powrocie do kraju 
w 1951 roku króla Bhumibola Adulyadeja ograniczono jego obowiązki do funkcji 
czysto ceremonialnych. Większości dworskich uroczystości celowo nie nadawano 
publicznej oprawy. Młody władca uciekał więc w sferę prywatności, oddając się 
swoim pasjom – malarstwu, fotografi i i muzyce jazzowej. Dopiero w 1955 roku po-
zwolono mu na odbycie pierwszej ofi cjalnej wizyty na prowincji. Gdy jednak prze-
bywającego w Isaanie króla powitały setki tysięcy poddanych, Phibun uniemożliwił 
władcy dalsze podróże po kraju. Tak czy inaczej było oczywiste, że alternatywa dla 

13 Ofi cerowie policji i służb specjalnych w połowie lat 50. czerpali przede wszystkim krociowe 
zyski z kontroli nad rynkiem narkotyków i prostytucji.
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monarchii jako instytucji integrującej naród w postaci platformy budowanej wokół 
osoby premiera nie miała realnych szans powodzenia. 

Phibun stanął też wobec rosnących problemów gospodarczych. Częściowo były 
one rezultatem kontynuacji prób wcielania w życie tzw. polityki gospodarczego na-
cjonalizmu. Rozpaczliwe usiłowania znalezienia poparcia społecznego prowadziły 
do powrotu starych, wypróbowanych praktyk poszukiwania sprawców wszystkich 
nieszczęść tajskiego narodu w jawnej bądź ukrytej działalności jego wrogów. Podob-
nie jak dawniej wszelkie niepowodzenia gospodarcze tłumaczono przede wszystkim 
nadmierną ekspansją obcego, zwłaszcza chińskiego, kapitału. 

Istotnie, w okresie powojennym we wspólnocie chińskiej wiele się zmieniło. Po-
wołanie do życia Chińskiej Republiki Ludowej stało się przyczyną ożywienia w śro-
dowiskach chińskiej mniejszości. Następował renesans chińskiego szkolnictwa. Po-
wracały do łask, do niedawna zakazane, chińskie nazwiska. Wspólnota reaktywowała 
lub powołała do życia wiele organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych. 
Wszystko to mogło potencjalnie stanowić pretekst do wznowienia szowinistycznej 
i antychińskiej polityki. 

Od połowy lat 50. władze rozpoczęły zamykanie chińskich tytułów prasowych 
pod zarzutem szerzenia komunistycznej propagandy. Z kraju deportowano pierwszą 
grupę chińskich aktywistów organizacji Ruch Pokoju, występującej przeciwko woj-
nie koreańskiej. Wkrótce represyjne działania władz wobec wspólnoty przestały się 
ograniczać do grupy lewicowych działaczy. Rząd ponownie wprowadził restrykcje 
dotyczące działalności chińskich szkół, radykalnie obcinając wszelkie dotacje dla 
placówek uczących języka mandaryńskiego w wymiarze ponad 6 godzin tygodnio-
wo. Wstrzymano pozwolenia na pracę dla nauczycieli języka chińskiego pochodzą-
cych z kontynentu. Represje spowodowały ponowny spadek liczby uczniów uczęsz-
czających do chińskich szkół (ze 175 000 w 1950 roku do 60 000 w 1960 roku)14. 
Dokonano zmian w ustawie o obywatelstwie, wprowadzając wysoki podatek od 
„obcych rezydentów”, ograniczając swobodę działalności kulturalnej i wymuszając 
szybką naturalizację „obcych”. Starano się też kontynuować zainicjowaną jeszcze 
w połowie lat 30. politykę ograniczania chińskiej imigracji i ścisłego koncesjonowa-
nia niektórych obszarów gospodarki. Już w 1947 roku wprowadzono system kwot 
imigracyjnych, ustalając maksymalną roczną liczbę osadników z Chin na 10 000. 
Dwa lata później kwota imigracyjna dla wszystkich grup narodowych została zrów-
nana i ustalona na 200 osób, co doprowadziło do praktycznego zatrzymania napływu 
do Tajlandii przybyszy z Państwa Środka15. 

Antychińska fala tajskiego szowinizmu wzniecona przez Phibuna – mimo że od-
woływała się do propagandowo nośnych haseł – przyniosła jednak bardzo ograni-
czone rezultaty. Nowa generacja właścicieli chińskich przedsiębiorstw nie zamie-
rzała spokojnie przyglądać się destrukcyjnej, w ich opinii, polityce władz. Starano 

14 Keith Watson, Educational Development…, ss. 127–128; William G. Skinner, Chinese Society in 
Thailand, s. 370; Ueda Yoko, Sino-Thai Entrepreneurs and the Provincial Economies in Thailand, [w:] 
Chee Kiong Tong, Kwok B. Chan (red), Alternate Identities…, s. 171.

15 William G. Skinner, Chinese Society in Thailand…, ss. 173 i 177; Curtis N. Thomson, Political 
Identity among Chinese in Thailand, „The Geographical Review”, 83/1993, s. 399.
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się aktywnie pozyskiwać sprzymierzeńców w środowiskach rządowych, powołując 
wpływowe osoby do zarządów i rad nadzorczych chińskich przedsiębiorstw. Owi 
wspólnicy pochodzący z najwyższych kręgów administracji i generalicji nie tylko 
chronili przedsiębiorstwo przed niekorzystnymi konsekwencjami polityki rządowej, 
lecz także zapewniali mu dostęp do nisko oprocentowanych pożyczek czy wręcz do-
tacji pochodzących z kasy państwowej oraz gwarantowali pozyskanie lukratywnych 
kontraktów publicznych. 

Jak podsumowuje Suehiro:

Przymierze pomiędzy Chińczykami, a wojskiem opierało się na wzajemnych korzyściach. 
Chińscy przedsiębiorcy byli w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz ofi cjalne przywileje, 
w zamian za przyrzeczenie dyrektorskich stanowisk dla wojskowych polityków i ich rodzin. 
Jednocześnie wojskowi mogli wykorzystać chińskie umiejętności menedżerskie, kapitał i usta-
nowione uprzednio sieci relacji handlowych w zamian za polityczny patronaż. Nowo zakładane 
chińsko-tajskie syndykaty nierzadko uzyskiwały monopolistyczną pozycję na rynku, przyspa-
rzając dodatkowych dochodów generałom i ofi cerom16. 

Zamiast pożądanego przez rząd Phibuna ograniczenia ekspansji chińskiego kapi-
tału na początku lat 50. nastąpiło jego znaczne umocnienie. Powstały nowe przedsię-
biorstwa chińskie, w tym wielkie grupy fi nansowe skupione wokół Bangkok Metro-
politan Bank (The Thai Hua) i Union Bank of Bangkok, które zdominowały niemal 
całkowicie rynek kapitałowy w kraju. Sojusz chińskich przedsiębiorców i wojsko-
wych polityków powodował jednak dalszy rozpad struktur państwa, rozkwit korupcji 
i poddanie polityki regułom konkurencyjnej walki poszczególnych grup kapitało-
wych. 

W obrębie polityki nacjonalizmu gospodarczego rząd powoływał do życia kolej-
ne przedsiębiorstwa państwowe, które stawały się wyłącznie urzędniczą synekurą. 
Do zupełnie nieefektywnej Thai Rice Company powołanej jeszcze w latach 30. do-
łączyły wkrótce inne spółki państwowe. Przejęto pakiet kontrolny w fi rmie żeglugo-
wej Siam Steam Navigation Company. Utworzono towarzystwo ubezpieczeniowe 
Thai Sethakit Insurance oraz Provincial Bank. W sumie w latach 40. powstało bli-
sko czterdzieści wielkich fi rm państwowych. Przynoszony przez nie wszystkie, bez 
wyjątku, defi cyt był pokrywany z budżetu państwa, co pogłębiało jedynie kryzys 
fi nansów publicznych.  

Niepowodzeniem zakończyły się też nieśmiałe próby demokratyzacji państwa. 
W 1955 roku Phibun ogłosił program „odrodzenia demokracji” i w ciągu kolejnych 
dwóch lat przeforsował w parlamencie reformy pozwalające na poszerzenie swobód 
obywatelskich. Zniesiono zakaz działalności partii politycznych, złagodzono cenzu-
rę, obiecano zwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Na mocy ustawy o pracy 
zezwolono na względnie swobodną działalność związków zawodowych. Niezależnie 
od intencji projektodawcy, eksperyment stanowił ważny krok naprzód w procesie od-
suwania od władzy oligarchicznych struktur powiązanych z armią i policją. Phibun, 
ściśle związany z wojskowym skrzydłem Partii Demokratycznej, nigdy nie porzucił 

16 Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 1855–1985, Centre for East Asian Cultural 
Studies, Tokio 1989, s. 170. 
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do końca idei zbudowania w Tajlandii prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego 
i zjednoczenia całego narodu wokół własnej osoby jako głównego „promotora” de-
mokracji17. 

Wizja demokratyzacji połączonej organicznie z państwem jako czynnika wzmoc-
nienia integracji narodowej wyłania się z propagowanego w tym czasie Podręcz-
nika dla obywateli. Tysiące egzemplarzy tej książki zostało rozprowadzonych na 
prowincji w celu upowszechnienia nowej, ofi cjalnej ideologii państwa, odnoszącej 
się do władzy, narodu i obywateli. Znajdujemy w niej wyraźną próbę znalezienia 
alternatywy wobec utożsamiania istoty państwa i jedności narodu z władcą. Syjam 
występuje w nich wprawdzie nadal jako monarchia, ale oparta na demokratycznej 
formule rządów „obywateli sprawowanych przez obywateli (phonlameuang)”18. 
W rozdziale „Państwo” (Ratha) znajdujemy informację, że naturalnym stanem jest 
podział społeczeństwa na „rządzących i rządzonych […], [ale] rządzący muszą być 
wyposażeni w siłę służącą wymuszeniu na rządzonych przestrzeganie tradycji i pra-
wa”, suwerenność władzy państwowej zaś wywodzi się z „naturalnej potrzeby oby-
wateli zebranych na pewnym terytorium”19. W podręczniku nie ma żadnych nawią-
zań do „boskiego” charakteru władzy państwowej ani najmniejszej nawet wzmianki 
na temat miejsca monarchii w systemie politycznym państwa, spotykamy natomiast 
znaczące aluzje wskazujące na anachronizm władzy królewskiej. Status obywatela 
został przeciwstawiony statusowi niewolnika. O ile życie niewolnika znajdowało się 
w rękach pana – czytamy – o tyle obywatel dysponuje pełnią praw (sitthi) i obowiąz-
ków (natti). Niewolnictwo i wszelkie formy poddaństwa – czytamy dalej – „stano-
wiły pogwałcenie podstawowej zasady umiłowania wolności i jako takie było i jest 
sprzeczne z naturą”20. 

Podręcznik stanowił swoiste zaproszenie do budowania struktur społeczeństwa 
obywatelskiego. Czytamy w nim, iż każdy ma przyrodzone prawo do korzystania ze 
swobód politycznych. Jedynym ograniczeniem wolności jest prawo. To natomiast 
gwarantuje wszystkim „wolność poruszania się i wolność słowa, swobodę wyboru 
zawodu i miejsca zamieszkania, a także tworzenia wszelkich stowarzyszeń”21. W ka-
nonie obywatelskich obowiązków znajdujemy podporządkowanie się prawu, patrio-
tyzm, płacenie podatków, uczestnictwo w wyborach oraz nieustanne podnoszenie 
swoich kwalifi kacji zawodowych22. Sam fakt opracowania katalogu praw i obowiąz-
ków obywatelskich można uważać za próbę silniejszego związania mieszkańców 
kraju z nadal dla wielu odległymi instytucjami państwa narodowego. 

17 Można przyjąć, że demokratyzacja Phibuna stanowiła element walki politycznej i próbę osłabie-
nia w ten sposób rosnących wpływów politycznych i gospodarczych generałów Sarita i Phao. Zob. Chris 
Baker, Pasuk Phongpaichit, A History…, s. 147.

18 Khumu phonlameuang [Podręcznik dla obywateli], Samnakngan khosanakan [Urząd propagan-
dy], Bangkok 1948, s. 4.

19 Tamże, ss. 12–13.
20 Tamże, s. 18.
21 Tamże, s. 22.
22 Tamże, ss. 152–162.



188 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

Wszelkie próby edukowania społeczeństwa okazały się jednak niewystarczają-
ce. Przedstawiciele aparatu biurokratycznego w poczuciu zagrożenia swej pozycji 
w państwie stawiali im skuteczny opór. Na projekty demokratyzacji z rosnącą nie-
chęcią spoglądali sojusznicy z Waszyngtonu, upatrując w nich zagrożenie stabilności 
politycznej kraju. Co gorsza, rząd Phibuna był postrzegany przez społeczeństwo jako 
nazbyt silnie powiązany ze skorumpowaną armią i policją, aby próby wskrzeszenia 
demokracji uczynić godnymi zaufania. 

We wrześniu 1957 roku dotychczasowy sprzymierzeniec Phibuna, marszałek 
polny Sarit Thanarat, przeprowadził kolejny zamachu stanu. Rząd został obalony, 
a sam Phibun, podobnie jak jego poprzednicy na stanowisku premiera, został zmu-
szony do emigracji. Sarit wyznaczył cywilnego polityka Pote Sarasina na stanowisko 
tymczasowego premiera i zapowiedział przeprowadzenie nowych wyborów. Wrześ-
niowy zamach z 1957 roku początkowo zwiastował zupełnie nową, demokratyczną 
epokę w historii kraju. W grudniu, po raz pierwszy od 10 lat, rzeczywiście odbyły 
się względnie wolne wybory, trudno jednak nazwać je w pełni demokratycznymi. 
W ciągu ostatnich lat system partyjny w Tajlandii uległ zasadniczej przemianie. 
Z wyjątkiem Partii Demokratycznej, która w okresie powojennym rozwinęła się 
w rodzaj ideologicznej platformy środowisk konserwatywnych, wszystkie pozostałe 
partie miały charakter regionalny. Były najczęściej ściśle powiązane z miejscowymi 
grupami interesu i klikami politycznymi. Ich struktura przypominała rozmaite sieci 
patronażu, odzwierciedlające lokalne sojusze przywódców wojskowych i przedsię-
biorców, bądź wprost pokrywała się z nimi. To właśnie dzięki koalicji parlamentarnej 
takich partii powołano w 1957 roku rząd pod kierunkiem generała Thanoma Kitti-
kachorna, jednak i on nie przetrwał długo. Okazywało się, że pogodzenie rzeczywi-
stej władzy wojskowych z władzą demokratycznie wybranych przedstawicieli jest 
niemożliwe. W październiku 1958 roku Sarit ze wsparciem armii nieoczekiwanie 
położył kres tej hybrydowej formie rządu. Od czasu zamachu czy, jak to określał 
sam Sarit, „rewolucji” (patiwat) 1958 roku Tajlandia znalazła się pod autorytarnymi 
rządami wojskowych aż do rewolucji studenckiej w 1973 roku.

6.2. Walka z komunistycznym zagrożeniem
W latach 50. Azja Południowo-Wschodnia stawała się głównym teatrem zimnej 
wojny. Jeszcze w marcu 1947 roku prezydent Truman proklamował amerykańską 
doktrynę blokowania komunizmu i wspierania państw zagrożonych jego ekspan-
sją23. Komunizm wygrał w Chinach i Korei Północnej oraz umocnił swe przyczółki 
w Wietnamie, w Indonezji i na Malajach. Tajlandia – niedawny przeciwnik z czasów 
drugiej wojny światowej – stawała się coraz bardziej pożądanym sprzymierzeńcem 
Waszyngtonu. Przezwyciężając początkowe opory ideologiczne, w styczniu 1950 
roku Stany Zjednoczone rozpoczęły negocjacje z tajskimi przywódcami wojskowy-
mi. Rząd w Bangkoku bez zbędnej zwłoki zaaprobował wysłanie swych oddziałów 

23 Bamrungsuk Surachart, United States Foreign Policy…, s. 40.



W poszukiwaniu nowej defi nicji państwa narodowego  189

do Korei, aby wesprzeć tam kontyngent amerykański. W zamian Stany Zjednoczone 
zadeklarowały pomoc w uzbrojeniu i sprzęcie dla tajskiej armii24. Waszyngton wspie-
rał rozbudowę straży granicznej, sił policyjnych i wywiadu wojskowego. Po bezpo-
średnim zaangażowaniu się Amerykanów w konfl ikt indochiński Tajlandia była też 
wykorzystywana jako głębokie zaplecze i baza prowadzonych przez nich operacji 
wojskowych. W marcu 1962 roku Stany Zjednoczone udzieliły też Tajlandii traktato-
wych gwarancji pomocy w razie zagrożenia komunistycznego25. 

Eskalacja konfl iktu indochińskiego nie pozostawała bez wpływu na wewnętrzną 
sytuację w państwie. W kraju coraz większą sympatią społeczeństwa zaczynały się 
cieszyć środowiska skrajnej, rewolucyjnej lewicy. Wsparcie ideologiczne i material-
ne udzielane im przez Hanoi, Vientiane czy Pekin przyczyniało się do dynamicznego 
rozwoju ugrupowań komunistycznych. Tradycja ruchu komunistycznego w Tajlan-
dii była starsza i sięgała okresu międzywojennego. W 1923 roku w Bangkoku roz-
począł działalność oddział Komunistycznej Partii Chin. Przez kolejne lata skrajna 
lewica była niemal całkowicie związana ze stołecznymi środowiskami chińskiego 
proletariatu. Mimo że w 1942 roku powołano do życia niezależną Komunistyczną 
Partię Tajlandii, była ona od początku ugrupowaniem kadrowym, niecieszącym się 
znaczniejszym poparciem społecznym. Zjednoczenie obydwu partii po zwycięstwie 
rewolucji w Państwie Środka umocniło jedynie przekonanie o etnicznym, chińskim 
obliczu ruchu komunistycznego w Tajlandii. Partią targały wewnętrzne spory i roz-
łamy w kwestii wyboru strategii rewolucyjnej. Do końca lat 40. ruch poszukiwał 
swej szansy w dążeniu do miejskiej rewolucji proletariackiej zgodnie z linią Kom-
internu. Później, zwłaszcza po opublikowaniu pamfl etu Udoma Srisuwana, wskazu-
jącego na „półfeudalny i półkolonialny charakter państwa”, w kierownictwie partii 
zaczął przeważać maoistowski w charakterze pogląd o forsowaniu rewolucji chłop-
skiej26. Represje władz w połowie lat 50. doprowadziły jednak do niemal zupeł-
nego rozbicia struktur partyjnych. Dopiero eskalacja konfl iktu indochińskiego na-
dała tajskiemu ruchowi komunistycznemu nową dynamikę. W Laosie i Wietnamie 
powstały pierwsze obozy szkoleniowe Komunistycznej Partii Tajlandii, z południa 
Chin rozpoczęto nadawanie audycji „Głos ludu Tajlandii”, a po utarczce z policją 
7 sierpnia 1965 roku w Nakhon Phanom ofi cjalnie proklamowano rozpoczęcie woj-
ny partyzanckiej. 

24 W styczniu 1951 roku Stany Zjednoczone powołały w Bangkoku Wojskową Komendę Doradczą, 
która miała się zająć koordynacją amerykańskiej pomocy wojskowej i szkoleniem oddziałów tajskich. 
W ciągu kolejnych dwóch lat pomoc amerykańska dla Tajlandii wzrosła do kwoty stanowiącej 2,5-krot-
ność dotychczasowego budżetu obronnego kraju. W latach 1951–1972 całkowita amerykańska pomoc 
wojskowa sięgnęła kwoty 1 147 mln dolarów. Kolejne 92 mln przeznaczono na rozbudowę sił policyj-
nych i straży granicznej, 530 mln zaś na projekty infrastrukturalne w ramach USAID, w większości 
również o charakterze wojskowym. 

25 Bamrungsuk Surachart, United States Foreign... s. 121.
26 Pierwszą pracą dowodzącą wyższości strategii rewolucji chłopskiej był wydany w 1930 roku 

w Bangkoku pamfl et Mao Zedonga, formalnie odnoszący się do sytuacji w Chinach, w którego tłuma-
czeniu dokonano jedynie zmiany nazwy państwa na Syjam. Chutima Gawin, The Rise and Fall of the 
Communist Party of Thailand 1973–1987, University of Kent, Canterbury 1990, s. 11.
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 Trudno jednoznacznie oceniać działalność komunistycznej partyzantki w katego-
riach ściśle narodowych. Rząd i armia określały wprost oddziały partyzanckie jako 
„twór zupełnie obcy”, inspirowany przez Komunistyczną Partię Tajlandii zdomino-
waną przez Chińczyków. Wskazywano na zagraniczne, sięgające do Pekinu źródła 
fi nansowania działalności ugrupowania. Dowodzono ścisłych związków, często per-
sonalnych, grup bojowych z działającymi na terenie Laosu Pathet Lao i wietnamskim 
Viet Minhem. Na taką ocenę sytuacji nakładał się dodatkowo fakt, iż obszar dzia-
łalności partyzantki początkowo był ograniczony niemal wyłącznie do etnicznych 
terenów Isaanu. Znaczna część bojowników rekrutowała się z plemion górskich za-
mieszkujących pogranicze z Birmą i Kambodżą. Na terenie Laosu tajscy komuniści 
zbudowali sieć własnych centrów szkoleniowych i magazynów oraz główne bazy 
wypadowe do prowadzenia operacji przeciwko siłom rządowym. 

Jeszcze w 1968 roku generał Saiyud Kerdphon, jeden z głównych architektów 
zwalczania partyzantki komunistycznej, wyjaśniał: 

Komunizm jest obcy naszym wewnętrznym procesom politycznym, [...] wieś tajska jeszcze 
w latach 50. stanowiła przykład zakorzenionych w naszej kulturze i tradycji harmonii i to-
lerancji [...], wierzymy w lojalność naszych chłopów oraz w to, że z właściwym poparciem 
i motywacją będą zdolni zorganizować się przeciwko komunistycznemu terrorowi i obcej dzia-
łalności wywrotowej27. 

Rząd tajski wierzył, że najlepszą strategią walki z komunistami będzie zamknię-
cie granic i izolowanie działających na terenie kraju lokalnych grup partyzanckich. 
Głównodowodzący armii tajskiej generał Praphat uważał, że pokonanie obcej i po-
zbawionej oparcia w społeczeństwie partyzantki nie powinno zająć więcej niż sześć 
miesięcy. Rząd w Bangkoku znacznie zwiększył liczbę oddziałów stacjonujących 
wzdłuż granicy. Rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję aresztowań działaczy komuni-
stycznych na terenie całego kraju28. Patrole straży granicznej na północnym wscho-
dzie przeprowadzały doraźne egzekucje podejrzanych. Wiele wsi zostało zbom-
bardowanych ładunkami z napalmem. W 1961 roku rządowi udało się aresztować 
jednego z czołowych przywódców partyzanckich Khrong Chandawona, który został 
następnie osądzony i publicznie stracony w rodzinnym Sakon Nakhon. 

Niemniej rosnące w siłę na przełomie lat 60. i 70. oddziały partyzanckie świad-
czyły o znaczącym poparciu, jakim cieszyli się komuniści na wiejskich obszarach 
północy i północnego wschodu. Zupełnie nie potwierdzała się też teza o obcych 
inspiracjach partyzantki. Dynamiczny rozwój gospodarczy kraju niósł z sobą pogłę-
biające się dysparytety w rozwoju regionalnym i nierówności w podziale dochodów. 
Wiele tradycyjnych gospodarstw chłopskich nie było w stanie podołać konkurencji 
ze strony stosujących nowoczesne metody uprawy przemysłowych farm i plantacji. 

27 Chutima Gawin, The Rise and Fall…, s. 47; Peter A. Jackson, Thai Buddhist Identity: Debates 
on the Traiphum Phra Ruang, [w:] Craig J. Reynolds, National Identity…, s. 205; Kerdphol Saiyud, The 
Struggle for Thailand: Counter Insurgency 1965–1985, Research Center, Bangkok 1986, s. 22.

28 Kerdphon Saiyud, The Struggle…, ss. 23–33; Chai-Anan Samudavanija, Kusuma Snitwongse, Su-
chit Bunbongkarn, From Armed Suppression to Political Offensive, Chulalongkorn University, Bangkok 
1990, ss. 53–58. 
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Setki tysięcy tajskich wieśniaków musiały poszukiwać szczęścia w miastach. Na 
prowincji narastało niezadowolenie. Brutalność władz budziła opór i chęć odwetu. 
Do 1969 roku dowództwo wojskowe klasyfi kowało 35 ze wszystkich 71 prowincji 
jako „obszary zagrożone komunizmem”. W styczniu 1969 roku partyzanci powo-
łali do życia Ludową Armię Wyzwolenia Tajlandii, której liczebność w 1974 roku 
przekroczyła 8000 żołnierzy. W połowie lat 70. partyzanci kontrolowali już 412 
tzw. wyzwolonych wsi. Próby przejęcia inicjatywy przez tajskie siły bezpieczeń-
stwa nie dawały pożądanych rezultatów. Władze nie doceniały siły komunistyczne-
go powstania i stopnia poparcia, jakim cieszyło się ono wśród miejscowej ludności. 
Chłopi na prowincji od lat buntowali się przeciwko płaceniu podatków i walczyli 
o prawo do ziemi. Do partyzantów przyłączały się całe wioski wrogo nastawione 
do „intruzów ze stolicy”29. Ulotki i odezwy Komunistycznej Partii Tajlandii często 
odwoływały się zresztą do poczucia przynależności do małej ojczyzny – ban – któ-
rej mieszkańcy toczyli sprawiedliwą wojnę z państwem – muang. W jednej z nich 
czytamy:

To nasi przodkowie, chłopi, zasadzili tu pierwsze drzewo kokosowe, karczowali dżunglę, upra-
wiali pierwsze pole ryżowe i założyli pierwszy sad. Ale opresyjny system kapitalistycznego 
państwa tajskiego doprowadził do zniszczenia dorobku naszych przodków30.

Komuniści na prowincji byli często postrzegani jako mitologiczne „duchy opie-
kuńcze” (nakleng) gotowe do wybawiania wiejskiej wspólnoty z opresji. Stawiając 
czoła wojskowym patrolom, policyjnym nadużyciom i wszechwładzy urzędników, 
partyzanci wyrastali na lokalnych bohaterów31. 

Mimo zaciętej debaty toczącej się nad strategią militarnego zwalczania ruchu 
partyzanckiego władze w Bangkoku pozostawały praktycznie bezsilne wobec sił ko-
munistycznych. Większych rezultatów nie przynosiły ani ekspedycje karne przepro-
wadzane przez wojsko, ani eksperymentowanie z powoływaniem lokalnych antyko-
munistycznych milicji w ramach tzw. Ochotniczego Programu Samoobrony (Or Por 
Por), ani nawet wydatna pomoc ze strony powołanego w Bangkoku amerykańskiego 
Dowództwa Zwalczania Operacji Komunistycznych (Communist Suppression Ope-
rations Command – CSOC)32.

Co gorsza dla stabilności sytuacji w państwie, na scenie politycznej Tajlandii po-
jawiały się coraz to nowe grupy opozycyjne. Dynamiczny rozwój gospodarczy siłą 
rzeczy przyczyniał się do względnego poszerzenia się sfery wolności. Przedsiębiorcy 
stawali się coraz mniej zależni od swych „sprzymierzeńców” w aparacie admini-
stracyjnym. Coraz mniej chętnie godzili się na płacenie nieformalnych „podatków” 
i łapówek swoim patronom politycznym. Dążyli do powiększenia zakresu własnych 
wpływów, aby swobodniej kształtować sferę swej działalności. Wielu z nich od po-

29 Ruth T. McVey, Change and Consciousness In a Southern Countryside, [w:] H. Brummelhuis, 
J.H. Kemp (red.), Strategies and Structures in Thai Society, University of Amsterdam, Amsterdam 1984, 
s. 134.

30 „Bangkok Post”, 19 sierpnia 1994.
31 Ruth T. McVey, Change and Consciousness…, s. 130; Kerdphon Saiyud, The Struggle…, s. 77.
32 Kerdphon Saiyud, The Struggle…, s. 229.
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czątku lat 60. powątpiewało, czy dyktatorskie metody władzy i stosowanie represji 
stanowią najlepszy sposób kanalizowania napięć w dynamicznie zmieniającym się 
społeczeństwie. W miejskich środowiskach studenckich, podobnie jak w Europie, 
narastał ruch kontestacji. Znaczna część młodzieży studiującej na stołecznych uczel-
niach pochodziła ze środowisk wiejskich. Po raz pierwszy w historii ukończenie 
szkoły wyższej nie gwarantowało już jednak absolwentom kariery w administra-
cji. Tworzyli oni kolejną, obok chłopów, kategorię osób społecznie wykluczonych 
i zmarginalizowanych. Stanowili też grupę, która z łatwością mogła rzucić wyzwa-
nie biurokratycznemu absolutyzmowi i wojskowej dyktaturze. Rosło przekonanie, że 
przymierze grup opozycyjnych w Tajlandii przyniesie nieuchronne załamanie stare-
go porządku. 

Rządzący krajem powoli zaczynali zdawać sobie także sprawę z faktu, iż zaistnia-
ła sytuacja oznacza nie tylko kryzys legitymizacji władzy, ale także może prowadzić 
do poważnego kryzysu państwa i w konsekwencji do chaosu. Po raz kolejny w celu 
odwrócenia tego procesu władze postanowiły uciec się do ideologii narodowej, tym 
razem wykorzystującej głównie nośne hasła rozwoju społecznego i demokratyzacji 
kraju.

Po dojściu do władzy w 1957 roku marszałek polny Sarit Thanarat wielokrotnie 
zwracał uwagę na niekorzystne skutki erozji ideologii narodowej i niedostateczne 
krzewienie nacjonalistycznej dumy pośród obywateli. Niemal natychmiast po prze-
jęciu władzy Sarit ponownie powierzył rolę naczelnego ideologa państwa Luangowi 
Wichitowi Wathakanowi. Wathakan – główny twórca koncepcji tajskiego narodu 
z lat 30. – spędził kilkanaście lat w służbie dyplomatycznej. Na krótko przed śmier-
cią w 1962 roku, sprowadzony z placówki w Londynie, zdążył jeszcze wytyczyć 
zasadniczy kierunek nowej myśli narodowej na najbliższe lata33. Wichit powracał 
do absolutystycznej ideologii tajskiego państwa narodowego zbudowanego według 
dawnej koncepcji Vajiravudha. Mimo że Wichit napisał serię politycznych sztuk 
teatralnych pod wspólnym tytułem Potęga i chwała, upamiętniających króla Ramę 
Khamhaenga z Sukhotai, sny o powrocie do tajskiego imperium zostały po cichu 
zarzucone. 

Jeśli uda nam się zbudować naród w sercach ludzi – pisał Wichit – w taki sam sposób, w jaki 
komuniści sprawili, że ludzie wierzą w komunizm jak w religię, to nie powinniśmy się martwić, 
że nasze państwo wpadnie w ręce komunistów34.

Podobnie jak w latach 30. Wichit nadal widział armię jako mityczną projekcję 
wojowniczego narodu tajskiego. Wojsko miało stanowić pośrednika pomiędzy „bo-
ską” władzą króla a poddanymi. Miało również odgrywać zasadniczą rolę w jedno-
czeniu wszystkich obywateli wokół władcy reprezentującego mistyczny duch naro-
dowy i ideę „tajskości” (khwam pen thai)35. Wichit zaznaczał, że moralne prawo 

33 Scott Barmé, Luang Wichit..., s. 4.
34 Saichon Sattayanurak, Chat thai lae khwam pen thai doi luang Wichit Wathakan [Tajski naród 

i tajskość według Luang Wichita Wathakana], Sinlapa Watthanatham, Bangkok 2002, s. 151.
35 Somkiat Wanthana, The Politics of Modern Thai Historiography, Monash University, mimeo, 

Melbourne 1986, ss. 338–348.
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armii do przewodzenia narodowi (amnat ku tham) opiera się nie tylko na monopolu 
stosowania przemocy fi zycznej 36. Wojsko miało być szczególnym rodzajem politycz-
nej kasty wyróżniającej się na wpół religijnym 

[…] szacunkiem narodu, [który] odrzucając wszelkie uprzedzenia, jest w stanie dostrzec, że 
żołnierze są jedynymi obywatelami [prachakorn] o czystych i pełnych odwagi sercach [jit jai 
saad] porównywalnych jedynie z sercami mnichów buddyjskich [...]. Tak jak nie dziwiło niko-
go, że tylko żołnierze w trudnych czasach stawali na czele narodu, nie powinno dziwić, że dziś 
na czele narodu staje premier, który jest żołnierzem37. 

W ślad za Wichitem Sarit głosił pogląd, że pracownicy administracji i żołnierze 
najlepiej nadają się do rządzenia ze względu na „brak osobistych interesów cechują-
cych klasę polityczną”. Ich decyzje miały się charakteryzować „bezstronnością, spra-
wiedliwością i kompetencją oraz heroicznym pojmowaniem woli narodu”38. O ile 
w latach 30. wojsko usprawiedliwiało swą polityczną rolę ośrodka jednoczącego 
obywateli koniecznością obrony narodu przed niebezpieczeństwem zewnętrznym, 
o tyle w okresie powojennym nacisk kładziono na zagrożenia wewnętrzne: 

Gdy konieczne jest utrzymanie wewnętrznego bezpieczeństwa […], imperatywem staje się po-
wierzenie wojsku zadania uspokojenia sił destabilizujących państwo. Wojsko nie może w tej 
sytuacji stronić od aktywności politycznej39. 

Koncepcja wojskowej oligarchii nie była jednak na tyle nośna, by zintegrować 
wokół siebie wszystkich Tajów. Podobnie jak twórcy rewolucji 1932 roku, Sarit sta-
rał się posługiwać pojęciem demokracji – w jego opinii łatwiejszym do przyjęcia 
przez wszystkich, zwłaszcza w dobie radykalizacji nastrojów społecznych. Lektu-
ra tekstów Nakharina Mektraiarata i Kriangsaka Chetphathanuana pozwala nam na 
odtworzenie toczącego się dyskursu na temat Saritowskiej formuły demokracji40. De-
mokracja miała, w opinii rządzących, stanowić przede wszystkim sposób na „pene-
trację prowincji” oraz ożywienie relacji pomiędzy narodem a państwem i jego insty-
tucjami. W ten sposób sama istota demokracji stawała się mniej ważna, podstawowe 
znaczenie zaś zyskiwał jej czysto instrumentalny wymiar.

Ówczesny minister spraw wewnętrznych – generał Praphat Charusathiena – 
uznając konieczność wprowadzenia do Tajlandii „ideologii cywilizowanego świata” 
(tj. demokracji), głosił pogląd, że można tego dokonać jedynie na drodze stopniowe-
go procesu, ściśle kontrolowanego przez klasę urzędniczą, która miała stać na straży 
(philiang) stabilności kraju. Praphat nie wyobrażał sobie demokracji w oderwaniu od 

36 Chalermkiet Phiu-nual, Prachathippatai baeb Thai: khwamkhit thang kanmuang khong thahan 
thai 2519–2529 [Tajski styl demokracji: myśl polityczna tajskich wojskowych 1976–1986], Thammasat 
University, Bangkok 1990, s. 34.

37 Thak Chaloemtiarana, Thailand: The Politics of Despotic Paternalism, Social Science Association 
of Thailand, Bangkok 1979, s. 157.

38  Tamże, s. 297.
39  Tamże, s. 296.
40 Praphat Charusathien, Ideas on Thai Political Development, Krom kanpokkhrong, Bangkok 

1983, ss. 4–25; tenże, Ideas on Thai…, ss. 58–61.
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jej służebnej roli wobec narodowej integracji (udomkan khong chat) i przekształcania 
mas społecznych (muanchon) w posłusznych państwu obywateli41. 

Demokracja w rozumieniu Sarita i jego współpracowników była traktowana – jak 
zauważają Carol Breckenridge i Peter Van Der Veer – w kategoriach czysto socjo-
technicznych

[…] jako zręczny instrument legitymizacji własnej władzy, wyraz solidarności z amerykański-
mi sprzymierzeńcami, selektywne wdrażanie pochodzącej z Zachodu ideologii (nacjonalizm) 
i technologii (aparat państwa, armia) oraz potencjalna platforma integracji obywateli Tajlandii 
wokół jakiejkolwiek ideologii42. 

Jak zauważa Thak Chaloemtiarana, Sarit propagował ideę, że demokratyczna wła-
dza wcale nie powinna się kojarzyć z instytucją konkurencyjnych wyborów. Kwestia 
instytucjonalnej formuły demokracji, jego zdaniem, wynikała z historycznej i kultu-
rowej specyfi ki państwa. Oświecony monarcha, rządzący zgodnie z buddyjskimi za-
leceniami (aneknikonsomosansamuti), opiekujący się ludem (dulae thuksuk), dbający 
o interesy narodu i przeciwstawiony instytucji anarchicznych wyborów, w świetle kon-
cepcji Sarita miał stanowić prawdziwy ideał systemu demokratycznego43. Demokracja 
w Tajlandii nigdy nie powinna też być kojarzona z równością – czy to w kategoriach 
ekonomicznych, czy politycznych – gdyż pożądany stan rzeczy jest taki, że w „pań-
stwie rządzą «ludzie wielcy» [phuyai], a «ludzie mali» [phunoi] są im posłuszni”44. 

Państwo tajskie, zdaniem Sarita, tradycyjnie składało się z trzech jasno wyod-
rębnionych elementów – rządu, biurokracji i ludu. Pośród nich to rząd powinien się 
zajmować uprawianiem polityki, biurokracja wcielaniem jej w życie, lud zaś jej ak-
tywną akceptacją. Uzasadniał ten stan rzeczy w sposób następujący: 

Jeśli pozwolimy na nieograniczoną walkę polityczną, to doprowadzi ona do załamania się po-
rządku i dyscypliny [mai mi rabiapwinai], anarchia [anathipatai] zaś stworzy okazję dyktato-
rom do przejęcia władzy i rządzenia w sposób niezgodny z interesem narodowym45. 

Każda walka polityczna byłaby w sposób oczywisty w sprzeczności z tak rozu-
mianym interesem narodowym, zgodnie z przejętą od Vajiravudha organiczną formu-
łą narodu jako „jednej wielkiej rodziny”46.

Najważniejszą cechą demokracji w rozumienia Sarita było uprawianie przez 
rząd polityki idącej w parze z interesami narodowymi, „w zgodzie z narodem i dla 
narodu”47. Obejmując ster rządu w 1958 roku, Sarit deklarował:

41 Tamże, ss. 58–61.  
42 Phillip Hirsch, Bounded Villages and the State on the Thai Periphery, [w:] tenże (red.), The Thai 

Village in Perspective: Community and Locality in Rural Thailand, Chiang Mai University, Chiangmai 
1993, ss. 39–54.

43 Praphat Charusathien, Ideas on Thai…, ss. 50–55.
44 Tamże, s. 54.
45 Tamże, ss. 58–61.
46 Katherine Bowie, Rituals of National Loyalty: An Anthropology of the State and Village Scout 

Movement in Thailand, Columbia University Press, New York 1997, s. 136.
47 Patrice de Beer, History and Policy of the Communist Party of Thailand, „Journal of Contempo-

rary Asia”, 8/1978, s. 126.
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Rada Rewolucyjna chce doprowadzić ten kraj ku demokracji, ale odpowiadającej tajskiemu 
charakterowi narodowemu i tajskiej rzeczywistości. Zbuduje demokrację tajską drogą do de-
mokracji48.

Celem, ku któremu powinna zmierzać polityka, powinno być przede wszystkim 
zagwarantowanie ładu, pokoju społecznego i rozwoju. W ideach Sarita znajdujemy 
próbę odpowiedzi na bieżącą sytuację w państwie oraz pragnienie znalezienia al-
ternatywy dla zachodniego liberalizmu wprowadzonego do tajskich koncepcji poli-
tycznych po rewolucji 1932 roku. Rzecznik rządu Thanet Koman wyjaśniał bardziej 
dosadnie poglądy Sarita w tej kwestii:

Zasadnicza przyczyna politycznej niestabilności naszego kraju zawsze tkwiła w próbach prze-
szczepiania obcych instytucji na nasz grunt bez właściwego przygotowania. [...] Jeśli spojrzy-
my na historię naszego państwa, [to zobaczymy, że] naród tajski rozkwitał pod inną władzą, 
najlepiej odpowiadającą jego potrzebom – władzą nie tyrana […], ale jednoczącego ojca49. 

Z powodu przyrodzonego przywiązania do tradycji i poszanowania zasad patriar-
chalnej struktury społecznej Tajowie ze wstrzemięźliwością odnosili się do zachod-
nich wzorców demokracji50. Rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego nie sprzy-
jały też zasady buddyzmu, mające służyć promocji indywidualizmu. Przywiązanie 
Tajów do swobody miało jednak uczynić z demokracji jedyną skuteczną metodę za-
panowania nad żywiołem51. 

Sarit nie miał, w przeciwieństwie do Phibuna, intencji uzurpowania sobie w ten 
sposób ideologicznej roli króla-ojca narodu. Wprost przeciwnie, starał się częściowo 
odbudowywać podupadłą instytucję monarchii. Dokonywał natomiast całkiem świa-
domie technicznego podziału politycznej roli monarchii, przypisując tradycyjnemu 
buddyjskiemu władcy pasywną rolę przywódcy duchowego i moralnego, dla siebie 
rezerwując funkcję symbolu „aktywnego”, modernizującego się narodu. Niezależnie 
od tego Sarit poniekąd starał się wykreować dla siebie pozycję „ojca narodu” (pho 
khun), przypominającą tę stworzoną niegdyś przez Wichita dla Phibuna52. 

Na przełomie lat 50. i 60. koncepcja „tajskiej demokracji” (prachathipatai thai) 
jako czynnika gwarantującego ład społeczny i odbudowującego spójność narodu sta-
ła się głównym elementem rządowej ideologii53. Demokracja w „tajskiej formule” 
była pozbawiona swych najważniejszych cech konstytutywnych. Stawała się ideałem 
ładu i porządku społecznego, integracji narodowej i sprawiedliwych rządów woj-
skowych. Stawała się też swoistego rodzaju skrótem myślowym – tak jak skrótem 

48 Bowie Katherine, Rituals of National…, s. 157.
49 Patrice de Beer, History and Policy of the Communist Party of Thailand, „Journal of Contempo-

rary Asia”, 8/1978, ss. 143–157.
50 Krasuang Mahatthai, The Manual of the Subdistrict…, s. 13. 
51 Tamże, s. 12.
52 Peter Jackson, Buddhism, Legitimation and Confl ict: The Political Functions of Urban Thai Bud-

dhism, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1989, ss. 77–78. 
53 Andrew Turton, The Current Situation In the Thai Countryside, „Journal of Contemporary Asia”, 

8/1978, ss. 121–129; Kanoksak Kaewthep, Mass Movements and Democratization: The Role of the Far-
mers’ Movement in Thailand 1973–1976, „Social Science Research”, 10/1988, ss. 27–47.
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myślowym każdej działalności opozycyjnej w tajskiej polityce pozostał komunizm. 
W ustawodawstwie antywywrotowym z 1952 roku działalność komunistyczna była 
wszakże zdefi niowana jako „każdy akt skierowany przeciwko rządowi, próba nacjo-
nalizacji czyjejkolwiek własności oraz działalność powodująca poczucie niestabil-
ności i braku jedności w narodzie”. W poprawce z 1969 roku rozszerzono jeszcze 
defi nicję komunizmu o „przekonywanie innych do porzucenia wiary religijnej albo 
angażowanie się w działalność podważającą tajskie zwyczaje narodowe”. Tym sa-
mym w myśl ofi cjalnej ideologii demokracja stawała się formułą zaprzeczenia bliżej 
nieokreślonego komunizmu, komunizm zaś formułą zaprzeczenia równie nieokreślo-
nej demokracji54. 

Wprowadzanie tajskiej formuły demokracji miało się odbywać, podobnie jak 
w innych doktrynach „demokracji rozwojowych”, przede wszystkim przez edukację 
społeczeństwa55. Społeczeństwo miało zrozumieć i przyjąć nowe zasady demokracji, 

[…] która jest systemem władzy pozwalającym na korzystanie przez obywateli z szerokich 
wolności i praw. Jeśli jednak ludzie nie wiedzą, jak z nich korzystać, to mogą one spowodować 
jedynie ograniczenie praw innych, [gdyż] demokracja jest bronią obosieczną – może być wy-
korzystana z korzyścią jedynie przez tych, którzy wiedzą, jak jej używać, a stać się przekleń-
stwem dla tych, dla których pozostaje to tajemnicą56. 

Projekt przygotowany w latach 60. przez Departament Administracji Lokalnej 
działający przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zakładał, że dzięki „wychowa-
niu dla demokracji” państwo będzie mogło dotrzeć do wszystkich lokalnych autory-
tetów na prowincji. Program był wzorowany na dogłębnej analizie podobnych pro-
jektów rozwoju demokracji na Malajach57. Obywatele powinni poznać zasadnicze 
cechy systemu demokratycznego58. W ramach Projektu Rozwoju Demokratycznych 
Obywateli starano się przede wszystkim promować rozmaite formy demokracji lo-
kalnej. Dzięki temu – wierzono – powinna się udać integracja wokół państwowej 
symboliki i struktur wszystkich mieszkańców w jedną, wielką federację, jak ją na-
zywa Phillip Hirsch, „narodu wiosek”59. W sferze symbolicznej państwo miało być 
przedstawiane jako urzeczywistnienie wszystkich aspiracji tajskiego narodu. Na nim 

54 Thak Chaloemtiarana, Thailand: The Politics of Despotic Paternalism, Social Science Associa-
tion of Thailand, Bangkok 1979, s. 217.

55 Szerzej na temat koncepcji demokracji rozwojowej zob. Dale T. Snauwaert, Democracy, Educa-
tion, and Governance: A Developmental Conception, State University of New York Press, Albany 1993; 
Adam Przeworski, Democracy and Development: Political Institutions and Well-being in the World, 
1950–1990, Cambridge University Press Cambridge 2000; Richard L. Sklar, Developmental Democ-
racy, „Comparative Studies in Society and History”, 6/2009, Cambridge University Press, ss. 686–714.

56 Krasuang Mahatthai, The Manual of The Subdistrict Committee in Accordance with the Project to 
Develop Democratic Citizens, Khumu, Bangkok 1973, s. 10.

57 Report of Community Development Meeting of Training Village Organizers in DPP Areas, Udon, 
26–27 maja 1966, s. 2.

58 Tamże, s. 3.
59 Phillip Hirsch, What Is the Thai Village, [w:] Craig J. Reynolds (red.), National Identity…, s. 22; 

tenże, Bounded Villages…, ss. 39–40.
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miał też spoczywać paternalistycznie pojmowany obowiązek materialnego, ducho-
wego i politycznego wspierania swych obywateli. 

Praktyczną realizacją zadań postawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych miał się zająć powołany w 1962 roku Departament Rozwoju Wspólnot Wiej-
skich60. W trakcie działań przygotowawczych postanowiono dokonać zasadniczej 
zmiany w postawach urzędników administracji państwowej pracujących w nawet 
najbardziej odległych zakątkach kraju. W 1963 roku konsekwentnie wprowadzano 
w życie Program Zbliżenia (khrongkan khao thung prachachon), który miał wyelimi-
nować przeżytki „feudalnego podejścia biurokratów wobec chłopów” oraz zastąpić 
je „demokratyczną wyrozumiałością” i „budową wspólnoty wzajemnego zaufania, 
dzięki której ludzie będą mogli powierzyć swe losy instytucjom demokratycznego 
państwa”61. Urzędnicy zostali zobowiązani do uprzejmego traktowania petentów, na-
uki lokalnych dialektów, przestrzegania miejscowych zwyczajów, a przede wszystkim 
do ostrego zwalczania wszelkich przejawów korupcji62. Rząd nie ukrywał, że zasadni-
czym celem takiej strategii jest umocnienie poczucia „braterstwa” i atmosfery „naro-
dowej jedności” w celu skutecznego przeciwstawienia się komunistycznej infi ltracji63.

Już od początku lat 60. Departament Administracji Lokalnej starał się mobilizo-
wać mieszkańców prowincji pod hasłami narodowymi, wzywając do wstępowania 
do szeregów rozmaitych organizacji patriotycznych. Powołano dziesiątki parami-
litarnych oddziałów Obrony Terytorialnej i batalionów Organizacji Rozwoju Wsi. 
Skala przedsięwzięcia – niespotykana do tej pory – znacznie wykraczała nawet poza 
rozmiary programu społecznej mobilizacji Dzikich Tygrysów. Do 1964 roku Depar-
tamentowi udało się zjednoczyć w ramach organizacji objętych patronatem blisko 
10 milionów obywateli64. Przedstawiciele Departamentu Administracji Lokalnej 
współuczestniczyli też w realizacji zainicjowanego przez Amerykanów Programu 
Indoktrynacji Psychologicznej, opartego na mobilnych zespołach prowadzących 
pracę ideologiczną w wiejskich wspólnotach i przekonujących miejscową ludność 
o konieczności zachęcania wszystkich Tajów do walki o demokrację przeciwko ko-
munistom65. 

Do odbudowy związków prowincji z państwem i budowy „narodowej jedności” 
postanowiono także wykorzystać buddyjską sangha. W 1964 roku tysiące „rozwojo-
wych mnichów” zostało wysłanych z Bangkoku na wieś. W ramach Programu Dham-
matuta podróżowali oni od wioski do wioski, prowadząc wykłady na rozmaite tematy 
– od religii, zdrowia czy higieny począwszy, na demokracji, monarchii czy integracji 

60 Titaya Suvanajata, Perceived Leader Role of Community Development Workers in Thailand, Cor-
nell University, mimeo, Ithaca 1964, s. 3; Travis King, The Community Development Programme of 
Thailand, USOM, mimeo, Bangkok 1971, ss. 23–31.

61 Thavin Sunthonsatthun, Outline of the Programme to Approach the People, mimeo, Bangkok 
1960, ss. 1–2. 

62 Tamże, s. 3.
63 Tamże, s. 11.
64 Kelly Michael Connors, Democracy and National…, s. 69. 
65 Korespondencja Earla J. Wilsona dotycząca realizacji Programu Indoktrynacji Psychologicznej, 

http://www.library.georgtown.edu/dept/speccoll/fl /f70}1.htm#id28391, 20.03.2010.
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narodowej skończywszy66. Przede wszystkim „rozwojowi mnisi” mieli pozyskiwać 
zaufanie miejscowych wspólnot, a następnie przekonywać ich mieszkańców do po-
lityki władz. W działaniach rządu postępowanie to stanowiło istotne novum. Należy 
przypomnieć, że od czasu reform Chulalongkorna Bangkok starał się, aby kler bud-
dyjski poddał się wyznaczonym centralnie formom życia klasztornego. Równocześnie 
zabiegano, aby sangha nie angażowała się szczególnie w życie tradycyjnych wspólnot 
wiejskich. W latach 60. mnisi ponownie mieli się zaangażować w działalność społecz-
ną na prowincji, tym razem jako przedstawiciele państwa, którzy 

[…] poprzez umocnienie przywiązania do Dharmy sprawią, iż ludzie staną się lojalni wobec 
narodu, króla i rządu […], poprzez związki z buddyzmem zaś będą lepiej rozumieli się wzajem-
nie, dzięki czemu poczują prawdziwego ducha narodowej wspólnoty67.

Propagowanie ideologii demokratyczno-narodowej oraz budowa trwałych więzi 
pomiędzy obywatelem a państwem musiały z czasem uzyskać całkiem wymierne 
wsparcie w postaci konkretnych projektów rozwoju lokalnego – budowy ośrodków 
zdrowia, szkół, dróg czy kanałów irygacyjnych. Z wydatną pomocą Stanów Zjed-
noczonych w 1968 roku zainicjowano Program Intensywnego Rozwoju Wsi, dzięki 
któremu wiele położonych na odległej prowincji wiosek w ciągu zaledwie kilku lat 
dokonało prawdziwego skoku cywilizacyjnego, co znacznie przyczyniło się do ści-
ślejszej integracji peryferyjnych wspólnot ze strukturami państwa narodowego. 

6.3. Polityczne dylematy państwa narodowego
W grudniu 1963 roku zmarł premier Sarit Thanarat, a władzę w państwie przejął jeden 
z jego najbliższych współpracowników – generał Thanom Kittikachorn. Zmiana na 
stanowisku nie wiązała się z istotniejszą transformacją systemu politycznego. Nowy 
szef rządu przez kolejną dekadę utrzymywał autorytarny styl rządzenia poprzednika. 
Elity polityczne państwa nie tylko zlewały się z administracją wojskową, ale także 
dochodziło do stopniowego przejmowania przez czołowych polityków kontroli nad 
publicznym i prywatnym kompleksem przemysłowym. Na bezprecedensową skalę 
w zarządach i radach nadzorczych spółek pojawiali się członkowie rządu, którzy 
w krótkim czasie dorabiali się ogromnych majątków. Thanom zasiadał w zarządach 
17 fi rm, wicepremier Praphat Charusathien – 19 fi rm, a komendant policji generał 
Phao Siyanon – aż 26 fi rm. Zjawisko to, określane przez Freda Riggsa mianem „po-
lityki pieniądza”, powodowało stopniowe zawłaszczanie państwa i jego instytucji 
przez wąską grupę wojskowych-polityków68. Początkowo sukcesy odnoszone na 

66 Kamala Tiyavanich, Forest Recollections: Wandering Monks in Twentieth-century Thailand, 
Silkworm Books, Chiangmai 1997, ss. 18–46, 273–274.

67 Somboon Suksamran, Buddhism and Political Legitimacy, Chulalongkorn University, Bangkok 
1993, s. 66.

68 Fred Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity…, ss. 414–416; John Laird, Mo-
ney Politics, Globalization, and Crisis: the Case of Thailand, Graham Brash, Singapore 2000, ss. 115–
–125; Kevin Hewison, Maniemai Thongyou, Developing Provincial Capitalism, A Profi le of Economic 
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polu gospodarczym zapewniały władzy ograniczoną legitymizację. Społeczeństwo 
było gotowe tolerować wykluczenie z udziału w życiu politycznym tak długo, jak 
długo władza mogła zapewnić obywatelom względny dobrobyt i bezpieczeństwo 
socjalne. Jednak na początku lat 70. w kraju zaczęły narastać konfl ikty. Po długim 
okresie względnej stabilizacji Tajlandię dotknął kryzys gospodarczy – rosła infl acja 
i bezrobocie69. Jawna korupcja Praphata i dynastyczne małżeństwo syna Thanoma 
– Naronga – z córką Praphata budziły niechęć przede wszystkim stołecznych elit in-
telektualnych, choć z wolna niezadowolenie społeczne obejmowało też robotników, 
pracowników administracji, a nawet część kadry ofi cerskiej. Coraz bardziej otwarcie 
domagano się demokratyzacji państwa. Niektórzy jawnie występowali przeciwko 
rosnącemu zaangażowaniu Bangkoku w konfl ikt indochiński. Inni agitowali prze-
ciwko nadmiernemu, ich zdaniem, podporządkowaniu gospodarki kraju interesom 
japońskich przedsiębiorstw. Główną rolę w budowaniu antyrządowej opozycji od-
grywały środowiska studentów stołecznych uczelni, częściowo inspirowane prote-
stami ich rówieśników w Europie i Ameryce70. 

Tajska młodzież już wcześniej z ochotą angażowała się w działalność politycz-
ną71. Jednak dopiero w 1969 roku, po masowych protestach przeciwko podwyżce 
cen biletów autobusowych, powstała jej pierwsza niezależna organizacja polityczna 
– Narodowe Centrum Studentów Tajlandii (National Students Center – NSC). Mia-
ła ona odgrywać zasadniczą rolę w organizacji studenckich protestów. Na początku 
lat 70. NSC odniosła pierwsze sukcesy, nawołując do skutecznego bojkotu japoń-
skich towarów i oprotestowując rządowy projekt reformy systemu sądowniczego. 
W czerwcu 1973 roku doszło do masowych demonstracji antyrządowych na Sanam 
Luang, w których pierwszoplanową rolę odegrali również studenci stołecznych 
uczelni72. Konfrontacja między władzą a opozycją osiągnęła punkt krytyczny dopie-
ro w październiku 1973 roku. Po aresztowaniu przez policję kilkunastu aktywistów 
studenckich 9 października odbyły się wiece protestacyjne na terenie Uniwersytetu 
Thammasat. Do manifestacji dołączyli uczniowie szkół podstawowych i średnich 
oraz tysiące zwykłych mieszkańców Bangkoku. 13 października tłum na Ratchada-
mnoen Klong, niosący portrety króla, urósł do 400 00073. Nazajutrz mimo media-
cji królewskiej doszło do starć demonstrantów z policją. Śmierć poniosło ponad stu 

and Political Roles of a New Generation in Khon Kaen, [w:] Ruth T. McVey, Money & Power in Provin-
cial Thailand, Nordic Institute of Asian Studies, Singapore 2000, s. 197.

69  Clark D. Neher, Stability and Instability in Contemporary Thailand, „Asian Survey”, 15/1975, 
s. 1101; Linda Darling-Hammond, Student Protest and Political Change in Thailand, „Pacifi c Affairs”, 
47/1976, ss. 5–19.

70 Prizzia Ross, Narong Sinsawasdi, Thailand: Student Activism and Political Change, DK Books, 
Bangkok 1974, s. 28. 

71 W 1940 roku po kapitulacji Francji w drugiej wojnie światowej studenci uczestniczyli w wielkich 
demonstracjach, domagając się zwrotu terytoriów utraconych na rzecz Paryża. W 1957 roku dołączyli do 
wielotysięcznych demonstracji przeciwko fałszerstwom wyborczym Phibuna. Prizzia Ross, Thailand in 
Transition: the Role of Oppositional Forces, Honolulu 1985, University of Hawaii Press, s. 41.

72 Prizzia Ross, Narong Sinsawasdi, Thailand: Student Activism…, s. 36.
73 Tamże, ss. 66–67. 
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protestujących. Wiele tysięcy osób zostało rannych. Mimo braku formalnej władzy 
politycznej król wezwał obydwie strony konfl iktu do zaprzestania walk. Pod presją 
królewską czołowe postacie junty wojskowej z premierem Thanomem na czele zo-
stały zmuszone do opuszczenia kraju. Nowym premierem został sympatyzujący ze 
studentami rektor Uniwersytetu Thammasat – Sanya Thammasakdi74. 

Na fali entuzjazmu wielu aktywistów demokratycznych w Tajlandii było prze-
konanych, że dla kraju rozpoczyna się nowa era. Sanya konsekwentnie starał się 
upowszechniać idee społeczeństwa obywatelskiego. Tysiące studentów zgłaszały 
się jako wolontariusze, aby z pokazami slajdów i organizowaniem warsztatów pro-
pagować demokrację w obszarach wiejskich75. Studenci podejmowali wysiłek, aby 
podnieść świadomość polityczną chłopów i zaktywizować ruchy związkowe. Ulice 
miast coraz częściej przemierzały tłumy demonstrantów domagających się radykal-
nej przebudowy tajskiego społeczeństwa. Część aktywistów studenckich wierzyła, 
że w sojuszu z robotnikami i chłopami uda się im w niedalekiej przyszłości przepro-
wadzić rewolucję komunistyczną. W kraju zniesiono cenzurę i otwarcie rozpoczęto 
publikację zakazanych do tej pory prac Marksa, Mao i Ho Chi Minha76. 

Demokratyzacja pociągała jednak za sobą głębokie podziały w społeczeństwie. 
W miejsce dawniejszych ostrych podziałów etnicznych i kulturowych pojawiały 
się niemniej radykalne podziały polityczne. W opozycji do lewicujących studentów 
powstały liczne organizacje inspirowane przez prawicowe koła wojskowe, a także 
częściowo przez dwór królewski. W 1972 roku założono Ruch Wiejskich Skautów 
(luksu’achaoban), wzorowany na starych wzorcach Korpusu Dzikich Tygrysów. 
Jedynym umundurowaniem Wiejskich Skautów była chusta pobłogosławiona oso-
biście przez króla i przekazana w na poły religijnym rytuale. Określenie „wiejscy” 
miało przede wszystkim znaczenie symboliczne, gdyż w istocie większość człon-
ków organizacji pochodziła z miast i wywodziła się z klasy średniej. Miało ono 
wskazywać, że członkowie organizacji deklarują przywiązanie do tradycyjnych 
wartości i zachowują szczególną więź z narodem i królem77. Lokalni przywódcy 
Ruchu Wiejskich Skautów byli wyznaczani przez komendę Policji Granicznej sta-
nowiącej agendę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Organizacja propagowała 
dawne idee wierności narodowi, monarchii i buddyzmowi. Programy szkoleniowe 
koordynowane przez komendę Policji Granicznej miały ściśle polityczny charakter. 
Składały się na nie wykłady prawicowych mnichów i polityków, ćwiczenia z musz-
try, nauka patriotycznych pieśni czy wizyty w okolicznych garnizonach. W trakcie 
szkoleń zwracano też uwagę na fakt zagrożenia tradycyjnych wartości przez groźbę 
komunistycznej rebelii. W praktyce jednak podstawowym zadaniem członków or-

74 Josef Silverstein, Students in Southeast Asian Politics, „Pacifi c Affairs”, 49/1976, s. 194; David 
Morell, Chai-Anan Samudavanija, Political Confl ict In Thailand: Reform, Reaction, Revolution, Oelge-
schlager, Gunn&Hain, Cambridge 1981, ss. 147–150.

75 Tamże, ss. 150–152.
76 Barend J. Terwiel, Thailand’s Political History…, ss. 284–285.
77 Benedict Anderson, Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects…, s. 20; Pisalchai Natee, 

Village Scouts, „Thai Information Resource, 1/1977, s. 36.
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ganizacji było informowanie jednostek policji o aktywności lewicowej partyzantki 
i denuncjowanie jej działaczy78. 

Na scenie politycznej Tajlandii pojawiały się jeszcze skrajniejsze organizacje pa-
ramilitarne i prawicowe milicje. Zradykalizowały się one szczególnie po 1975 roku 
i po zainstalowaniu komunistycznych reżimów w Sajgonie, Phnom Penh i Vien-
tiane. Prym wśród nich wiodły bojówki Czerwonych Byków (taj. Krathing Dang) 
i Nowej Siły (taj. Nawaphon)79. Obydwie organizacje otwarcie głosiły konieczność 
stawienia zbrojnego oporu komunistycznemu zagrożeniu. Obydwie też były nie-
formalnie inspirowane przez Komendę Operacyjną Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(ISOC), wywiad wojskowy i policję. Stały za nimi najważniejsze postacie obalone-
go reżimu z generałami Withoonem Yasawatem i Chatchai Choonhawanem – szwa-
grem ostatniego szefa policji generała Phao80. Przywoływanie w tym przypadku 
jakichkolwiek porównań z paramilitarnym ruchem nacjonalistycznym wykreowa-
nym przez Vajiravudha ma bardzo ograniczone podstawy. Członkowie milicji wy-
posażeni w broń i materiały wybuchowe zajmowali się przede wszystkim atakami 
na centrowych i lewicowych polityków oraz działaczy studenckich, choć nieobce 
były im też zwykłe napady bandyckie. Szeregi Czerwonych Byków zasilali zresztą 
głównie ludzie z marginesu społecznego, w mniejszym stopniu zainteresowani ideo-
logią, a w większym oferowanymi przez mocodawców obietnicami łatwej kariery 
czy bardziej doraźnymi korzyściami w postaci alkoholu bądź talonów na wizyty 
w domach publicznych81. 

W kraju narastał stan anarchii. Zarówno lewica, jak i prawica wykorzystywały 
słabość rządu i pogarszającą się sytuację gospodarczą do zbijania kapitału politycz-
nego. Nietrwałe koalicje rządowe wyłonione w wyborach 1975 i 1976 roku, kiero-
wane kolejno przez braci Kukrita i Seni Pramojów, nie były w stanie wyhamować 
procesu pogłębiającej się polaryzacji tajskiego społeczeństwa. 

Kryzys polityczny osiągnął apogeum po powrocie do kraju byłego premiera Tha-
noma. 5 października 1976 roku król ciepło przyjął skompromitowanego polityka, 

78 Marjorie A. Muecke, The Village Scouts of Thailand, „Asian Survey”, 20/1980, ss. 407–427; Kat-
herine A. Bowie, Rituals of National Royalty, Columbia University Press, New York 1997, ss. 35–48; 
Thak Chaloemtiarana, Refl ections on the Sarit Regime and the Process of Political Change in Thailand: 
Some Conceptual and Theoretical Reassessments, „Southeast Asian Studies”, 16/1978, ss. 400–410; 
Paul M. Handley, The King Never Smiles: A Biography of Thailand’s Bhumibol Adulyadej, Yale Univers-
ity Press, New Haven 2006, ss. 222–223.

79 Benedict Anderson, Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects of the October 6 Coup, 
„Bulletin of Concerned Asian Scholars”, 9/1977, ss. 18–19; tenże, The Spectre of Comparisons: Natio-
nalism, Southeast Asia, and the World, Verso, New York 1998, ss. 157–158.

80 Somporn Sangchai, Thailand: Rising of the Rightist Phoenix, Southeast Asian Affairs, Institute of 
Southeast Asian Studies, Singapore 1976, ss. 361–62; The Nation, 17 czerwca 1975 i 27 grudnia 1974; 
„Bangkok Post”, 23 i 24 stycznia 1975. 

81 Natee Pisalchai, Village Scouts, „Thai Information Resource”, 1/1977, ss. 34–37; Sarika Krirk-
chai, Do Not Corrupt the Village Scouts, „Prachachart Weekly Digest”, 6 kwietnia 1976, ss. 14–15; 
Norman Peagam, Rumblings from the Right, „Far Eastern Economic Review”, 25 lipca 1975; wywiad 
z ministrem Thaninem Kraiwichienem, w: „FBIS (Foreign Broadcast Information Service) Daily Re-
port”, 18 października 1976. 
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co wywołało wściekłość ugrupowań lewicowych82. Nazajutrz w odpowiedzi na ma-
sowe demonstracje oddziały policji wspierane przez uzbrojone bojówki Wiejskich 
Skautów i Czerwonych Byków wtargnęły na teren Uniwersytetu Thammasat, doko-
nując prawdziwej masakry zgromadzonych tam studentów. Według ofi cjalnych da-
nych zginęło 40 protestujących, setki zaś zostały ranne83.  

Na scenie politycznej Tajlandii kończył się trzyletni okres chaosu i anarchii, 
który był zarazem pierwszym w powojennej Tajlandii okresem demokratycz-
nych rządów. W rezultacie zajść studenckich władza znalazła się ponownie w rę-
kach wojskowych. Zawieszono swobody demokratyczne. Wprowadzono cenzurę. 
W więzieniach znalazły się tysiące działaczy lewicowych. Część z nich zbiegła za 
granicę. Inni przyłączyli się do działającej na pograniczu z Laosem partyzantki ko-
munistycznej. Autorytarne i skrajnie represyjne rządy pierwszych dwóch premierów 
„wojskowych” – Thanina Kraiwichiena i Kriengsaka Chomananda – pogłębiły jedy-
nie proces dezintegracji społecznej. Powrót do polityki zgody narodowej i amnestię 
dla przeciwników politycznych zaoferował dopiero trzeci z nich – generał Prem 
Tinsanulanonda, który stanął na czele rządu w 1979 roku. Przed Premem stanęło też 
niezwykle ważne zadanie znalezienia formuły ponownie integrującej rozbite struk-
tury państwa narodowego. 

Po burzliwych wydarzeniach lat 1973–1976 źródłem poszukiwań tożsamości na-
rodowej znowu stała się monarchia. W latach 70. ofi cjalna ideologia „narodu, religii 
i monarchii” została zawłaszczona przez bliskie wojsku ugrupowania prawicowe84. 
Ponieważ prawica w odczuciu znacznej części społeczeństwa miała inklinacje auto-
rytarne, restauracja ideologii narodowej wiązała się z koniecznością integracji wokół 
osoby monarchy także zwolenników „postępowych” programów demokratyzacji, 
rozwoju społecznego i odnowy moralnej państwa. Rozpoczęto umiejętne budowanie 
medialnego kultu osoby Bhumibola. Z prezentowanej nowej, „ofi cjalnej” interpre-
tacji historii wyłaniał się bardzo pozytywny wizerunek monarchy jako promotora 
idei demokratycznych. Wskazywano na trudną do udowodnienia sympatię władcy 
dla ruchu studenckiego i rzeczywistą rolę odegraną przez króla w rozwiązywaniu 
kryzysu politycznego w 1973 roku. Nadal otoczony aurą jedynego źródła ciągłości 
i stabilności w tajskiej polityce dwór był zdolny do wykorzystania walki politycznej 
przełomu lat 60. i 70. dla własnych celów i całkowitego zmonopolizowania sfery na-
rodowej ideologii. Król, częściowo dzięki rosnącej sympatii rojalistycznie nastawio-
nych liberałów, zyskiwał wizerunek czołowego mediatora pomiędzy wrogimi siłami 

82 Nazajutrz gazety przyniosły raport o protestach studenckich i, jak się po latach okazało, ze sfał-
szowanym zdjęciem powieszonej na szubienicy podobizny następcy tronu.

83 Prawdziwa liczba ofi ar zamieszek nie jest znana do tej pory. Nowy premier wybrany w 2008 
roku, Samak Sundaravej, uczestniczący w tych wydarzeniach po stronie policyjnej, w wywiadzie dla 
telewizji Al Jazeera usiłował przekonywać, że w wyniku zajść zginęła zaledwie jedna osoba, i to na 
skutek „nieszczęśliwego wypadku”, co stało się jedną z przyczyn jego odwołania. Interview with Samak 
Sundaravej, Prime Minister of Thailand, „Al Jazeera”, 9 luty 2008, http://ratchasima.net/2008/02/14/
tak-bai-ohh-you-have-heard-about-that-incident-did-you/ (8.03.2010); Paul M. Handley, The King Nev-
er Smiles…, ss. 349–350.

84 Kelly Michael Connors, Democracy and National Identity In Thailand, Routledge, London 2008, 
s. 135. 
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politycznymi. Stawał się strażnikiem demokracji i postępowych idei społecznych, 
przy równoczesnym zupełnym ignorowaniu faktu, iż instytucja monarchii dotych-
czas symbolizowała w istocie ich całkowitą negację85. Tajska monarchia była dotąd 
raczej główną siłę tego, co Kelvin Hewison opisywał jako „konserwatywne państwo 
kapitalistyczne” dyscyplinujące wiejską populację hasłami narodowego bezpieczeń-
stwa i moralnego odrodzenia86. 

Dla wielu centrowych, a nawet lewicowych intelektualistów przełom lat 70. i 80. 
przyniósł pogodzenie z monarchią. Stopniowo zaczynali oni doceniać rolę króla jako 
sprzymierzeńca w negocjowaniu drogi ku politycznej instytucjonalizacji demokra-
cji. W istocie akceptowali oni koncepcję zaprezentowaną uprzednio przez Thano-
ma, który uważał, że monarchia stanowi jedyny punkt odniesienia w społeczeństwie 
zdominowanym przez liczne, nakładające się na siebie sieci patronażu. Jak zauważa 
Chairat Charoensin-O-Larn, dwór od połowy lat 70. skwapliwie akcentował swoje 
umiarkowanie wobec licznych kwestii społecznych. Nieustannie wysyłał też sygnały 
do różnych przedstawicieli skłóconych z sobą segmentów społeczeństwa o swym 
oddaniu dla utrzymania integralności narodu tajskiego87. W środowisku skonfl ikto-
wanych frakcji biurokracji państwowej król miał symbolizować ideał „tajskości”, nie 
pozwalając jednocześnie na zawłaszczenie go przez żadną z walczących grup. 

Analizując przemówienia króla Bhumibola z ostatnich 30 lat, Kanok Wongtran-
gan zwraca uwagę na ich ewolucję w latach 70. i 80. oraz coraz wyraźniejsze akcen-
towanie potrzeby jedności i zgody narodowej jako warunku koniecznego dla prze-
trwania państwa88. Król wielokrotnie zauważał, że:

[…] bardzo trudno jest wszystkim zachować jedność, ponieważ potrzeby różnych grup spo-
łecznych są wyraźnie inne. Osiągnięcie skarbu jedności będzie jednak możliwe tylko wtedy, 
gdy zrozumiemy, że każdy z nas jest Tajem; gdy w złej chwili jego myśli będą biec ku poczuciu 
tajskości; gdy w złej chwili będzie mógł się oprzeć na jedności swego narodu89. 

Hasłem do budowy nowej tożsamości narodowej stała się szeroka platforma ideo-
logiczna, utrwalona pod nazwą „demokracji z królem jako głową państwa”. Thirayut 
Bunmi, kiedyś jeden z przywódców rewolty studenckiej, przyznaje, że termin ten 
został spopularyzowany pod koniec lat 70. jako antidotum na zdominowaną przez 
wojskowych sferę polityki. Hasło to, jego zdaniem, miało oznaczać powszechny 
udział obywateli w systemie politycznym, z uwagi na to, że „król stanowi ucieleś-
nienie wszystkich Tajów”90. Jak zauważa Craig Reynolds, próby promowania mo-

85 Tamże, sss. 136–137.
86 Kevin Hewison, The Monarchy and Democratization, [w:] tenże (red.), Political Change in Thai-

land: Democracy and Participation, Routledge, London 1997, ss. 63–73. 
87 Chairat Charoensin-O-Larn, Understanding Post War Reformism in Thailand, Editions Duang-

kamol, Bangkok 1988, s. 155.
88 Royal Edicts on Politics and Government of the King, Sathaban, Bangkok 1988, ss. 190–195.
89 Bhumibol Adulyadej, Royal Speech Given to the Audience of Well Wishers on the Occasion of the 

Royal Birthday Anniversary, 4 December 1991, [w:] Royal Addresses on Various Occasions, mimeo, 
Bangkok 1991, s. 52.

90 Thirayut Bunmi, Thangsong Phra khong prachathipatai nai thatsana sangkhom withaya kan-
meuang [Demokracja tajska na rozdrożu: Perspektywa społeczno-polityczna], „Warasan sangkhomsat”, 
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narchii jako symbolu tajskiej tożsamości wynikały z dramatycznej utraty prestiżu 
przez tajskie państwo wymagające oparcia w instytucji, która dodawałaby mu „nuty 
transcendencji i trwałości oraz mogłaby się pochwalić swą niezależną od bieżących 
wydarzeń historią i specyfi ką funkcjonowania”91. Dzięki adaptacji tradycyjnej insty-
tucji do celów promocji idei jedności narodowej elity polityczne zapewniały państwu 
porządek i dyscyplinę, a sobie przynajmniej czasową legitymację do dalszego spra-
wowania władzy. 

Osoba króla miała w niej stanowić symbol moralnej jedności i wspólnoty losu 
wszystkich Tajów tworzących pluralne i demokratyczne społeczeństwo. Promocja 
jedności narodowej jedynie przy wykorzystaniu symboliki monarchy była jednak 
dalece niewystarczająca. Symbole wymagały wypełnienia treścią. Od połowy lat 70. 
konstruowaniem i promocją nowej ideologii narodowej zajęły się rozliczne, specjal-
nie w tym celu powołane, instytucje. Początkowo przygotowywaniem wstępnych 
projektów związanych z kwestiami tożsamości narodowej zajmowała się Rada Bez-
pieczeństwa Narodowego. Ciało to, działające przy urzędzie premiera pod kierun-
kiem generała Kriengsaka Chomananda, składało się z przedstawicieli elity urzęd-
niczej, generałów i zaproszonych ekspertów ze środowisk akademickich92. Wkrótce 
szczegółowymi pracami analitycznymi zajął się Komitet Promocji Narodowej Tożsa-
mości, przekształcony z kolei w 1980 roku w Narodową Radę Tożsamości93. 

Główną rolę w pracach ideologicznych odgrywał profesor Kramol Thongtham-
machart. Od początku nie ukrywał on, że ideologia narodowa powinna stanowić 
świadomie wypracowany produkt socjotechniczny skierowany do obywateli94. Kra-
mol w swoich pismach zwraca uwagę na konieczność podporządkowania wszelkich 
celów politycznych i społecznych jednej wspólnej platformie ideologicznej. Nie-
dostatkiem pracy ideologicznej tłumaczy też proces polaryzacji społeczeństwa na 
przełomie lat 60. i 70., którego rezultatem stały się tragiczne wydarzenia 1976 roku. 
Prace Kramola pełne są odniesień do zakończonych sukcesem przykładów budowy 
ideologii narodowej w Indonezji, Birmie, Malezji95. Nawet w Chińskiej Republice 
Ludowej – czytamy – „władze potrafi ły wykorzystać komunizm jako skuteczny in-
strument ideologiczny w integracji i mobilizacji ludzi do pracy na rzecz wspólnych 
idei państwa narodowego”96. Bardziej ogólnie Kramol zauważa, że celem ideologii 
narodowej powinno być „zmotywowanie społeczeństwa do stawienia czoła pogłębia-
jącej się dekadencji […], wsparcie w ten sposób wspólnego wysiłku na rzecz postę-
pu społecznego [i] stworzenie podstaw dla rozwoju demokratycznych instytucji”97. 

24/1987, ss. 6–24. 
91 Craig Reynolds, Introduction…, s. 14.
92 Narodowa Rada Bezpieczeństwa została powołana jeszcze w 1959 roku jako ciało doradcze przy 

premierze.  
93 Mahawithiyalai Sukhothathammathirat Mahawithiyalai Sukhothathammathirat, Prasopkan watha-

natham suksa [Cultural Studies Experience], Sunsuksa, Bangkok 1990, s. 365. 
94 Kramol Thongthammachart, National Ideology and Thai Development…, ss. 21–42.
95 Tamże, s. 32.
96 Tamże, s. 33.
97 Tamże, ss. 33–34.
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Kramol zwraca też uwagę, że dotychczasowa platforma ideologiczna „trzech dróg” 
(taj. udomkan trai pak) koncentrująca się na promocji wierności „narodowi, religii 
i monarchii jest nazbyt wąska pojęciowo” i wymaga pilnie „znalezienia konkretnych 
odniesień pomiędzy tymi trzema fi larami narodu a zwykłym życiem i codziennymi 
problemami jego członków”98. Analitycy rządowi wysuwali potwierdzony badaniami 
argument, że przeciętni obywatele byli zupełnie niezainteresowani banalnym i na-
chalnym promowaniem ofi cjalnej triady „naród-religia-monarchia”, zaś, jak przekor-
nie zauważali, jedyną ideologiczną triadą akceptowana przez społeczeństwo stało się 
„trzy S” – saduak, sabai, sanuk (wygoda, komfort i przyjemność)99.  

W 1976 roku na gruncie wstępnych uwag Kramola rozpoczęto realizację rzą-
dowego Projektu Promocji Tożsamości. Już wówczas zaznaczano otwarcie, że po-
konanie komunizmu nie jest wyłącznie kwestią natury militarnej, lecz wiąże się 
z ideologiczną wizją „budowania jedności pomiędzy ludźmi i […] uczynienia, by 
w sercach wszystkich obywateli Tajlandii biło jedno serce” 100. W tym samym roku 
urząd premiera rozpoczął publikowanie magazynu „Tajska Tożsamość”101. Redakto-
rzy pierwszego numeru ostro atakowali erozję narodowej kultury i przyrównywali 
własną pracę do budowy tamy mającej zapobiec „całkowitemu rozmyciu narodo-
wej kultury”. W tym samym roku Narodowa Rada Bezpieczeństwa wydała okólnik 
o konieczności budowy jednolitej ideologii narodowej, „którą wszyscy mieszkańcy 
Tajlandii przyjmą w celu utrzymania i budowy jednej wspólnoty”. W dokumencie 
ponownie zaznaczano, że głoszone dotychczas hasła jedności narodu, religii i króla 
są zbyt abstrakcyjne (hangklai tua koen pai) i nie stanowią żadnej inspiracji (raojai) 
dla mieszkańców Tajlandii. Narodowa Rada Bezpieczeństwa uznawała za konieczną 
promocję nowych, pozytywnych wartości, takich jak umiłowanie wolności, szacunek 
dla religii, nienawiść wobec wszelkiej przemocy, zdolność do wybaczania, gotowość 
do podejmowania ryzyka czy poszanowanie tradycji i obyczajów, wokół których mo-
gliby się zjednoczyć wszyscy obywatele kraju102.

Narodowa Rada Bezpieczeństwa przyjmowała, że wszelkie próby integrowania 
narodu powinny się opierać na dokładnym rozpoznaniu potrzeb poszczególnych grup 
społecznych. Zaznaczano, że tylko ten model ideologiczny, który w jakimś stopniu 
będzie odpowiadał bieżącym potrzebom obywateli i wychodził im naprzeciw, może 
stanowić sprawny instrument integracji państwa. Specjalnie w tym celu powołany 
zespół ekspertów zajął się szczegółową analizą aspiracji głównych grup społeczno-
-ekonomicznych – chłopów, kupców, przedsiębiorców, bankierów, robotników, 
urzędników i studentów – podejmując jedyną w swoim rodzaju próbę stworzenia 
ogólnonarodowej mapy potrzeb. Rządowi analitycy w opracowanym raporcie infor-
mowali, że stanowiący blisko 80% społeczeństwa chłopi pragną przede wszystkim 

98 Tamże, s. 4.
99 Yenjai Laohawanit, Ways to Construct National Ideology, „National Ideology”, s. 61.
100 Cultural Studies Experience, Mahawitthayalai Sukhothaithammathirat University, Bangkok 

1990, s. 365
101 Craig Reynolds, Introduction, [w:] tenże, National Identity and Its Defenders, Thailand 1939–

–1989, Silkworm Books 1993, Chiang Mai, s. 13. 
102 Determining Factors of National Ideology, [w:] National Ideology, Bangkok 1983, ss. 17–26.
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sprawiedliwych cen na swoje produkty, ograniczenia roli pośredników w handlu 
płodami rolnymi oraz zagwarantowania dostępu do podstawowych instytucji socjal-
nych, bezpłatnej opieki zdrowotnej i szkolnictwa. Robotnicy podobne oczekiwania 
uzupełniali chęcią odgrywania ważniejszej roli w artykułowaniu swych interesów na 
forum publicznym. Szeroko rozumiana kategoria przedsiębiorców wiązała swe losy 
przede wszystkim ze stabilnym systemem politycznym gwarantującym bezpieczeń-
stwo ich interesów. Urzędnicy i wojskowi wskazywali na konieczność zachowania 
przez nich odpowiedniego statusu w społeczeństwie oraz adekwatnych do stanowi-
ska dochodów. Studenci zostali scharakteryzowani jako potencjalni radykalni przy-
wódcy w walce o sprawiedliwość społeczną. Ten kompleksowy obraz społeczeństwa 
tajskiego złożonego z grup o różnym stopniu wrażliwości politycznej – od poszuku-
jących stabilizacji w omnipotentnym państwie chłopów po politycznie świadomych 
studentów – stwarzał, zdaniem jego twórców, podstawę do zbudowania komplemen-
tarnego modelu narodu. Dla każdej z grup powinien on oznaczać coś nieco innego, 
elementem łączącym zaś powinny się stać wspólne cele – w tym przede wszystkim 
dążenie do zapewnienia powszechnego dobrobytu, stabilizacji społecznej i bezpie-
czeństwa socjalnego103. 

W 1979 roku Narodowa Rada Bezpieczeństwa i gabinet zaakceptowały dokument 
przedstawiony przez Kramola Thongthammacharta i Sippamona Ketutata, zatytuło-
wany Podstawowe założenia ideologii narodowej. W obszernym wstępie znajdujemy 
ponownie szerokie uzasadnienie potrzeby wypracowania wspólnej płaszczyzny ideo-
logicznej integrującej członków narodu tajskiego. Autorzy przywołują przy tej okazji 
przykłady innych XX-wiecznych koncepcji ideologicznych, takich jak faszyzm czy 
komunizm, których pojawienie się świadczyło o „silnie zakorzenionej w społeczeń-
stwie potrzebie jedności i działania dla wspólnego dobra”104. Zaznaczają przy tym, 
że tylko zaspokojenie narodowych aspiracji Tajów w wymiarze symbolicznym, da 
im siłę do „skutecznego stawienia czoła nurtom ideologicznym, które są sprzeczne 
z tajskim duchem”105. Ideologia narodowa w sferze symbolicznej powinna przede 
wszystkim odwoływać się do 

[…] króla, religii i tajskiej kultury, [ale także] do zasad demokracji politycznej, ekonomicznej 
i społecznej, która powinna umacniać wśród obywateli ważne przekonanie, że interesy wspól-
noty stoją ponad wszystkim, [a] warunkiem do jej przetrwania jest współpraca wszystkich grup 
tworzących społeczeństwo106. 

Dalej w dokumencie znajdujemy nawiązania do wcześniejszej idei Kamola, we-
dług której ideologia narodowa, prócz wymiaru czysto symbolicznego, powinna się 
koncentrować na aspektach praktycznych. Trzeba zatem znaleźć wskazówki, w jaki 
sposób jedność zagwarantuje 

103 Michael Kelly Connors, Democracy…, ss. 147–150; Determining Factors of National Ideology, 
[w:] National…, Bangkok 1983, s. 19.

104 Kramol Thongthammachart, Sippanon Ketuat, National Ideology, Concepts and Operationaliza-
tion, [w:] National…, ss. 11–16.

105 Tamże.
106 Tamże.
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[…] utrzymanie niepodległości państwa i demokracji, obroni religię, wesprze monarchię, wy-
eliminuje dysparytety w poziomie dochodu, przyczyni się do ograniczenia cierpienia istot ludz-
kich i zapewnienia im szczęścia [oraz] da obywatelom poczucie sprawiedliwości, wolności, 
integralności, a także podtrzyma poczucie tajskiej tożsamości107. 

W końcowej części dokumentu znajdujemy konkretne zalecenia dotyczące propa-
gowania nowej ideologii narodowej. Przewiduje on konieczność powołania grup eks-
perckich w zakresie językoznawstwa i psychologii, które potrafi łyby uprościć przekaz 
ideologiczny w taki sposób, aby w formie sloganów stał się on zrozumiały dla ogółu 
społeczeństwa. Autorzy wskazują również na potrzebę ścisłej kontroli mediów pod 
kątem zgodności ich przekazu z „ideami jedności narodowej” oraz socjotechnicz-
nego zróżnicowania przekazu ideologicznego trafi ającego do poszczególnych grup 
społeczno-zawodowych. Choć wiele zaleceń komitetu Kramola-Sippamona pozosta-
ło wyłącznie na papierze, wśród zrealizowanych postulatów znalazły się obowiąz-
kowe „warsztaty narodowe” dla dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, które mia-
ły na celu uczulenie ich na „właściwe kreowanie przekazu medialnego w kwestiach 
narodowych”108. Niezależnie od oceny tego typu działań trzeba przyznać, że kroki 
podjęte przez rządową komisję stanowiły przynajmniej próbę zmiany jakości komu-
nikacji władzy z narodem. Zmierzały też wyraźnie ku wypracowaniu bardziej świado-
mych i twórczych metod uprawiania narodowej propagandy, która do tej pory ograni-
czała się do nieustannego powtarzania pieśni rojalistycznych i nacjonalistycznych109. 

Dyskusja na temat defi nicji narodowej ideologii i form jej promowania trwała 
nadal – najpierw na forum Narodowej Rady Bezpieczeństwa, a następnie Narodowej 
Rady Tożsamości. W 1983 roku ta ostatnia zorganizowała dużą konferencję, któ-
rej celem było przygotowanie rozwiązań dla rządu generała Prema. W ostatecznie 
przyjętym dokumencie wymieniono cechy generujące narodową tożsamość, a za-
tem: „kraj i jego mieszkańców, niepodległość i suwerenność, rząd i administrację 
publiczną, religię i monarchię oraz kulturę i godność”110. Zaproponowana defi nicja 
tożsamości abstrahowała od subiektywnych orientacji mieszkańców kraju, stawała 
się natomiast wspólnotową projekcją narodu jako obiektywnego bytu111. Subiektyw-
ne orientacje obywateli stawały się tym samym zjawiskiem wtórnym, choć niemoż-
liwym do całkowitego pominięcia. Skuteczną internalizacją obiektywnego bytu miał 
się zająć aparat propagandowy państwa112. 

W drugiej połowie lat 80., w miarę zbliżania się Tajlandii do zachodnich stan-
dardów politycznych, w działalności Narodowej Rady Tożsamości coraz istotniej-
sze zaczęły się stawać wątki związane z postępami demokracji i akcentowaniem ich 

107 Tamże.
108 Tamże, ss. 14–16.
109 Yukhti Mukdawijit, Cultural Politics In Thai Society, „Thammasat Journal”, 20/1994, s. 29.
110 Kramol Thongthammachart, National Ideology and Thai Development, [w:] National…, ss. 21–42. 
111 Michael Kelly Connors, Democracy…, ss. 142–143. 
112 Royal Edit of Princess Kanlayaniwatthana, Graciously Conferred to the Participants of the Se-

minar on National Identity and Thai National Development, National Identity Board, Bangkok 1981, 
ss. 26–27.
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znaczenia w budowie jedności narodowej. W 1984 roku z inicjatywy Narodowej 
Rady Tożsamości opublikowano dwie główne prace, które miały za zadanie uściśle-
nie znaczenia idei „demokracji z królem jako głową państwa”. W pierwszej z nich, 
zatytułowanej Wiedza o demokracji dla ludu, autorzy starają się podjąć próbę zde-
fi niowania demokracji w kategoriach tajskiej tożsamości narodowej113. Tutaj znów 
czytamy, że podstawową wartością demokracji nie może być jakkolwiek defi nio-
wana wola społeczeństwa. W jej miejsce proponuje się rozumienie demokracji jako 
ideału integralnego ładu społecznego. W treści odnajdujemy wprost nawiązania do 
tragicznej, z punktu widzenia autorów, dla jedności narodu sytuacji z połowy lat 70.:

Ludzie nie są rządem; branie pod uwagę opinii ludu jako instrumentu w defi niowaniu polityki 
byłoby tożsame z pozwoleniem ludowi, aby stał się rządem. To zaś nieuchronnie musi dopro-
wadzić do kryzysu politycznego i dezintegracji społecznej114. 

Druga praca wydana przez urząd premiera pt. Myślmy razem… Czyim obowiąz-
kiem jest budowanie demokracji? traktuje o demokratycznej dyscyplinie i znaczeniu 
odpowiedzialności w społeczeństwie obywatelskim. Podobnie jak Wiedza o demo-
kracji dla ludu książka ta koncentruje się znacznie bardziej na konieczności samo-
ograniczania demokracji w imię zachowania jedności narodowej niż na demokra-
tycznych rozwiązaniach instytucjonalnych115. 

 Dominujący dyskurs polityczny i nacjonalistyczny przełomu lat 70. i 80. – ideo-
logia „demokracji z królem jako głową państwa”– stała się tym samym dziwacz-
ną kompozycją tradycjonalistycznych koncepcji władzy monarszej i demokracji. 
W 1990 roku Narodowa Rada Tożsamości opublikowała księgę pamiątkową upa-
miętniającą 60. urodziny monarchy. Książka konsekwentnie pokazuje postać króla 
jako półboga – doskonałego człowieka, który dawno mógłby osiągnąć nirwanę, ale 
dobrowolnie pozostaje na ziemi, aby sprawiedliwie panować i służyć narodowi Taj-
landii. Ta intymna relacja między tożsamością narodową a królem jako ucieleśnie-
niem narodu wytwarzała szczególną sytuację. Naród demokratyczny był podatny na 
upadki i błędy. Naród symbolizowany przez króla był – tak jak władca – doskonały, 
nienaruszalny i wolny od wszelkich oskarżeń. Tak jak monarcha miał gwarantować 
ludziom bezpieczeństwo, nieść ulgę w cierpieniu i być źródłem moralności116.

113 Khwamrureuang prachathipatai pheu prachachon [Wiedza o demokracji dla ludu], National 
Identity Board, Bangkok 1984.

114 Tamże, s. 154.
115 Chuay kan khit kansang prachathipatai pen natki khong khrai? [Myślmy razem… Czyim obo-

wiązkiem jest budowanie demokracji?], mimeo, Bangkok 1984.
116 Somphop Chanthonprapha, Public Relations Department and National Identity Board, „The De-

mocratic Line”, 1981, ss. 31–33.
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6.4. Ponowoczesny naród gospodarczego sukcesu?
Po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z czynnego zaangażowania w konfl ikt dy-
namika zimnowojennej konfrontacji w Azji Południowo-Wschodniej znacznie osła-
bła. Ujawnienie zbrodni Czerwonych Khmerów w sąsiedniej Kambodży i upadek 
Związku Radzieckiego sprawiły, że wśród mieszkańców regionu na popularności tra-
cił również komunizm jako alternatywa autorytarnych rządów wojskowych. Miesz-
kańcy Tajlandii coraz częściej z zazdrością spoglądali ku od lat dynamicznie roz-
wijającym się gospodarkom Japonii i wschodnioazjatyckich tygrysów. Pod koniec 
lat 80. z wieloletniej izolacji ekonomicznej wychodziły Chiny, stając się dodatko-
wym czynnikiem dynamizującym gospodarkę regionu. Już wcześniej jednak, w cią-
gu ostatniego ćwierćwiecza XX wieku, liberalizacji tajskiej ekonomii towarzyszył 
dynamiczny proces uprzemysłowienia. Wraz z nim postępowała urbanizacja kraju. 
Miliony imigrantów ze wsi zasilały miejską klasę robotniczą. Stołeczny Bangkok 
pod koniec lat 90. stał się 10-milionową metropolią. Dominująca do niedawna w go-
spodarce narodowej produkcja rolna traciła na znaczeniu. Wieś zarówno w wymiarze 
demografi cznym, kulturalnym, jak i politycznym znalazła się na marginesie zacho-
dzących w Tajlandii przemian. Nie były tego w stanie zmienić wysiłki Narodowej 
Rady Tożsamości, skoncentrowane na realizacji rządowych projektów pomocowych 
dla regionów wiejskich i promowaniu osoby króla jako „opiekuna tajskiej wsi”117. 

Społeczeństwo stawało się coraz bardziej otwarte. Rozrastała się miejska klasa 
średnia. Przyrost naturalny drastycznie spadł z poziomu 3% w latach 50. do 1% na 
początku lat 90., czemu towarzyszyła znaczna poprawa standardów życia. Ostatecz-
ne rozprawienie się przez władze z plagą analfabetyzmu, niespotykana dotychczas 
ruchliwość społeczna i rewolucja w sferze medialnej kreowały nowy obraz społe-
czeństwa i przyczyniały się do zasadniczej zmiany w toczącym się dyskursie na te-
mat charakteru tajskiego narodu. 

W połowie lat 70. nic nie zwiastowało tak dramatycznej rewolucji społecznej 
i gospodarczej w Tajlandii. Wydarzenia lat 1973–1976 spowodowały głęboką de-
stabilizację systemu gospodarczego. Wojskowe rządy drugiej połowy lat 70. liczyły, 
że przywrócenie porządku w kraju przyciągnie nowe inwestycje. W istocie jednak 
wraz z wycofującymi się żołnierzami amerykańskimi w światowych kołach gospo-
darczych malało zainteresowanie dalszym angażowaniem się w Azji Południowo-
-Wschodniej. Wiele fi rm zagranicznych obawiało się, że Tajlandia dopełni zasady 
komunistycznego „domina” oraz podzieli los Wietnamu, Laosu i Kambodży. Do 
wzrostu zaufania inwestorów nie przyczyniali się też sami wojskowi, których rządy 
obrały twardy, etatystyczny kurs w nadziei, że sterowanie procesami gospodarczymi 
i redystrybucja majątku narodowego uchroni kraj przed groźbą komunizmu. Po za-
machu 1976 roku rządzący krajem ofi cerowie, nazywani też często „młodoturkami” 
(taj. Khana Thahan Num), reprezentowali pogląd, że komunizm w Tajlandii zyskał 
zwolenników ponieważ „kapitaliści przejęli zbyt wiele […], niszcząc naród i jego 

117 King Bhumibol Adulyadej: Thailand’s Guiding Light, „Bangkok Post”, Bangkok 1983, s. 18. 
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instytucje […] i przyczyniając się do coraz większej nędzy ludu”118. Według nich 
„wszelkie przejawy społecznej niesprawiedliwości powinny zostać wyeliminowa-
ne” przez „radykalne odcięcie od wpływów grup kapitalistów i sprawiedliwy po-
dział dochodów w państwie”119. Mimo że wojskowe rządy generała Prema Tinsula-
nonda zawsze odwoływały się do podobnej etatystycznej i populistycznej retoryki, 
na początku lat 80. ogólny klimat dla rozwoju gospodarczego uległ zdecydowanej 
poprawie120. 

Już wcześniej wycofujących się amerykańskich inwestorów zastępowali przed-
siębiorcy z Japonii. W Tajlandii powstawały montownie samochodów i fabryki pro-
dukujące artykuły gospodarstwa domowego. Otwierano liczne, pracujące na eksport 
zakłady tekstylne, wykorzystujące miejscową, tanią siłę roboczą. W latach 80. japoń-
skie zaangażowanie w gospodarkę tajską już niemal trzykrotnie przewyższało po-
ziom inwestycji amerykańskich. Mało kto przeciwstawiał się ekspansji japońskiego 
przemysłu. Zresztą większość nowych fi rm powstawała jako joint ventures, przyjmu-
jąc do współpracy miejscowych przedsiębiorców lub częściej polityków i zyskując 
tym samym wsparcie tajskiej administracji rządowej121. 

Japońskie inwestycje jeszcze bardziej umocniły czołowe tajskie konglomeraty 
fi nansowo-handlowe. Sfery gospodarki i polityki w państwie przenikały się coraz 
bardziej. Czołowi przedsiębiorcy coraz mocniej angażowali się w działalność poli-
tyczną, zakładając własne ugrupowania lub kontrolując działalność istniejących do-
tychczas. W 1980 roku nowy wicepremier, a były dyrektor Bangkok Bank, Boonchu 
Rojanastien wręcz głosił program ścisłej współpracy rządu i przedsiębiorstw w celu 
stworzenia „Korporacji Tajlandia”. Sugerował przy tym administrowanie państwem 
zgodnie ze wzorami stosowanymi w przemyśle i handlu. Uważał też, że zarówno 
wszystkie cele owej „korporacji”, jak i cele narodu powinny być podporządkowane 
jednemu – sukcesowi gospodarczemu122. Mimo że program premiera Rojanastiena 
rozumiany w sensie dosłownym został zarzucony, poprzez nieformalny lobbing izb 
przemysłowo-handlowych i stowarzyszeń fi nansowych przedsiębiorcy przejmowali 
kontrolę nad sferą polityki. W 1981 roku rząd wyraził zgodę na powołanie komitetu 
porozumiewawczego pomiędzy organizacjami przedsiębiorców a ministerstwami 
gospodarczymi. Krok ten stanowił jedynie potwierdzenie faktu, że przedstawiciele 
biznesu zaczęli osiągać wpływy polityczne odpowiadające ich rosnącej zamożności. 
W parlamencie zasiadało coraz więcej przedstawicieli przedsiębiorców. Ich udział 

118 Chai-Anan Samudavanija, The Thai Young Turks, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 
1982, s. 62.

119 Chai-Anan Samudavanija, Kusuma Snitwongse, Suchit Bunbongkarn, From Armed Suppression 
to Political Offensive, Chulalongkorn University, Bangkok 1990, s. 198.

120 Tamże, s. 211; Suchit Bunbogkarn, The Military in Thai Politics 1981–1986, Institute of Southe-
ast Asian Studies, Singapore 1987, s. 69. 

121 Suehiro Akira, Capitalist Development in Postwar Thailand, Commercial Bankers, Industrial 
Elite, Agribusiness Groups, [w:] Ruth McVey (red.), Southeast Asian Capitalists, Cornell Southeast Asia 
Program, Ithaca 1992, ss. 35–63. 

122 Yos Santasombat, Power and Personality: an Anthropological Study of the Thai Political Elite, 
University of California, mimeo, Berkeley 1985, s. 196.
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w ogólnej liczbie deputowanych wzrósł z 30% w 1979 roku do ponad 70% w roku 
1988, a główne ugrupowania parlamentarne – Partia Akcji Społecznej, Chat Thai 
(Tajski Naród) i demokraci – reprezentowały w istocie rozmaite konglomeraty prze-
mysłowe i różne, odbudowywane właśnie sieci gospodarczego patronażu. Wpływy 
konglomeratów przemysłowych na aparat polityczny państwa jeszcze się umocnił 
wraz z pogłębianiem się procesów demokratyzacji i odsuwaniem od władzy wojska. 
Odejście z funkcji premiera generała Prema i pierwsze od lat w pełni wolne wybory 
1988 roku ostatecznie oddawały realną władzę gospodarczym technokratom. No-
wym premierem został Chatchai Choonhawan, były ofi cer kawalerii i dyplomata, 
od lat związany z biznesem na północnym wschodzie i kierujący partią Chat Thai.

Lata 80. XX wieku obok przemian politycznych i gospodarczych przyniosły za-
sadniczy przełom w systemie społecznym kraju. Ostateczne wycofanie amerykań-
skich dotacji dla miejscowego rolnictwa stanowiło prawdziwy szok dla tajskiej wsi. 
Produkty rolne traciły konkurencyjność na rynkach światowych, a następstwa kryzy-
su naftowego powodowały gwałtowny wzrost cen importowanych towarów przemy-
słowych. Wobec postępującego kryzysu i pod naciskiem Banku Światowego władze 
zdecydowały się na „strukturalne dostosowanie” gospodarki do nowych warunków 
oraz agresywną promocję produkcji nastawionej na eksport i rozwój turystyki. W li-
stopadzie 1984 roku dokonano blisko 15-procentowej dewaluacji tajskiego bahta, 
gruntownie zrewidowano politykę celną i podatkową oraz rozpoczęto zdecydowaną 
kampanię promocyjna mającą zachęcić inwestorów zagranicznych123. 

Od połowy lat 80. rozpoczął się dynamiczny rozwój tajskiej gospodarki. Po apre-
cjacji jena na rynek tajski szerokim strumieniem zaczęły napływać inwestycje ja-
pońskie. W ślad za nimi pojawili się przedsiębiorcy z Tajwanu, Korei i Hongkongu. 
Wiele fi rm wschodnioazjatyckich przenosiło swoje zakłady do „taniej” Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Prócz pracochłonnych gałęzi wytwórczości rozwijała się też, 
głównie dzięki inwestycjom z Tajwanu, produkcja części komputerowych i urządzeń 
elektronicznych. Pod koniec lat 80. producent podzespołów komputerowych Mineba 
przeniósł 60% swej światowej produkcji do Tajlandii, stając się tym samym naj-
większym zagranicznym inwestorem w tym kraju. W latach 1984–1989 tajski eks-
port wzrósł o 24%. Ogromny boom zaczęła przeżywać lokalna branża turystyczna. 
O ile w latach 70. Tajlandię odwiedzało zaledwie kilkaset tysięcy turystów, o tyle 
w 2000 roku kraj przyjął ponad 12 milionów zagranicznych gości124.

Ogólnego trendu wzrostowego tajskiej gospodarki nie zahamowały na dłużej ani 
zawirowania na wewnętrznej scenie politycznej, ani światowa recesja. Wojskowy 
zamach stanu w 1991 roku powszechnie traktowano jako rozpaczliwą próbę podjętą 
przez generalicję zmierzającą do ratowania resztek wpływów w państwie125. Krótkie 

123 Government of Thailand, The Eight National and Social Development Plan (1997–2001), NESDB, 
Bangkok 1997, ss.15–24.

124 Penny Van Esterik, Materializing Thailand, Berg, Oxford 2000, s. 120; Statistical Year Book 
Thailand 2007. 

125 Zamach miał również podłoże ekonomiczne. Premier Chatchai był wielokrotnie krytykowany za 
tolerowanie praktyk korupcyjnych w swoim rządzie, który zyskał w prasie pejoratywne określenie „ga-
binetu bufetowego”. Przywódcy przewrotu – generałowie Sunthorn Kongsompong i Suchinda Krapra-
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zawieszenie swobód obywatelskich i epizod rządów generała Suchindy Kraprayuna 
nie zmieniły w zasadniczy sposób kierunku przemian. Po krwawych demonstracjach 
w 1992 roku wojsko utraciło nie tylko władzę, ale także resztki autorytetu126. Ko-
lejnym demokratycznym już rządom udało się dzięki pomocy Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego wyjść względnie obronną ręką z katastrofalnego azjatyckiego 
kryzysu walutowego w 1997 roku 127. 

Na ekspansji zagranicznych inwestycji korzystali niemal wszyscy. Rodzimi 
przedsiębiorcy zakładali joint ventures z zagranicznymi wspólnikami. Banki i in-
stytucje fi nansowe z entuzjazmem fi nansowały boom gospodarczy. Wykształceni 
profesjonaliści z łatwością znajdowali zatrudnienie, a standardy życia robotników 
i chłopów ulegały stałej poprawie. Na gwałtownym rozwoju korzystali też liczni 
przedsiębiorcy o chińskim pochodzeniu. Choć znaczna część zysków trafi ała nadal 
do wielkich konglomeratów fi nansowo-handlowych, elitę gospodarczą zasilali też 
nowi inwestorzy. Symbolem sukcesu tego okresu stał się pochodzący z chińskiej ro-
dziny z Chiang Mai Thaksin Shinawatra – późniejszy premier Tajlandii. Jego przed-
siębiorstwo telekomunikacyjne, powstałe praktycznie z niczego, w ciągu zaledwie 
pięciu lat osiągnęło wartość 2 miliardów dolarów. Sukcesy Sino-tajów były nie tylko 
powodem do etnicznej dumy. Zmieniały też zasadniczo relacje etniczne i społeczne 
w kraju. Wzrost dochodów i znaczenia politycznego przedsiębiorców w ogóle prze-
kładał się na zmianę w traktowaniu przedstawicieli chińskiej wspólnoty. Chińskie 
dzieci uczęszczały do tych samych szkół co dzieci tajskiej elity. Puey Ungphakon 
– syn ubogich imigrantów zajmujących się handlem rybami – po ukończeniu studiów 
w Anglii w wieku 43 lat został gubernatorem Narodowego Banku Tajlandii. Wielu 
członków nowej elity technokratycznej pochodziło z podobnych jak on środowisk. 
Małżeństwa mieszane stawały się niemal powszechnie akceptowane. W okresie pro-
sperity lat 90. stały się nawet całkiem modne, od czasu gdy syn rodziny magnatów 
handlowych Chirathiwat poślubił krewną rodziny królewskiej. W połowie lat 80. 
rząd zniósł wszelkie formalne ograniczenia dla obywateli o chińskim pochodzeniu 
w ubieganiu się o stanowiska publiczne. Stare podziały na Tajów i Chińczyków tra-
ciły na znaczeniu128. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej i zwiększanie się 
jej wpływów politycznych i potęgi militarnej w latach 90. umacniało poczucie naro-
dowej dumy mniejszości chińskiej w Tajlandii. Jej członkowie podróżowali do kraju 
przodków i odświeżali kontakty ze swą dawną ojczyzną. Na fali powszechnego za-
interesowania kulturą chińską następował gwałtowny przyrost liczby osób uczących 

yun – skądinąd absolwenci tego samego rocznika Królewskiej Wojskowej Akademii Chulachomklao, 
buntowali się w ten sposób przeciwko swemu odsunięciu od wpływu na lukratywne kontrakty rządowe. 

126 The Defense of Thailand 1994, Ministry of Defense, Bangkok 1994, s. 26; Chai-Anan Samuda-
vanija, Old Soldiers Never Die, They Are Just Bypassed: the Military, Bureaucracy and Globalization, 
[w:] Kevin Hewison (red.), Political Change in Thailand, Routledge, London 1997, s. 51.

127 Manuel F. Montes, The Currency Crisis in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore 1998, ss.7–16.

128 Yos Santasombat, Power and Personality: An Anthropological Study of the Thai Political Elite, 
Singapore 1998, University of California, mimeo, Singapore 1998, s. 196.
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się języka mandaryńskiego. Bestsellerami stawały się książki, a w najlepszym czasie 
antenowym były nadawane audycje telewizyjne i radiowe poświęcone chińskiej tra-
dycji i obyczajowości. Historie chińskich imigrantów zagościły też na trwałe w kul-
turze popularnej – powieściach przygodowych, fi lmach fabularnych czy serialach 
telewizyjnych. Rekonstrukcja chińskiej tożsamości dawała o sobie znać w sposobie 
ubierania się, makijażu czy stylu bycia gwiazd muzyki popowej129.

Nowa sino-tajska elita intelektualna coraz głośniej domagała się uznania roli 
Chińczyków w historii kraju – roli, którą tajscy nacjonaliści, tacy jak Luang Wichit 
Wathakan, starali się ignorować. W 1986 roku historyk Nidhi Eoseewong opubli-
kował studium nad okresem panowania króla Taksina, dowodząc, jaki wkład w po-
wstawanie narodu tajskiego wniosła wspólnota chińska130. Prace Nidhiego i Charn-
vita Kasetsiriego pokazywały chińską genealogię władców rządzących w Ayutthai 
i Bangkoku131. To poczucie różnorodności narodu tajskiego było również celebro-
wane w nowych interpretacjach tajskiej historii. Przedstawiciele tego nurtu sku-
piali się wokół miesięcznika „Sinlapa watthanatham” (Sztuka i Kultura). Redaktor 
magazynu, znany tajski poeta i eseista Sujit Wongthet, określał siebie jako jek pon 
lao – mieszankę etniczną o zarazem chińskich i laotańskich korzeniach, sugerując, 
że to ona właśnie jest typowa dla członka „prawdziwego” narodu tajskiego132. Sujit 
publicznie negował powszechnie do tej pory propagowane idee trwałości monarchii 
i wspólnoty tajskiej krwi jako podstawy kształtowania się tajskiego narodu. Zamiast 
tego przyjmował za fundament narodu geografi czną przestrzeń państwa, obejmującą 
całą różnorodność wpływów etnicznych, społecznych i kulturalnych, które nagroma-
dziły się tam w przeszłości. Twierdził on, że „Tajowie byli tutaj zawsze”, odrzucając 
„ofi cjalną” wersję antropologów o przybyciu z północy ludów Tai Kedai133. Główny 
ideolog ruchu Sztuka i Kultura, Srisak Vallibhotama, uważał, że historia „tajskiego 
narodu” nigdy nie opierała się na jakimś rdzeniu kulturowym, lecz wiązała się ze 
stopniowym poszerzaniem się sieci gospodarczych, które obejmowały coraz bardziej 
złożone struktury etniczne134. 

129 Szczyty popularności w telewizji zdobył cykliczny program Chitry Konuntakiat poświęcony hi-
storii wspólnoty chińskiej w Tajlandii. Od 1994 roku ogromną oglądalnością cieszyła się komediowa 
opera mydlana Lot lai mangkon (Poprzez zasady smoka), traktująca o narodzinach jednej z chińskich 
dynastii handlowych. Historia awansu społecznego chińskiego imigranta Jao Sua przez wiele miesięcy 
utrzymywała się na pierwszym miejscu listy bestsellerów w 2001 roku. „The Nation”, 7 kwietnia 2003; 
Mary B. Mills, Thai Women In the Global Labor Force, Consuming Desires, Contested Selves, Rutgers 
University Press, New Brunswick 1999,  s. 4. 

130 Nidhi Eoseewong, The Fall of the Capital, King Taksin, and Thai History: On History and Histo-
riography, Duang Kamol, Bangkok 2002.

131 Charnvit Kasetsiri, Michael Wright, Discovering Ayutthaya, Toyota Thailand Foundation, Bang-
kok 2007.

132 Sujit Wongthet, Thailand. The Politics..., s. 246.
133 Thak Chaloemtiarana, The Politics of Despotic Paternalism, Bangkok 2007, Cornell Southeast 

Asia Program, Bangkok 2007, s. 246.
134 Christopher John Baker, Pasuk Phongpaichit, A History of Thailand…, s. 226; Thongchai Wini-

chakul, The Changing Landscape of the Past, New Histories in Thailand since 1973, „Journal of Sout-
heast Asian Studies”, 1/1995, ss. 99–120.  
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Na fali boomu gospodarczego wyrastała nowa klasa średnia. Odrodzeniu jej toż-
samości etnicznych towarzyszyła stopniowa hybrydyzacja zwyczajów i dziedzictwa. 
Chińczycy z entuzjazmem mówili o sobie jako o obywatelach Tajlandii i poddanych 
tajskiego króla. Przyznając się nawet do tajskiej „narodowości”, z dumą wspomina-
li swoją dawną ojczyznę. Przyjmując bez żadnych zahamowań dziedzictwo tajskie, 
dzielili się z resztą społeczeństwa własnym dziedzictwem, przyczyniając się tym sa-
mym do powstawania nowej „miejskiej” kultury. 

Rozwojowi gospodarczemu towarzyszył dynamiczny rozwój szkolnictwa. Od 
połowy lat 80. w Bangkoku powstało kilkaset szkół wyższych kształcących profesjo-
nalną kadrę dla rozwijającej się gospodarki. Liczba osób z wyższym wykształceniem 
od początku lat 70. zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie, osiągając w 1990 roku 
poziom 3,4 mln. W ślad za wykształceniem i coraz wyższymi zarobkami postępo-
wała rewolucja w stylu życia. Zasady społeczeństwa konsumpcyjnego wyznaczały 
wzorce przejmowane z Zachodu i Japonii. Rosła popularność zachodnich fi lmów 
i przekazów satelitarnych. Redukcja ceł importowych z lat 1991–1992 przyczyniła 
się do masowego zainteresowania luksusowymi towarami zachodnimi. Na terenach 
bagien, lasów i pól ryżowych wokół stolicy na wzór amerykański wyrastały nowe 
osiedla podmiejskie dla klasy średniej. Kryteria etniczne przestawały odgrywać ja-
kakolwiek rolę w segregacji społecznej w mieście, a jej głównym wymiarem stała się 
zawartość portfela135. 

Do miast ściągały setki tysięcy imigrantów z prowincji, którzy w znacznym stop-
niu poddawali się nowym, zhybrydyzowanym wzorcom kulturowym. Postępujący 
kryzys w rolnictwie generował zwiększoną migrację ze wsi. W 2000 roku branża rolna 
dostarczała zaledwie 7% wpływów z eksportu. Ceny artykułów rolnych od połowy lat 
70. ustawicznie spadały. Wiele gospodarstw chłopskich popadało w rosnące długi136. 
Część chłopów wycofywała się z rynku, tworząc samowystarczalne gospodarstwa 
rolne. Inni zmuszeni byli do migracji do miast. W latach 1985–1995 liczebność klasy 
robotniczej w miastach podwoiła się, osiągając poziom blisko 5 milionów. U szczytu 
boomu gospodarczego do miast napływał średnio milion ludzi rocznie. Większość 
imigrantów na początku lat 90. pochodziła wciąż z północnego wschodu. Wkrótce 
dołączyli do nich liczniejszą grupą przybysze z Północy i Południa, a po otwarciu 
rynku na obcą siłę roboczą w roku 1994 także uchodźcy z Birmy, Kambodży i Laosu. 
Rozproszeni w mieście imigranci – pozbawieni własnych organizacji i praw pracow-
niczych, zmuszeni do walki o przetrwanie – z łatwością ulegali asymilacji137. Jednak 
i oni wnosili do „miejskiej” narodowej kultury własny wkład. Najbardziej wymierny 
tego wyraz znaleźć można w muzyce popularnej. Pochodzący z prowincji styl muzyki 
znany jako luk hung spopularyzowany przez zespoły Caravan i Carabao pokazywał 

135 Kasian Tejapira, The postmodernization of Thainess, [w:] Tanabe Shigeharu, Charles F. Keyes, 
Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and Identity In Thailand and Laos, University of Hawaii 
Press, Honolulu 2002, s. 204.

136 W 2000 roku zadłużenie gospodarstw chłopskich w Banku BAAC przekroczyło już poziom 256 
mld bahtów.

137 Ernst W. Gohlert, Power and Culture: The Struggle against Poverty in Thailand, White Lotus, 
Bangkok 1991, s. 143.
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trudy i niespełnione marzenia imigrantów ze wsi. Artyści specjalizujący się w wywo-
dzącym się z Isaanu stylu mo lam, jak również khmerskim kantreum stali się narodo-
wymi gwiazdami, a ich muzyka zyskała wielkie grono oddanych słuchaczy138. 

Prowincja tkwiła nieco na marginesie zachodzących przemian. Część polityków 
głosiła wręcz opinię, że tajska wieś stoi na przeszkodzie dalszego rozwoju gospodar-
czego i postępu politycznego kraju. Równocześnie uważano jednak, że chłopi mają 
prawo do zachowania swego tradycyjnego sposobu życia. Pojawiały się też głosy, 
nieco paradoksalne, że mieszkańcy prowincji – Południa, Isaanu czy Khon Muang 
– podtrzymują kulturę tajską w o wiele czystszej postaci niż zokcydentalizowana 
kultura miejska. Stanowisko takie, reprezentowane przez Narodową Radę Tożsamo-
ści w ramach licznych kampanii – na przykład proklamowania roku 1994 Rokiem 
Promocji Kultury Tajskiej – spychało lokalne kultury do roli rezerwatu „tajskości” 
wykorzystywanego chętnie w celach komercyjnych jako produktu sprzedawanego 
zagranicznym turystom. 

Jednak i tu ta ofi cjalna defi nicja „tajskości” nie wytrzymywała próby czasu. Do-
konująca się u progu nowego tysiąclecia rewolucja komunikacyjna i telekomunika-
cyjna coraz wyraźniej „zacieśniała przestrzeń” społeczną i zmieniała charakter ide-
alizowanych przez państwo wspólnot wiejskich. Zhybrydyzowana miejska kultura 
„narodowa” penetrowała nawet najbardziej odległe zakątki królestwa. Pod koniec lat 
90. niemal wszystkie wsie zyskały dostęp do ogólnokrajowej sieci drogowej. W tym 
samym czasie w prawie wszystkich gospodarstwach domowych pojawiły się odbior-
niki telewizyjne. O ile jeszcze pod koniec lat 80. wszystkie kanały telewizyjne i sta-
cje radiowe były kontrolowane przez rząd i wojsko, o tyle wraz z liberalizacją rynku 
zaczęła się rozwijać produkcja popularnych seriali, oper mydlanych i programów 
publicystycznych odpowiadających głównie gustom masowego odbiorcy. Wzro-
sło czytelnictwo gazet i czasopism. W związku z tym, że niemal wszystkie tytuły 
prasowe miały charakter ogólnokrajowy, Bangkok dyktował wzorce wrażliwości 
kulturalnej i politycznej. Niemal do połowy mieszkańców kraju docierał popularny 
tabloid „Thai rath” skoncentrowany na przekazie sensacyjnych wiadomości i plotek 
z kręgów popkultury i rządu. Ekspansja nowej przestrzeni informacyjnej prowadziła 
do upowszechniania się miejskiej kultury i związanych z nią gustów, wzorów spo-
łecznych zachowań i aspiracji. Przedstawiciele nowego pokolenia tajskich badaczy 
etnohistorycznych, tacy jak Srisak Vallibhotama, coraz częściej bili na alarm, ostrze-
gając, że przy obecnej dynamice przemian kulturowych w krótkim czasie relikty taj-
skiej kultury można będzie znaleźć jedynie we wspólnotach diaspory mieszkającej 
poza Tajlandią. Wśród neotradycjonalistów z Narodowej Rady Tożsamości dały się 
słyszeć coraz wyraźniejsze głosy, by do odrodzenia narodowej tradycji wykorzystać 
agencje reklamowe, które potrafi łyby użyć symboliki znanych lokalnych gatunków 
piwa czy narodowego napoju energetyzującego Red Bull, który zyskał światową po-
pularność, do stymulowania narodowej jedności. Rozważano też wykorzystanie po-

138 Kislenko Arne, Culture and Customs of Thailand, London 2004, Greenwood Press, ss. 72–73.
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pularnych meczy tajskiego boksu do promowania „tajskiego ducha wojowniczości” 
i przypominania ważnych epizodów z tajskiej historii139. 

Mimo ekspansji postmodernistycznej kultury miejskiej przesadą byłoby twierdze-
nie, że w nowe tysiąclecie naród tajski wkraczał w pełni zjednoczony. W kraju wciąż 
utrzymywały się, a nawet pogłębiały subtelne granice podziałów. Od lat zarówno 
rządzący, jak i przedstawiciele nowej klasy średniej myśleli o Tajlandii jako o nowo-
czesnym kraju mogącym się równać z czołówką państw świata. Ci, którym nie uda-
wało się dotrzymać kroku w procesach modernizacyjnych, ryzykowali coraz głębszą 
marginalizację. Pod względem ekonomicznym i społecznym wieś wciąż odstawała 
od miast. U wielu chłopów narastało subiektywne przekonanie, że są traktowani jak 
obywatele drugiej kategorii. Tych, którzy stawiali opór procesom politycznej i kul-
turowej centralizacji, oskarżano o działalność sprzeczną z interesem państwa i wy-
kluczano poza nawias narodu tajskiego. Na tym tle ciągle utrzymywały się tendencje 
separatystyczne, które tradycyjnie najbardziej dawały o sobie znać w odległych pro-
wincjach górskich Khon Muang, w Isaanie czy na muzułmańskim Południu.  

***

Od początku lat 90. ponownie dawały o sobie coraz wyraźniej znać napięcia na scenie 
politycznej. Poszczególne partie polityczne reprezentowały nadal poszczególne gru-
py nacisku, kompleksy przemysłowe i sieci patronażu. Umacniała się nadal tenden-
cja do budowania coraz silniejszych związków poszczególnych ugrupowań politycz-
nych z prowincjonalnymi koteriami. W tle ostrej rywalizacji partyjnej znajdowały się 
zawsze pieniądze. Wyborcom oferowano natomiast złudzenie, że dane ugrupowanie 
bardziej zabiega o ich regionalne interesy. Wybory z września 1992 roku przyniosły 
zwycięstwo kierowanej przez Chuana Leekpaia Partii Demokratycznej, reprezentu-
jącej głównie wyborców z Bangkoku i południa. W 1995 roku rząd premiera Chuana 
upadł w wyniku afery korupcyjnej, a władza znalazła się w rękach konserwatywnej 
koalicji ugrupowań reprezentujących głównie interesy grup z północy i północnego
-wschodu kraju – Partii Narodu Tajskiego (Chart Thai) i Partii Nowych Aspiracji. 

W 2001 roku na fali problemów gospodarczych będących konsekwencją azja-
tyckiego kryzysu walutowego w wyborach zwyciężyła ponownie – reprezentująca 
głównie interesy prowincjonalnych sieci patronażu – populistyczna partia Thai Rak 
Thai (Tajowie Kochają Tajów) kierowana przez Thaksina Shinawatrę. Thaksin, szer-
mując hasłami zwalczania korupcji, wojny z przestępczością i handlem narkotykami, 
zyskał szeroką popularność w społeczeństwie. W wyborach 2005 roku na fali odro-
dzenia gospodarczego kraju partii Thai Rak Thai udało się odnieść kolejne zwycię-
stwo wyborcze, a Thaksinowi zapewnić kolejną kadencję na stanowisku premiera. 
Od początku pod adresem Thaksina i jego rodziny kierowano coraz liczniejsze oskar-
żenia o nielegalną spekulację na giełdzie i ukrywanie dochodów. Na arenie między-
narodowej krytykowano jego bliskie związki z juntą wojskową w sąsiedniej Birmie. 

139 Kasian Tejapira, The Postmodernization of Thainess…, s. 123–132.
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W grudniu 2005 roku jeden z magnatów telewizyjnych, Sonthi Limthongkul, 
publicznie oskarżył premiera o nadużycie władzy, udział w praktykach korupcyj-
nych i naruszanie praw człowieka140. Opozycja zjednoczona w szeregach kierowa-
nego przez Sonthiego Ludowego Przymierza na rzecz Demokracji rozpoczęła trwa-
jącą wiele miesięcy kampanię antyrządowych wieców i demonstracji. 19 września 
2006 roku w czasie wizyty Thaksina w Nowym Jorku dowódca sił zbrojnych generał 
Sonthi Boonyaratglin przy poparciu króla Bhumibola dokonał kolejnego zamachu 
stanu, który z założenia miał oczyścić atmosferę w państwie. Premiera zmuszono 
do pozostania na emigracji. Rozwiązano parlament i zawieszono na rok konstytu-
cję. Rozpisane na grudzień 2007 roku wybory parlamentarne wygrała jednak lojalna 
wobec Thaksina Partia Siły Ludowej. W kraju rozpoczęła się zacięta kampania poli-
tyczna zwolenników byłego premiera (tzw. czerwonych koszul) i jego przeciwników 
z Ludowego Przymierza na rzecz Demokracji (tzw. żółtych koszul). Protesty trwały 
przez kolejne lata, a ich kulminacją stały się dramatyczne wydarzenia z wiosny 2010 
roku, kiedy to podczas starć demonstrantów z policją śmierć poniosło kilkadziesiąt 
osób. Po kwietniowej traumie granice podziałów w narodzie tajskim wydają się głęb-
sze niż kiedykolwiek w powojennej historii królestwa141.

140 Zarzucano mu przede wszystkim błędy w prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa energe-
tycznego EGAT i komunikacyjnego giganta PTT, a także korupcję przy budowie portu lotniczego Su-
varnabumi.

141 BBC News, Terrorists Blamed for Attacks Amid Thai Deadlock, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacifi c/8638942.stm, 23 kwietnia 2010; Agence France-Presse, National Post, Bangkok Grenade Blasts 
Kill 3, Deputy PM Says, 22 kwietnia 2010. http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=2938758, 
22 kwietnia 2010.
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7. Etnoreligijny separatyzm na Południu 

Południowa Tajlandia, a zwłaszcza położone w pobliżu Malezji „prowincje granicz-
ne”, od blisko 200 lat stanowią klasyczny przypadek obszaru pogranicza kulturo-
wego, językowego i etnicznego. Ich historia jest przykładem trudnych stosunków 
miejscowej ludności z rządem centralnym. Południe od lat było również areną ście-
rania się młodego tajskiego nacjonalizmu z aspiracjami kulturowymi, religijnymi czy 
w końcu etnicznymi lokalnej ludności. 

Południe Tajlandii, określane też niekiedy historycznym terminem Pattani czy 
Besar Pattaniya, obejmuje pięć graniczących z Malezją muzułmańskich prowincji 
– Songkhla, Satun, Yala, Pattani i Narathiwat1. Miejscowa ludność nie tylko od 
dawna demonstrowała poczucie odrębności wobec tajskiej, buddyjskiej Północy, ale 
także wykazywała silne związki kulturowe z ludami zamieszkującymi po drugiej 
stronie granicy – w sąsiedniej Malezji. Z Malajami mieszkańców Pattani łączy język, 
wspólna religia, a także podobne dziedzictwo historyczne.

Choć według ofi cjalnych danych niemal 99% mieszkańców Południa posługuje 
się językiem tajskim, dla znacznej części z nich to dialekt południowych sąsiadów 
– bahasa Malayu – jest mową ojczystą2. Do niedawna muzułmańska ludność Pattani 
posługiwała się tradycyjnym zapisem bahasa w alfabecie arabskim (jawi). Obecnie 
jednak, podobnie jak sąsiedzi z Południa, mieszkańcy prowincji powszechnie uży-
wają alfabetu łacińskiego3. 

Społeczność Pattani od niepamiętnych czasów była głęboko osadzona w kręgu 
malajskiej obyczajowości. Wszyscy mieszkańcy prowincji byli głęboko wierzącymi 
muzułmanami, dla których cel całego życia stanowiła pielgrzymka do Mekki. Jedno-
cześnie wiejskie wspólnoty – kampongi – pozostawały pod przemożnym wpływem 
wcześniejszych wierzeń animistycznych. Świat wszechpotężnych i wszechobecnych 
duchów mógł ujarzmić tylko wiejski czarownik – bomoh. Miejscowa ludność z nie-
ufnością, a niekiedy z nienawiścią patrzyła na przybywających i osiedlających się 
w prowincji „niewiernych” (kuffar al harb), niezależnie od tego, czy byli nimi napły-
wający z południa Chińczycy, czy prący z północy Tajowie.

1 W języku polskim i angielskim wykorzystuje się też nazwę Patani, która nawiązuje bezpośrednio 
do pisowni w języku malajskim (bahasa Malayu). Zapis Pattani opiera się na pisowni tajskiej. 

2 Moshe Yegar, Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Phi-
lippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar, Lexington Books, Lanham 2003, s. 131.

3 Choć należy pamiętać, że niewielkie różnice regionalne w wymowie występowały nawet w sa-
mym Pattani. Pruchya Arpakul wyróżnia tu nawet trzy odrębne dialekty: Pattani, Tak Bai i Sungai Ko-
lok. Zob. Pruchya Arpakul, Language Map of Pattani and Narathiwat, Chulalongkorn University, Bang-
kok 1994, s. 5. 
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Konsekwencją tego był szczególny stosunek miejscowej ludności do państwa, 
w którego granicach przyszło jej żyć. Jak zauważa Jeremy Berkoff:

W muzułmańskich rejonach [Tajlandii] odmienna praktyka kulturowa i różne lojalności za-
wsze oznaczały minimalne związki z tajskim państwem-narodowym [...] dotyczyło to nawet 
obszarów zdominowanych przez ludność tajskojęzyczną, gdzie względna izolacja sprawiała, 
że z czasem narastało poczucie odmienności; przez całe stulecia komunikacja ze stolicą mogła 
odbywać się wyłącznie drogą morską, a ogromne odległości wzmacniały polityczny wymiar 
odrębności tradycyjnych wspólnot4.

Do poczucia kulturowego i religijnego wyobcowania mieszkańców Południa 
przyczyniała się też polityka władz centralnych i ogólnie negatywny stereotyp Mala-
ja panujący wśród tajskiej większości. Wobec członków społeczności Pattani do dziś 
w mediach używa się pejoratywnego określenia khaek (gość, przybłęda), które ma 
sugerować, że miejscowe wspólnoty nie powinny rościć sobie takich samych praw, 
jakie przysługują pozostałym mieszkańcom kraju5. 

Aby zrozumieć współczesne relacje etniczne na Południu, trzeba jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że traktowanie mieszkańców Pattani jako „gości” jest głęboko nieuza-
sadnione. Obecność ludności malajskiej w południowych prowincjach Tajlandii nie 
jest bynajmniej rezultatem procesów migracyjnych, lecz stanowi rezultat długotrwa-
łego procesu ekspansji politycznej północnego sąsiada. Jeszcze w XVIII wieku pięć 
granicznych prowincji obejmowały posiadłości suwerennego, malajskiego sułtanatu. 
Patani Raya (dosł. Wielkie Patani), znane też jako Langkasuka, było uznawane za 
kolebkę islamu w całej Azji Południowo-Wschodniej6. Pierwsi muzułmańscy misjo-
narze przybyli do Langkasuka już w X wieku. To stąd w kolejnych stuleciach islam 
zaczął przenikać do pozostałych państewek malajskich7.

Pattani zawsze znajdowało się pod wpływem dwóch potężnych sąsiadów – Sy-
jamu na północy i Sułtanatu Malakki na południu. O ile pod względem kulturowym 
mieszkańcy Pattani byli bliscy malajskiej Malakce, o tyle przez większą część histo-
rii ich sułtanat pod względem politycznym ciążył ku państwu Tajów. W 1511 roku po 
zdobyciu Sułtanatu Malakki przez Portugalczyków Pattani stało się formalnym len-
nikiem królestwa Ayutthayi8. Z uwagi na słabość aparatu administracyjnego możli-
wości ingerencji tajskiej monarchii w wewnętrzne sprawy wasala były jednak bardzo 

4 Jeremy D.W. Berkoff, Land Development in South Thailand, „Spectrum”, 3/1975, s. 45.
5 Michel Gilquin, The Muslims of Thailand, Silkworm Books, Chiang Mai 2005, s. 23.
6 Carlos Bonura jun., Location and the Dilemmas of Muslim Political Community in Southern Thai-

land, First Inter-Dialogue Conference on Southern Thailand, University of Washington, Washington 2002, 
http:/mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/grade/temp/speech/Bonura/Bonura’s/paper/(panel1%2016).html, 
25.12.2009, s. 15; Madakakul Seynee, The History of Ancient Patani: Where Was the Old Thai King-
dom?, „Rusamilae”, kwiecień–maj 1974, ss. 12–28; A. Bangnara, Patani adit-patcuban, Chomron Sa-
engthien Press, Bangkok 1976, ss. 2–3; Paul Wheatley, The Golden Khersonese, University of Malaya 
Press, Kuala Lumpur 1966, ss. 253–254; Duncan McCargo, Rethinking Thailand’s Southern Violence, 
National University of Singapore, Singapore 1988, s. 168.

7 A. Bangnara, Patani..., s.11; Andries Teeuw, David K. Wyatt, Hikayat Patani: The Story of Pata-
ni, Martinus Nijhoff, The Hague 1970, s. 75.

8 Tamże, ss. 12–20.
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ograniczone. Lenna zwierzchność tajskiego króla miała przede wszystkim charakter 
symboliczny i ograniczała się do corocznego przyjmowania daniny w postaci bukietu 
złotych i srebrnych kwiatów – bunga mas dan perak. Jednak już wówczas pojawiały 
się rozbieżności w interpretacji tego rytuału. O ile władcy tajscy uznawali ten dar 
za gest podporządkowania, o tyle sułtani malajscy uważali go co najwyżej za znak 
przyjaźni9. Radżowie Pattani wielokrotnie zresztą demonstrowali swą niezależność 
od suwerena. W kryzysowych dla państwa tajskiego momentach przestawali przeka-
zywać Ayutthayi nawet swój „przyjacielski podarunek”10. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie XVIII i XIX wieku wraz ze wstą-
pieniem na tron dynastii Chakri. Tajscy władcy z rosnącym niepokojem patrzyli 
na coraz częstsze oznaki nielojalności malajskiego wasala. Sułtani Pattani po raz 
pierwszy formalnie wypowiedzieli swą lenną zależność jeszcze w latach 1630–
–163311. Sytuacja powtórzyła się po podboju Ayutthayi przez Birmańczyków w 1767 
roku, w 1781 roku zaś sułtan Tengku Lamiddin zaatakował i zdobył tajskie Songhla. 
W odpowiedzi na otwartą zdradę król Rama I podjął decyzję o zacieśnieniu kontroli 
nad sąsiadem z południa. W wyniku błyskawicznej kampanii podjętej w 1786 roku 
Pattani wraz z sąsiednimi sułtanatami Kedahu, Kelantanu i Trengganu stało się inte-
gralną częścią królestwa Syjamu. Dotychczas panujący sułtani zostali odsunięci, a na 
ich miejsce zostali powołani władcy lojalni wobec Bangkoku12. 

Proces politycznego zdominowania sułtanatów malajskich bynajmniej nie prze-
biegał spokojnie. Towarzyszyły mu antytajskie rebelie wzniecane przez przedstawi-
cieli pozbawionych władzy rodzin panujących (kejaraan). Do pierwszego powstania 
wymierzonego przeciwko tajskim okupantom, kierowanego przez Tengku Lamid-
dina i Dato Pengkalana, doszło jeszcze pod koniec XVIII wieku. W 1832 i 1838 
roku podobne wystąpienia miały miejsce w sąsiednim Kedahu. Bangkok za każdym 
razem krwawo tłumił wszelkie próby buntu. Po rebelii Pengkalana na stanowisko 
gubernatora Pattani król wyznaczył księcia Palat Chana, który stał się tym samym 
pierwszym tajskim władcą sułtanatu. Wkrótce podjęto pierwsze próby osiedlania 
na tych terenach etnicznych Tajów. W ramach akcji represyjnej dokonano też ra-
dykalnej reformy systemu administracyjnego13. Muzułmańskie Południe podzielono 
najpierw na siedem mniejszych księstw (cet huamuang khaek): Pattani, Nong Chik, 
Yaring, Saiburi, Yala, Raman i Rangae. Następnie oderwano od Sułtanatu Kedahu 

9 Che Man Wan Kadir, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of 
Southern Thailand, Oxford University Press, Singapore 1990, s. 34; Moshe Yegar, Between Integra-
tion and Secession..., ss. 102–105; Pasuk Phongpaichit, Chris Baker, Thailand: Economy and Politics, 
Malaysia, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 74; Leonard Y. Andaya, Barbara Watson Andaya, 
A History of Malaysia, Yale University Press, New Haven 1984, ss. 65–68.

10 David J. Steinberg, In Search of Southeast Asia: A Modern History, Revised Edition, University 
of Hawaii Press, Honolulu 1987, s. 65. 

11 Che Man W.K., Muslim Separatism..., s. 34.
12 Nantawan Haemindra, The Problem of the Thai-Muslims in the Four Southern Provinces of Thai-

land, „Journal of Southeast Asian Studies”, 7/1976, s. 198.          
13 Worawit Baru alias Ahmad Idris, Tradition and Cultural Background of the Pattani Region, 

[w:] Völker Grabowsky (red.), Regions and National Integration in Thailand 1892–1992, Harrasowitz 
Verlag, Wiesbaden 1995, ss. 198–199. 
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okręg Satun pozostający do dziś w granicach Tajlandii. Działaniom władz w Bang-
koku przyświecała stara zasada „dziel i rządź”; na czele każdej z nowych jednostek 
administracyjnych stawiono miejscowego malajskiego księcia14. W 1906 roku liczbę 
południowych sułtanatów ponownie zredukowano do czterech (Pattani, Bangnara, 
Saiburi i Yala), a następnie przekształcono je w zwykłe tajskie prowincje (changwat) 
zarządzane przez gubernatorów mianowanych przez stolicę15.  

Wczesny opór wobec tajskiej dominacji Południa miał głównie arystokratycz-
ny charakter. Wystąpienia antytajskie były ściśle związane z walką o władzę i nie 
odwoływały się do poczucia etnicznej czy religijnej solidarności. Zresztą przedsta-
wicieli dworu w Bangkoku i sułtanów malajskich łączyły liczne więzy krwi16. De-
cyzja Ramy I o bezpośrednim wcieleniu Pattani do swego królestwa i poddaniu go 
administracji tajskich urzędników doprowadziła do zupełnej alienacji lokalnych elit. 
Prowadziło to w konsekwencji do jednoczenia się arystokratycznej opozycji. O ile 
wspólna konfrontacja z obcymi mogła sprzyjać rodzeniu się lokalnej tożsamości, 
o tyle antytajskie rewolty były zdominowane przez osobiste, często sprzeczne ambi-
cje malajskiej arystokracji. 

Wobec rosnącego poczucia zagrożenia ze strony Brytyjczyków na Malajach król 
Chulalongkorn podjął decyzję o dalszym zacieśnieniu kontroli (thesaphiban) Bang-
koku nad południowymi prowincjami. Ruchem zmierzającym w tym kierunku było 
powołanie w 1901 roku komisarza administrującego „Obszarem Siedmiu Prowin-
cji” (boriween chet huamuang), podległego bezpośrednio ministerstwu spraw we-
wnętrznych. Centralna administracja w Bangkoku nadal nie czuła się na tyle silna, 
aby zapewnić choćby minimum autonomii dawnym, zewnętrznym muang królestwa. 
Władze nie starały się negocjować z przedstawicielami tradycyjnej arystokracji ma-
lajskiej. Konsekwentnie była natomiast realizowana polityka stopniowego wypie-
rania przedstawicieli lokalnych elit politycznych uznanych za konkurentów. Malaj-
skie rody panujące, pozbawione resztek władzy, na ogół godziły się na przyjęcie 
odszkodowań wypłacanych regularnie przez rząd w Bangkoku17. Na otwarty bunt 
zdecydował się jedynie tytularny sułtan Pattani – Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, 
za co zapłacił wieloletnim pobytem w więzieniu18. Polityka zmiany statusu połu-
dniowych sułtanatów malajskich budziła też protesty ze strony Londynu. Ostatecznie 
traktat graniczny zawarty w 1909 roku pomiędzy brytyjską administracją Malajów 
a Syjamem potwierdzał pełną suwerenność Bangkoku nad Sułtanatem Pattani. W za-

14 Nantawan Haemindra, The Problem of the Thai-Muslims..., s. 200; Che Man W.K., Muslim Sepa-
ratism..., s. 35.

15 Nanthawan Phusawong, Panha khong chao thai mutsalim nai si cangwat phak taj [Problemy 
tajskich muzułmanów w czterech południowych prowincjach], Social Sciences Association of Thailand, 
Bangkok 1978, s. 9.

16 Ruth McVey, Identity and Rebellion among Southern Thai Muslims, [w:] Andrew Forbes (red.), 
The Muslims of Thailand: Politics of the Malay-Speaking South, Centre for Southeast Asian Studies, 
Bihar 1989, s. 34.

17 Suhrke Astri, Some Aspects of Minority Integration: The Thai Muslims, „Pacifi c Affairs”, 4/1970, 
s. 1.

18 Nantawan Haemindra, The Problem of the Thai-Muslims..., ss. 202–203.
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mian Bangkok wyrzekał się wszelkich roszczeń co do Kedahu, Kelantanu, Perlisu 
i Trengganu. Traktatowe ustalenia potwierdziły zatem ostatecznie polityczny podział 
terenów malajskich pomiędzy Londyn i Bangkok. Niezwykle silne związki rodzinne, 
religijne, gospodarcze i kulturowe rozdzielonych nową granicą wspólnot malajskich 
pozostały jednak nienaruszone19.

Początkowo południowe prowincje nie budziły większego zainteresowania ad-
ministracji w Bangkoku. Dopiero próby dalszej centralizacji władzy w państwie, 
a zwłaszcza podniesione przez Vajiravudha hasła budowy zjednoczonego narodu taj-
skiego, musiały odcisnąć się piętnem na sytuacji mieszkańców Pattani20. Już w 1910 
roku rząd tajski rozpoczął pierwsze działania mające na celu wykorzenienie lokal-
nego dialektu bahasa. Wkrótce po wejściu w życie w 1921 roku ustawy o szkolni-
ctwie powszechnym, nakazującej malajskim dzieciom pobieranie nauki w tajskich 
szkołach publicznych, na Południu zaczęto organizować pierwsze protesty. Przepisy 
ustawy były przez ludność malajską jednoznacznie odbierane jako próba wykorze-
nienia tradycyjnej kultury i zasad religijnych. Wielu miejscowych muzułmanów nie 
wyobrażało sobie, by ich dzieci mogły być narażone na kontakt ze świecką wiedzą 
i nauczane czegokolwiek innego niż islam. Jeszcze w tym samym roku część miesz-
kańców prowincji w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa zaprzestała płacenia 
podatków. W 1922 roku konfl ikt uległ dalszej eskalacji po zamknięciu przez władze 
kilku szkół koranicznych21. 

Początek kolejnej dekady zdawał się zwiastować pewne uspokojenie napiętej 
sytuacji na Południu. W 1932 roku rządy monarchii absolutnej w Tajlandii dobiegły 
końca. Wielu nowych przywódców lokalnej wspólnoty – na ogół nauczycieli ze 
szkół koranicznych – było przekonanych, że ustępstwa ze strony władz można bę-
dzie uzyskać jedynie przez aktywne zaangażowanie się w system. W nowo powsta-
jących instytucjach demokratycznego państwa przedstawiciele ludności malajskiej 
po raz pierwszy uzyskali swą reprezentację. W wyborach w 1937 roku w parlamen-
cie kraju zasiadło trzech muzułmańskich polityków z Południa. Jednak oczekiwa-
nia, jakie niosła z sobą demokratyzacja państwa, nie spełniły się. Przedstawiciele 

19 Szerzej na ten temat: Andrew D.W. Forbes (red.), The Muslims of Thailand, Centre for South 
East Asian Studies Gaya 1989; Omar Farouk, The Historical and Transnational Dimensions of Malay-
-Muslim Separatism in Southern Thailand, [w:] Lim Joo-Jock, S. Vani (red.), Armed Separatism in So-
utheast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1984, ss. 234–257; Islam Serajul Syed, 
The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao, „International Affairs”, 
16/2003, ss. 415–448. 

20 W.K. Che Man, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of South-
ern Thailand, Oxford University Press, Singapore 1990, ss. 60–69.

21 Ostatecznie przerodziły się one w wielka rebelię ludności Pattani kierowaną przez Tengku Ab-
dula Kadira. Uthai Dulyakasem, Education and Ethnic Nationalism: The Case of the Muslim Malays 
in Southern Thailand, [w:] Charles Keyes, Reshaping Local Worlds: Formal Education and Cultural 
Change in Rural Southeast Asia, Yale University Southeast Asia Studies, New Haven 1991, s. 141; Surin 
Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, 
Harvard University Press, Cambridge 1982, ss. 57–58; W.K. Che Man, National Integration and Resis-
tance Movement: The Case of Muslims in Southern Thailand, [w:] Völker Grabowsky (red.), Regions 
and National Integration in Thailand 1892–1992, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 1995, ss. 236–237.
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tajskich muzułmanów w parlamencie byli marginalizowani, a na ostrzejsze próby 
wyrażania sprzeciwu władze odpowiedziały falą aresztowań działaczy politycznych 
z Południa22. 

Wraz z dojściem do władzy Phibuna Songkhrama ponownie zintensyfi kowano 
działania mające na celu przymusową asymilację muzułmańskiej ludności Pattani23. 
W 1938 roku rozpoczęto promocję jednolitej, buddyjskiej formuły „bycia Tajem”, 
do której nie przystawał ani charakter religijny, ani kulturowy ludów zamieszkują-
cych południowe prowincje królestwa24. Mimo że nie podejmowano bezpośrednich 
prób nawracania mieszkańców Pattani na buddyzm, aktywne działania na rzecz 
promocji szkolnictwa tajskiego ponownie uderzały w tradycyjny system szkół reli-
gijnych. Katastrofalne skutki dla tożsamości kulturowej lokalnej ludności wywołał 
dekret o tajskich zwyczajach z 1939 roku. W poczucie lokalnej tożsamości godziły 
też rozmaite rozporządzenia władz lokalnych. Zabroniono noszenia tradycyjnych 
muzułmańskich ubiorów. Formalnie zakazano stosowania przepisów muzułmań-
skiego szariatu i zasad miejscowego prawa zwyczajowego – adat. Wprowadzenie 
w ich miejsce przepisów tajskich kodeksów prawnych oznaczało rewolucję w ży-
ciu przeciętnego mieszkańca Pattani, dla którego tradycyjne źródła prawa stanowiły 
– zgodnie ze słowami Clifforda Geertza – „prawdziwą oś istnienia”25. Co więcej, 
postępowanie przysyłanych z Bangkoku urzędników nieznających lokalnego języ-
ka i demonstracyjnie poniżających miejscową ludność przyczyniało się do wzrostu 
antytajskich nastrojów w prowincji26. Nowi, często wykształceni za granicą przy-
wódcy lokalnej wspólnoty w odpowiedzi na represyjną politykę władz zaczęli coraz 
wyraźniej i coraz bardziej otwarcie domagać się zagwarantowania pełnej autonomii 
kulturowej i religijnej27.

W czasie drugiej wojny światowej rząd w Bangkoku opowiedział się po stronie 
państw Osi. Sympatie projapońskie dominowały również na dworach większości suł-
tanów malajskich28. Południe Tajlandii stanowiło w tym wypadku swoisty wyjątek. 
Zarówno miejscowa ludność, jak i jej nieformalny przywódca, syn Tengku Abdula 
Kadira – Tengku Mahmud Mahyiddeen – nie kryli swojego probrytyjskiego nastawie-

22 Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., ss. 80–83.
23 Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations: Traditional Intra-regional Relations from the 

Seventeenth to the Early Twentieth Centuries, Oxford University Press, Singapore 1988, ss. 102–162.
24 David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia, Routledge, London 1994, s. 35–

–49; Chidchanok Rahimmula, Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in 
Southern Border Provinces of Thailand, [w:] Yunanto Sri (red.), Militant Islamic Movements in Indone-
sia and Southeast Asia, FES and The RIDEP Institute, Jakarta 2003, ss. 263–78.

25 Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, University 
of Chicago Press, Chicago 1968, s. 111.

26 Thomas Laad, Political Violence in the Muslim Provinces of Southern Thailand, Institute of 
Southeast Asian Studies, Singapore 1975, s. 5; Kristen Eichensehr, Michael Reisman, Stopping Wars and 
Making Peace: Studies in International Intervention, Martinus Nijhoff Publishers, Boston 2009, s. 223.

27 Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations..., s. 130.
28 Adam W. Jelonek, Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Scholar, Warszawa 2004, 

ss. 78–90. 
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nia, licząc na wsparcie Londynu dla swych narodowych aspiracji29. Niechęć południo-
wych prowincji wobec Bangkoku nasiliła się jeszcze bardziej po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. Coraz wyraźniej artykułowano hasła secesji Pattani i przyłączenia 
jej do administrowanej przez Brytyjczyków Unii Malajskiej. W listopadzie 1945 roku 
Tengku Abdul Jalal – syn byłego radży Saiburiego – wraz z grupą przedstawicieli 
malajskiej arystokracji i duchowieństwa złożyli w Londynie formalną petycję o obję-
cie prowincji brytyjskim protektoratem. Korona brytyjska wielokrotnie zapowiadała 
chęć „ukarania” Tajlandii przejęciem kontroli nad obszarami Pattani i Satunu. Elity 
polityczne Pattani miały tym samym nadzieję, że rokowania pokojowe pomiędzy pań-
stwami alianckimi a Bangkokiem będą stanowiły punkt zwrotny w dziejach prowincji. 
Uwarunkowania geopolityczne pokrzyżowały jednak plany zarówno Brytyjczyków, 
jak i Malajów. Rosnące zagrożenie ze strony działającej na pograniczu partyzantki ko-
munistycznej, skutki powojennego kryzysu gospodarczego i niechęć Waszyngtonu do 
zbyt radykalnych rewizji granic sprawiły, że Londyn został zmuszony do odstąpienia 
od dotychczasowych projektów30. 

Niepowodzeniem zakończyły się także bardziej umiarkowane działania na rzecz 
autonomii prowincji. Pod koniec lat 40. Haji Sulong – ówczesny przewodniczący 
Islamskiej Rady Pattani – przedstawił władzom w Bangkoku listę postulatów obej-
mujących żądanie „wprowadzenie języka bahasa jako wykładowego dla wszystkich 
uczniów do klasy czwartej szkół powszechnych [...] we wszystkich czterech połu-
dniowych prowincjach” oraz zagwarantowanie „bahasa statusu języka urzędowego 
na równi z tajskim”31. Autorzy petycji zwracali też uwagę, że w obecnej sytuacji rząd 
Tajlandii powinien 

[…] wyznaczyć lokalnych urzędników spośród osób urodzonych na tych terenach, [jak rów-
nież] mianować urzędnika, o odpowiednio szerokich prerogatywach do administrowania czte-
rema południowymi prowincjami – Pattani, Yala, Narathiwat i Setul32. […] osoba ta powinna 
być muzułmaninem urodzonym w jednej z tych prowincji33. 

Władze w Bangkoku nie tylko nie przystały na żądania mieszkańców Południa, 
ale w odpowiedzi aresztowały Hajiego Sulonga i rozwiązały Islamską Radę Pattani. 
Wywołało to szeroką falę protestów i manifestacji w Pattani i sąsiednich prowin-
cjach34. 

29 Clive Christie, A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separa-
tism, Tauris Publishers, London 1996, s. 178; Ahmad Abu Talib, Malay-Muslims, Islam, and the Rising 
Sun, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Kuala Lumpur 2003, s. 126.

30 Harold E. Wilson, Imperialism and Islam: The Impact of ‚Modernisation’ on the Malay Muslims 
of South Thailand, [w:] Andrew Forbes (red.), The Muslims of Thailand: Politics of the Malay-Speaking 
South, Centre for Southeast Asian Studies, Bihar 1989, s. 62.

31 Ibrahim Syukri, History of the Malay Kingdom of Patani, Ohio University Press, Ohio 1985, 
ss. 71–72.

32 Prowincja Satun jest czasem nazywana Setul. Nantawan Haemindra, The Problem of the 
Thai-Muslims..., s. 201.

33 Tamże, ss. 71–72.
34 Haji Sulong był przetrzymywany w areszcie bez procesu przez wiele miesięcy, a następnie ska-

zany na 3,5 roku więzienia. Po zwolnieniu w 1952 roku powrócił w aurze bohatera do Pattani. W dwa 
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Pierwsze powojenne rządy Tajlandii skorygowały jednak nieco swą politykę 
wobec Południa. Zniesiono wiele restrykcji nałożonych na mieszkańców Pattani 
w czasach Phibuna35. Władze w Bangkoku usilnie starały się też wypracować for-
mułę porozumienia z lokalną wspólnotą muzułmańską. Jeszcze w maju 1945 roku 
wprowadzono w życie przepisy ustawy o patronacie islamu. Zgodnie z ogólną za-
sadą, że monarcha tajski jest opiekunem wszystkich religii wyznawanych w kraju 
(sasanu pathamphok), stawał się on automatycznie zwierzchnikiem tajskich mu-
zułmanów. Ustawa wprowadzała też nowe, odpowiadające pozycji najwyższego 
patriarchy buddyjskiego, stanowisko duchowego przywódcy tajskich muzułmanów 
–Chularajamontri. Powoływany przez króla Chularajamontri miał przewodniczyć 
dziesięcioosobowemu Centralnemu Komitetowi Islamskiemu przy ministrze spraw 
wewnętrznych i służyć jako doradca rządu „we wszelkich sprawach związanych 
z islamem”36. W gestii komitetu i Chularajamontri znalazło się między innymi prawo 
wydawania fatw, nadzorowanie administracji meczetów, organizacja pielgrzymek do 
Mekki czy certyfi kacja rytualnej czystości pożywienia (halal). Za pozornie liberalną 
polityką władz, oferującą mieszkańcom Południa stosunkowo szeroki zakres swo-
bód religijnych, kryły się jednak dodatkowe cele. Przy formalnym potwierdzeniu 
odmienności mieszkańców Pattani od etnicznych Tajów religia miała się stać jedyną 
„koncesjonowaną” przez władzę płaszczyzną wspólnej tożsamości. W ten sposób 
wszyscy Malajowie z Pattani zostali przez władze w Bangkoku zaklasyfi kowani 
wraz z innymi grupami etnicznymi do jednej kategorii jako „tajscy muzułmanie”37. 

Jednak mieszkańcy Południa już wówczas odnosili się z dużą podejrzliwością do 
wszelkich inicjatyw władz. Nowa polityka Bangkoku jedynie utwierdzała w nich tę 
nieufność. Wysiłki na rzecz wyposażenia przywódcy religijnego we władzę członka 
administracji państwowej były postrzegane jako próba mieszania się rządu w sferę 
religijną. Urząd Chularajamontri piastowali na ogół muzułmanie z prowincji innych 
niż Pattani. Tym bardziej więc Malajowie z niechęcią traktowali powoływanych 
przez władze Chularajamontri, większym zaufaniem obdarzając rodzime autorytety 
religijne38.

lata później zniknął jednak w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie zamordowany przez po-
licję. Zob.: Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., ss. 163–164; Nantawan Haemindra, The Problem of the 
Thai-Muslims..., s. 224; Joseph Chinyong Liow, Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: 
Tradition & Transformation, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2009, s. 86.

35 Virginia Thompson, Richard Adloff, Minority Problems in Southeast Asia, Institute of Pacifi c 
Relations, New York 1955, s. 159.

36 Moshe Yegar, Between Integration and Secession..., ss. 95–96.
37 Obecnie 2/3 muzułmanów w Tajlandii stanowią etniczni Malajowie. Prócz nich istnieją jednak 

liczne mniejsze wspólnoty muzułmańskie rozrzucone na terenie całego kraju. Na północy w rejonie 
Amphoe Pai zamieszkują muzułmanie z chińskiej mniejszości Hui (grupy Chin Ho i Haw). Inną is-
lamską grupą pochodzącą z obszaru współczesnej Kambodży są Chamowie mieszkający na wschodzie 
kraju. Na północnym zachodzie można też znaleźć muzułmańskich przybyszy z Birmy, Pakistanu czy 
Indii. Clive Christie, A Modern History..., s. 182; Ruth McVey, Identity and Rebellion..., s. 36; Michel 
Gilquin, The Muslims of Thailand, Silkworm Books, Bangkok 2005, ss. 33–42.

38 Moshe Yegar, Between Integration and Secession..., ss.102–105; Greg Fealy, Virginia Matheson 
Hooker, Voices of Islam in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2006, s. 83.
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W drugiej połowie lat 40. konfl ikt na Południu zaczął przybierać bardziej zorgani-
zowaną formę. W Pattani powstało pierwsze ugrupowanie otwarcie stawiające sobie 
za cel zjednoczenie wszystkich Malajów w walce o swoje prawa. Na czele organiza-
cji zwanej Związkiem Malajów Wielkiego Pattani (Gabungan Melayu Pattani Raya 
– GAMPAR) stanął Tengku Mahmud Mahyiddeen, inny potomek dawnej malajskiej 
arystokratycznej elity39. Celem GAMPAR, określonym jasno w deklaracji progra-
mowej, było „zjednoczenie ludności malajskiej zarówno tej mieszkającej na połu-
dniu Tajlandii, jak i na Malajach” w jednym wspólnym państwie oraz „podniesienie 
poziomu wykształcenia mieszkańców Pattani i odrodzenie kultury malajskiej”40. Ze 
względów taktycznych w deklaracji programowej nie poruszano kwestii religii. Od 
początku swego istnienia GAMPAR podjął ścisłą współpracę z lewicowymi ugrupo-
waniami działającymi po drugiej stronie granicy. Decyzja ta wkrótce okazała się dla 
organizacji brzemienna w skutki. Podpisane w 1948 roku tajsko-brytyjskie porozu-
mienie o wspólnym zwalczaniu partyzantki komunistycznej szybko doprowadziło do 
całkowitego zniszczenia GAMPAR41.

Konfl ikt pomiędzy Tajami a ludnością malajską na Południu ulegał dalszej eska-
lacji w latach 50. Zjawisko to można przypisywać kilku podstawowym czynnikom. 
Krzepnący tajski nacjonalizm coraz głębiej ingerował w sferę lokalnej kultury malaj-
skiej. W sposób oczywisty dochodziło do jego konfrontacji z poczuciem etnoregio-
nalnej odrębności mieszkańców Pattani. Dodatkowo na ten czas przypada szczytowy 
okres ekspansji malajskiego nacjonalizmu ukoronowanego powołaniem do życia 
zjednoczonego i niepodległego państwa w 1957 roku. Malezja od początku swego 
istnienia nie kryła sympatii dla malajskich ruchów irredentystycznych w krajach są-
siednich. Pozwalało to rozmaitym organizacjom walczącym o niepodległość Pattani 
na otwieranie biur, zakładanie baz szkoleniowych i prowadzenie akcji werbunkowej 
po drugiej stronie granicy42.

Na przełom lat 50. i 60. przypada też wzmożenie etnicznych represji przez nowe-
go premiera Sarita. W 1961 roku rząd wprowadził nowy Program Poprawy Kształ-
cenia, którego celem było ostateczne przejęcie kontroli przez państwo nad szkołami 
religijnymi (pondoki)43. W ramach programu na działalność każdej z placówek na-

39 Tengku Mahmud Mahyiddeen był najmłodszym synem Tengku Abdula Kadira. Omar Farouk, 
The Historical and Transnational Dimensions of Malay-Muslim Separatism in Southern Thailand, [w:] 
Lim Joo-Jock, Vani Sri (red.), Armed Separatism in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore 1984, s. 237.

40 Nantawan Haemindra, The Problem of the Thai-Muslims..., s. 213.
41 Omar Farouk, The Historical and Transnational..., s. 238.
42 Muslim Separatism in Southern Thailand [w:] Virtual Information Center, United States Pacifi c 

Command, 23 lipca 2003, www.vic-info.org/Regionstop.nsf/0/e42514a843d9a3260a256c05006c2d84, 
14.01.2010, s. 12; Gopinath Aruna, International Aspects of the Thai Muslim and the Philippine Moro 
Issues: A Comparative Study, [w:] K.M. de Silva, Ronald J. May (red.), In Internationalization of Ethnic 
Confl ict, Pinter Publishers, London 1991, ss. 80–85. 

43 Abdul Latif Hamidung, Bahasa Melayu dalam Institut Pondok [Język malajski w Pondokach], 
Working Papers, Ministry of Culture and Sports, Kuala Lumpur 1986, ss. 6–7; Liow Joseph Chinyong, 
Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation, Institute of Southeast 
Asian Studies, Singapore 2009, ss. 58–68.
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uczających ponad 40 uczniów przeznaczano dotację ze środków publicznych w wy-
sokości 800 USD. Pondoki w zamian miały obowiązek przyjęcia scentralizowanego 
programu nauczania, w tym włączenia języka tajskiego jako przedmiotu obowiąz-
kowego. Pozwalano wprawdzie nadal na nauczanie przedmiotów religijnych, ale 
musiały one spełniać określone wymagania ministerstwa edukacji. Co gorsza, stu-
denci mieli od tej pory płacić podwójne czesne – oddzielne za przedmioty religij-
ne, a oddzielne za przedmioty świeckie – co powodowało znaczną podwyżkę opłat. 
Sarit – jak zauważa Moshe Yegar – „chciał spenetrować i znacznie osłabić wszystkie 
instytucje społeczne i kulturalne muzułmańskiej wspólnoty”44. Proces przekształca-
nia pondoki w prywatne szkoły religijne prowadzone przez meczety, ale poddane 
kontroli państwowych kuratoriów (rongrian ekkachon son satsana itsalam) przebie-
gał opornie. Społeczeństwo bojkotowało nową inicjatywę władz. Powszechny opór 
stawiali też przedstawiciele lokalnych autorytetów religijnych. Spośród 535 pondoki 
działających w regionie w 1971 roku ponad sto nie spełniło wymagań władz i zostało 
zamkniętych45. Kiedy wiele prywatnych szkół islamskich walczyło o przetrwanie, 
rząd przyspieszył działania zmierzające do zwiększenia liczby szkół publicznych 
istniejących w prowincjach muzułmańskich. Statystycznie liczba szkół religijnych 
ustawicznie spadała: z 426 w 1971 roku do zaledwie 189 w 1991 roku. Równocześ-
nie na początku lat 90. na Południu działało już 1218 szkół publicznych, w których 
naukę pobierało ponad 200 000 uczniów. Dla porównania w tym samym czasie liczba 
słuchaczy szkół religijnych spadła do nieco ponad 20 00046. 

Jedyną widoczną konsekwencją polityki oświatowej była zmiana w procesie 
kształtowania się lokalnych elit. Pattani stopniowo traciło swój status czołowego 
w regionie ośrodka myśli islamskiej i nauczania religijnego. Młodzi ludzie poszuki-
wali zatem szansy na zdobycie wiedzy w innych krajach muzułmańskich na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej47.

Jako kolejny przykład represyjnej polityki rządu wobec Południa można wymie-
nić prowadzoną przez władzę w latach 60. akcję osiedlania buddyjskich rodzin taj-
skich z Północy w prowincjach granicznych w ramach tzw. Projektu Osiedleńczej 
Samopomocy (khrongkan nikhom sang ton eng). Celem tej polityki była oczywi-
ście zmiana składu etnicznego i religijnego ludności zamieszkującej rejon Pattani. 
Nie ukrywano nawet, że polityka osiedleńcza ma doprowadzić do „zrównoważenia 
proporcji tajskich buddystów i muzułmańskich Malajów w Pattani”. Na mocy tego 

44 Moshe Yegar, Between Integration..., ss. 129.
45 Songkhram Choenphiban, Assimilation Policy of Muslims in the Four Southern Provinces, Chu-

lalongkorn University, Bangkok 1975, s. 117.
46 Education Statistics: Privat Islamic Religious Schools, Ministry of Education, Education Region 

II, Yala 1992.
47 Hasan Madmarn, The Pondok and Madrasah in Patani, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 

Kajang 2002, ss. 80–83; Joseph C. Liow, Islamic Education in Thailand: Negotiating Islam, Identity 
and Modernity, Southeast Asia Education Survey, Singapore 2005, ss. 121–149; Uthai Dulyakasem, 
Education and Ethnic..., s. 146; Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., s. 194; Robert Winzeler, The Social 
Organization of Islam in Kelantan, [w:] William R. Roff (red.), Kelantan: Religion, Society and Politics 
in a Malay State, Oxford University Press, Oxford 1974, s. 266.  
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projektu rodziny z Północy mogły się osiedlać w czterech południowych prowin-
cjach; otrzymywały one od rządu 7–10 akrów ziemi i zasiłek na zagospodarowanie. 
Do 1969 roku udało się osiedlić na Południu 160 000 etnicznych Tajów48. W podob-
nym celu Bangkok zaaprobował możliwość uzyskiwania podwójnego – tajskiego 
i malezyjskiego – obywatelstwa przez malajską ludność z Południa. Wielu przedsta-
wicieli władz żywiło po cichu nadzieję, że dzięki temu znaczna część mieszkańców 
Pattani wcześniej czy później dobrowolnie wyemigruje do Malezji49.

Nieudane próby asymilacji mieszkańców Południa, znajdujące wyraz czy to 
w akcji osiedleńczej, czy w przymusowej reformie systemu edukacyjnego, spotykały 
się z narastającym oporem mieszkańców tego terenu. Im bardziej zdecydowane kroki 
podejmowano wobec malajskiej mniejszości, tym bardziej rosła nieufność członków 
tej wspólnoty do władz centralnych. W opinii mieszkańców Południa państwo nie 
uznawało potrzeb i interesów mniejszości, nie miało zatem legitymacji do sprawo-
wania władzy. Represyjna polityka narodowościowa Phibuna i Sarita doprowadziła 
też do praktycznego wyeliminowania umiarkowanych przywódców muzułmańskich 
na Południu. Dochodziło do coraz większej radykalizacji poglądów mieszkańców 
Pattani, którzy coraz częściej kierowali swe sympatie ku ugrupowaniom zbrojnym 
czy to spod znaku islamskiego separatyzmu, czy rewolucyjnego komunizmu50. 

Na początku lat 60. powstała założona przez grupę nauczycieli wiejskich z prowin-
cji Narathiwat grupa zbrojna Front Rewolucji Narodowej (Barisan Revolusi Nasional 
– BRN). BRN, jak również wiele innych, mniejszych grup związanych z ideologią 
islamskiego socjalizmu, miało bliskie związki z Malezyjską Partią Komunistyczną 
(MCP) i Komunistyczną Partią Tajlandii (CPT)51. Jej przywódca Ustaz Karim Hajj 
Hassan otwarcie wzywał do włączenia południowych prowincji Tajlandii w granice 
panmalajskiego państwa52. Wewnętrzna walka frakcyjna oraz rozłam (konfrontasi) 
pomiędzy Indonezją i Malezją, tradycyjnie wspierającymi irredentę w Pattani, dopro-
wadziły niebawem do upadku ugrupowania53. 

Upadek GAMPAR i niepowodzenia BRN w walce o autonomię prowincji do-
prowadziły do zasadniczej reorientacji ideologicznej ugrupowań prowadzących wal-
kę z rządem w Bangkoku. Redefi nicja płaszczyzny konfl iktu towarzyszyła zmianie 
generacyjnej w szeregach elit religijnych i politycznych Pattani54. Na przełomie lat 

48 Moshe Yegar, Between Integration..., s. 125.
49 Che Man W.K., National Integration and Resistance..., ss. 240–241.
50 Tenże, Muslim Separatism..., s.99; Bilveer Singh, The Talibanization of Southeast Asia: Losing the 

War on Terror to Islamist Extremists, Vij Books, New Delhi 2007, ss. 37–46.
51 Przymierze z komunistami prowadziło do konfrontacji z niemal wszystkimi państwami Azji 

Południowo-Wschodniej, które uznawały komunizm za wspólne zagrożenie. Surin Pitsuwan, Islam and 
Malay..., s. 231; Chaiwat Satha-Anand, Islam and Violence: A Case Study of Violent Events in the Four 
Southern Provinces, Thailand, University of South Florida Press, Tampa 1986, s. 15; Pasuk Phong-
paichit, Chris Baker, Thailand: Economy and Politics..., s. 292.

52 Państwo to, zwane Wielką Indonezją, miało obejmować tereny sułtanatów malajskich, Brunei, 
Indonezji, Singapuru, a także Filipin. Omar Farouk, The Historical and Transnational..., ss. 239–240.

53 Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., s. 233.
54 Che Man W.K., Muslim Separatism..., s. 64.
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60. i 70. do południowych prowincji powracało pierwsze pokolenie absolwentów 
szkół koranicznych i uczelni muzułmańskich z Bliskiego Wschodu i Indii. Staranne 
wykształcenie religijne i doskonałe kontakty w świecie islamskim zapewniały im 
powszechny szacunek w tradycyjnej społeczności malajskiej. Równocześnie byli oni 
zmuszeni dzielić losy swych braci w wierze. Zmarginalizowani i pozbawieni szans 
na udział w aparacie administracyjnym państwa, coraz częściej rozważali radykal-
ne scenariusze rozwiązania kwestii malajskiej w Pattani55. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie doszło do utworzenia głównych ugrupowań separatystycznych, których 
oddziały partyzanckie działają do dziś w rejonie pogranicza malajsko-tajskiego56. 
Inaczej niż GAMPAR i BRN, nowe organizacje dokonywały przesunięcia punktu 
ciężkości w głoszonych przez siebie programach. Konfl ikt z Bangkokiem przestawał 
mieć tym samym charakter wyłącznie kulturowy czy polityczny. Młode pokolenie 
Malajów nadawało wojnie przede wszystkim wymiar religijny57. Islam znalazł swe 
miejsce na sztandarach mieszkańców Południa walczących z Tajami, podobnie jak 
„walka o wolność Pattani i ustanowienie na jej terytorium Republiki Islamskiej”58. 
Niewątpliwie o reorientacji ideologicznej decydowały też względy taktyczne. Przy-
wódcy nowych organizacji w Pattani żywili nadzieję, że przedstawienie konfl iktu 
pattańskiego jako wojny religijnej przysporzy walce Malajów sympatii świata islam-
skiego. Mogli utrzymywać bliskie kontakty z władzami licznych organizacji muzuł-
mańskich na świecie oraz otrzymywać wsparcie materialne i logistyczne ze strony 
zaprzyjaźnionych rządów59. 

W takim kierunku ewoluowała założona jeszcze na początku lat 60. grupa zwa-
na Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP – Narodowy Front Wyzwolenia 
Pattani)60. Organizacja kierowana przez Tengku Abdula Jalala ze zmiennym powo-
dzeniem zabiegała o polityczne i militarne wsparcie „sprawy Pattani” ze strony Ligi 
Państw Arabskich61. Podobny charakter miała największa i najpotężniejsza z organi-
zacji walczących o sprawę „suwerennego islamskiego Pattani” – znana jako PULO 

55 Surin Pitsuwan, Islam and Malay…, s. 218.
56 W połowie lat 70. na pograniczu tajsko-malajskim działało już ponad 20 organizacji separaty-

stycznych opowiadających się za niepodległością Pattani. Chidchanok Rahimmula, Peace Resolution: 
A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand, [w:] 
Yunanto Sri (red.), Militant Islamic Movements in Indonesia and Southeast Asia, FES and The RIDEP 
Institute, Jakarta 2003, ss. 263–277.

57 Suhrke Astri, Irredentism Contained: The Thai Muslim Case, „Comparative Politics”, 7/1975, 
ss. 187–203; Suhrke Astri, Loyalists and Separatists: The Muslims in Southern Thailand, „Asian Sur-
vey”, 17/1977, ss. 237–250. 

58 Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., s. 216.
59 Tamże, ss. 234–236.
60 Organizacja ta uważała się za kontynuatorkę założonego jeszcze w 1948 roku Związku Malaj-

skiego na rzecz Wielkiego Pattani (Gabungan Melayu Patani Raya). Gopinath Aruna, International 
Aspects..., ss. 136–141.

61 Miał temu służyć między innymi przygotowany w 1976 roku dokument zatytułowany „Walka 
muzułmanów o przetrwanie w Południowej Tajlandii”, zaprezentowany na VII Konferencji Ministrów 
Spraw Zagranicznych Państw Islamskich w Stambule. Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., s. 228; Farouk 
Omar, The Historical and Transnational..., s. 241; tenże, The Historical and Transnational..., s. 238.
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(Pertubohan Persatuan Pembibasan Pattani – Zjednoczona Organizacja Wyzwolenia 
Pattani). Ugrupowanie założone w 1967 roku przez Tengku Bira Kotanila od po-
czątku czerpało wzorce z organizacji terrorystycznych już wcześniej działających na 
Bliskim Wschodzie i w Europie. Dzięki zręcznemu rozgrywaniu argumentów etnicz-
nych i religijnych PULO stało się jedną z najlepiej zorganizowanych i najbardziej 
skutecznych grup separatystycznych w świecie. Członkowie ugrupowania mogli li-
czyć na znaczne wsparcie w postaci dostaw broni i środków łączności ze strony Libii 
i Syrii, jak również korzystać z zaplecza ideologicznego i szkoleniowego w Malezji 
i Arabii Saudyjskiej62.

Niepowodzenia polityki rządu wobec Południa sprawiły, że sytuacja w Pattani 
w połowie lat 70. zaczęła się wymykać spod kontroli, a działalność grup zbrojnych 
przybrała formy ogólnonarodowego powstania. Powstawały coraz nowsze i bardziej 
radykalne organizacje. Próby przymusowej asymilacji nie powiodły się. Miejscowa 
ludność skarżyła się na prześladowania i aresztowania w wyniku sfabrykowanych 
dowodów i masowej korupcji tajskiego aparatu administracyjnego63. Z braku alterna-
tywnych kanałów artykulacji swych interesów mieszkańcy Pattani masowo zwracali 
się ku partyzantom, choć ci nie walczyli bynajmniej w ich imieniu. W grudniu 1975 
roku uroczystości pogrzebowe siedmiu zamordowanych przez policję bojowników 
zamieniły się w wielką demonstrację poparcia dla PULO, która zgromadziła ponad 
70-tysięczny tłum64. 

W odpowiedzi na brutalność sił bezpieczeństwa lokalne komórki powstańcze 
przygotowały serię zamachów bombowych. Początkowo ich obiekty wybierano na 
obszarze południowych prowincji. Akty te miały, zgodnie z intencją ich autorów, 
zwrócić uwagę świata na kwestię Pattani. Wkrótce bojownicy PULO rozpoczęli me-
todyczną akcję likwidowania osób uznanych za „agentów Bangkoku”. W 1977 roku 
separatyści po raz pierwszy zaatakowali cele położone poza granicami południowych 
prowincji, przeprowadzając zamach na stołeczny port lotniczy Don Muang65. 

Sytuacja wymagała pilnej i zasadniczej zmiany w obranym przez rząd kursie poli-
tycznym. Istotny zwrot w polityce Bangkoku wobec społeczności muzułmańskiej na 
Południu nastąpił jednak dopiero na początku lat 80. wraz z przejęciem władzy przez 
rząd generała Prema Tinsulanondy. Nowa administracja już w 1980 roku wydała od-
powiednie rozporządzenia66, których celem było uspokojenie sytuacji. Zalecały one 
lokalnej administracji cywilnej i wojskowej poszukiwanie porozumienia z powstań-
cami i promocję programów rozwojowych dla Południa, które przyczyniłyby się do 

62 Chaiwat Satha-Anand, Islam and Violence: A Case Study of Violent Events…, s. 15; Bilveer Singh, 
The Talibanization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists, Vij Books, New 
Delhi 2007, s. 39.

63 Moshe Yegar, Between Integration and Secession..., s. 126.
64 Che Man W.K., Muslim Separatism..., s. 101, Surin Pitsuwan, Islam and Malay..., ss. 236–

–238; Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Multiculturalism, Separatism, and Nation State Building 
in Thailand, Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences, Jakarta 2004, 
ss. 153–154.

65 Chaiwat Satha-Anand, Islam and Violence: A Case Study of Violent Events…, ss. 10–13.
66 Tamże, s. 18.
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zmniejszenia dysparytetu w warunkach życia, występującego pomiędzy ludnością 
buddyjską i muzułmańską. Rząd powołał też działające przy ministerstwie spraw we-
wnętrznych Centrum Administracyjne Południowych Prowincji Granicznych, które 
miało wcielać w życie nową, ugodową strategię władz wobec Pattani – Tai Rom Yen 
(Południe w orzeźwiającym cieniu) 67. 

Z polecenia premiera od października 1981 roku oddziały rządowe operujące 
na Południu rozpoczęły realizację nowej taktyki wobec oddziałów partyzanckich. 
Powstańcom oferowano amnestię i pełną rehabilitację w zamian za zaprzestanie 
działalności wywrotowej. Partyzanci, którzy decydowali się na przejście na stronę 
władzy, otrzymywali też „podarunek rządowy” w postaci pieniędzy lub działki zie-
mi. Wypowiedziano bezwzględną walkę korupcji, słusznie postrzeganej za jedno ze 
źródeł powszechnego rozczarowania mieszkańców Pattani wobec tajskiej admini-
stracji. Centrum Administracyjne Południowych Prowincji Granicznych zostało zo-
bowiązane do rozpatrywania w trybie doraźnym wszelkich skarg lokalnej ludności. 
Każdy urzędnik, wobec którego oskarżenia się potwierdziły, miał być natychmiast 
odwołany ze stanowiska. Z polecenia premiera powołano też specjalną Grupę Za-
daniową 43, której celem było nadzorowanie projektów humanitarnych, inwestycji 
w szkolnictwo czy rozbudowy infrastruktury w południowych prowincjach68. 

W 1989 roku Bangkok wprowadził szeroko zakrojony plan gospodarczy pod 
nazwą Hardpan Barau (Nowa Nadzieja), którego celem miało być wzmocnienie 
ekonomicznych związków Południa z Północą. W programie rządowym znalazł się 
projekt rozbudowy bazy turystycznej, co wiązało się z koniecznością ograniczenia 
obecności wojska i sił bezpieczeństwa na obszarach mających stać się kurortami 
przeznaczonymi dla zachodnich turystów69.

Dotychczasowa polityka przymusowej asymilacji grup mniejszościowych stop-
niowo ustępowała miejsca programom zwiększania uczestnictwa lokalnej ludności 
w życiu politycznym i społecznym kraju. Jednym z jej podstawowych wymiarów 
stało się uznanie przez władze centralne zasady nienaruszalności podstaw islam-
skiej tożsamości mieszkańców Południa. Tajscy muzułmanie mogli odtąd swobod-
nie używać swych muzułmańskich imion czy nosić zakazane do tej pory tradycyjne 
hidżaby. 

Ogólna demokratyzacja życia politycznego w latach 90. pozwalała też na szersze 
uczestnictwo przedstawicieli lokalnych elit w życiu politycznym kraju. W miarę jak 
nasilała się rywalizacja o głosy wyborców pomiędzy partiami politycznymi, normal-
ne stały się zabiegi o poparcie muzułmańskiego elektoratu z Południa. Na listach 
wyborczych Partii Demokratycznej (Phak Prachathipat), a później Partii Nowych 
Aspiracji (Kuam Wang Mai) znalazły się liczne reprezentacje przedstawicieli Połu-

67 Andrew Tan, The ‚New’ Terrorism: How Southeast Asia Can Counter It, [w:] Johannen Uwe 
(red.), September 11 & Political Freedom: Asian Perspectives, Select Publishing, Singapore 2003, s. 109. 

68 Muslim Separatism in Southern..., s. 16.
69 David Carment, Managing Interstate Ethnic Tensions: The Thailand-Malaysia Experience, „Na-

tionalism and Ethnic Politics”, 4/1995, s. 14; Chidchanok Rahimmula, Peace Resolution: A Case Stu-
dy..., s. 275.
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dnia. Przywódcy społeczności muzułmańskiej zajęli kluczowe pozycje w strukturach 
politycznych kraju, tworząc własną wpływową frakcję parlamentarną Wahdah 70.

Realizacja polityki Tai Rom Yen oraz ogólne postępy w demokratyzacji państwa 
przyczyniły się do znacznego uspokojenia sytuacji na Południu71. Choć mieszkańcy 
Pattani nadal nie darzyli sympatią rządu w Bangkoku, to sam fakt porzucenia polityki 
przymusowej asymilacji ludności malajskiej dawał administracji zwiększony kredyt 
zaufania. Rezultatem zagwarantowania mieszkańcom Pattani większej swobody po-
litycznej i kulturalnej stało się wyraźne zmniejszenie poparcia udzielanego zbrojnym 
grupom separatystycznym72. Choć wciąż na Południu dochodziło sporadycznie do 
zamachów bombowych i porwań, lata 90. były na tyle spokojne, że wielu obserwa-
torów zaczynało spekulować na temat nieuchronnego końca tendencji separatystycz-
nych muzułmańskiego Południa73. 

Istotnie, poza działalnością nielicznych, choć kłopotliwych grupek terrorystów 
wszystko zdawało się wskazywać na to, że zarówno władze, jak i mniejszość muzuł-
mańska akceptują współpracę w obrębie procedur demokratycznego państwa. O ile 
jednak mieszkańcy Południa mieli nieco więcej możliwości do akcentowania własnej 
tożsamości, ich politycy angażowali się w życie polityczne kraju, a ich sytuacja eko-
nomiczna ulegała stopniowej poprawie, o tyle znaczna cześć problemów pozostawa-
ła nadal nierozwiązana. W rejonie Pattani wciąż stacjonowały wzmocnione oddziały 
wojska i policji. Siły separatystyczne, choć osłabione, ciągle nie decydowały się na 
ostateczne złożenie broni i zaprzestanie walki. Przeszłość nadal kładła się cieniem 
na wzajemnych relacjach, a kwestie kulturowej odmienności i żądania zwiększonej 
autonomii wymagały rozwiązania74. 

Nic dziwnego, że w ostatniej dekadzie mieliśmy do czynienia z wydarzeniami 
świadczącymi o przynajmniej częściowym powrocie do polityki siły we wzajemnych 
relacjach głównych aktorów konfl iktu. Według danych rządowych w latach 1993–
–2004 odnotowano na terenie Pattani 1975 zbrojnych incydentów, z czego blisko 

70 Surin Pitsuwan z Partii Demokratycznej został pierwszym muzułmańskim ministrem spraw za-
granicznych. Allen Hicken, From Phitsanulok to Parliament: Multiple Parties in Pre-1997 Thailand, 
[w:] Michael H. Nelson (red.), Thailand’s New Politics: KPI Yearbook 2001, White Lotus, Bangkok 
2002, ss. 145–176. 

71 W latach 80. w ruchu partyzanckim doszło też do wielu rozłamów zarówno na tle ideologicznym, 
jak i w wyniku toczącej się walki o przywództwo. ICG Asia Report, Southern..., s. 12. 

72 Nawiązana w 1991 roku formalna współpraca pomiędzy rządami Tajlandii i Malezji, wymierzona 
przeciwko ugrupowaniom terrorystycznym po obydwu stronach granicy, spowodowała ich znaczne osła-
bienie z powodu odcięcia od baz szkoleniowych i szlaków; zob. David Carment, Managing Interstate 
Ethnic Tensions: The Thailand-Malaysia Experience, „Nationalism and Ethnic Politics”, 4/1995, s. 16.

73 Jeden z nich, Carlos Bonura jun., stwierdzał optymistycznie, że: „w ostatnich pięciu latach (od 
2002 roku) poparcie społeczne wobec separatyzmu muzułmańskiego przeszło do historii, a separatyzm 
przestał stanowić realną i zachęcającą opcję dla muzułmańskich elit politycznych”. Carlo Bonura jun., 
Location and the Dilemmas..., s. 56; Zachary Abuza, Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Ter-
ror, Lynne Rienner, Boulder 2003, s. 80.

74 Angel M. Rabasa, Political Islam in Southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists, Oxford 
University Press, Oxford 2003, s. 55. 
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80% zaszło po 2001 roku75. W styczniu 2004 roku całą serią starannie zaplanowa-
nych zamachów przypomniało o swoim istnieniu PULO. W odpowiedzi rząd prokla-
mował w prowincjach Pattani – Narathiwat i Yala – stan wojenny, wysyłając w rejon 
konfl iktu dodatkowe oddziały wojska. Zdecydowana odpowiedź władz miała bar-
dzo kontrowersyjny charakter, tak więc do dziś trwają dyskusje co do jej celowości 
i rzeczywistych przyczyn za nią stojących76. Według danych tajskich sił zbrojnych 
oddziały separatystów liczyły wówczas nie więcej niż 500 osób, a całkowitą liczbę 
ich sympatyków w przybliżeniu określano na 70 000, co stanowiło zaledwie 3% 
lokalnej populacji77. Krytyka poczynań administracji centralnej jest tym bardziej uza-
sadniona, że w ich rezultacie bynajmniej nie udało się uspokoić sytuacji na Południu. 
Wprost przeciwnie, przyniosły one kolejną eskalację konfl iktu78.

Postępowanie władz spotkało się też z powszechną dezaprobatą lokalnej ludno-
ści, ponownym wzrostem sympatii do PULO i odrodzeniem się tendencji separaty-
stycznych wśród mieszkańców prowincji. Na coraz odważniejszą krytykę ze strony 
lokalnej społeczności i ponownie formułowane postulaty autonomii prowincji władze 
zareagowały falą aresztowań, w tym zatrzymaniem dwóch muzułmańskich członków 
parlamentu i reprezentującego prowincję senatora. Od tego czasu ponownie wzmogła 
się aktywność radykałów, a w przeprowadzanych zamachach niemal codziennie ginę-
ły kolejne osoby. Choć celem ataków byli, jak dawniej, tajscy policjanci i żołnierze, 
to coraz więcej ofi ar stanowiła ludność cywilna – zarówno tajscy osadnicy i oskarżani 
o kolaborację muzułmanie, jak i przypadkowi przechodnie. Partyzanci, zmieniając 
radykalnie taktykę, podjęli też wiele działań wymierzonych przeciwko jakiejkolwiek 
obecności „obcych” na Południu, mordując buddyjskich mnichów, niszcząc należące 
do Tajów plantacje, paląc szkoły i świątynie. W ciągu niespełna czterech lat, pomię-
dzy styczniem 2004 roku a grudniem 2009 roku, na terenie zbuntowanych prowincji 
dokonano w sumie ponad 500 aktów przemocy na tle politycznym79. 

75 Faculty of Humanities and Social Science. One Decade and a Year of Violence in the Southern 
Border: Mysteries of the Problem and Solution, Prince of Songkhla University, Pattani 2004. Nowsze 
dane są tymczasowo zastrzeżone.

76 Hipoteza o międzynarodowych i regionalnych powiązaniach grup terrorystycznych działających 
na terenie Pattani jest do dziś trudna do udowodnienia, choć rząd wielokrotnie powoływał się na ten ar-
gument. Wielu krytyków działań podejmowanych przez rząd w Bangkoku podkreślało, że podjęte przez 
władze kroki były nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, a ich celem było polepszenie słabnących noto-
wań polityków. Richard S. Erlich, Quarry Raid Leads to Bomb Fears, „Bangkok Post”, 3 kwietnia 2004. 

77 Pradit Ruangdit, Report urges sweeping changes, „Bangkok Post”, 5 kwietnia 2004.
78 W 2004 roku grupom partyzanckim udało się przeprowadzić kolejne ataki. Zdecydowane dzia-

łania sił bezpieczeństwa zakończyły się zaś prawdziwą masakrą tłumu muzułmańskich demonstrantów 
w dystrykcie Tak Bai. Incydent został nagłośniony przez międzynarodowe media i spowodował falę 
protestów ze strony rządów państw muzułmańskich, takich jak Iran, Pakistan czy Indonezja. Shotgun 
Robbery Claim a Self-Defence, „Nation”, 18 października 2004; 81 Dead: Riot Toll Hits 87, „Bang-
kok Post”, 27 października 2004; Warnings of Bloodbath in Wake of Mass Deaths, „Bangkok Post”, 
27 października 2004; ICG Asia Report, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Crisis Group, Brus-
sels 2005, ss. 27–28; Tak Bai Crackdown: Global Outrage as Grim Details Emerge; PM Shows No 
Remorse, „Nation”, 28 października 2004.

79 Schoolteacher Gunned Down on Way to Work, „Bangkok Post”, 15 grudnia 2004; Southern Thai 
Insurgency Gains Fresh Momentum, „Jane’s Intelligence Review”, 1 sierpnia 2004; Asia-Ethnic Divide 
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Przyczyny wyraźnego wzrostu napięcia na Południu nie są dość jasne. Jak w wie-
lu podobnych przypadkach można się ich dopatrywać w kombinacji kilku czynników 
wzajemnie się na siebie nakładających80. W swej pracy Ethnic Groups in Confl ict 
Donald Horowitz stwierdza, że często dynamika konfl iktów etnicznych pokrywa się 
z dynamiką konfl iktów gospodarczych, aktywizacja nacjonalizmów zaś towarzyszy 
względnej deprywacji ekonomicznej poszczególnych regionów81. Zapewne podob-
nie dzieje się w przypadku Pattani. Zaszłości historyczne i różnice religijne, a także 
postępująca społeczna i ekonomiczna marginalizacja regionu tkwią u podłoża prze-
dłużającego się kryzysu w relacjach z Bangkokiem82. 

Mimo ewidentnej poprawy sytuacji ekonomicznej ludności muzułmańskiej 
w ostatnich latach należy przyjąć, że poziom życia mieszkańców Południa znacznie 
odbiega od standardów typowych dla reszty kraju83. Region Pattani – od lat utożsa-
miany z wysoką stopą przestępczości, bezprawiem i szerzącą się korupcją – ma wy-
raźne problemy z przyciąganiem zagranicznych inwestycji stanowiących poważny 
czynnik dynamizujący gospodarkę narodową Tajlandii84. Wysiłki władz zmierzające 
do zmniejszenia dysparytetu rozwojowego Południa nie przyniosły większych suk-
cesów. Wprost przeciwnie – o ile na początku lat 60. PKB czterech południowych 
prowincji wynosił 126,2% średniej krajowej, o tyle w 1999 roku spadł do 68,7%, 
a w 2008 roku do 65,4%. Podobnie o ile w 1960 roku średni dochód gospodarstwa 
domowego na południu był o 20,7% wyższy od średniej krajowej, o tyle po czte-
rech dekadach spadł on do poziomu 91,8% średniej85. Co gorsza, z danych tajskiego 
Spisu Społeczno-Ekonomicznego Gospodarstw Domowych wynika, że większość 
bogactwa na Południu koncentruje się w rękach ludności tajskiej, a 60% ludno-

Widens in Thailand, „Jane’s Intelligence Review”, 1 listopada 2004; Buddhist Teacher Shot Dead in Thai 
South, „Straits Times”, 15 grudnia 2004; On Recurrent Waves of Violence in Southern Thailand, „OIC 
Press Release”, 18 października 2005, http://www.oic-oci.org/press/english/october2005/thailand.htm, 
26.12.2009.

80 James D. Fearon, David D. Laitin, Ethnicity, Insurgency, and Civil War, „American Political 
Science Review”, 97/2003, ss.75–90; Fred W. Riggs, Globalization, Ethnic Diversity, and Nationalism: 
The Challenge for Democracies, „Annals of The American Academy of Political and Social Science”, 
581/2002, ss. 35–47.

81 Horowitz Donald, Ethnic Groups in Confl ict, University of California Press, Berkeley 1985, s. 21.
82 Część obserwatorów, w tym źródła rządowe, powołują się na zasadniczą rolę kombinacji trzech 

wzajemnie nakładających się na siebie czynników – kumulacji lokalnych napięć, intensyfi kacji czynnika 
zewnętrznego oraz wzrostu atmosfery przemocy wynikającej z ożywionej rywalizacji grup o charakterze 
kryminalnym, coraz bardziej przenikających skorumpowaną lokalną administrację cywilną i wojskową. 
Zob. Anne Rathbone, Charles K. Rowley, Terrorism, „Public Choice”, 111/2002, s. 2.

83 Malcolm Falkus, Income Inequality and Uncertain Democracy in Thailand, [w:] Ryoshin Mi-
niami (red.) Growth, Distribution and Political Change: Asia and the Wider World, Macmillan Press, 
Houndmills 1999, s. 123.

84 Ruohomaki Olli-Pekka, Fishermen No More: Livelihood and Environment in Southern Thai Ma-
ritime Village. White Lotus, Bangkok 1999, s. 98. 

85 Thailand Human Development Report 2003, United Nations Development Program (UNDP), 
Bangkok 2003, s. 18; Asia-Ethnic Divide Widens in Thailand, „Jane’s Intelligence Review”, 1 listopada 
2004; Regional Development Survey, Prince of Songhla University, Pattani 2009, s. 24. 
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ści kraju żyjącej poniżej granicy ubóstwa zamieszkuje w prowincjach graniczących 
z Malezją86.

Poczucie ekonomicznej deprywacji jest dodatkowo wzmacniane przekonaniem 
miejscowej ludności o politycznym i kulturowym zniewoleniu87. Promowanie języka 
tajskiego w systemie publicznego szkolnictwa utrudnia zdobywanie wiedzy. Wyklu-
czenie edukacyjne uniemożliwia gorzej wykształconej ludności malajskiej znalezie-
nie lepiej płatnej pracy88. Niski status społeczny i majątkowy mieszkańców Południa 
przekłada się z kolei na słabość ich reprezentacji w instytucjach politycznych i admi-
nistracyjnych89. Kłopoty z wytworzeniem własnej reprezentacji politycznej spychały 
i nadal spychają sympatie lokalnej społeczności ku radykalnym grupom prowadzą-
cych walkę zbrojną90.

Ważny czynnik w kształtowaniu się lokalnej tożsamości ludów z Pattani zawsze 
odgrywała religia. Islam ustawicznie był inkorporowany w etniczne dogmaty i do-
starczał dodatkowej legitymizacji ruchom separatystycznym działającym w Pattani. 
Choć w powszechnym przekonaniu „islam w Azji Południowo-Wschodniej był za-
wsze przepełniony tolerancją, umiarkowaniem i pluralizmem”, w ostatnich latach 
także tu nastąpiła jego wyraźna radykalizacja. O ile tajscy Malajowie tradycyjnie 
praktykowali sufi cki wariant sunnickiego islamu, o tyle z czasem zaczęło zyskiwać 
wśród nich popularność nauczanie salafi ckie, a szczególnie wahhabizm91. Szeroki 
strumień dotacji pochodzących od licznych rządów i organizacji charytatywnych 
z Bliskiego Wschodu wspierał tendencje fundamentalistyczne w regionie92. Według 
danych ministerstwa edukacji w 2004 roku w południowej Tajlandii nadal działa-
ło ponad 500 prywatnych szkół religijnych, z czego część znajdowała się całkowi-
cie poza ofi cjalnym nadzorem93. Fundowane dzięki prywatnym datkom i zakładane 
nierzadko przez nauczycieli (ustaz), którzy sami odbyli religijne studia na Bliskim 

86 Vinod Ahuja, Benu Bidani, Francisco Ferreira, Michael Walton, Everyone’s Miracle? Revisiting 
Poverty and Inequality in East Asia, World Bank, New York 1997, s. 35.

87 Anthony Davis, Thailand Confronts Separatist Violence in Its Muslim South, „Jane’s Intelligence 
Review”, 1 marca 2004; Kumar Ramakrishna, Countering Radical Islam in Southeast Asia: The Need to 
Confront the Functional and Ideological ‘Enabling Environment’, [w:] Paul J. Smith (red.), Terrorism 
and Violence. Transnational Challenges to States and Regional Stability, M.E. Sharpe, London 2005, 
ss. 145–169. 

88 Suhrke Astri, The Thai Muslims: Some Aspects Of Minority Integration, „Pacifi c Affairs”, 
43/1970, ss. 531–547.

89 Duncan McCargo, Buddhism, Democracy and Identity in Thailand, „Democratization”, 11/ 2004, 
ss. 155–170. 

90 Robert A. Albritton, Thawilwadee Bureekul, Civil Society and the Consolidation of Democracy in 
Thailand, [w:] Comparative Survey of Democracy, Governance and Development, Working Paper Series 
nr 4, Asian Barometer, Taipei 2002. 

91 Zachary Abuza, Militant Islam in..., s. 1.
92 Vincent J.H. Houben, Southeast Asia and Islam, „Annals of the American Academy of Political 

and Social Science”, 534/2000, ss. 149–70; Barry Desker, Islam in Southeast Asia: The Challenge of 
Radical Interpretation, „Cambridge Review of International Affairs”, 16/2003, ss. 415–428. 

93 Kavi Chongkittavorn, Thailand: International Terrorism and the Muslim South, „Southeast Asian 
Affairs”, ISEAS, Singapore 2004, ss. 267–279.
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Wschodzie czy w Pakistanie, niektóre z nich stały się matecznikiem muzułmańskie-
go radykalizmu94. 

Wpływ na intensyfi kację działań partyzanckich w Pattani miały też niewątpli-
wie wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Koniec interwencji radzieckiej 
w Afganistanie zaznaczył się zdecydowanym wzrostem wpływów fundamentali-
stów islamskich w kierownictwie grup bojowych działających na Południu. W 1995 
roku powstał Ruch Islamskich Mudżahedinów Pattani (Gerakan Mujahedeen Islam 
Pattani – GMIP) założony przez weterana wojny afgańskiej Nasoriego Saesaenga95. 
Podobne cele – zbudowania islamskiego państwa w południowej Tajlandii – stawia 
sobie utworzone w tym samym roku Nowe PULO powiązane z Al-Kaidą96. 

Wielu mieszkańców południowych prowincji wydaje się podzielać poglądy bli-
skowschodnich Wahhabitów wraz z główną tezą o konieczności podjęcia walki przez 
wszystkich muzułmanów ze wspólnym wrogiem. Dla wielu z nich kwestie etniczne 
i cel, jakim miało być samodzielne państwo Pattani, schodzą zatem na dalszy plan 
wobec imperatywu szerszej kampanii w ramach dżihadu prowadzonego przeciwko 
niewiernym. Przyjmując odpowiedzialność za akty terroru z ostatnich lat, organiza-
cje separatystyczne działające na Południu przyjęły bezprecedensowo antyzachodni 
ton, między innymi ostrzegając turystów przed podróżowaniem nie tylko do Pattani, 
ale także do popularnych wśród Europejczyków i Amerykanów ośrodków plażo-
wych, takich jak Phuket czy Krabi97.Trend związany z coraz wyraźniej akcento-
wanym religijnym i ponadlokalnym charakterem etnicznego konfl iktu utrzymuje się 
zresztą do dziś98.   

94 Analysis: New Faces, but the Same Old Tactics in South, „Nation”, 7 października 2004. 
95 ICG Asia Report, Southern Thailand..., s. 13. 
96 Część obserwatorów przyjmuje, że koordynacja przeprowadzanych ataków wskazuje na podpo-

rządkowanie organizacji rozkazom pochodzącym z zewnątrz oraz potencjalną współpracę z organiza-
cjami terrorystycznymi związanymi z Jemaah Islamiya (JI), takimi jak Związek Mudżahedinów Malezji 
(Kumpulan Mujahideen Malaysia –KMM). Rohan Gunaratna, Acharya Arabinda, Sabrina Chua, Con-
fl ict and Terrorism in Southern Thailand, Marshall Cavendish Academic, Singapore 2005, ss. 42–45. 

97 Choć zwiększenie się przemocy na Południu może być rezultatem radykalizacji środowisk re-
ligijnych i wzrostu lokalnego szowinizmu czy zewnętrznych wpływów, wielu badaczy utrzymuje, że 
częściowo może mieć ono podłoże kryminalne. Od lat w południowych prowincjach rozwija się czarny 
rynek, a wiele grup przestępczych i mafi jnych uczestniczy w przemycie broni, handlu żywym towarem 
i narkotykami, kontroli nielegalnego hazardu czy rynku prostytucji. Uważa się też, że na Południu do-
szło do zwielokrotnienia powiązań o charakterze mafi jnym, w których lokalne syndykaty przestępcze 
i przedstawiciele skorumpowanej administracji cywilnej, a także administracji wojskowej ściśle współ-
pracują z sobą w imię realizacji prywatnych interesów. Kavi Chongkittavorn, Thailand: International 
Terrorism and the Muslim South, [w:] Daljit Singh, Chin Kin Wah (red.), Southeast Asian Affairs, Insti-
tute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004, ss. 267–275.

98 Sytuacja międzynarodowa niewątpliwie przyczyniła się także do, przynajmniej formalnej, inte-
gracji działań rozmaitych organizacji walczących o suwerenność Pattani. Już w 1991 roku członkowie 
BIPP, BRN, GMP i PULO powołali do życia Zjednoczony Front Niepodległości Pattani (Barisan Ber-
satu Untuk Kemerdekaan Patani – BERSATU). W dziewięciopunktowym dokumencie wspólnej konfe-
rencji ruchów walczących o niepodległość Południa z 31 sierpnia 1989 roku czytamy między innymi: 
„Walka o wyzwolenie Patani jest walką o całkowitą niepodległość malajskiego, islamskiego, niezależ-
nego państwa. Nasza walka stanowi zbrojny dżihad, który jest obowiązkiem wszystkich muzułmanów 
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Od pewnego czasu władze same przyznawały się do porażki swej polityki wobec 
Południa, co nie przyniosło jednak zasadniczej zmiany kursu kolejnych wojskowych 
i cywilnych rządów w Bangkoku. Forsowanie polityki „twardej ręki” i próby przy-
musowej asymilacji ludności malajskiej okazały się nieskuteczne w uspokajaniu sy-
tuacji w regionie zarówno w krótko-, jak i długofalowej perspektywie. Do poprawy 
sytuacji w regionie nie przyczyniała się też coraz bardziej bezwzględna rywalizacja 
głównych sił politycznych kraju – Partii Demokratycznej i Thai Rak Thai. Przejęcie 
władzy przez to ostatnie ugrupowanie doprowadziło do próby zdobycia pełnej kon-
troli nad sympatyzującym z demokratami Południem99. Niszczenie wpływów opozy-
cji politycznej przyczyniało się do osłabiania i tak nielicznej reprezentacji politycznej 
malajskiej mniejszości w instytucjach politycznych kraju oraz pogłębiało istniejącą 
już uprzednio przepaść pomiędzy lokalnymi wyborcami a rządem w Bangkoku. Co 
gorsza, rywalizacja na szczytach władzy prowadziła do coraz większego braku kon-
sekwencji w polityce rządu wobec Południa100. Rząd tracił tym samym cenny czas 
na sformułowanie spójniejszej odpowiedzi na kryzys pojawiający się w malajskich 
prowincjach. 

O ile rozwój sytuacji w rejonie Pattani jest najprawdopodobniej wypadkową dzia-
łania trzech zmiennych – postawy samej mniejszości muzułmańskiej, postępów pro-
cesów demokratyzacyjnych w skali kraju, otwierających drogę do szerszej reprezen-
tacji mieszkańców Południa w instytucjach decyzyjnych państwa, oraz realizowanej 
przez rząd polityki etnicznej – o tyle ten ostatni czynnik wydaje się krytyczny dla 
rozwiązania zaistniałej sytuacji101. 

i malajskiego ludu Patani. Przeciwstawiamy się kolonialnej polityce Tajlandii, która od lat stara się upar-
cie niszczyć naszą wiarę, rasę, język i kulturę. Potępiamy wszelkie przejawy opresji, niesprawiedliwości 
i naruszania praw człowieka w postaci mordów politycznych, zatrzymań bez wyroku i tortur. Odrzuca-
my wszelkie formy współpracy z tajskimi kolonizatorami w rabunkowej eksploatacji zasobów naszego 
kraju. [...] Wzywamy wszystkich muzułmanów do wsparcia naszej świętej walki oraz [...] wszelkie mi-
łujące wolność narody i organizacje do dostarczenia nam moralnego i materialnego wsparcia dla walki 
narodu Pattani”. A Nine-point Declaration Made Jointly by BIPP, BRN, GMP and PULO as a Result of 
Their Conference Held on 31st August 1989, Conference of Patani Freedom Fighters (mimeo).

99 W sierpniu 2004 roku czterech deputowanych Partii Demokratycznej z Południa przeszło na stro-
nę partii Thai Rak Thai. Innym wskaźnikiem malejących wpływów demokratów na Południu były wybo-
ry lokalne w 2004 roku, wygrane przez Thai Rak Thai. Analysis: Democrats in Fight to Save Stronghold, 
„The Nation”, 13 sierpnia 2004; Newsletter, King Prajadhipok’s Institute, lipiec 2004, ss. 3–9. 

100 W wyniku walki politycznej w Bangkoku w 2002 roku zlikwidowano Centrum Administracji 
Prowincji Granicznych odpowiadające za kontrolę sytuacji na Południu, jak również wojskowy urząd 
bezpieczeństwa CMP–43. Ruch ten przekazywał bezpieczeństwo na Południu w ręce sił policyjnych. 
Chidchanok Rahimmula, Peace Resolution: A Case Study of Separatist..., s. 274; Islam Serajul Syed, 
The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao, Oxford University Press, 
Oxford 2001, ss. 261–321.

101 Marco Buente, Gewalt in Thailands Sueden. Ursachen und Wege zur Konfl iktloesung, „Suedosta-
sien Aktuell”, 5/2004, ss. 447–465. 



8. Wewnętrzny kolonializm w północno-wschodniej 
Tajlandii

Region północno-wschodni Tajlandii – Isaan1 – obejmuje równinę Koratu zamkniętą 
od wschodu rzeką Mekong i granicą z Laosem, od południa i południowego wschodu 
granicą z Kambodżą i pasmem wzniesień Prachinburi, od tajskich Równin Central-
nych zaś górami Phetchabun. Zamieszkuje go swoista mozaika grup etnicznych i ple-
miennych, z których większość posługuje się dialektami tajsko-laotańskimi Isaan Lao, 
głównie Chiang Seng i Lao-Phutai, pochodzącymi z rodziny językowej Tai-kadai. 
Wśród nich znajdujemy mieszkających na północy Lao Wieng, dalej ku południowi 
Lao Pan i Lao Kao oraz Tajów Korat o khmerskim rodowodzie. Po obydwu stronach 
Mekongu spotykamy niewielkie wspólnoty Puthai, Yuai, So, Saek i Kaleung, posłu-
gujących się językiem khmerskim Kui oraz górskie plemiona Chaobon2. Grupy isaań-
skie, nazywające siebie Khon Isan lub Thai Isan, językowo bliskie ludom zamiesz-
kującym po drugiej stronie granicznego Mekongu, przez długie wieki znajdowały się 
pod silnym wpływem Imperium Khmerskiego, a później laotańskiego królestwa Lan 
Xang, i wykształciły kulturę znacznie różniącą się od dziedzictwa Środkowych Tajów.

Wczesne struktury polityczne, takie jak Muang Sema, Muang Fa Daet czy Muang 
Nakhon Campa Si, powstały na tych terenach jeszcze w czasach cywilizacji Dvara-
vati w dolinach rzek Chi i Mun. Ich pozostałości świadczą o wyraźnych wpływach 
buddyjsko-hinduistycznej kultury napływającej z zachodu3. Od XI wieku obszary 
Isaanu zostały jednak zdominowane przez wschodniego sąsiada – Imperium Ang-
koru. Od tego czasu do mniej więcej końca XVII wieku Isaan obejmował liczne, 
rywalizujące z sobą księstewka utrzymujące lenne związki z khmerskimi władcami. 
Pozostałości ich stolic można odnaleźć w pobliżu zachowanych do dziś kompleksów 

1 Nazwa regionu w zależności od transkrypcji zapisywana też jako Isan, Isarn, Issan lub Esarn, 
pochodzi od sanskryckiego isānya i oznacza „północny wschód”. Termin „Isaan” został wprowadzony 
przez władze w Bangkoku w 1900 roku, aby zastąpić starą, ale naznaczoną etnicznie nazwę okręgu 
Monthon Lao Kao. W 12 lat później, w 1912 roku, Monthon Isaan został podzielony na dwa mniejsze 
okręgi – Monthon Roi-et i Ubon Ratchathani. W tym samym czasie administracyjny termin „Isaan” za-
czął być używany w szerszym, geografi cznym sensie do określenia terenów monthon Roi-et, Ubon Ra-
tchathani, Udon i Korat. Chociaż termin ten pierwotnie został stworzony przez Tajów w celu osłabienia 
nietajskiej tożsamości mieszkańców tych terenów, obecnie określenie to do pewnego stopnia stanowi, 
paradoksalnie, jeden z głównych symboli ich poczucia odrębności. Völker Grabowsky, The Isan up to Its 
Integration into the Siamese State, [w:] tenże (red.), Regions and National... , s. 107.  

2 Ruangdet Pankhuankhan, Dialects of the Thai Language Family, Mahidol University, Bangkok 
1988, ss. 220–223.

3 David J. Welch, Late Prehistoric and Early Historic Exchange Patterns in the Phimai Region, 
Thailand, „Journal of Southeast Asian Studies”, 1/1989, s. 14. 
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świątynnych w Phanom Rung czy Phimai. O rozlicznych związkach tych terenów 
z Angkorem świadczy też znaczna grupa ludności khmerskojęzycznej (Kui), także 
obecnie mieszkająca w prowincjach Surin, Buriram i Sisaket4. Wraz ze stopniowym 
upadkiem Angkoru i powstaniem tajskiego królestwa Sukhotai obszary Isaanu rozbi-
te na niewielkie suwerenne muang stały się politycznym buforem pomiędzy potężny-
mi sąsiadami. Wraz z powstaniem w XIV wieku potężnego królestwa Lan Xang (Lan 
Chang) z jego terenów na drugą stronę Mekongu zaczęły przybywać liczne grupy 
laotańskich osadników. Ich potomkowie do dziś zamieszkują prowincje Nong Khai, 
Udonthani i Nakhon Phanom5. Osadnictwo laotańskie w Isaanie osiągnęło apogeum 
na przełomie XVII i XVIII wieku. Po wybuchu wojny domowej, która zapocząt-
kowała ostateczny upadek Lan Xang, na prawy brzeg Mekongu napływały kolejne 
fale laotańskich uchodźców. Część z nich przybyła w licznych i zorganizowanych 
grupach. Jedna z nich pod kierunkiem charyzmatycznego mnicha buddyjskiego Phra 
Khru Phon Sameta osiedliła się w miejscowości Champassak. Tu w 1713 roku po-
wstało suwerenne królestwo, które w krótkim czasie rozszerzyło swe panowanie aż 
po Ubon Ratchathani na zachodzie i Roi-et na północy. Mimo że populacja Champas-
sak była złożona z rozmaitych grup etnicznych i językowych, w lokalnej tradycji kró-
lestwo to uchodzi za pierwszy, zjednoczony isaański organizm państwowy6. Jednak 
zarówno ze względu na kiepską sieć komunikacyjną, jak i rozdrobnienie polityczne 
wspólnoty wiejskie Isaanu pozostawały wzajemnie od siebie odizolowane, co przez 
kolejne stulecia nie stwarzało korzystnych warunków do ukształtowania się szerszej, 
regionalnej tożsamości7. 

 Mimo rosnącej potęgi tajskiej nie ma żadnych dowodów na polityczną zależność 
isaańskich muang ani od Sukhotai, ani od późniejszego królestwa Ayutthayi. To ostat-
nie, jeszcze w XVII wieku, w położonym znacznie dalej na zachód Nakhon Ratchasi-
ma (Korat) wzniosło fortecę, która miała chronić wschodnie rubieże państwa. Dopiero 
król Taksin po uznaniu zwierzchnictwa Bangkoku przez królestwa Luang Prabang, 
Vientiane i Champassak rozszerzył granice tajskiego państwa na północy i północnym 
Wschodzie oraz rozpoczął podporządkowywanie sobie isaańskich księstewek8. 

4 Sato Yasuyuki, The Thai-Khmer Village: Community, Family, Ritual, and Civil Society in North-
east Thailand, Graduate School of Modern Society and Culture, Niigata University, Niigata 2005, 
ss. 132–136.

5 Co więcej, władca Lan Xang Fa Ngum założył laotańskie posterunki wojskowe Muang Roi-et 
Pratu i Phung Daen na prawym brzegu Mekongu, które z czasem rozrosły się w znaczące ośrodki miej-
skie. Alexander B. Griswold, Prasert na Nagara, The Inscription if King Rama Gamheng of Sukhodaya, 
„Journal of the Siam Society”, 59/1971, ss. 218–219.

6 Maha Sila Viravong, History of Laos, Paragon, New York 1964, ss. 34–35, 83–85; Nonglak Limi-
siri, The Signifi cance of the Rebellions in the Isan Principalities, AD 1782–1902, Silipakorn University, 
Bangkok 1981, s. 10; David K. Wyatt, Siam and Laos 1767–1827, „Journal of Southeast Asian History”, 
4/1963, ss. 19–47; Mayoury Ngaosyvathn, Paths to Confl agration: Fifty Years of Diplomacy and War-
fare in Laos, Thailand, and Vietnam, 1778 – 1828, Cornell University Press, Ithaca 1998, s. 77. 

7 Kennon Breazeale, The Integration of the Lao States into Thai Kingdom, Oxford University 
Press, Oxford 1975, ss. 127–134.

8 Wolf Donner, The Five Faces of Thailand: An Economic Geography, Hurst, London 1978, s. 589; 
Joachim Schliesinger, Ethnic Groups... ; Maha Sila Viravong, History..., ss. 100–102. 
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Główną rolę w kolonizacji Isaanu w XIX wieku odgrywało miasto Korat, często 
nazywane wówczas pratu khao su isan (dosł. ‘brama prowadząca do Isaanu’). Rzą-
dy w mieście sprawowała uległa wobec Bangkoku dynastia spokrewniona zresztą 
z domem Chakri. Stopniowo położone dalej na wschód isaańskie muang stawały się 
wasalami (prathetsarat) Koratu, a tym samym pośrednio uznawały zwierzchnictwo 
feudalne Bangkoku. Często porzucały one swych dawnych laotańskich suwerenów 
z Champassak w zamian za tajskie tytuły arystokratyczne, zaspokajające ambicje lo-
kalnych panów feudalnych – cao muang. Na początku XIX wieku znacznie wzrosła 
też liczba isaańskich muang. Tajskie władze ochoczo przyznawały autonomię kolej-
nym wioskom, nadając im status muang, i tym samym przyczyniały się do dalszego 
rozdrobnienia politycznego całej prowincji9. 

W XIX wieku ludność Isaanu wielokrotnie występowała przeciw tajskiej domina-
cji. W 1817 roku wybuchła wielka rebelia ludności Kha kierowana przez mnicha mi-
styka Sa Kiata Ngonga10. Dziesięć lat później, a w dwa po wstąpieniu na tron Ramy III, 
laotański władca Champassak Anouvong (Cao Anu) nieoczekiwanie zaatakował 
i zdobył Korat, gotując się do marszu na Bangkok. Rebelia Anouvonga, w zgod-
nej opinii historyków, stanowiła ostatnią próbę zjednoczenia laotańskich plemion 
Isaanu i przeciwstawienia się ekspansji Tajów11. Całkowite stłumienie powstania 
przez wojska wysłane z Bangkoku spowodowało bardzo poważne konsekwencje dla 
miejscowej ludności. Główne ośrodki miejskie Isaanu zostały zburzone, a znaczna 
część mieszkańców przesiedlona. Bangkok rozpoczął też budowę własnej sieci ad-
ministracyjnej, zastępując krok po kroku na wpół autonomiczne muang wspólnotami 
wiejskimi (huamuang). Z formalnego punktu widzenia przynajmniej początkowo 
huamuang stanowiły jedynie zgrupowanie kilku lub kilkunastu tradycyjnych muang 
wokół jednej, większej miejscowości. Rezydujący w niej cao zyskiwał tym samym 
przywilej sprawowania władzy zwierzchniej nad pozostałymi cao muang. Zgodnie 
z dotychczasowymi zwyczajami cieszył się on nadal szeroką autonomią – miał prawo 
nakładania podatków na swych poddanych i sprawowania władzy sądowniczej12. 

Jednak już od połowy XIX wieku wspólnotom huamuang narzucano ujednolico-
ny system zarządzania. W każdej lokalnej stolicy powoływano cztery urzędy (aya si) 
– oprócz odpowiedzialnego bezpośrednio przed królem cao muang na miejscowym 
dworze znalazły się również osoby zajmujące pozycję upharat, ratchavong i ratcha-

9 Völker Grabowsky, The Isan up to its Integration..., ss. 115–116. 
10 Damrong Rachanuphap, The Royal Chronicles of the Second Reign, Amarin Printing Group, 

Bangkok 1990, s. 149; Walter F. Vella, Siam under Rama III, Association for Asian Studies, Locust 
Valley 1957, ss. 78–93.

11 Maha Sila Viravong, History..., ss. 111–135; David K. Wyatt, Siam and Laos..., s. 24.; Ma-
youry i Pheuiphan Ngaosyvathn, Cao Anu 1767–1829: The Lao People and Southeast Asia, Samnakpin, 
Vientiane 1988, ss. 34–38; ciż, Lao Historiography and Historians: Case Study of the War Between 
Bangkok and the Lao in 1827, „Journal of Southeast Asian Studies”, 1/1989, ss. 55–69; Eiland Michael 
Kent, Dragon and Elephant: Relations between Vietnam and Siam 1782–1847, Washington University, 
Washington 1976, ss. 101–102; Thomas Engelbert, Hans Dieter Kubitscheck, Ethnic Minorities and Na-
tionalism in Southeast Asia: Festschrift, Dedicated to Hans Dieter Kubitscheck, Wien Lang, Frankfurt 
am Main 2000, ss. 164–165.

12 Mayoury i Pheuiphan Ngaosyvathn, Lao Historiography..., s. 55.
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but. Urzędy te, o bardzo precyzyjnie określonych kompetencjach, były obsadzane 
bezpośrednio przez Bangkok i stanowiły do pewnego stopnia administracyjną prze-
ciwwagę dla dziedzicznego, isaańskiego cao13. 

Sytuacja zmieniła się w zasadniczy sposób wraz z wdrożonym przez Chulalong-
korna kompleksowym programem reformy administracji publicznej. Podobnie jak 
w innych rejonach kraju, także tu tradycyjne elity polityczne były wypierane i zastę-
powane przez wyznaczanych przez Bangkok urzędników. W wyniku przebudowy 
administracyjnej prowincji w 1882 roku król mianował Phraya Ammattayathibodie-
go stałym komisarzem (khaluang yai) obszarów północno-wschodnich. Rezydujący 
w Nakhon Champassak komisarz zyskiwał zwierzchność nad wszystkimi huamuang 
z prawem powoływania i odwoływania lokalnych cao. Pod jego kontrolą znalazły 
się garnizony wojska wprowadzone do wszystkich większych miejscowości, które 
miały tłumić w zarodku jakiekolwiek przejawy buntu. W celu silniejszego zwią-
zania prowincji z Bangkokiem tajska administracja rozpoczęła budowę sieci dróg 
i linii telegrafi cznej, a później także telefonicznej, łączących poszczególne hua-
muang z Nakhon Champassak i dalej ze stolicą. W poczuciu zagrożenia i zbliżającej 
się konfrontacji z Francją Tajowie rozpoczęli też pobór do wojska miejscowych 
mężczyzn, co ostatecznie położyło kres istnieniu milicji kontrolowanych przez po-
szczególnych cao14.

Po rezygnacji przez Bangkok z roszczeń do lewego brzegu Mekongu na rzecz 
Indochin Francuskich rzeka stanowiąca do tej pory główny szlak komunikacyjny 
dla Isaańczyków stała się granicą dzielącą dwa państwa. W rezultacie porozumienia 
pokojowego z Paryżem z 3 października 1893 roku Bangkok został zmuszony do 
demilitaryzacji 25-kilometrowego pasa nadrzecznego. W ślad za wycofującymi się 
oddziałami tajskimi rozpoczęto przesiedlanie laotańskich wsi położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie granicy. Akcja ta ostatecznie przypieczętowała podział politycz-
ny ludności posługującej się rozmaitymi dialektami isaan lao15. Mimo że laotańskie 
domeny położone na równinie Khoratu były dotychczas o wiele bardziej powiązane 
z Syjamem niż wasalne państewka (prathetsarat) po przeciwnej stronie rzeki, sil-
ne związki kulturalne i gospodarcze wspólnot isaańskich zamieszkujących po obu 
stronach Mekongu, nierzadko wzmocnione więzami pokrewieństwa, wydawały się 
czymś naturalnym.   

Isaan stanowiący w nowej sytuacji geopolitycznej strefę buforową pomiędzy Sy-
jamem i Indochinami Francuskimi stał się przedmiotem szczególnej uwagi Bang-
koku. Władze tajskie postanowiły zacieśnić kontrolę nad graniczną prowincją. Pod 
koniec 1893 roku powołano gubernatorów nowo powstałych prowincji (monthon) 
isaańskich: Lao Kao, Lao Phuan i Lao Klang. Cztery lata później nadal naznaczone 
etnicznie nazwy zostały zmienione na bardziej „neutralnie” brzmiące nazwy geogra-
fi czne. I tak Lao Kao stał się Prowincją Północno-Wschodnią (Isaan), Lao Phuan 

13 Paitoon Mikusol, Administrative Reforms and National Integration: The Case of the Northeast, 
[w:] Völker Grabowsky (red.), Regions..., s. 146.  

14 Kent Eiland Michael, Dragon and Elephant..., s. 113.
15 Tamże, ss. 148–150.
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i Lao Klang zaś przemianowano według nazw miast stołecznych na Monthon Udon 
i Monthon Nakhon Ratchasima. 

Ostatecznie isaańskie muang stawały się częścią zhierarchizowanej struktury ad-
ministracyjnej. W nowym systemie wszystkie funkcje pozostające jeszcze w rękach 
miejscowej arystokracji były przekazywane mianowanym przez Bangkok urzędni-
kom (kharatchakan) – gubernatorom (phuwa ratchakan muang) i komisarzom pro-
wincji (palat monthon pracam cangwat). Reformy administracyjne Chulalongkorna 
poddawały Isaan ściślejszej władzy centrum, ale też przyczyniały się do zniszczenia 
tradycyjnej, hierarchicznej struktury społecznej i tradycyjnych, korzystnych zarówno 
dla rządzących, jak i rządzonych związków klientelizmu i patronażu.

Gwałtowność zmian zaprowadzanych przez Bangkok budziła niechęć miejsco-
wej ludności. Opór wobec Tajów znajdował początkowo ujście w działalności tzw. 
wędrownych śpiewaków (mo lam). Mo lam od stuleci wędrowali po isaańskich wio-
skach. Teraz w ich pieśniach pojawiły się prawdziwie rewolucyjne treści o nadejściu 
świątobliwego męża – phu mi bun, który zabije przysłanych przez Bangkok urzędni-
ków i wyzwoli spod ich ucisku ludność Isaanu16. Do roli phu mi bun mogli aspirować 
liczni, noszący białe szaty mistycy buddyjscy – phu wiset. Reprezentowali oni lokal-
ną odmianę buddyzmu, przesyconą animizmem. Wiara w świętych mężów czynią-
cych cuda szerzyła się w całym północno-wschodnim Syjamie, podobnie jak po dru-
giej stronie granicy w Indochinach Francuskich. Zniszczenie tradycyjnych struktur 
władzy w Isaanie skutkowało zwróceniem się miejscowej ludności ku autorytetowi 
phu wiset. W 1902 roku trzech z nich – Thao Buncan, Phraya Thammikarat (Lek) 
i Ong Prasat Thong (Man) – wznieciło rebelię pod hasłami utworzenia niezależnego 
od Syjamu i Francji buddyjskiego królestwa w Isaanie. Po trzydniowych walkach 
siły powstańców zostały pokonane, dziesiątki phu wiset i setki isaańskich chłopów 
z całej prowincji znalazły się w więzieniach, a przywódcy zostali straceni. Wysła-
ne oddziały wojska przemierzały poszczególne wsie, zmuszając lokalną ludność do 
uczestniczenia w specjalnych ceremoniach picia „świętej wody”, symbolizujących 
wierność i oddanie jedynemu władcy – królowi Syjamu. Powstania te, zwane też 
rebelią „świętych mężów” (khabot phu mi bun), stanowiły niewątpliwie naturalną 
odpowiedź mieszkańców Isaanu na radykalne reformy administracyjne, polityczne 
i gospodarcze przeprowadzane przez rząd centralny, trudno jednak doszukiwać się 
w nich rzeczywistych „etnicznych” podtekstów17.  

W latach 20. i 30. region stał się przedmiotem dalszej intensywnej „taizacji”. 
Niszczenie odmiennej tradycji kulturowej ludów z północnego Wschodu dokony-
wało się nie tylko przez fi zyczną eliminację potencjalnej kontrelity – egzekucje 
i zamykanie w więzieniach przywódców phu mi bun czy odsuwanie od władzy tra-
dycyjnych panów muang. Na mocy ustawy o sangha z 1902 roku podjęto próby 
podporządkowania lokalnego duchowieństwa buddyjskiego hierarchom z Bangko-
ku. Miejscowi mnisi byli zmuszani do przyjmowania standardowej reguły zakon-

16 Culture and Environment in Thailand, Siam Society, Bangkok 1989, s. 165.
17 Zdania historyków na ten temat pozostają podzielone. Geoffrey C. Gunn, Rebellion in Laos: Peas-

ant and Politics in a Colonial Backwater, Westview, Boulder 1990, ss. 45–55; Charles F. Keyes, Mil-
lenialism, Theravada Buddhism and Thai Society, „Journal of Asian Studies”, 36/1977, ss. 283–302.
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nej przygotowanej przez brata Chulalongkorna – księcia Vajiranana. Mimo swego 
formalnego podporządkowania tajskiemu patriarchatowi wielu mnichów starało się 
podtrzymywać dawną tradycję. Jednak lokalne rytuały i tradycja isaańskiej ducho-
wości były stopniowo wypierane z lokalnej świadomości. 

Do końca panowania Chulalongkorna władze w Bangkoku przejęły przynajmniej 
częściową kontrolę nad niemal wszystkimi instytucjami społecznymi północnego 
Wschodu. Organizacja jednolitego patriarchatu buddyjskiego w Bangkoku i dalsze 
postępy w centralizacji systemu administracyjnego przyczyniały się do stopniowego 
zatracania poczucia etnoregionalnej odrębności kulturowej. Dalszą erozję lokalnej 
kultury spowodował rozwój publicznego szkolnictwa. Nauczanie w języku tajskim 
ofi cjalnej wersji tajskiej historii i kultury sprawiało, że uczniowie szybko przyjmowa-
li za swoją ofi cjalną wersję o wyższości wszystkiego, co tajskie. Jak zauważa Keyes: 
„rozwój systemu bezpłatnych szkół powszechnych doprowadził mieszkańców Isa-
anu do akceptacji dominującej roli tajskiego państwa w ich życiu społecznym”18. 
Wiele wskazuje na to, że w latach 30. wewnętrzna kolonizacja kulturowa była na tyle 
zaawansowana, że mieszkańcy prowincji zaczynali myśleć o sobie przede wszystkim 
jako o Tajach19. Książę Damrong Rajanubhab, jeden z architektów reform Chula-
longkorna, mógł bez wielkiej przesady stwierdzić w tym czasie: „Ludzie w Bang-
koku przez długi czas nazywali mieszkańców północnego Syjamu Laotańczykami. 
Teraz wszyscy wiemy, że oni są Tajami, a nie Laotańczykami” 20.

Równolegle z procesem integracji kulturowej z resztą kraju Isaan ulegał jednak 
stopniowej marginalizacji politycznej i degradacji ekonomicznej. Lokalne interesy 
były całkowicie ignorowane przez stolicę. W oczach polityków z Bangkoku Isaan, 
podobnie jak reszta mieszkańców Równin Centralnych, stanowił na wpół dziki za-
ścianek – pa (dosł. ‘dżungla’). Zarówno wtedy, jak i dziś był on synonimem zacofa-
nia (doi phatthana) i biedy (khon con) 21. 

Marginalizacji politycznej i upadkowi gospodarczemu północnego Wschodu to-
warzyszyły też jednak pewne zjawiska, które mogły zwiastować przyszłe odrodzenie 
etniczne i kulturowe Isaańczyków. Rozwój systemu oświatowego przyczyniał się do 
powstawania nowej elity złożonej głównie z nauczycieli wiejskich, świadomej po-
stępującej zapaści cywilizacyjnej prowincji22. Scentralizowany system administra-
cji oferował niewiele instytucjonalnych kanałów, które służyć by mogły artykulacji 
lokalnych interesów czy kreacji rodzimych elit politycznych. Zmieniło się to wraz 
z pierwszymi wyborami do Zgromadzenia Narodowego w 1932 roku23. Do nowo 

18 Tamże, ss. 87–91.
19 Charles F. Keyes, The Proposed World o the School: Thai Villagers Entry into a Bureaucratic

State System, [w:] tenże (red.), Reshaping Local Worlds: Rural Education and Cultural Change in Sou-
theast Asia, Yale University Southeast Asian Studies, New Haven 1991, s. 90.  

20 Damrong Rajanubhab, Historical Anecdotes, Phrae Phitaya, Bangkok 1971, ss. 318–320; Tej 
Bunnag, The Provincial Administration of Siam..., s. 146. 

21 Charles F. Keyes, Millennialism, Theravada..., s. 300. 
22 Tamże, ss. 120–121.
23 Chai-Anan Samudavanija, Thailand: A Stable Semi-democracy, [w:] L. Larry, Juan L. Linz, Seymo-

ur M. Lipset, (red.) Democracy in Developing Countries, t. 3: Asia, Lynne Reinner, Boulder 1989, s. 324.
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utworzonego parlamentu trafi li pierwsi deputowani isaańscy. Większość z nich wywo-
dziła się z miejscowego chłopstwa. Wszyscy „starali się utrzymywać możliwie bliskie 
kontakty ze swymi okręgami wyborczymi” i w miarę swych możliwości lobbować na 
rzecz własnej prowincji24. Parlamentarzyści z północnego Wschodu, tacy jak Thawin 
Udon, Thong In Phuriphat, Tiang Sirikhan czy Camlong Daoruang, od początku byli 
silnie związani z cywilną frakcją demokratów kierowaną przez Pridi Banomyonga, li-
cząc na realizację radykalnego programu reform społecznych, który przy okazji przy-
czyniłby się do poprawy tragicznego położenia isaańskiego chłopstwa. 

W czasie drugiej wojny światowej niemal wszyscy politycy z Isaanu zaangażowali 
się w działalność ruchu Wolnych Tajów (Seri Thai). Na pograniczu organizowano an-
tyjapońską partyzantkę. Seri Thai ściśle współpracowało z rodzącym się laotańskim 
ruchem nacjonalistycznym Lao Issarak. Na lata drugiej wojny światowej przypada 
czas formowania się zrębów ideologicznych ruchu panlaotańskiego, przewidującego 
w przyszłości budowę wspólnego, zjednoczonego państwa wszystkich ludów posłu-
gujących się dialektami lao i mieszkających po obydwu stronach Mekongu25. 

Jednak nadzieje mieszkańców regionu na rychłe odrodzenie kulturalne i gospo-
darcze okazały się płonne. Po zamachu stanu Phibuna w 1947 roku i zakończeniu 
krótkiej tajskiej powojennej przygody z demokracją przedstawiciele nowej isaań-
skiej elity podzielili losy przywódców rebelii z 1902 roku. Setki działaczy politycz-
nych zalazły się w więzieniach. Deputowani z północnego Wschodu byli oskarżani 
o udział w separatystycznych spiskach i współpracę z komunistycznymi przywódca-
mi Wietnamu i Laosu. Trzech prominentnych isaańskich członków parlamentu zo-
stało zamordowanych już w 1948 roku, inny zaś zaginął w niewyjaśnionych okolicz-
nościach cztery lata później. Dwóch kolejnych zatrzymano i skazano na wieloletnie 
wyroki więzienia. Prześladowania isaańskich elit miały się przeciągnąć na kolejne 
dwie dekady26.

Eliminacja kolejnych polityków opozycji miała trwałe reperkusje dla północne-
go Wschodu. Mieszkańcy Isaanu odczuwali niewątpliwą dumę z obecności swoich 
przedstawicieli w parlamencie i boleśnie odczuli czystki przeprowadzane przez ga-
binet Phibuna. Nie chodziło jednak wyłącznie o symboliczny wymiar zdarzenia. 
Represje przełomu lat 40. i 50. rodziły poważne konsekwencje dla zinstytucjona-

24 Charles F. Keyes, Isan: Regionalism in Northeastern Thailand, Cornell University Press, Ithaca 
1967, s. 26.

25 Donald F. Cooper, Thailand: Dictatorship or Democracy?, Minerva, Montreux 1995, s. 86.
26 Trudno jednak jednoznacznie tłumaczyć sytuację prześladowań politycznych wyłącznie w kate-

goriach etnoregionalnych. Na przełomie lat 40. i 50. to właśnie działacze z północnego Wschodu stali 
w awangardzie opozycji wobec rządów wojskowych. Mobilizowali do walki klasę robotniczą w Bang-
koku, rekrutującą się niemal wyłącznie spośród isaańskich imigrantów oraz krytykowali „biurokratycz-
ną centralizację” i towarzyszącą jej dyskryminację „obszarów peryferyjnych”, wzywając do poszerzenia 
regionalnej autonomii. Jednak mimo wielokrotnych oskarżeń ze strony władz o ich secesjonistyczne 
zapędy trudno znaleźć dowody na prawdziwość tej tezy. Tym bardziej trudno się doszukiwać na tym 
etapie historycznym poparcia dla takiej idei wśród miejscowej ludności. Tamże, ss. 32–34; Prizzia Ross, 
Thailand in Transition: The Role of Oppositional Forces, „Asian Studies at Hawaii”, 32/1985; David 
A. Wilson, Thailand and Marxism, [w:] Frank N. Trager, (red.) Marxism in Southeast Asia, Stanford 
University Press, Stanford 1959, s. 81.
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lizowanych kanałów artykulacji lokalnych interesów. Parlament przestał stanowić 
forum dla isaańskich elit, a tajski system polityczny stawał się niedrożny i niezdolny 
do wyrażania aspiracji miejscowej ludności. Część mieszkańców prowincji decy-
dowała się na ucieczkę z kraju. Inni wstępowali do działających już na pograniczu 
grup zbrojnych nacjonalistycznego Lao Issara lub dopiero rodzącej się partyzantki 
komunistycznej. Nawet wówczas trudno było jednak znaleźć jakiekolwiek dowody 
na wzrost tendencji separatystycznych czy irredentystycznych w regionie. Zwolen-
nicy niepodległości najczęściej wiązali swe losy z walką o suwerenność ziem lao-
tańskich pod panowaniem francuskim. Tymaczasem rozwijający się dynamicznie sy-
stem oświatowy doprowadził do pojawienia się pierwszego pokolenia elity, dla której 
laotański przestawał być językiem podstawowym. Pokolenie to zdecydowane było 
podejmować walkę o interesy północnego Wschodu w obrębie państwa tajskiego, 
wysuwając na plan pierwszy kwestie raczej natury etnoregionalnej niż etnicznej. 

Mimo że wielu mieszkańców Isaanu wciąż utrzymywało kontakty ze swoimi 
krewniakami po drugiej stronie Mekongu, coraz rzadziej używali oni terminu Lao na 
określenie swej przynależności narodowościowej. Nawet jeśli tak się działo, to na-
wiązywanie do laotańskich korzeni było wykorzystywane niemal wyłącznie w celu 
podkreślenia swej odmienności od mieszkańców Równin Centralnych. Badanie na 
temat postaw mieszkańców wsi w prowincji Khonkaen na północnym Wschodzie, 
przeprowadzone w 1967 roku, wyraźnie pokazało, że umacnianie się regionalnej toż-
samości Isaanu nie było tożsame z dążeniami secesjonistycznymi czy pragnieniem 
przyłączenia się do Laosu. Stanowiło natomiast wyraz poczucia odrzucenia, krzywdy 
i marginalizacji ze strony rządu w Bangkoku oraz chęć podkreślenia swego dystansu 
do „dominujących” Środkowych Tajów27. 

Pod koniec lat 50. rząd marszałka Sarita Thanarata, którego matka pochodziła 
zresztą z północnego Wschodu, postanowił dokonać zasadniczej reorientacji poli-
tyki wobec Isaanu. Poważnym czynnikiem, który wpłynął na władze w Bangkoku, 
było opublikowanie w 1959 roku raportu komisji Banku Światowego. Eksperci or-
ganizacji po szczegółowych badaniach dowodzili, że „problem północnego Wscho-
du” ma głównie charakter ekonomiczny, a nie polityczny, powracające zaś okresowo 
resentymenty narodowe wynikają przede wszystkim z zapóźnienia gospodarczego 
regionu28. Rolniczy Isaan istotnie nigdy nie był regionem zamożnym. Częściowo 
było to rezultatem splotu niesprzyjających warunków ekologicznych. Nieurodzajna, 
piaszczysta i zasolona ziemia oraz rzadko padające deszcze sprawiały, że miejsco-
wa ludność nieustannie balansowała na krawędzi głodu29. Nawet dziś przeciętna 
wydajność z hektara (1,5–1,8 tony) należy do najniższych w kraju. Praktykowany 
od połowy lat 50. ubiegłego stulecia rabunkowy wyrąb lasów przyczyniał się dodat-
kowo do erozji i wyjałowienia gleb. Większość gospodarstw wiejskich pracowała 

27 Pira Sudham, People of Esarn, Siam Media International Books, Bangkok 1987, s. 60.
28 A Public Development Program for Thailand. Report of the International Bank for Reconstruction 

and Development, Johns Hopkins Press, Baltimore 1959, ss. 7–19.
29 Harald Uhlig, The ‘Problem-Region’ Northeastern Thailand, [w:] Völker Grabowsky (red.), Re-

gions and..., s. 130; Thai Australia Tung Kula Ronghai Project: Tung Kula Ronghai Salinity Study, 
Australian Development Assistance Bureau, Sydney 1983, s. 16. 
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wyłącznie na własne potrzeby. Uprawiany tu kleisty ryż (khao niao), stanowiący 
skądinąd symbol lokalnej tożsamości, z trudem znajdował rynek zbytu30. Do przy-
czyn środowiskowych zacofania gospodarczego regionu z czasem zaczęły dołączać 
problemy o charakterze strukturalnym. Region był ustawicznie pomijany w publicz-
nych programach rozwojowych i spychany do pozycji zaplecza surowcowego reszty 
kraju. Pogłębiało się coraz bardziej zjawisko kumulacji i kulturowego odtwarzania 
się ubóstwa31.

Rząd Sarita, zarówno pod presją amerykańskich sojuszników, jak i w obawie 
przed radykalizacją ugrupowań nacjonalistycznych i komunistycznych, podjął 
pierwsze działania mające na celu ograniczenie najbardziej rażących dysparytetów 
ekonomicznych i rozwojowych. W 1960 roku przy Narodowej Radzie Rozwoju Go-
spodarczego założono specjalny Komitet Rozwoju Północnego Wschodu, na czele 
którego stanął sam premier. Rok później komitet przyjął pierwszy pięcioletni plan 
rozwoju regionu. W dokumencie tym czytamy między innymi:

Celem Planu Rozwoju Północnego Wschodu jest podniesienie standardów życia 
mieszkańców tego regionu do poziomu porównywalnego z pozostałymi regionami, 
mając na uwadze ogólny dobrobyt i szczęście wszystkich oraz przygotowanie ekono-
micznej i społecznej infrastruktury dla stabilności i postępu w przyszłości. Komitet 
ponad wszystko uznaje za kluczowy fakt, że północny Wschód stanowi integralną 
i niepodzielną część Królestwa Tajlandii i że jego obywatele żyjący na tych terenach 
są Tajami32.

Stwierdzenia te pokazują, że choć rząd w Bangkoku przyjął zapewnienia Ban-
ku Światowego, iż „problem północno-wschodni” jest przede wszystkim rezultatem 
zapóźnienia gospodarczego, to i tak, zdaniem władz, nie powinno się lekceważyć 
kwestii politycznych i etnicznych. W ramach Planu Rozwoju Północnego Wschodu 
rząd istotnie podjął znaczne wysiłki na rzecz przyciągnięcia prywatnych i publicz-
nych inwestycji w Isaanie. W latach 1967 i 1971 północny Wschód otrzymał też 
20,7% środków budżetowych przeznaczonych na rozwój, jednak większość wydat-
ków przeznaczono na budowę strategicznej infrastruktury komunikacyjnej i ogólną 
poprawę stanu bezpieczeństwa w regionie33.   

Chociaż celem nowej polityki było pozyskanie – dzięki realizacji programów 
rozwojowych – większej lojalności mieszkańców Isaanu wobec tajskiego państwa, 
to początkowo przyniosły one jednak wręcz odwrotny rezultat. Nowe programy 

30 Michel Bruneau, J. Kilian, C. Pairintra, G. Savary, Approche des Milieux Agricoles du Tung Kula 
Ronghai (Thailande) a partir de Donnes Satellitaires, University Khon Kaen, Khon Kaen 1984.

31 Preeda Chantagul, Kumphol Puapanich, Rajanikorn Setthoe, Chiraphan Guladilok, Supriya Su-
thamnuwat, Regional Development in Thailand w: Regional Development Research Unit Regional De-
velopment in Southeast Asian Countries, Institute of Developing Economies, Tokyo 1979, ss. 33–41; 
Jiraporn Kuakim, Research for Isaan Development, 1992–1997, Research and Development Institute 
(RDI), Khon Kaen University, Khon Kaen 1997, ss. 18–19.

32 The Northeast Development Plan 1962–1964, The Committee on Development of the Northeast, 
The Planning Offi ce, The National Economic Development Board, Offi ce of Prime Minister, Bangkok 
1961, s. 2.

33 Jiraporn Kuakim, Research for Isaan…, s. 29.
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„rozwoju wsi” przyczyniały się do gwałtownego zwiększenia kontaktów isaańskich 
chłopów z przedstawicielami tajskiej administracji. Od lat miejscowa ludność miała 
zdecydowanie negatywne doświadczenia z lokalnymi urzędnikami czy policjantami. 
Ograniczały się one głównie do płacenia łapówek za umożliwianie dowozu towarów 
na rynek, udzielanie rozlicznych koncesji, zezwalanie na organizację świąt i uro-
czystości, a nawet przymykanie oczu na powszechny w regionie zwyczaj pędzenia 
domowego alkoholu. Według popularnego isaańskiego powiedzenia: „Ogień, powo-
dzie, susza i skorumpowani urzędnicy z Bangkoku to cztery złe duchy, które uczyniły 
nasze życie tak trudnym”34. Obecność nowych urzędników wysyłanych ostentacyjnie 
ze stolicy w związku z realizacją programów rozwojowych przyczyniała się w dużej 
mierze do zwiększenia „nieprzewidzianych wydatków” (tj. łapówek) oraz intensyfi -
kacji autorytarnej obecności przedstawicieli władzy w wiosce. Jak zauważają Morell 
i Chai-Anan:

W osobistych kontaktach, urzędnicy rządowi – zarówno policjanci, wojskowi, jak i cywile – 
traktowali miejscową ludność nieuprzejmie, arogancko i z wyraźnym poczuciem wyższości, 
[...] korupcja zaś szalała na wszystkich szczeblach administracji prowincji35.

Realizacja programów rządowych nie przyczyniała się do znaczącego zmniej-
szenia względnej deprywacji gospodarczej północnego Wschodu. Wprost przeciw-
nie, ekonomiczne zacofanie Isaanu nieustannie się pogłębiało, co z kolei stawało 
się czynnikiem potencjalnie napędzającym regionalne niepokoje. Nie da się ukryć, 
że państwo nadal faworyzowało Bangkok i Równiny Centralne w swej polityce in-
westycyjnej i kredytowej nawet wówczas, gdy deklarowało politykę rozwoju regio-
nów peryferyjnych. Udział gospodarki Isaanu w PKB Tajlandii ustawicznie spadał: 
z 19,1% w 1960 roku do 17,8% w 1966 roku, 14,7% w 1976 roku, 13,89% w 1986, 
12,74% w 1996 roku i 12,88% w 2006 roku. Podobnie przedstawiają się dane do-
tyczące dysparytetów w dochodach per capita. Dochody mieszkańców północnego 
Wschodu relatywnie spadły z i tak już bardzo niskiego poziomu 51% średniej kra-
jowej w 1960 roku do zaledwie 38% w 1983 i 35% w 2003 roku. Pod koniec lat 70. 
przeciętne wydatki gospodarstw domowych w Bangkoku stanowiły sześciokrotność 
wydatków na północnym Wschodzie36, a w 2006 roku – ośmiokrotność. Zasadniczo 
nie udało się zmienić struktury produkcji prowincji, w której statystycznie rolni-
ctwo dostarcza nadal 44%, PKB zaś 22% gospodarstw chłopskich nie wyszło poza 
granice produkcji naturalnej37. Więcej niż dwie trzecie wszystkich inwestycji prze-
mysłowych rozpoczętych w latach 1960–1986 zostało zlokalizowanych w obszarze 
metropolitalnym Bangkoku, a dalsze 16% w kolejnych pięciu wielkich ośrodkach 

34 Hans U. Luther, Peasants and State in Contemporary Thailand, Institute of Asian Studies, Ham-
burg 1978, s. 45.

35 David Morell, Chai-Anan Samudavanija, Political Confl ict in Thailand: Reform, Reaction, Revo-
lution,, Oelschlager, Gunn and Hain, Cambridge 1981, s. 90. 

36 Theodore D. Fuller, Migration and Development in Modern Thailand, National Institute of Deve-
lopment Administration, Bangkok 1982, s. 36.

37 Harald Uhlig, Reisebauökosysteme mit künstlicher Bewasserung und mit aluviäler Wasserzufuhr, 
„Erdkunde”, 38/1984, ss. 16–30.
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miejskich kraju38. Mimo że dynamicznie rozwijały się regionalne metropolie, takie 
jak Nakhon Ratchasima czy Khon Kaen, z trudem równoważyło to stagnację w go-
spodarce i ustawiczny spadek standardów życiowych otaczających je okręgów wiej-
skich39. Choć zatem wszystkie regiony kraju korzystały w jakimś stopniu z rozwoju 
gospodarki, poziom ubóstwa na północnym Wschodzie pozostał w istocie niezmie-
niony. Połowa obywateli Tajlandii, których dochody lokują się na poziomie poniżej 
minimum socjalnego, mieszka nadal w Isaanie40.

Rozwój programów rozwojowych dla północnego Wschodu przyczyniał się w na-
turalny sposób do wzrostu penetracji Isaanu przez gospodarkę kapitalistyczną, ta zaś 
niosła z sobą liczne, niekorzystne konsekwencje dla lokalnej społeczności. Pogłę-
bieniu uległy wewnętrzne dysparytety rozwojowe. Nierówności w poziomie docho-
dów pomiędzy mieszkańcami miast i wsi należą tam wciąż do najwyższych w całym 
kraju. Ponad dwie trzecie chłopów gospodaruje na działkach o areale mniejszym 
niż 2,4 hektara. W niektórych wsiach odsetek bezrolnych chłopów wciąż przekracza 
20%41. Mimo że miejscowe chłopstwo tolerowało nawet duże dysproporcje docho-
dowe we wspólnocie lokalnej, co wynika z uwarunkowań kulturowych, narastanie 
różnic wewnątrz regionalnych mogło, by użyć słów Turtona, prowadzić do „eskalacji 
napięć, które mogą być kierowane na zewnątrz, ku «obcym», głównie Środkowym 
Tajom, którzy będą kolektywnie oskarżani o wszelkie nieszczęścia”42. 

Pogłębianie się dysparytetów w rozwoju gospodarczym istotnie wzbudzało wśród 
mieszkańców północnego Wschodu coraz większą niechęć wobec polityki propago-
wanej przez rząd, a także wobec samych mieszkańców Równin Centralnych. Poczu-
cie to pogłębiały doświadczenia mieszkańców Isaanu wynikające z kontaktu z insty-
tucjami państwowymi oraz bezpośrednie kontakty ze Środkowymi Tajami. Okazję 
do tego stworzyła masowa fala migracji mieszkańców peryferyjnych prowincji do 
Bangkoku, towarzysząca tajskiemu boomowi gospodarczemu43. Wobec najwyższego 
w kraju przyrostu naturalnego na północnym Wschodzie i silnej presji demografi cz-
nej na rynek pracy, wielu chłopów z Isaanu postanowiło w ten sposób uzupełnić 
swoje skromne dochody44. Większość z nich udawała się do stolicy na krótko, niekie-
dy jednak pobyt wydłużał się do kilku lub nawet kilkunastu lat. Przybysze z północ-

38 Karl Husa, Helmut Wohlschalagl, Regionale Disparitäten in einem asiatischen Entwicklungs-
land mit dynamischer Wirtschaftsentwicklung: Das Beispiel Thailand, „Geographischer Jahresbericht 
aus Osterreich“, 48/1989, s. 70.

39 „Far Eastern Economic Review”, 27 sierpnia 1992.
40 Yearbook 2006, National Statistical Offi ce of Thailand, Bangkok 2007, s. 85.
41 Tamże, ss. 87, 92.
42 Andrew Turton, The Current Situation in the Thai Countryside, [w:] Andrew Turton, Jonathan 

Fast, Malcolm Caldwell (red.), Thailand: Roots of Confl ict, Spokesman, Nottingham 1978, ss. 23–35; 
Benedict Anderson, Radicalism after Communism, [w:] tenże, The Specter of Comparisons: Nationa-
lism, Southeast Asia and the World, Verso, London 1998, ss. 285–298. 

43 Przełomowym okresem dla północnego Wschodu okazał się 1949 rok, kiedy to ustawowo ograni-
czono chińską imigrację do Tajlandii. Cały region stał się wówczas głównym rezerwuarem rąk do pracy 
dla dynamicznie rozwijającej się stołecznej gospodarki. 

44 Przyrost naturalny Isaanu sięga 1,7 średniej krajowej. Hans U. Luther, Regional Identity Versus 
National Integration – Contemporary Patterns of Modernization in Northeast Thailand..., s. 186.
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negoWschodu trafi ali na sam dół drabiny społecznej. Zajmowali się najprostszymi 
i najgorzej płatnymi pracami, byli otaczani pogardą miejscowej ludności. Uprawiając 
ryż w Isaanie czy kierując rikszami w Bangkoku, stanowili dowód trwałości opisy-
wanego przez Hechtera kulturowego podziału pracy. 

Po powrocie do Isaanu, jak zauważa Keyes, migranci „przywozili do domu poczu-
cie krzywdy i wspomnienia klasowej i kulturowej dyskryminacji” 45. Bangkok wciąż 
pozostawał dla nich symbolem dobrobytu, podobnie jak symbolem wysokiego statusu 
była zamieszkująca go wspólnota Środkowych Tajów. Podziwowi dla metropolii to-
warzyszył żal i niechęć związana z wykluczeniem. Do pogłębienia się poczucia wy-
obcowania przyczyniała się także działalność centralnego systemu edukacyjnego. Od 
końca XIX wieku system edukacyjny Tajlandii z formalnego punktu widzenia miał 
prowadzić do asymilacji wspólnot peryferyjnych i ich integracji z tajskim państwem. 
W istocie jednak pod wieloma względami spowodował on upowszechnianie się zja-
wiska imperializmu kulturowego. Znaczna część mieszkańców północnego Wschodu 
ze względów czysto logistycznych mogła korzystać z systemu szkolnictwa jedynie 
na poziomie podstawowym. Poważne utrudnienie w upowszechnianiu nauki stanowił 
też język. Dla wielu Isaańczyków używany w szkołach dialekt środkowotajski (phasa 
thai) był poważną przeszkodą w przyswajaniu wiadomości i zdawaniu centralnych 
egzaminów. To z kolei blokowało możliwości zdobycia lepiej płatnych zawodów 
i prestiżowych pozycji w administracji państwowej. Zamiast asymilacji instytucje 
edukacyjne przyczyniały się zatem do pogłębiania się poczucia zacofania, kulturo-
wego upośledzenia i ekonomicznej deprywacji mieszkańców północnego Wschodu46.

Zwiększona obecność urzędników cywilnych i wojskowych przysyłanych 
z Bangkoku w ramach realizacji programów rozwojowych w latach 60. i 70. prowa-
dziła również do wzrostu poczucia wyobcowania lokalnej ludności wobec instytucji 
tajskiego państwa. Proces ten pogłębiał się w miarę, gdy władze w Bangkoku ponow-
nie zaczynały traktować region pogranicza jako źródło zagrożenia dla integralności 
terytorialnej i stabilności politycznej kraju. Wynikało to głównie z coraz większej 
aktywności ugrupowań komunistycznych w Wietnamie i Laosie. W prasie centralnej 
pojawiły się też jednak zbiorowe oskarżenia skierowane pod adresem mieszkańców 
Isaanu traktowanych jako „piąta kolumna Ho Chi Minha”. W 1961 roku pod za-
rzutem zdrady stanu stracono dwóch członków parlamentu z północnego Wschodu 
– Khronga Chanthawona i Thongpana Suthuoma. W tym samym roku siły rządowe 
przeprowadziły kilka ekspedycji karnych zakończonych pogromami i aresztowania-
mi oskarżanych o komunizm lokalnych polityków. Władze zwiększyły też obecność 
oddziałów wojska i sił bezpieczeństwa w Isaanie. Zarówno przedstawiciele isaań-
skiej elity, jak też zubożali i zmarginalizowani chłopi coraz częściej poszukiwali al-
ternatywnych sposobów dochodzenia swoich praw. Niewątpliwie stanowiło to ważny 
czynnik rosnącego poparcia mieszkańców Isaanu dla ugrupowań komunistycznych47. 

45 Charles Keyes, Thailand..., s. 159; Sidney Goldstein, Alice Goldstein, Migration in Thailand: 
A Twenty-Five Year Review, „Papers of the East West Population Institute”, 100/1986, s. 47.

46 Chris J. Dixon, Development, Regional Disparity and Planning:The Experience of Northeast 
Thailand, „Journal of Southeast Asian Studies, 2/1977, s. 223.

47 David Brown, The State and Ethnic..., ss. 132–133.
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Pogranicze tajsko-laotańskie już od końca lat 20. było wykorzystywane jako baza 
lewicowej partyzantki, choć początkowo ugrupowania komunistyczne z trudem zy-
skiwały wsparcie lokalnej ludności oraz opierały się głównie na przedstawicielach 
mniejszości wietnamskiej i chińskiej48. W latach 40. i 50. Komunistyczna Partia Taj-
landii (KPT) została zepchnięta do głębokiej defensywy. Po fali wzmożonych represji 
ze strony reżimu Phibuna rozbite kadry komunistyczne starały się odzyskać wpływy 
na wsi. Wymarzonym do tego celem stał się Region Północno Wschodni położony 
strategicznie na granicy z Laosem. Tam też w 1961 roku na trzecim kongresie partii 
podjęto decyzję o przygotowaniach do rewolucyjnego powstania49. Początkowo ak-
tywność grup komunistycznych była bardzo ograniczona. Nielicznym akcjom zbroj-
nym przeprowadzanym w prowincjach Nakhon Phanom, Sakon i Loei towarzyszyła 
jednak bardzo rozległa kampania propagandowa. To dzięki niej w połowie lat 70. 
komuniści mogli dysponować w Isaanie już blisko 3000 osób pod bronią – w oddzia-
łach złożonych głównie z lokalnych chłopów. Mieszkańcy regionu stanowili dla KPT 
nie tylko bazę rekrutacyjną. Dzięki nim udało się komunistom zbudować sprawnie 
działającą siatkę wywiadowczą i zaplecze logistyczne dla podejmowanych działań 
zbrojnych50. 

Powszechne poparcie dla komunistycznej rebelii w Isaanie było niewątpliwie 
pochodną ubóstwa miejscowego chłopstwa i ogólnego zacofania regionu. Rządowe 
raporty o działaniach propagandowych prowadzonych przez KPT w Isaanie dowodzą 
zresztą, że opierały się one głównie na odwoływaniu się do poczucia klasowego in-
teresu i konieczności podjęcia walki z „kapitalistycznym” rządem. Nie ma natomiast 
żadnych dowodów na to, aby komuniści w poszukiwaniu poparcia sięgali do retoryki 
wykorzystującej argumenty etniczne. Jeśli rację ma Keyes, twierdząc, że już na po-
czątku lat 60. mieszkańcy północnego Wschodu rozwinęli głębokie poczucie isaań-
skiej tożsamości etnicznej, to trudno zrozumieć, dlaczego komuniści zrezygnowali 
z jej propagandowego wykorzystania51. 

Oczywiste wydają się przynajmniej dwie przyczyny. Pierwsza wiąże się z silną 
rywalizacją pomiędzy ruchami komunistycznymi w Azji Południowo-Wschodniej 
– w tym pomiędzy partiami komunistycznymi Tajlandii i Wietnamu oraz laotańskim 
Pathet Lao. Dwa ostatnie ugrupowania aktywnie promowały ideę laotańskiej irre-
denty w Isaanie. Jak zauważa Stuart Fox, stało się to jedną z głównych przyczyn 

48 Nieco szersze wsparcie Tajów, i to głównie w środowiskach studentów, uzyskał prowadzący 
tu właśnie swą walkę przeciwko Japończykom w latach 40. prokomunistyczny Ruch Wolnych Tajów.
Robert Zimmerman, Insurgency..., s. 27.

49 Ratana Boonmathya, Peasant Resistance and Ideology: A Case of Thai Peasantry During 
1950s–1980s, Institute of Social Studies, mimeo, Hague 1986, ss. 37–52.

50 Hans Luther, Peasants and State in Contemporary Thailand, „International Journal of Politics”, 
4/1979, s. 79; David Morell, Chai-Anan Samudavanija, Political Confl ict..., s. 90.

51 Charles F. Keyes, Ethnic Identity and Loyalty of Villagers in Northeastern Thailand, „Asian Sur-
vey”, 6/1966, ss. 362–369.
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nieufności działaczy KPT – jako potencjalnego spadkobiercy państwa tajskiego – 
wobec swych towarzyszy z Indochin52. 

Drugim czynnikiem wpływającym na rezygnację z politycznej eksploatacji kwe-
stii etnicznych przez KPT był skład kierownictwa tego ugrupowania. Chociaż kilku 
reprezentantom północnego Wschodu udało się awansować w hierarchii partyjnej, 
to zdecydowaną większość członków Komitetu Centralnego stanowili pochodzący 
z Bangkoku Syjamczycy i Chińczycy. Mimo że partia ofi cjalnie stała na stanowisku 
prawa do samostanowienia narodów, to odnosiła je do innych zamieszkujących Kró-
lestwo mniejszości – Malajów, Karenów czy Hmongów. W samych Isaańczykach 
kierownictwo partii nie potrafi ło jednak dostrzec niezależnej i autonomicznej wobec 
reszty Tajów grupy etnicznej53. 

Mimo to północny Wschód pozostał największą i najlepiej zorganizowaną struk-
turą regionalną KPT, obejmującą pięć komitetów okręgowych i kontrolującą ponad 
450 wsi. Pod bronią znajdowało się 12 000–14 000 partyzantów54. Pod koniec lat 
70. jednak i tu poparcie dla komunistów zaczęło słabnąć, a aktywność partyzantki 
zmalała55. Było to z pewnością częściowo rezultatem prowadzonej przez władze akcji 
represyjnej. Od wybierającej konsekwentnie maoistowski kurs partii odwróciło się też 
wielu bardziej umiarkowanych działaczy56. Jednak część badaczy, takich jak David 
Morell czy Chai-Anan Samudavanija, wciąż utrzymują, że jedną z głównych przy-
czyn upadku komunistycznej rebelii na północnym Wschodzie był etniczny party-
kularyzm i powielanie przez Komunistyczną Partię Tajlandii państwowych wzorców 
wewnętrznej kolonizacji w postaci instrumentalnego traktowania wspólnot mniej-
szościowych. Szczególnie widoczne stało się to po rewolcie studenckiej z 1973 roku, 
kiedy szeregi ruchu komunistycznego zaczęli masowo zasilać tajscy studenci i inte-
lektualiści z Bangkoku. Do 1977 roku zajęli oni wszystkie główne pozycje w partii 
– zarówno w Komitecie Centralnym, jak i na szczeblu poszczególnych komitetów 
wiejskich. Tym samym w oczach mieszkańców północnego Wschodu partia traciła 
wiarygodność jako organizacja, która umożliwiłaby osiągnięcie jakichkolwiek celów 
– czy to regionalnych, czy klasowych, czy defi niowanych w kategoriach etnicznych57. 

Komunistyczna rebelia na północnym Wschodzie była jednak, przynajmniej 
częściowo, rezultatem uprawianej przez rząd w Bangkoku polityki wewnętrznego 
kolonializmu. Narodziny różnych form regionalnej tożsamości manifestowały się 
początkowo w szerokim poparciu udzielanym przez Isaańczyków działaczom po-
litycznym wspierającym idee rozwoju i ograniczonej autonomii regionu. Poparcie 
dla komunistycznej rebelii można interpretować jako konsekwencję pozbawienia 
mieszkańców Isaanu lokalnych elit przywódczych i zablokowania kanałów politycz-

52 Martin Stuart-Fox, Factors Infl uencing Relations Between the Communist Parties of Thailand 
and Laos, „Asian Survey”, 4/1979, s. 348.

53 Justus M. van der Kroef, Communism in South-east Asia, Macmillan, London 1981, ss. 85–93. 
54 John Girling, Thailand: Society and Politics, Cornell University Press, Ithaca 1981, s. 267.
55 Thomas A. Marks, Thailand: The Threatened Kingdom, „Confl ict Studies”, 115/1980, s. 13.
56 Charles F. Keyes, Hegemony and Resistance in Northeastern Thailand, [w:] Völker Grabowsky 

(red.), Regions and..., s. 165.
57 David Morell, Chai-Anan Samudavanija, Political Confl ict..., s. 297.
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nej artykulacji regionalnych interesów. Klęska komunistów może być tłumaczona 
– przez analogię – rozgrywaniem konfl iktu klasowego bez właściwego zrozumienia 
procesów rodzącej się tożsamości etnoregionalnej. 

Po upadku komunistycznego powstania wiele wskazywało na to, że autorytarno-
-paternalistyczna polityka władz polegająca na pacyfi kowaniu napięć społecznych 
w Isaanie odniosła sukces. Jednak tradycja oporu wobec Bangkoku utrzymywała się 
nadal. W prowincji umacniały się siły opozycyjne, które skupiały głównie środowi-
ska inteligenckie – dziennikarzy, działaczy społecznych, przywódców religijnych oraz 
studentów. Ich aktywność w niewielkim stopniu koncentrowała się na kwestii praw et-
nicznych miejscowej ludności. Przedstawiciele opozycji często zabierali głos na temat 
zapóźnienia rozwojowego Isaanu, zanieczyszczenia środowiska, problemów komuni-
kacyjnych i problemu rosnącego bezrobocia w regionie. Postawa nowej – rekrutującej 
się głównie z klasy średniej elity Isaanu – spotykała się z zasadniczym zrozumieniem, 
a nawet sympatią reszty tajskiego społeczeństwa. Sympatia ta w środowiskach sto-
łecznych demokratów przekładała się też na rosnącą akceptację poszerzenia autono-
mii kulturalnej prowincji, a nawet wspieranie i promocję lokalnej tożsamości58.

Zmiany w postawach elit w Bangkoku były związane przede wszystkim z rodzą-
cym na początku lat 70. ruchem kontestacji na stołecznych uczelniach. Choć więk-
szość z jego aktywistów nie pochodziła ze wsi, znajdowali się oni pod przemożnym 
wpływem tajskich interpretacji marksizmu i maoizmu, kładących nacisk na roman-
tyczny obraz „czystego”, wiejskiego życia i chłopa cierpiącego nędzę i niesprawied-
liwość. Pochodzący często z zamożnych sino-tajskich rodzin studenci, poszukując 
inspiracji politycznej do obalenia wojskowego reżimu, często uciekali się do rozma-
itych ideologii agrarnych. Lewicujące środowiska studenckie pełne były zachwytu 
nad wiejską kulturą. Na uczelniach zapanowała szczególna moda na „pieśni dzieci 
ziemi” (phleng luk thung), stanowiące kombinację współczesnego, zachodniego fol-
ku i tradycyjnej muzyki laotańskich trubadurów ludowych 59. W tym samym czasie 
ogromną popularność zdobywały też książki poświęcone życiu na wsi. Ich głównym 
bohaterem stał się północnyWschód, ponadto znaczna część ówczesnych autorów 
– takich jak Kampoon Bunhawee – pochodziła właśnie z tej prowincji. Kultura sto-
licy przesycona była nostalgią i fascynacją tradycyjnym życiem, którego symbo-
lem stał się Isaan60. Studenci jako wolontariusze udawali się na północny Wschód, 
uczestnicząc w programach pomocowych organizacji pozarządowych, takich jak 
Tajski Ruch Odbudowy Wsi61. W latach 1977–1986 liczba rozmaitych organizacji 

58 Jiraporn Kuakim, Research for Isaan Development, 1992–1997, Research and Development In-
stitute (RDI), Khon Kaen University, Khon Kaen 1997, ss. 84–97.

59 Kobkul Phutaraporn, Country Folk Songs and Thai Society, [w:] Amara Pongsapich, Traditional 
and Changing Thai World View, Social Research Institute and Southeast Asian Studies Program, Chula-
longkorn University, Bangkok 1985, ss.151–169. 

60 Zob. Kampoon Boontawee, A Child of the Northeast, Bangkok 1985, Editions Duang Kamol, 
Bangkok 1985.

61 Ernst Gohlert, Power and Culture: The Struggle Against Poverty in Thailand, White Lotus, Bang-
kok 1991, ss. 36–44.
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pozarządowych pracujących na północnym Wschodzie wzrosła z 12 do 4562. Choć 
korzyści ekonomiczne płynące z tego typu działań dla miejscowych chłopów były 
raczej niewielkie, nie można nie docenić ich znaczenia dla wzajemnego poznania 
się oraz budowy kulturowych i politycznych pomostów pomiędzy tajskimi elitami 
Bangkoku a isaańskim chłopstwem. 

Na początku lat 80. fascynacja isaańską tradycją zaczęła się przejawiać także na 
innych płaszczyznach. Isaańska historia, zwyczaje religijne, sztuka, strój, rzemiosło 
i język cieszyły się coraz większym zainteresowaniem nawet wśród samych miesz-
kańców prowincji. Impuls do powrotu ku tradycji stanowiły liczne programy badaw-
cze poświęcone rodzimej kulturze, prowadzone na licznie powstałych tu w latach 70. 
uniwersytetach63.

Na ironię zakrawa fakt, iż wraz z upadkiem komunistycznej rebelii Region Pół-
nocno-Wschodni wkroczył w ciekawy okres transformacji politycznej i narodowoś-
ciowej. O ile społeczność isaańska tradycyjnie stanowiła zaplecze dla radykalnej, 
lewicowej opozycji, o tyle począwszy po wyborach w 1986 roku zaczęła radykalnie 
zmieniać swoje sympatie polityczne. W kolejnych konfrontacjach wyborczych pół-
nocny Wschód udzielał coraz bardziej wyraźnego poparcia prawicowym i konser-
watywnym ugrupowaniom powiązanym ściśle z tajskim kompleksem wojskowym. 
Isaan stanął murem za autorami wojskowego zamachu stanu w 1991 roku Suchindą 
Kraprayunem i Sunthornem Kongsompongiem. Mieszkańcy regionu udzielali po-
parcia kolejno prawicowej partii Samakke Dhamma i Partii Nowych Aspiracji, by 
w końcu stać się zapleczem dla populistyczno-prawicowego ugrupowania premiera 
Thaksina Shinawatry – Thai Rak Thai i jego spadkobiercy Partii Siły Ludowej64.

Niewątpliwie tak dramatyczna zmiana sympatii politycznych była rezultatem ra-
dykalnej reorientacji polityki władz centralnych wobec Isaanu. Już na początku lat 
80. Bangkok uznał, że pokonanie komunistycznej rebelii wymaga czegoś więcej niż 
tylko zaangażowania środków militarnych. Narodowa Rada Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego i Instytut Badań nad Rozwojem Tajlandii zostały zobowiązane do 
przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących sytuacji w regionie i zastanowie-
nia się nad konstruktywnymi rozwiązaniami. Państwo zaczęło przeznaczać znaczne 
środki na ograniczenie istniejących dysparytetów w rozwoju regionalnym. 

W celu utrzymania kontroli nad prowincją zainicjowano po raz kolejny wiele pro-
gramów pomocowych fi nansowanych z budżetu państwa. W 1975 roku rząd Kukrita 
Pramoja zainaugurował program dotacji dla isaańskich gmin, znany jako Program 
Rozwoju Tambon (khrongkan kan phan ngoen). W samym 1976 roku w jego ra-
mach rozdzielono 2,4 mln bahtów pomiędzy ponad 5000 tambon (gmin). Program 
tymczasowo wstrzymano w 1977 roku i ponownie reaktywowano dwa lata później 
jako Program Pomocy Ofi arom Suszy. W 1979 roku, proklamowanym przez rząd 
Kriengsaka Chomanana „rokiem rolnika”, wprowadzono w życie Program Rozwoju 

62 Maniemai Thongyou, Economic Growth and Depression in Isan, Duang Kamol, Bangkok 2003, 
s. 255.

63 Charles F. Keyes, Hegemony and Resistance..., s. 170.
64 William A. Callahan, Duncan McCargo, Vote-buying in Thailand’s Northeast: The July 1995 Ge-

neral Election, „Asian Survey”, 36/1996, ss. 376–392.
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Prowincji (khrongkan kan phatthana thongthin). Akcja pomocy dla Isaanu była kon-
tynuowana przez kolejnych premierów: Prema Tinsulanonda jako Wiejski Program 
Przeciwdziałania Bezrobociu (khrongkan sang ngan nai chonabot) i Chawalita Yon-
gchaiyudha jako akcja „Zielony Isaan” (isan khao) przebiegająca pod hasłami walki 
z ubóstwem65. 

Programy pomocy dla Isaanu od początku były dziełem polityków z Bangkoku. 
W ich realizacji zwracano niezbyt wielką uwagę na rzeczywiste potrzeby miejscowej 
ludności. Ich celem było na ogół szybkie uprzemysłowienie regionu i utowarowienie 
produkcji rolnej. Nie uwzględniano w nich ani konieczności poprawy dramatycz-
nych warunków życia mieszkańców Isaanu, ani pogarszającego się stanu środowiska 
naturalnego. Reorientacja strategii rządowej wobec Isaanu nie wyeliminowała też za-
sadniczego dysparytetu w rozwoju ekonomicznym prowincji, doprowadziła jednak 
do poważnych przemian w świadomości jego mieszkańców. Rozluźnieniu kontroli 
politycznej towarzyszył spadek napięcia politycznego w regionie66. Potencjalne nie-
zadowolenie ludności wraz z ogólnym wzrostem demokratyzacji znajdowały nowe 
kanały artykulacji, choć w krótkim czasie nie udało się mieszkańcom północnego 
Wschodu wyłonić nowych elit politycznych ani odbudować wewnętrznych struktur 
organizacji społecznej. W tej sytuacji miejscowa ludność stopniowo ulegała włącza-
niu w oferowane przez tradycyjne elity Bangkoku związki patronażu oraz korup-
cję gospodarczą i polityczną. Zubożali mieszkańcy isaańskich wsi na masową skalę 
sprzedawali, dosłownie i w przenośni, własne głosy zamożnym, wspieranym przez 
wojsko partiom politycznym, gotowym obiecywać licznemu lokalnemu elektoratowi 
perspektywy lepszej przyszłości dla regionu67. 

Niezależnie od niepowodzeń w konstruowaniu nowej świadomości etnicznej 
przypadek północno-wschodniej Tajlandii nadal może być interpretowany przez pry-
zmat teorii wewnętrznego kolonializmu. Model wewnętrznego kolonializmu kon-
centruje się na charakterze państwa jako kluczowej zmiennej wyjaśniającej zjawisko 
narodzin świadomości etnicznej na obszarach peryferyjnych. To państwo uruchamia 
mechanizmy „rozwoju niedorozwoju”, które z kolei przyczyniają się do umacniania 
się regionalnych tożsamości. Państwo limituje też potencjalne zasoby organizacyjne 
pozostające w dyspozycji etnoregionalnych ruchów politycznych. W analizowanym 
przypadku Isaanu tożsamość peryferyjnej wspólnoty ujawniła się wskutek postępu-
jącej gospodarczej, politycznej i kulturowej deprywacji regionu. Pierwotnie wspólna 
isaańska tożsamość nie opierała się bynajmniej na poczuciu kulturowej odmienno-
ści, ale wyrastała wskutek postrzegania państwa jako agendy dominacji środkowych 
Tajów. Centralizacja aparatu władzy przyczyniła się jednak do pozbawienia peryfe-

65 „Bangkok Post”, 12 kwietnia 2004.
66 Paul Handley, How the Other Half Live, „Far Eastern Economic Review”, 18 lipca 1991, ss. 47–

–48.
67 James Haffner, View from the village: Participatory Rural Development in North East Thailand, 

„Community Development Journal, 2/1987.
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ryjnej wspólnoty przywództwa, zasobów organizacyjnych i ideologicznych niezbęd-
nych do budowy efektywnego ruchu narodowego68.

Od lat 60. proces kształtowania się lokalnej świadomości etnicznej północnego 
Wschodu uległ wyhamowaniu, komunistyczna rebelia zaś stała się głównie wiel-
ką manifestacją interesów klasowych biednego isaańskiego chłopstwa. Na pierw-
szy rzut oka wydawało się to przeczyć podstawowym założeniom modelu. Teoria 
wewnętrznego kolonializmu stanowi jednak próbę wyjaśnienia, dlaczego w okre-
ślonych wypadkach świadomość etniczna może ostatecznie ulec w konfrontacji ze 
świadomością klasową. Zdaniem Wolpe’a proces rozwoju kapitalizmu w regionie 
rdzeniowym może się stopniowo rozszerzać na obszary peryferyjne. Tym samym 
regionalne dysparytety rozwojowe przenoszą się w głąb samych obszarów peryferyj-
nych, a zjawisko „kulturowego podziału pracy” ulega wówczas osłabieniu. Pogłębia-
jące się nierówności w obrębie wspólnot peryferyjnych skutecznie niwelują wówczas 
działanie sił integrujących regionalne wspólnoty. W wypadku północno-wschodniej 
Tajlandii można zauważyć, że istotnie o ile wczesna faza wewnętrznego koloniali-
zmu opierała się na hierarchicznym „kulturowym podziale pracy”, o tyle późniejszy 
okres „regionalnego rozwoju” służył promowaniu nowych, lokalnych dysparytetów 
ekonomicznych, które pogłębiały podziały klasowe69. 

W teorii wewnętrznego kolonializmu perspektywy rozwoju lokalnej tożsamości 
etnicznej zwykło się oceniać przez pryzmat jej zaplecza organizacyjnego. Potencjał 
organizacyjny wspólnoty peryferyjnej, pozwalający na polityczną artykulację jej in-
teresów, może być zbudowany tylko i wyłącznie na gruncie rodzimych elit. Charakter 
i ewolucja lokalnych elit w północno-wschodniej Tajlandii miały więc niewątpliwy 
wpływ na ostateczną formę rodzącej się świadomości etnicznej. Opór mieszkańców 
północnego Wschodu wobec prób zdominowania ich przez tajskie państwo ewoluo-
wał zatem w całym XX wieku – od prób obrony kulturalnej i autonomii politycznej, 
poprzez wymiar klasowy, aż po próby uzyskania adekwatnej reprezentacji politycz-
nej we władzach centralnych w wyniku postępu procesów demokratyzacji.

68 Michael Hechter, Ethnicity and Industrialization: on the Proliferation of the Cultural Division of 
Labor, „Ethnicity”, 3/1976, s. 217.

69 Michael Hechter, Margaret Levi, The Comparative Analysis..., s. 270.
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Pod względem administracyjnym Region Północny Tajlandii obejmuje 16 prowincji 
(changwat) państwa. W jego skład wchodzą znaczne obszary zdominowanej niegdyś 
przez królestwo Sukhotai tzw. Górnej Tajlandii Środkowej albo Górnego Regionu 
Centralnego, obejmujących rozległe równiny środkowego biegu Chao Phaya (chan-
gwaty Tak, Sukhotai, Uttaradit, Phitsanulok, Kamphaeng Phet, Phichit i Phetchabun). 
Jednak pod względem historycznym, kulturowym i językowym obszar Północy po-
winien być zawężony do górskich i wyżynnych obszarów dawnego królestwa Lanna. 
Tajska Północ obejmuje więc dawne obszary związane z lennymi terytoriami dawne-
go królestwa Chiang Mai, graniczące z Birmą na zachodzie i Laosem na wschodzie 
i północy – choć historycznie obszar Lanna obejmował również obszary Keng Tung 
w Birmie, Nan w Laosie, a nawet Keng Hung (Chiang Rung) w południowym Yun-
nanie w Chinach1. 

W literaturze zachowała się właśnie taka defi nicja Północy jako obszaru obejmu-
jącego changwaty – Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Phrae, Phayao, 
Nan i Mae Hong Son. Zawężony do ośmiu prowincji region to blisko 86 000 km² 
(ok. 17,5% powierzchni kraju), a zamieszkuje go około sześć milionów mieszkań-
ców (ok. 9,3% całkowitej populacji)2.

Wyżynne obszary północnej Tajlandii przecinają liczne pasma górskie i długie na 
wiele dziesiątków kilometrów doliny rzeczne dopływów Menamu, Salween i Me-
kongu. Dalej na południe przechodzą one w szerokie równiny wokół miast Chiang 
Mai, Lamphun i Com Thong. W dolinach od stuleci oprócz charakterystycznych dla 
regionu tarasowych upraw ryżu można było znaleźć nietypowe dla reszty kraju sady, 
ogrody warzywne oraz plantacje tytoniu i herbaty. Na stokach górskich zamieszkują 
rozliczne ludy pastersko-zbierackie3. Te „plemiona górskie” (chao khao) do dziś za-

1 Rujaya Abhakorn, David K. Wyatt, Administrative Reforms and National Integration in Northern 
Thailand 1892–1932, [w:] Völker Grabowsky (red.), Regions and..., ss. 72–73.

2 Adis Israngkura, Luechai Chulasai (red.), Profi le of Northern Thailand, The Manager Co., Bang-
kok 1989, s. 8; Preliminary Report 1990, Population and Housing Census, National Statistical Offi ce, 
Offi ce of the Prime Minister, Bangkok 1991.

3 Hermann von Wissmann, Süd Yünnan als Teilraum Südostasiens, „Zeitschrift für Geopolitik”, 
XIX/1942, ss. 111–132; Harald Uhlig, Hill Tribes and Rice Farmers in the Himalayas and Southeast 
Asia: Problems of Social and Ecological Differentiation of Agricultural Landscape Types, „Transactions 
and Papers”, 47/1969, The Institute of British Geographers, ss. 1–23; Peter Kunstadter, Implications of 
Socioeconomic, Demographic and Cultural Change for Regional Development in Northern Thailand, 
[w:] Ives Sabhasri (red.), Conversation and Development in Northern Thailand, United Nations Univers-
ity, Tokyo 1980, ss. 13–27; Peter Hinton, Introduction, [w:] Tribesmen and Peasants in North Thailand, 
Proceedings of the First Symposium of the Tribal Research Centre, Chiang Mai 1967; Michel Bruneau, 
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chowały strukturę plemienno-klanową. W otoczonych przez pasma górskie dolinach 
przez stulecia powstawały rozliczne mniejsze i większe organizmy polityczne – od 
luźnych, doraźnie zwoływanych federacji przysiółków i wsi aż po odizolowane od 
świata księstwa i niewielkie suwerenne królestwa.

Choć w odniesieniu do tego obszaru współcześnie zwykło się używać neutralne-
go historycznie i etnicznie terminu „Północ”, wciąż funkcjonuje zwyczajowa nazwa 
Khon Muang oznaczająca „ludy księstw” bądź „Lanna”, stanowiąca określenie fede-
racji państw-miast, która pod przywództwem Chiang Mai obejmowała niemal cały 
obszar współczesnej północnej Tajlandii. 

Osadnictwo na terenach Lanna rozwijało się jeszcze w czasach prehistorycz-
nych. Na jego terenach kwitła rolnicza cywilizacja Lawa. Jeszcze na początku VIII 
wieku pojawiły się tu pierwsze plemienne państewka. Około 750 roku powstało 
pierwsze księstwo Lanna, kiedy to nieznany rishi (mistyk-pustelnik) wskazał ma-
giczne miejsce pod budowę nowej stolicy, nazwanej później Hariphunchai (obecny 
Lamphun). Na tronie zasiadła mońska księżniczka z Lop Buri – Jam Thewi. Wraz 
z nią na tereny te przybyła liczna grupa rzemieślników i mnichów buddyjskich. 
Od Monów Lamphun stopniowo przejmował nowe koncepcje religijne stanowiące 
mieszaninę buddyzmu hinayana i mahayana z naleciałościami pierwotnych wierzeń 
animistycznych. Stamtąd przybyły też hinduistyczne idee scentralizowanego pań-
stwa i boskiej legitymizacji władzy4. Lamphun utrzymywał zresztą przez cały czas 
bliskie kontakty z innymi państewkami Monów w środkowej i południowej Birmie. 
Nasiliły się one wtedy, gdy w XI wieku tysiące mieszkańców Lamphun, uciekając 
przed nadciągającą epidemią cholery, schroniło się u swoich braci w państwach-
-miastach Thatona i Pegu. Od tego czasu rokrocznie w dowód wdzięczności spła-
wiano w dół rzek ceremonialne podarunki dla swych odległych krewnych w Birmie. 
Birmańscy Monowie zresztą równie często w sytuacjach kryzysowych poszukiwali 
schronienia na terenach Lanna. Do dziś w okolicach Lamphunu można spotkać sta-
rych ludzi – potomków ostatniej fali imigrantów z początku XIX wieku – posługu-
jących się językiem mońskim i stanowiących dowód na birmański rodowód części 
zamieszkujących tu ludów5. 

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy fala emigrantów mońskich opuszczała 
Lamphun, na północy pojawili się pierwsi osadnicy tajscy, prawdopodobnie z pogra-
nicza ówczesnej Birmy i Laosu. Kroniki z 1150 roku odnotowują istnienie tajskich 
osad nad rzeką Ping w pobliżu Lamphunu. Grupy osadników tajskich przybywały 
tu w ciągu kolejnych stuleci, mieszając się, a w końcu dominując miejscową lud-
ność mońską. Nowi przybysze byli przez swych sąsiadów nazywani Yuan, Yun lub 

Ethnies, peuplement et organisation de l’espace en Thaïlande septentrionale, „Cahiers d’outre-Mer”, 
108/1974, ss. 356–390; Hans Bobeck, The Main Stages in Socioeconomic Evolution from Geographical 
Point of View, [w:] Philip W. Wagner, Marvin W. Mikesell (red.), Readings in Cultural Geography, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1962, ss. 218–247. 

4 Wibun Lisuwan, Chaleo Manilerd, Thai Cultural Heritage, Thailand Offi ce of the National Culture 
Commission, Ministry of Education, Bangkok 1981, ss. 111–117.

5 Ceremonia spuszczania podarunków w dół rzeki jest praktykowana do dziś w północnej Tajlandii 
i przypomina zarówno w swej oprawie, jak i symbolice tajskie święto „wianków” – Loi Krathong.



Pamięć historyczna a tożsamość Lanna  261

Yon (pali Yonaka, taj. Yonok)6. Yuan wkrótce zaczęli budować własne, alternatyw-
ne wobec państw Monów, struktury polityczne. W XIII wieku na czele pierwszego 
scentralizowanego królestwa tajskiego na północy ze stolicą w Chiang Rai stanął 
Phaya Mang Rai. Jeszcze za jego panowania Yuan podbili sąsiednie prowincje Mo-
nów i zdobyli ich stolicę Lamphun. W 1296 roku Mang Rai założył Chiang Mai (taj. 
‘Nowe Miasto’), które na następne stulecia miało się stać stolicą polityczną i kultu-
ralną cywilizacji Yuan7. 

Na XIV i XV wiek przypadają czasy szczytowego rozkwitu państwa Yuan, które 
wówczas właśnie zostało po raz pierwszy nazwane Lanna. Sukcesorzy Mang Rai 
z czasem podporządkowali sobie bezpośrednio lub pośrednio okoliczne państewka 
tajskie i mońskie – Prae, Phayao, Nan, Kentung, Mong Nai i Chiang Hung. Lanna 
z powodzeniem radziło sobie na arenie międzynarodowej, odpierając najazdy sąsia-
dów – Ayutthayi z południa i Chin z północy. W XV wieku, w okresie panowania 
króla Tilokaraja, Lanna stała się lokalną potęgą polityczną i militarną, prowadzą-
cą udane kampanie przeciwko księstwom Szanów na zachodzie, wspierającą walkę 
przeciwko wietnamskiej okupacji laotańskiego królestwa Lan Xang i z powodzeniem 
ścierającą się z siłami Ayutthayi8. 

Choć Yuan posiedli znajomość pisma i przyjęli buddyzm, zanim jeszcze przybyli 
na ziemie północnej Tajlandii, to dopiero kontakt ze starszą kulturą Monów wyniósł 
cywilizację Lanna na szczyt. Do dziś zresztą relikty mońskiej kultury stanowią o od-
rębności Północy. Przez stulecia używano tam dwóch języków i dwóch sposobów 
ich zapisu. Do celów świeckich początkowo wykorzystywano lokalny tajski dialekt 
Yuan (znany też jako Phayap) zapisywany w zapożyczonym od Monów starotajskim 
alfabecie (fak kham). Celom sakralnym służył tradycyjnie język pali zapisywany 
w nowszym piśmie mońskim zwanym tai tham (taj. alfabet dhanna) lub tua muang 
(taj. lokalny alfabet). Z czasem pisma tham zaczęto używać także do zapisu języka 
potocznego, a jego zaokrąglone litery spotykane na manuskryptach tworzonych na 
liściach palmowych wciąż uchodzą za coś w rodzaju symbolu północnej Tajlandii9.

Lanna stało się centrum religijnym buddyzmu theravada, które oddziaływało na 
całą Azję Południowo-Wschodnią. Do Chiang Mai przybywali liczni mnisi buddyj-
scy. Dwór wspomagał rozbudowę kompleksów świątynnych. Wat Phrathat w Doi 
Suthep stał się celem pielgrzymek z całego regionu. Klasztory i zgromadzone tam 
skarby służyły jako substytut systemu bankowego. Każdy mógł pożyczyć pieniądze 
z funduszy klasztornych, do czasu zwrotu kredytu stając się „niewolnikiem klasz-
tornym”. Z kasy państwa wspierano studia nad tekstami buddyjskimi i wyprawy 

6 Sami mieszkańcy Północy uważają określenie Yuan za obraźliwe i preferują nazwę Khon Muang 
lub Tajowie Lanna. 

7 David K. Wyatt, Aroonrut Wichienkeeo (red.), The Chiang Mai Chronicle, Silkworm Books, 
Chiang Mai 1995, ss. 17–32; Sai Kam Mong, The History and Development of the Shan Scripts, Silk-
worm Books, Chiang Mai 2004, s. 167.

8 Hans Penth, A Brief History of Lan Na. Civilizations of North Thailand, Silkworm Books, Chiang 
Mai 1994, s. 24. 

9 Michael Freeman, Lanna, Thailand’s Northern Kingdom, River Books, Bangkok 2001, ss. 15–18; 
Sarasawadee Ongsakul, The History of Lan Na, Silkworm Books, Chiang Mai 2005, s. 6. 
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grup uczonych mnichów do Indii i na Cejlon w celu zgłębiania tekstów buddyjskich 
w możliwie najczystszej formie. W 1477 roku w Wat Jet Yot w stołecznym Chiang 
Mai obradował VIII Kongres Buddyjski, którego celem stało się oczyszczenie kano-
nicznych zapisów z późniejszych naleciałości10. 

Rozwojowi duchowemu towarzyszył rozkwit ekonomiczny. Państwo koordy-
nowało pracę nad licznymi projektami gospodarczymi. Rozbudowywano sieć dróg 
i kanałów irygacyjnych. Monopole rządowe zajmowały się eksploatacją zasobów 
naturalnych, takich jak laka, olej rycynowy, sól czy drewno tekowe. System prawny 
oparty na kodeksie rajasastra Monów zapewniał poddanym poczucie elementarnej 
sprawiedliwości i chronił przed nadużyciami ze strony rządzących. Choć monarcho-
wie i książęta mieli faktycznie władzę absolutną, zwykle konsultowali swe decyzje 
z urzędnikami i przedstawicielami sangha, zwykli ludzie zaś cieszyli się dużą nie-
zależnością. Dochody z podatków były przeznaczane głównie na utrzymanie armii 
i wsparcie klasztorów buddyjskich. W tych ostatnich prócz tekstów sakralnych po-
wstawały liczne traktaty i prace naukowe. Wykształceni mnisi pisali eposy i poematy, 
specjalizowali się też w medycynie, astrologii czy alchemii11. 

Lanna mimo formalnego zwierzchnictwa Chiang Mai nie było jednak jednoli-
tym państwem. Pod pewnymi względami system zależności feudalnych i relacji pa-
tron–klient przypominał, a nawet przewyższał te spotykane u południowego sąsiada 
w królestwie Ayutthayi. Zależności te znalazły liczne odniesienia w lokalnej tradycji 
literackiej Lanna. W jednym z ówczesnych poematów znajdujemy takie oto zalecenie:

Pan powinien kochać swych niewolników, kiedy zachorują, 
Nie ma znaczenia lekko czy ciężko, nie powinien ich porzucać; 
Powinien zapewnić im opiekę i zapewnić spokój,
Sam na tym skorzysta. 
Gdy będziemy o tym wiedzieć i utrzymywać to w pamięci, 
Nasze serca będą jego sercem. 

Podobne zalecenie odnosi się do poddanych:

Słuchaj, przyjacielu, tego, co należy do króla, nie należy kraść;
Władcy są naszą tarczą i schronieniem;
A nasze zasługi są ich zasługami. 
Gdy chcesz się cieszyć cieniem drzewa, 
Nie możesz ściąć jego gałęzi, 
Aby mieć na czym usiąść.
To jak zdrada przyjaciela i każdego kto, tak czyni,
spotka nieuchronna ruina12.

Podobnie jak w innych państwach regionu, podstawową jednostką administracji 
była wieś (ban) – często zamieszkana przez kilka spokrewnionych z sobą rodzin, 

10 Nidda Hongvivat, Chiang Mai: the Cultural Center of the North, Muang Boran, Bangkok 1980, 
s. 22.

11 Tamże, ss. 26–31.
12 Phayaphrom cyt. za: Harald Hundius, Notions of Equity in Lan Na: Insights from Literary Sources, 

[w:] Völker Grabowsky (red.), Regions and..., s. 56.
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na których czele stał lokalny patriarcha. Kilka wsi łączyło się w federacje i konfe-
deracje pan na (taj. ‘1000 pól ryżowych’), często na gruncie wspólnych powiązań 
plemiennych i klanowych. W takich konfederacjach najliczniejsza ze wsi po uprzed-
nim ufortyfi kowaniu spełniała dodatkowo funkcje obronne, stając się tym samym 
nieformalną lokalną stolicą – wiang. Część federacji wykształciła własną, dziedzicz-
ną arystokrację. Wówczas dopiero federacja przekształcała się w księstwo (muang) 
przypominające państwo-miasto. Zwyczajowo położona na dominującym nad oko-
licą wzgórzu, stolica takiej federacji przyjmowała nazwę chiang (taj. ‘miasto’). Gra-
nice federacji wiosek czy muang, podobnie jak w wypadku szwajcarskich kantonów, 
wyznaczały najczęściej wzgórza czy pasma górskie otaczające doliny. Poszczególne 
ban, federacje pan na i księstwa muang pozostawały w skomplikowanym systemie 
zależności pomiędzy sobą i w mniej lub bardziej bezpośredniej zależności od władcy 
w Chiang Mai13. 

Król Lanna (Phaya), otoczony gronem doradców (kao sanam), z formalnego 
punktu widzenia rządził państwem przy pomocy mianowanych przez siebie urzędni-
ków. Najniższym szczeblem w hierarchii administracji królewskiej był nai ha – czyli 
„szef pięciu”. Następne, wyższe poziomy obejmowały nai 10, 50, 100, 1000, 10000. 
Realna władza spoczywała w rękach jao mun („książąt 10 tysięcy”), którzy zarządzali 
głównymi miastami, takimi jak Lampang, Chiang San albo Fang. We wcześniejszych 
czasach liczby te wskazywały prawdopodobnie siłę mierzoną liczbą poddanych, jed-
nak już w okresie „złotego wieku” Lanna służyły one jedynie określeniu rangi w hie-
rarchii państwowej. Mimo rozbudowanego aparatu biurokratycznego znaczna część 
władzy spoczywała w rękach wybieralnych szefów wiosek, kierowników irygacji 
czy opatów większych klasztorów buddyjskich. Rozmaite problemy były raporto-
wane do Chiang Mai. Najważniejsze decyzje zapadały w stolicy i były utrwalane 
w inskrypcjach naskalnych, które do dziś stanowią ciekawy dokument epoki. Choć 
system administracji królestwa wydaje się na pozór bardzo przejrzysty i nowoczesny, 
w Lanna jednak ze względu na złożoną strukturę zależności feudalnych nigdy nie stał 
się on w pełni skuteczny14. 

Choć pomiędzy Lanna a środkową Tajlandią utrzymywał się stan napięcia, rywa-
lizacji, a nierzadko otwartego konfl iktu, nie powodowało to poważnego zakłócenia 
intensywnych na ogół kontaktów handlowych, religijnych i kulturalnych pomiędzy 
obydwoma państwami. Lanna utrzymywało zresztą również ożywione stosunki z po-
zostałymi sąsiadami. 

System gospodarczy Lanna, choć niezbyt złożony, przez stulecia cechowała 
pewna wewnętrzna stabilność. Wzrost cen spowodowany słabszymi zbiorami ryżu 
w jednym roku był rekompensowany, gdy nadeszły lepsze zbiory w którymś z ko-
lejnych sezonów. Jednak w XVI wieku kraj dotknęło znacznie głębsze spowolnienie 
gospodarcze. Władcy Lanna, podejmując gigantyczne projekty rozbudowy kom-
pleksów świątynnych, w ciągu niespełna dwóch pokoleń zupełnie zrujnowali system 

13 Sarassawadee Ongsakul, The History..., ss. 18–22.
14 Tiu Wichaikhatkha (red.), Lan Na Thai, Tipphanet Printing, Chiang Mai 1984, ss. 66–71; Chi-

traporn Tanratanakul, Sarassawadee Ongsakul, History of Lanna, Washington University Press, Seattle 
2006, ss. 25–37.



264 Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii

fi nansów publicznych. Towarzyszące recesji nierozważne działania na polu polityki 
zagranicznej, przeciągające się wojny z sąsiednią Ayutthayą oraz wewnętrzne napię-
cia i walka o władzę doprowadziły kraj do całkowitego upadku. Kiedy w 1558 roku 
wojska birmańskie zaatakowały Lanna, struktury państwa znajdowały się w stanie 
zupełnego rozkładu, a stołeczne Chiang Mai wpadło w ręce wroga niemal bez jakie-
gokolwiek oporu15. 

Lanna na zawsze już utraciło swą polityczną suwerenność, ale jako wasal Birmy 
zachowywało nadal rozległą autonomię wewnętrzną. Najeźdźcy nie naruszyli jego 
granic, nie ingerowali też zbytnio w wewnętrzny system tradycyjnych zależności len-
nych. Władcy w Chiang Mai ciągle utrzymywali przywilej tytułowania się królami 
Lanna (Phaya). Nie pozbawiono ich symbolicznego statusu „panów życia” (cao chi-
wit), czyli prawa wydawania wyroków śmierci. Mimo że Birma wielokrotnie wpły-
wała na obsadę tronu, zawsze starała się o wyznaczanie kolejnych królów z grona 
miejscowej arystokracji Yuan16. 

Szczególny typ kultury politycznej przyczyniał się do przetrwania poczucia od-
rębności mieszkańców Północy. Oczywiście nawet w XIX wieku, a tym bardziej 
wcześniej, trudno byłoby oczekiwać po mieszkańcach Lanna jasno ukształtowanego 
poczucia tożsamości narodowej. W północnej Tajlandii utrzymywała się jednak silna 
świadomość przynależności do poszczególnych muang, oparta przede wszystkim na 
sieci osobistych relacji. Choć władcy księstw Lanna, takich jak Chiang Mai, Nan 
czy Phrae, byli teraz zmuszeni do uzyskiwania inwestytury z rąk obcych, ich lokalne 
sieci patronażu i klientelizmu pozostawały nietknięte. Wprost przeciwnie, władcy 
Lanna zyskiwali szczególną rolę mediatora pomiędzy lokalnymi wspólnotami a na-
jeźdźcami, umacniając dodatkowo legitymizację swej władzy i stając się przy okazji 
symbolem politycznej odrębności. To, co było prawdą dla władców, było również 
prawdą dla poddanych, którzy stawali się członkami „narodu” Lanna poprzez wej-
ście w jedną z licznych sieci patronażu i przyjęcie „cnoty” podporządkowania się 
jednemu z lokalnych panów17.

O ile supremacja birmańska nie naruszała systemu społecznego, lecz wręcz 
konserwowała tradycję kulturową Lanna, o tyle przyczyniała się do coraz głębszej 
peryferializacji kraju i jego upadku gospodarczego. Birmańscy gubernatorzy ściśle 
kontrolowali system podatkowy, przeznaczając wszystkie dochody na rozbudowę 
potencjału wojskowego własnego państwa. Wielokrotnie kraj służył jako baza wy-
padowa i źródło rekruta dla birmańskich armii prowadzących kampanie przeciwko 
tajskiej Ayutthayi. Doliny górskie stawały się często polem bitwy i szlakami prze-
marszu armii birmańskich, tajskich i laotańskich. Dwa stulecia nieustannej wojny 

15 Peter Rogers, Northeast Thailand from Prehistoric to Modern Times, Soongswang, Bangkok 
1996, s. 170.

16 Neil A. Englehart, Culture and Power in Traditional Siamese Government, Southeast Asia Pro-
gram Publications, Cornell University, Ithaca 2001, s. 69.

17 Lucien M. Hanks, The Thai Social Order as Entourage and Circle, [w:] William G. Skinner, 
Thomas A. Kirsh (red.), Change and Persistence in Thai Society: Essays in Honor of Lauriston Sharp, 
Cornell University Press, Ithaca 1975, ss. 197–218. 
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w granicach Lanna wyniszczyły kraj. Znaczna część mieszkańców zginęła, inni po-
stanowili uciec. Wspaniałe i ludne do tej pory miasta opustoszały18. 

Począwszy od XVII stulecia wybuchały liczne powstania, których celem było 
zrzucenie jarzma birmańskiej okupacji, kierowane przez książęta Yuan, szanowa-
nych mnichów czy mistycznych charyzmatyków. Większość prób odzyskania nie-
podległości kończyła się tragicznie zarówno ze względu na wewnętrzne tarcia po-
między przywódcami ruchu oporu, jak i z powodu braku wsparcia politycznego ze 
strony Ayutthayi, na którą powstańcy coraz bardziej zdawali się liczyć. W 1727 roku 
wybuchła największa ludowa rewolta pod przywództwem Thepsingha, która na krót-
ko doprowadziła do wyparcia oddziałów birmańskich z terenów Lanna.

Dopiero po tym, jak Birmańczycy zniszczyli Ayutthayę w 1767 roku, część ksią-
żąt Yuan – takich jak władca Lampangu Kawila czy Phraya Chaban – i przywód-
ców tajskich z królem Taksinem zdała sobie sprawę, że konieczne jest połączenie sił 
do wspólnej obrony przez birmańską agresją. W 1774 roku wspólne siły Lampangu 
i Thonburi pod dowództwem księcia Chakriego (przyszłego Ramy I) i jego brata 
Phraya Surasiego zdobyły Chiang Mai. W 1804 roku skapitulowała ostatnia twierdza 
birmańska na ziemiach Lanna – Chiang San – kończąc w ten sposób dwa stulecia 
dominacji zachodniego sąsiada na ziemiach Yuan. Na mocy porozumienia z władcą 
tajskim książę Kawila stawał się królem Lampangu, Phraya Chaban zaś obejmował 
tron w Chiang Mai – obydwaj jako wasale Syjamu. W ślad za Lampangiem i Chiang 
Mai również pozostałe północne państwa-miasta nawiązywały lenne relacje z Bang-
kokiem. Przynajmniej teoretycznie wszystkie księstwa Lanna utrzymywały pełną 
autonomię wewnętrzną, od początku XIX wieku rozpoczął się jednak okres coraz 
głębszej dezintegracji politycznej Północy i coraz mniejszej roli odgrywanej przez 
lokalną arystokrację wobec dworu w Bangkoku. Mniej więcej w tym samym czasie 
zaczął się długi proces aneksji północnych księstw przez Syjam19. 

Pod względem kulturowym Lanna została niemal w pełni zintegrowana z resztą 
kraju już w połowie XIX wieku. Zresztą trudno tu mówić o` jednostronnej integracji. 
Społeczeństwa północnej i południowej Tajlandii od stuleci łączyły liczne podobień-
stwa cywilizacyjne, a obydwa kręgi kulturowe przenikały się wzajemnie. Podstawowe 
wzorce kulturowe były podzielane przez cały tajski świat Azji Południowo-Wschod-
niej. Tworzyły go, wywodzące się często z religii, sztuka magiczna, astrologia, me-
dycyna i nauka, niemal identyczne kodeksy prawa zwyczajowego, podobne normy 
obyczajowe, estetyczne i literackie. W bogactwie swej różnorodności kultury miały 
przede wszystkim charakter lokalny i tam – w „małych ojczyznach” – a nie w wymia-
rze regionalnym, koncentrowały się potencjalne zasoby odmienności20. 

18 Tiu Wichaikhatkha (red.) Lan Na..., ss. 90–103; Chitraporn Tanratanakul, Sarassawadee Ongsa-
kul, History..., ss. 76–93.

19 Apha Phamonbut, The Chakri Dynasty, Abha Bhamorabutr, Bangkok 1983, s. 14; Sarassawadee 
Ongsakul, The History..., ss. 139–140. 

20 Aroonrut Wijeyewardene, Gehan Wijeyewardene (red.), The Laws of King Mangrai (Mangraya-
thammasart): The Wat Chang Kham Manuscript from Richard Davis Colection, Australian National 
University, Canberra 1986.
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Pod względem politycznym integracja przebiegała znacznie wolniej. Zresztą 
po wycofaniu się Birmańczyków sama Północ była coraz głębiej podzielona. Choć 
władca Chiang Mai pozostawał tradycyjnie najzamożniejszym i najpotężniejszym 
z książąt Lanna, znaczna część północnych muang znalazła się pod kontrolą nie-
mal niezależnych dworów w Phrae, Nan, Keng Tung (Chiang Tung) i Keng Hung 
(Chiang Rung). Pomiędzy poszczególnymi władcami narastała wzajemna rywaliza-
cja. Względną równowagę między pięcioma panującymi rodzinami zapewniały jedy-
nie okresowe interwencje Bangkoku. Jednak mimo syjamskiego „parcia na północ”, 
jak zjawisko to określił Nigel Brailey, trudno wciąż uznać, że lokalni władcy w pełni 
uznawali autorytet syjamskiego dworu21. 

Pierwsze odczuwalne zmiany w sytuacji geopolitycznej Lanna spowodowała 
przede wszystkim stopniowa konsolidacja władzy brytyjskiej w Indiach i Birmie. 
Szczególnie po drugiej wojnie birmańsko-brytyjskiej najpierw w Chiang Mai, a póź-
niej także w Phrae i Nan pojawili się angielscy przedsiębiorcy. Po rzece Salween 
rozpoczęto spław drewna. W latach 70. XIX wieku Londyn rozpoczął budowę linii 
kolejowej przez Chiang Mai, Keng Tung i Sipson Panna, która miała pomóc bry-
tyjskim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu rynków w Chinach. W tym samym cza-
sie podróżnicy francuscy przemierzali obszary na wschód od Lanna. Szczególnie 
po ekspedycji Lagre’a i Garniera w górę Mekongu w latach 70. XIX wieku wzrosło 
zainteresowanie Paryża ekspansją w tym regionie22. 

Mimo swych politycznych związków z Bangkokiem w obszarze gospodarczej 
Lanna znalazła się w obszarze oddziaływania mocarstw kolonialnych. Mogą o tym 
świadczyć chociażby ciekawe wskaźniki dotyczące wymiany gospodarczej Lanna 
z tego okresu. O ile w 1870 roku Chiang Mai eksportowało rzeką Salween do brytyj-
skiej Birmy 35 000 ton drewna tekowego, o tyle rzeką Ping do Bangkoku spławiano 
zaledwie 2000 ton. Dane te świadczą nie tylko o poszerzaniu się wpływów ekonomicz-
nych Londynu w Lanna, ale także o rosnących zyskach, jakie czerpali lokalni książęta 
z handlu i przyznawania koncesji drzewnych Brytyjczykom23. W 1870 roku brytyjscy 
urzędnicy raportowali do Londynu, że wpływy Syjamu w Lanna są już tak słabe, że 
względy gospodarcze i polityczne uzasadniają zaanektowanie księstw północnych 24. 

Stare dwory Yuan były słabo przygotowane do stawienia czoła rosnącej presji 
Londynu i Paryża. Do tej pory Lanna w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczy-

21 Nigel G. Brailey, The Origins of the Siamese Forward Movement in Western Laos 1855–1892, 
University of London, mimeo, London 1968, s. 45.

22 Holt Hallet, A Thousend Miles on an Elephantin the Shan States, Blackwood, London 1890, 
ss. 67–79; Milton Osborne, River Road to China: The Mekong River Expedition 1866–1873, Liveright, 
New York 1975, ss. 123–148; Aparna Mukherjee, British Colonial Policy in Burma: an Aspect of Colo-
nialism in South-East Asia, 1840–1885, Abhinav Publications, New Delhi 1988, ss. 48–67.

23 Chatthip Nartsupha, Suthy Prasartset, The Political Economy of Siam 1851–1910, The Social 
Science Association of Thailand, Bangkok 1978, s. 137; Barend J. Terwiel, The Bowring Treaty: Impe-
rialism and the Indigenous Perspective, „The Journal of the Siam Society”, 79/1991, ss. 40–47.

24 Phonphan Congwatthana, Korani phipat rawang cao nakhon chiang mai kap khon nai bangkhap 
angrit an pen het hai ratthaban sayam cat kan pokkhrong monthon phayap [Konfl ikty między władcą 
Chiang Mai i Brytyjskimi poddanymi prowadzące do ustanowienia okręgu Phayap przez rząd Syjamu], 
Chulalongkorn University, Bangkok 1974, s. 68; Thanet Charoenmuang, When the Young..., s. 84.
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ła w międzynarodowej wymianie gospodarczej. Doświadczenia miejscowych kup-
ców w imporcie i eksporcie towarów w porównaniu z przedsiębiorcami z Birmy, 
Syjamu czy Chin były bardzo skromne. Choć lokalni władcy mieli pewną praktykę 
w uprawianiu polityki zagranicznej, ograniczała się ona do negocjowania porozu-
mień z innymi państwami regionu. W wyobraźni polityków Yuan relacje z zagranicą 
rządziły się tymi samymi zasadami patronażu i klientelizmu, które panowały pomię-
dzy dworem w Bangkoku, Mandalay czy Chiang Mai a ich wasalami. Nikt, łącznie 
z dworem Chiang Mai, nie dysponował wyspecjalizowanym aparatem zdolnym do 
obsługi stosunków z obcokrajowcami. Coraz dotkliwiej dawał o sobie znać defi cyt 
osób wykształconych, znających języki i potrafi ących zrozumieć zupełnie odmienny 
porządek światowego systemu gospodarczego i politycznego25. 

Na pierwszej linii konfrontacji z brytyjską ekspansją kolonialną znalazło się 
Chiang Mai. W zaistniałych okolicznościach trudno się dziwić, że władcy pół-
nocnego królestwa popełniali liczne błędy, próbując się uporać z nową sytuacją. 
Mylono się w przyznawaniu zagranicznym przedsiębiorstwom koncesji na pozy-
skiwanie drewna tekowego. Często równoczesne prawa były przyznawane kilku 
konkurującym z sobą fi rmom. Z zupełną bezradnością władcy Północy przyglądali 
się szerzeniu chrześcijaństwa na swoich domenach przez amerykańskich misjona-
rzy protestanckich. Stabilizacji sytuacji nie pomagała niejasna sytuacja prawno-
międzynarodowa poszczególnych księstw Yuan oraz praktycznie nieuregulowany 
status granic wewnętrznych i zewnętrznych Lanna. W przeddzień podboju Manda-
lay i jego aneksji do brytyjskich Indii Londyn, powołując się na wasalne umowy, 
rościł sobie prawo suwerenności nad obszarem Keg Tung stanowiącym do tej pory 
integralną część Lanna. Na początku lat 90. XIX wieku na mocy dwustronnych 
porozumień z rządem w Bangkoku tereny te znalazły się zresztą ostatecznie pod 
panowaniem brytyjskim26. Podobne zmiany w delimitacji granic Lanna zachodziły 
po wkroczeniu Francuzów na tereny Keng Hung i Sipsong Panna, które arbitralnie 
znalazły się w granicach imperium chińskiego. Naciski Paryża na Bangkok w spra-
wie terenów pogranicza Lanna osiągnęły kulminację w krótkim konfl ikcie zbrojnym 
w 1893 roku27. W zawartym porozumieniu pokojowym znalazło się postanowie-
nie o przekazaniu Indochinom Francuskim wszystkich ziem położonych na wschód 
od Mekongu. Dla niektórych księstw Yuan, takich jak Nan, które straciło połowę 
swego terytorium, oznaczało to praktyczny kres istnienia. Należy wspomnieć, że 

25 Chandran Jashurun, The Conquest For Siam 1889–1902: A Study in Diplomatic Rivalry, Penerbit 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur 1977; Tej Bunnag, The Provincial Administration of 
Siam 1892–1915. The Ministry of the Interior under Prince Damrong Rajanubhab, Oxford Uniersity 
Press, London 1977, ss. 231–234.

26 Sao Saimong Mangrai, The Shan States and the British Annexation, Cornell University Southeast 
Asia Program, Ithaca 1965, s. 123; Charles Crosthwaite, The Pacifi cation of Burma, Cass, London 1968, 
ss. 34–48; Thanet Charoenmuang, Duongchan Apavatjrut, 700 Years of Chiang Mai City, Siamese Let-
ters Press, Bangkok 1986, ss. 50–52.

27 Pensri, książę, Les relations entre la France et la Thaïlande (Siam) au XIXeme siècle d’après les 
archives des affairs étrangères, Chaloemnit, Bangkok 1962; Jeshurun Chandran, The Contest for Siam 
1889–1902, A Study in Diplomatic Rivalry, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur 
1977.
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wszystkie cesje terytorialne Syjamu na rzecz Brytyjczyków i Francuzów w Lanna 
odbywały się bez jakichkolwiek konsultacji z lokalnymi władzami. Stanowiło to za-
powiedź dalszych kroków mających na celu ostateczne ograniczenie suwerenności 
północnych księstw28.

Już w latach 70. XIX wieku Bangkok wysłał do Chiang Mai swego komisarza 
pod pretekstem arbitrażu w toczącym się konfl ikcie z Londynem wokół koncesji 
drzewnych. Tajowie przejmowali tym samym niemal całkowitą kontrolę nad fi nan-
sami i systemem podatkowym północnego królestwa. Bangkok zobowiązywał się 
w zamian do uregulowania narastających długów spowodowanych koniecznością 
wypłaty gigantycznych odszkodowań stronie brytyjskiej. W ten sposób Chiang Mai 
nie tylko było zmuszone do przyjęcia standardów prawa międzynarodowego, ale 
także, niejako przy okazji, stawało się tajską kolonią. Rozszerzenie bezpośredniej 
kontroli Bangkoku nad Chiang Mai w sposób oczywisty wynikało z obaw o to, że 
w przeciwnym razie tereny, które władcy Chakri zawsze uważali za istotne dla włas-
nego bezpieczeństwa, wcześniej czy później znajdą się pod kontrolą brytyjską. Ta-
jowie do końca nie wykluczali też możliwości buntu lokalnych władców przeciwko 
prowadzonej przez Bangkok polityce centralizacyjnej. Obawiano się również tego, 
że mogliby się oni zwrócić ku bliższym politycznym związkom z brytyjską Bir-
mą29. Począwszy od 1883 roku, Bangkok krok po kroku przejmował zatem kolejne 
obszary administracji wewnętrznej Lanna. Po przegranym przez Tajów konfl ikcie 
z Francją w 1893 roku determinacja rządu centralnego do pogłębienia swej kontroli 
nad Północą uległa dalszemu wzmocnieniu. Bangkok znajdował się pod presją cza-
su. Księstwa Phrae i Nan zostały włączone w tajski system administracyjny niemal 
z dnia na dzień. 

Przedstawiciele lokalnej arystokracji Yuan zachowywali prawo do starych tytu-
łów i tradycyjnych przywilejów honorowych. Właściwie jednak ich władza na prze-
łomie XIX i XX wieku została sprowadzona do funkcji czysto ceremonialnych. Tam, 
gdzie to tylko było możliwe, miejscowi władcy byli przenoszeni na opłacaną ze skar-
bu państwa emeryturę. Zaledwie część byłych monarchów Lanna zdecydowało się 
na pozostanie na Północy. Niektórzy udali się na emigrację, inni przenosili się do 
Bangkoku, a ich dzieci poślubiały członków stołecznej arystokracji, reprezentantów 
elity rządowej lub mieszkających tam obcokrajowców. Najbardziej znany tego przy-
kład stanowią Cao Dararatsami – księżniczka z linii Chiang Mai czy Mom Siphrom-
ma Kridakon – spadkobierczyni tronu Nan. Obydwie arystokratki wyszły za mąż za 
przedstawicieli tajskiej dynastii Chakri30. Oznaczało to potężny wyłom w dotychcza-
sowych zasadach aranżowania związków małżeńskich na Północy, gdzie członkowie 
rodzin panujących najczęściej łączyli się między sobą. 

28 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 321.
29 Saraswadee Prayoonsatian, Jan patirup kan pokkhrong monthon phayap [Reformy administracyj-

ne Monthon Phayap], Sinakkharintharawirot University, Chiang Mai 1979, ss. 232–236.
30 Zob. Kanchanachari Nongyao, Dararatsami: Biography of the Princess Consort Cao Dararat-

sami, Tridi Kanphim, Bangkok 1990; Mom Siphromma Kridakon, Autobiography of Mom Si Phromma 
Kridakon, Suksit Sayam, Bangkok 1979.
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W latach 90. z mianowania księcia Damronga do Lanna trafi ły tysiące urzędni-
ków ze stolicy31. Choć początkowo wielu przedstawicielom miejscowej biurokra-
cji, zwłaszcza zajmującym najniższe stanowiska, udało się zachować swe miejsca 
pracy, zasadniczej zmianie uległy ich relacje zależności. Sprawą przeszłości stały 
się ich powiązania klientelistyczne z lokalnymi dworami, oni sami natomiast zostali 
poddani bardzo skrupulatnej kontroli stołecznego ministerstwa spraw wewnętrznych 
i rozmaitych tajskich urzędów centralnych. Tym samym gwałtownej dekompozycji 
uległy stare struktury polityczne, które miały także swój wymiar społeczny i ekono-
miczny. Stara klasa rządząca zdefi niowana na zasadach pokrewieństwa i lokalnego 
patronażu była wypierana najczęściej przez nową klasę defi niowaną w większości 
przez zasady merytokratyczne. Kiedyś pozycja społeczna w tradycyjnym społeczeń-
stwie Lanna była uzależniona głównie od koneksji z lokalnym domem panującym, 
obecnie zaś stała się ona wynikiem centralnych przepisów i regulacji. Dokonują-
ca się rewolucja administracyjna miała również konsekwencje w sferze tożsamości 
mieszkańców Północy. Dotychczasowe sieci patronażu regulowały podział na „swo-
ich” i „obcych”, będąc kluczem do poczucia swoistej przynależności do północnej 
ojczyzny. Stara arystokracja muang korzystała w swych działaniach z integralnego 
wsparcia podległych sobie lokalnych wspólnot. Zniesienie dominującej pozycji pa-
nów Yuan prowadziło wśród ich poddanych do szybkiej erozji poczucia przynależ-
ności do jednego porządku społecznego. 

Utrata wpływów politycznych lokalnych elit arystokratycznych przekładała się 
również na sferę gospodarczą. Utrata władzy na rzecz przedstawicieli nowego rządu 
oznaczała upadek wielu lokalnych przedsiębiorstw i fi rm handlowych opierających 
swe istnienie na przynależności do poszczególnych sieci patronażu. W ich miejsce 
pojawiali się nowi przedsiębiorcy z południa, głównie z Bangkoku, co z kolei przy-
czyniało się do przyspieszonej integracji ekonomicznej Lanna z resztą kraju. 

Część przedstawicieli lokalnej elity, która starała się odnaleźć w nowej rzeczywi-
stości, znajdowała zatrudnienie w systemie administracji publicznej. Gwarancję biu-
rokratycznej kariery stanowiło zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a to zapew-
niały jedynie rządowe akademie służby cywilnej i szkoły ofi cerskie w Bangkoku32. 
Podobnie miejscowi przedsiębiorcy mogli przetrwać jedynie dzięki nawiązywaniu 
i utrzymywaniu stałych kontaktów z partnerami ze stolicy. Coraz więcej poddanych 
Lanna decydowało się na przynajmniej czasowe porzucenie swej „małej ojczyzny”. 
Tysiące młodych ludzi wykształconych w stołecznych uczelniach często trafi ało na 
stanowiska urzędnicze w odległych regionach kraju. Częściowo było to rezultatem 
normalnych zasad funkcjonowania systemu biurokratycznego, a częściowo stanowi-
ło przedmiot celowej polityki władz, które starały się wykreować nowy, otwarty na 
potrzeby państwa narodowego, aparat biurokratyczny.

31 Tej Bunnag, The Provincial Administration..., ss. 45–67; James C. Scott, Patron-Client Politics 
and Political Change, „Southeast Asia. American Political Science Review”, 66/1972, ss. 95–101; Jean-
-Philippe Platteau, A Framework for the Analysis of Evolving Patron-Client Ties in Agrarian Economies, 
„World Development”, 23/1995, ss. 767–786; James C. Scott, The Erosion of Patron-Client Bonds and 
Social Change in Rural Southeast Asia, „Journal of Asian Studies”, 32/1972, ss. 5–37.

32 Cao Chun, The Life, Thoughts and Works of Cao Chun, mimeo, Chiang Mai 1992, s. 56.
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Kontrola nad ściąganiem podatków stała się przedmiotem jednolitych dla całego 
państwa regulacji ministerstwa fi nansów. Ponieważ zarówno Zachód, jak i Bangkok 
uważał systemy prawne Lanna – oparte na zwyczajach – za barbarzyńskie i arbitral-
ne, a tym samym stanowiące źródło nieustannych konfl iktów, lokalni władcy utracili 
wszelkie przywileje sądownicze. Administracja prawna regionu została powiązana 
z wzorowanymi na europejskich kodeksami i procedurami ustalonymi przez mini-
sterstwo sprawiedliwości. Najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia zachod-
nich przedsiębiorców sprawy leśnictwa, w tym wydawanie koncesji na pozyskiwanie 
drewna zagranicznym fi rmom, znalazły się pod nadzorem Królewskiego Departa-
mentu Lasów. Prowincjonalne siły bezpieczeństwa i policja trafi ły pod dowództwo 
przysłanych ze stolicy ofi cerów. Podobnie w ciągu zaledwie kilku lat scentralizowa-
no kontrolę weterynaryjną, ochronę zdrowia czy administrację gruntami33. 

Opór wobec polityki Bangkoku był sporadyczny, a protesty ze strony pozbawio-
nych władzy przedstawicieli lokalnej arystokracji nieliczne. Działo się tak, mimo 
że koncesje terytorialne Bangkoku na rzecz Wielkiej Brytanii czy Francji spowo-
dowały praktyczną zagładę historycznych księstw Lanna34. Wrogość wobec nowej 
administracji przejawiała się głównie w wystąpieniach mas chłopskich. W 1889 roku 
wybuchło wielkie powstanie kierowane przez Phaya Prapa w Chiang Mai, w 1902 
roku zaś rebelia Szanów w Phrae. Podobnie jak w innych regionach Tajlandii, trudno 
w wypadku obydwu tych buntów dopatrywać się jakichkolwiek podtekstów o cha-
rakterze etnicznym. Powstania wybuchały przede wszystkim z powodów ekono-
micznych. Chłopi z trudem znosili wprowadzane przez władze podatki. Na czele 
zbuntowanych gromad chłopskich niekiedy stawali przywódcy wiosek i pomniejsi 
cao, których reforma systemu administracyjnego i rozbicie sieci patronażu najzwy-
czajniej pozbawiło środków do życia35. Obydwie rebelie zostały krwawo stłumione. 
Niezależnie od przyczyn były to wystąpienia tak poważne, że Bangkok zdecydował 
się na wzmocnienie miejscowych garnizonów wojska i policji. W 1913 roku blisko 
jedna piąta tajskich sił bezpieczeństwa znalazła się na terenach Lanna36. 

Jako część Syjamu w tym samym roku Lanna stała się zwykłym regionem 
(monthon) administrowanym podobnie jak pozostałe części kraju przez guberna-
tora generalnego. W 1926 roku ostatecznie zniesieno nawet czysto rytualne tytuły 
królewskie i książęce arystokracji Yuan. Żyjący nadal władcy i panowie (cao) mie-
li je utrzymywać dożywotnio bez prawa dziedziczenia. Potomkowie nie mieli też 
otrzymywać wypłacanego przez państwo odszkodowania. Ostatni, trzydziesty szósty 
władca Lanna i książę Chiang Mai – Cao Kaeo Nawarat – zmarł w 1939 roku. Choć 

33 Abhakorn Rujaya, Changes in the Administrative System of Northern Siam 1884–1933, [w:] Pra-
kai Nontawasee (red.), Changes in Northern Thailand and the Shan States 1886–1940, Southeast Asian 
Studies Program, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1988, ss. 45–51.

34 Numnonda Thamsook, The Anglo Siamese Negotiations 1900–1909, University of London, mi-
meo, London 1966, s. 252.

35 Ramsay Ansil J., Modernization and Reactionary Rebellions in Northern Siam, „The Journal of 
Asian Studies”, 38/1979, ss. 286–289. 

36 Maha Ammat Phraya, list do króla Vajiravudha, 26 stycznia 2463 [1921], NA10.3.
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wielu przedstawicieli arystokracji odgrywało nadal istotną rolę w lokalnej polityce 
i gospodarce, świat północnych księstw ostatecznie przechodził do historii37. 

Na systematycznie realizowane plany centralizacyjne rządu w Bangkoku szybko 
nałożyły się procesy modernizacyjne. Wzajemne kontakty pomiędzy Bangkokiem 
i Lanna ulegały dynamicznej intensyfi kacji. W 1921 roku Chiang Mai zostało połą-
czone ze stolicą pierwszą linią kolejową. Szybko rozwijała się sieć drogowa. Roz-
budowywano linie telefoniczne i telegrafi czne. Na Północ trafi ały produkowane na 
Południu fi lmy i audycje radiowe oraz wydawane w stolicy gazety. Inny ważny ka-
nał komunikacji z centrum stanowiły osobiste doświadczenia zapisane w biografi ach 
jednostek, takich jak młodzi mężczyźni trafi ający do tajskiej armii czy imigranci 
poszukujący okresowego zatrudnienia w stolicy. Dodatkowo na procesy wzajemnej 
komunikacji nakładały się wysiłki takich ludzi, jak wspomniana księżniczka Dara-
ratsami. U kresu swego życia, na emeryturze w Chiang Mai, była ona swoistym noś-
nikiem promocji syjamskiej kultury na Północy i „reformowania” lokalnej tradycji 
kulturowej w świetle tajskich standardów, a jednocześnie odgrywała ważną rolę we 
wprowadzaniu elementów spuścizny Lanna w rodzącą się kulturę„narodową”38. 

W okresie rządów króla Vajiravudha, a zatem po upływie zaledwie trzech dzie-
sięcioleci, można było obserwować pierwsze rezultaty procesów politycznej, spo-
łecznej i kulturowej integracji Północy z państwem narodowym. Rozmaici urzędnicy 
z Bangkoku, odbywający podróże inspekcyjne na Północ, z entuzjazmem raportowa-
li do stolicy o politycznej stabilizacji tego regionu, o tym, że coraz większy odsetek 
lokalnej populacji posługuje się standardowym językiem tajskim oraz że zmniejsza 
się przepaść cywilizacyjna pomiędzy Lanna i obszarami centralnymi kraju. Rzeczy-
wiście, można było odnieść wrażenie, że polityka centralizacyjna rządu w Bangkoku 
skutkuje tym, że Północ całkowicie traci albo wkrótce utraci swą tożsamość39. 

Północne elity polityczne i gospodarcze na początku lat 30. składały się głównie 
z imigrantów. Marginalizacji ulegały miejscowe autorytety religijne, chociaż nadal 
wielu „leśnych mnichów” cieszyło się popularnością, zwłaszcza na wsi. Mimo że re-
gulacje religijne z 1902 roku były wprowadzane w Lanna z zachowaniem wszelkich 
okresów przejściowych i ze znacznym opóźnieniem w stosunku do reszty kraju, nie 
należy zapominać, że zmierzały one do wyraźnego osłabienia tradycyjnego i lokal-
nego wymiaru religii buddyjskiej. W 1906 roku władze w Bangkoku wyznaczyły 
pierwszego cao khana yai (regionalnego patriarchę buddyjskiego) w Phayap, pod-
ległego bezpośrednio patriarsze w stolicy. W ślad za Phayap podobnie postępowano 
w kolejnych prowincjach Północy40. 

Nowe formy buddyzmu importowane z Południa oraz centralizacja sangha spo-
tykały się na ogół z niechęcią, jeśli nie wrogością miejscowych wspólnot. Popular-

37 Sarassawadee Ongsakul, History of Lan Na, Chang Phuak Printing, Chiang Mai 1986, ss. 185–194.
38 Do standardów ogólnonarodowej kultury wprowadzono w ten sposób inspirowane przez tradycję 

birmańską, a pochodzące z Lanna „taniec palców” i „taniec świec”. Nongyao Kanchanachari, Dararat-
sami..., s. 69.

39 Stephen L.W. Greene, Absolute Dreams..., s. 158. 
40 Craig J. Reynolds, The Buddhist Monkhood in Ninetheenth Century Thailand, Cornell University 

Press, Ithaka 1972, s. 137.
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ność ruchów kontestujących nowy porządek, takich jak opisywany wyżej przypa-
dek Khruby Si Wichai, świadczą najlepiej o charakterze i powszechności tego zja-
wiska. Stopniowo jednak i tu władze odnosiły sukcesy. Religijne teksty drukowane 
w dialekcie syjamskim były coraz dostępniejsze. Miejscowi mnisi byli wysyłani na 
studia w Bangkoku. Powracając, siłą rzeczy przywozili z sobą zapożyczone z Połu-
dnia zwyczaje i rytuały. Znaczna ich część po powrocie zasilała szeregi nauczycieli 
w nowo powstających szkołach publicznych. Inni ze względu na znaczne zapotrze-
bowanie na urzędników ze znajomością języka środkowotajskiego zrzucali mnisie 
szaty, aby podjąć pracę w administracji41.

Naruszenie tradycji miejscowego buddyzmu mistycznego stanowiło poważny cios 
dla tożsamości lokalnych wspólnot, co wynikało z faktu, że dotychczas, podobnie jak 
to się zresztą działo w niemal całej Azji Południowo-Wschodniej, instytucje buddyj-
skie były do pewnego stopnia omnipotentne. Warto też zauważyć, że na Północy bud-
dyzm był również omnikompetentny, a jego funkcje społeczne i kulturalne znacznie 
wykraczały poza wąsko rozumiany obszar religii. Świątynie buddyjskie były ostoją 
kultury Lanna, działając jako ośrodki tradycyjnej nauki, sztuki i rzemiosła. Zmiana 
ich statusu godziła w najbardziej żywotne podstawy miejscowej cywilizacji. 

W związku z zapotrzebowaniem na miejscową kadrę administracyjną rozpoczęto 
rozwijanie sieci szkół publicznych42. Szkoły te stopniowo wypierały system trady-
cyjnego nauczania w buddyjskich wat. O ile jednak w szkołach przyklasztornych 
uczniowie mieli okazję zapoznawania się przede wszystkim z dialektem Yuan i pis-
mem tai tham, o tyle szkoły rządowe w swych programach wykorzystywały jedynie 
standardowy język tajski43.

Krótka i nieudana próba ożywienia lokalnego języka i pisma podjęta w latach 20. 
dzięki działalności protestanckich misjonarzy zakończyła się już na początku lat 30. 
Szyldy na sklepach i oznaczenia nazw ulic w Chiang Mai były coraz częściej zapisy-
wane w dialekcie środkowotajskim czy nawet w języku angielskim, a nie w piśmie 
tai tham. Właściciele lokalnych zakładów i składów handlowych, głównie Chińczycy, 
w ogóle nie posługiwali się miejscowym dialektem Yuan. Zmieniała się też organiza-
cja przestrzenna miast. Do tej pory ścisłe centrum stanowiły pałace i świątynie bud-
dyjskie, teraz zaś pojawiało się tam coraz więcej urzędów, oddziałów banków i fi rm 
handlowych gospodarki zorientowanej ku Zachodowi44. Transformacji ulegało rów-
nież środowisko etniczne Północy. Od początku XX wieku na obszary Lanna, prócz 
przybyszy z Południa, napływały fale imigrantów z Laosu i południowo-zachodnich 
Chin. Tworzyły się też pierwsze kolonie europejskie. O nowym wizerunku etnicznym 
Północy w latach 20. i 30. XX wieku decydowało jednak przede wszystkim prze-

41 Vachara Sindhuprama, Modern Education and Socio-Cultural Change in Northern Thailand 
1898–1942, University of Hawaii, Manoa 1988, ss. 119–121.

42 Ramsay Ansil J., The Development of a Bureaucratic Polity: The Case of Northern Siam, Cornell 
University Press, Ithaca 1971, s. 183.

43 David K. Wyatt, The Politics of Reform..., s. 333; Lola Romanucci-Ross, George A. De Vos, Eth-
nic Identity: Creation, Confl ict, and Accommodation, Altamira, New Delhi 1996, s. 68.

44 Pornpun Futrakul, The Enviromental History of Premodern Provincial Towns in Siam to 1910, 
Cornell University Press, Ithaca 1989.
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mieszczanie się tam zwartych grup osadników zwanych ogólnie „plemionami gór-
skimi” (taj. chao khao). Społeczności plemienne do dziś obejmują osiem ofi cjalnie 
uznanych grup – Lua (taj. Lawa), Htin, Khamu, Karen (Mariang, Yang), Hmong (taj. 
Meo), Akha (taj. Ekaw), Lahu (taj. Mussur) i Lisu (taj. Lisaw). Spośród nich jedynie 
stosunkowo nieliczne wspólnoty – Lua, Htin i Khamu – stanowią potomków auto-
chtonicznej ludności Mon-khmerskiej. Część z nich, zwłaszcza tych zamieszkujących 
w niższych partiach gór, w ciągu stuleci uległo asymilacji i zmieszało się z miejsco-
wym chłopstwem Yuan45. Dłuższą historię osadnictwa na terenie Lanna miała jeszcze 
ludność kareńska. Ci pochodzący z Birmy koczownicy przybyli tam prawdopodobnie 
w XVI wieku. Ich przywódcy wchodzili w lenne związki z władcami Północy, otrzy-
mując w zamian formalne pozwolenie na tymczasowe osiedlanie się. Choć relacje Ka-
renów z zamieszkującymi doliny Yuan były na ogół poprawne, do rzadkości należały 
mieszane małżeństwa między nimi. Jednak napływ pod koniec XIX wieku kolejnych, 
zupełnie nowych grup plemiennych, takich jak Hmong, Mien, Akha, Lahu i Lisu, 
rodził wyraźne konfl ikty. Miejscowa ludność z coraz większą podejrzliwością spoglą-
dała na nowych przybyszy. Co gorsza, przynosili oni na tereny Północy zupełnie nowe 
zwyczaje, systemy wartości i odmienną kulturę, pogłębiając jedynie kryzys tożsamo-
ści Yuan. Naturalną reakcją obronną mieszkańców dolin było trwałe odizolowanie się 
od plemion górskich na wiele następnych lat. Mniej więcej do połowy lat 70. plemiona 
górskie znalazły się poza nawiasem społecznym, co paradoksalnie przyczyniło się do 
zachowania do dziś ich unikatowej kultury46. 

Niewiele zmieniło się w sytuacji Lanna po zmianie ustroju politycznego i wprowa-
dzeniu zasad konstytucyjnych w 1932 roku. Pierwsi członkowie parlamentu wybrani 
z okręgów Lanna byli długoletnimi weteranami tajskiej biurokracji. Żaden z nich nie 
pochodził z Północy47. Mimo więc pewnego postępu reprezentacja interesów ludności 
Yuan była nadal niepełna. Pod względem społecznym, politycznym i kulturalnym sta-
tus regionu niewiele się też zmienił w pierwszych latach powojennych. Ukryte proce-

45 Peter Kunstadter, Ethnic Group, Category and Identity: Karen in Northern Thailand, [w:] Charles 
F. Keyes (red.), Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma, Institute 
for the Study of Human Issues, Philadelphia 1979, ss. 119–127; Ronald D. Renard, Kariang: Histo-
ry of Karen Thai relations from the beginnings to 1923, University of Hawaii, mimeo, Manoa 1980, 
ss. 123–145; Roland Platz, Buddhism and Christianity in Competition? Religious and Ethnic Identity in 
Karen Communities of Northern Thailand, „Journal of Southeast Asian Studies”, 34/2003, ss. 473–490. 

46 Do dziś zaledwie 30% populacji plemion górskich przyznano tajskie obywatelstwo. Dopiero 
w 1976 roku rząd ofi cjalnie zadeklarował politykę „integracji plemion górskich ze społeczeństwem taj-
skim przy poszanowaniu ich praw do praktykowania własnej religii [i] udzielania im pomocy w uzyska-
niu statusu obywateli Tajlandii pierwszej kategorii”. Wanat Bhruksasri, Government Policy: Highland 
Ethnic Minorities, [w:] John McKinnon, Bernard Vienne (red.), Hill Tribes Today…, s. 18; William 
R. Geddes, Migrants of the Mountains: The Cultural Ecology of the Blue Miao (Hmong Njua) of Thai-
land, Oxford University Press, Oxford 1976, s. 42; Baffi e Jean, Highlanders as Portrayed in Thai Penny 
Horribles, [w:] John McKinnon, Bernard Vienne (red.), Hill Tribes Today: Problems in Change, White 
Lotus, Bangkok 1989, ss. 393–407. 

47 Jeden z czołowych polityków Partii Demokratycznej reprezentujących Chiang Mai – Luang Si 
Prakat – pochodził na przykład z prowincji Chanthaburi i pracował w prowincjonalnej biurokracji 
przez 15 lat; zanim odszedł na emeryturę, podjął własną praktykę prawną i zdecydował się na karierę 
polityczną.
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sy asymilacji Khon Muang nadal postępowały. W rządowych programach nauczania 
próżno by szukać elementów odnoszących się do lokalnej tradycji, kultury, sztuki czy 
języka. Nawet nieliczne szkoły prywatne rezygnowały z nauki języka Yuan. Choć 
w domach zarówno rodzice, jak i dzieci wciąż posługiwali się lokalnym dialektem, to 
do początku lat 50. został on niemal całkowicie wyparty ze sfery publicznej. Można 
jednak przypuszczać, że poczucie historycznej odrębności było nadal na tyle silne, że 
mieszkańcy Północy, uznając się za lojalnych obywateli tajskiego państwa narodowe-
go, uważali jednocześnie, że mogą być dumni, iż są Khon Muang48.

Kolejny etap integracji Lanna w jeden organizm państwa narodowego, a zarazem 
dalszej utraty tożsamości przez ludność Yuan był rezultatem postępującej przebu-
dowy gospodarczej kraju i jego coraz bardziej dynamicznego rozwoju. Realizacja 
pierwszego Narodowego Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego za rządów pre-
miera Sarita prowadziła do intensywnej integracji tajskiej gospodarki z systemem 
światowym. W latach 70. Tajlandia powoli podążała drogą zainicjowaną wcześniej 
przez Japonię, a następnie grupę wschodnioazjatyckich „tygrysów” – Koreę Połu-
dniową, Tajwan, Singapur i Hongkong. Wkrótce miało to zaowocować otwarciem 
się na obcy kapitał inwestycyjny i wysokimi wskaźnikami wzrostu49. Początkowo 
dynamiczny rozwój ograniczał się przede wszystkim do Regionu Centralnego i sto-
łecznego Bangkoku, w latach 80. jednak nowe przedsiębiorstwa zaczęły się pojawiać 
także na prowincji50. Tajlandia równolegle przeżywała boom turystyczny, a górskie 
kurorty i historyczne miasta Lanna, takie jak Chiang Mai, Chiang Rai czy Mae Hong 
Son, stawały się atrakcyjnymi ośrodkami przyciągającymi rzesze obcokrajowców. 
Ceny ziemi na Północy błyskawicznie poszybowały w górę ze względu na rosnący 
popyt ze strony fi rm deweloperskich budujących tu nowoczesne hotele, pola golfo-
we, restauracje i centra handlowe51. 

Poza dynamiczną urbanizacją i wzrostem znaczenia usług turystycznych północ-
na Tajlandia stawała się znaczącym centrum rolniczym. Władze inwestowały duże 
środki w rozmaite programy rozwojowe przeznaczone dla wsi, takie jak nadzorowa-
ny osobiście przez króla Projekt Rozwoju Obszarów Górskich czy Projekt Północ-
ny (khrongkan luang)52. Pomoc płynęła też z zagranicy w związku z intensyfi kacją 

48 Thanet Charoenmuang, The Economy and Elite Businessman in Upper Northern Thailand, De-
partment of Political Science, Faculty of Social Science, Chiang Mai University Press, Chiang Mai 1992, 
ss. 89–90.

49 Balassa Bela, The Newly Industrializing Countries in the World Economy, Pergamon Press, New 
York 1981, ss. 231–245.

50 Thailand to be a NIC by 1986, „Bangkok Bank Monthly Review”, maj 1982, ss. 187–191; Rang-
san Thanapornpan, Nipon Puapongsakorn, Thai Economy on the Path of Peace and People’s Dhamma, 
Thammasat University Press, Bangkok 1988, ss. 28–36; Jim Glassman, Thailand at the Margins: In-
ternationalization of the State and the Transformation of Labour, Oxford University Press, New York 
2004, ss. 128–146.

51 Thanet Charoenmuang, Chiang Mai in a Changing Current, Conference on Chiang Mai Prob-
lems, Northern Agricultural Offi ce, Chiang Mai University, 11–13 grudnia 1991.

52 W 1959 roku powołano Komitet Bezpieczeństwa Plemion Górskich, a w 1964 roku Centrum 
Badawcze Plemion Górskich. Obydwie instytucje podlegające bezpośrednio Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych inicjowały liczne tzw. Samopomocowe Projekty Osiedleńcze (taj. nikhom sang tong eng), 
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polityki ograniczania tradycyjnych tu upraw maku i zwalczania związanego z nimi 
przemysłu narkotykowego. W jej ramach starano się promować uprawę dotowanych 
przez państwo niszowych produktów rolnych, takich jak kwiaty, winogrona, truskaw-
ki, tytoń, cebula czy czosnek53. W latach 1986–1987 władze zainicjowały też akcję 
przesiedleńczą, która – czy to pod pretekstem walki z narkotykami, czy ochrony 
środowiska naturalnego – objęła w sumie kilkanaście tysięcy osób54. Niewątpliwie 
wysiłki władz przyczyniały się do ogólnej poprawy standardów życiowych miesz-
kańców wsi. Przy okazji powodowały jednak również głębokie przeobrażenia w sty-
lu i sposobie życia jej mieszkańców55. 

Do miast Lanna nadciągnęła kolejna fala imigrantów z południa. Z Bangkoku 
przyjeżdżali masowo przedsiębiorcy, którzy nie tylko prowadzili tu interesy, ale tak-
że często budowali tu swoje letnie rezydencje56. Szybki rozwój gospodarczy Północy 
przyciągał też wielu przedstawicieli klasy średniej i biedoty z innych prowincji kraju, 
liczących na znalezienie pracy i poprawę swego losu. W szkołach pojawiły się grupy 
dzieci imigrantów z pozostałych regionów kraju. Normalnym językiem komunikacji 
młodego pokolenia stawał się w naturalny sposób dialekt środkowotajski. Co wię-
cej, w nowej sytuacji gospodarczej rywalizowanie o miejsca w nielicznych dobrych 
szkołach średnich i czołowych uniwersytetach, zapewniające w przyszłości intratne 
posady, zaczynała się wcześnie, już na poziomie szkoły podstawowej. Choć w domu 
rodzice porozumiewali się z sobą w dialekcie Yuan, do własnych dzieci, w trosce 
o ich przyszłość, mówili coraz częściej po tajsku. Nowe pokolenie stopniowo traciło 
zdolność rozumienia Yuan i czytania znaków tradycyjnego pisma. 

Proces ten ostatecznie przyspieszył dezintegrację lokalnej wspólnoty kulturowej. 
Nierozumiejąca języka ojczystego młodzież z Północy nie tylko nie odczuwała dumy 
z kultury swych rodziców, ale także zaczynała nią pogardzać, uznając ją za przejaw 
zaściankowości i prowincjonalizmu. Także dziś spuścizna Lanna jest przez młode 
pokolenie w najlepszym razie lekceważona. Przestała też odgrywać w ich życiu ja-
kąkolwiek rolę. W ciągu niespełna jednego stulecia niegdyś żywa kultura i tradycja 
Północy została zatem niemal całkowicie unicestwiona i podporządkowana dominu-
jącej kulturze środkowotajskiej57. 

których celem była koordynacja pomocy medycznej i szkolnej oraz doradztwa rolnego, kierowanych 
bezpośrednio pod adresem plemion górskich. Cornelia A. Kammerer, Territorial Imperatives: Akha Eth-
nic Identity and Thailand’s National Integration, [w:] John McKinnon, Bernard Vienne (red), Hill Tribes 
Today…, s. 284.

53 Methi Ekasingh, Soybean Production System in Chiang Mai Valley, [w:] Farmer’s Practices and 
Yield Constraints, Agricultural Technical Report, Chiang Mai University, Chiang Mai 1988, ss. 1–36.

54 Harald Uhlig, Spontaneous and Planned Settlement in Southeast Asia, Institute of Asian Affairs, 
Hamburg 1984, ss. 159–162; tenże, Northern Thailand: The Natural Region and the Cultural Landsca-
pe, [w:] Völker Grabowsky (red.), Regions and..., s. 37.

55 Tenże, Northern Thailand: The Natural Region and the Cultural Landscape, [w:] Völker Gra-
bowsky (red.), Regions and..., s. 37.

56 Apavatjrut Duongchan (red.), Chiang Mai in the Changing Trend, Nakorn Film Printing, Chiang 
Mai 1992, ss. 23–31.

57 Tanabe Shigeharu, Charles F. Keyes, Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and Identity 
in Thailand and Laos, University of Hawaii Press, Honolulu 2002, ss. 75–79.
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Dawna kultura Lanna przetrwała obecnie głównie w formie komercyjnych przed-
stawień i prezentacji przygotowywanych z myślą o przybywających na Północ tury-
stach. W ostatnich latach pod presją przedstawicieli przemysłu turystycznego wła-
dze coraz wyraźniej akcentują konieczność pielęgnowania lokalnej kultury i języka. 
Wanat Bhruksasri, dyrektor rządowego Instytutu Badań nad Plemionami Górskimi 
w Chiang Mai, zauważył niedawno:

Nasz naród tajski jest społeczeństwem pluralnym, złożonym z wielu grup etnicznych. Czyż to 
nie różnorodność i złożoność tej etnicznej i językowej mozaiki jest dumą i przyczyną bogactwa 
naszej narodowej kultury?58

Relikty tradycji Lanna stały się jednak obecnie co najwyżej czymś na kształt za-
kładnika tajskich przedsiębiorstw turystycznych. Część badaczy prognozuje, że za 
życia zaledwie jednego pokolenia prawdziwie żywy język Yuan i towarzyszący mu 
alfabet tai tham znikną zupełnie, podobnie jak wiele innych elementów kultury i sztu-
ki Lanna oraz resztki tożsamości i poczucia odrębności mieszkańców Północy59.

58 Wanat Bhruksasri, Problem Solving Through Understanding: A Personal Opinion How to Appro-
ach Development Problems in the Highlands, [w:] John Mc Kinnon, Bernard Vienne (red), Hill Tribes 
Today…, s. 242.

59 Thanet Charoenmuang, The Economy and Elite…, s. 128.



10. Tożsamość peryferii w świetle badań

10.1. Ogólna charakterystyka procesu badawczego 
W celu określenia obecnego stanu tożsamości etnicznej mieszkańców regionów 
peryferyjnych i stanu zaawansowania procesu budowy „jednolitego narodu tajskie-
go” od początku celowe wydawało się przeprowadzenie badań terenowych. Zanim 
przystąpię do analizy ich wyników, warto wspomnieć o ograniczeniach dotyczących 
samego procesu badawczego. Ze względów natury budżetowej i organizacyjnej prze-
prowadzenie badań na próbie reprezentatywnej nie było możliwe. Te same powody 
przemawiały za tym, aby zrezygnować z badań pilotażowych, co zapewne wpłynęło 
na obniżenie jakości zastosowanych narzędzi. Mając świadomość tych ograniczeń, 
zdecydowałem się jednak na realizację skromniejszego projektu. 

Decyzji tej towarzyszyło przekonanie o konieczności skonfrontowania tożsamo-
ści mieszkańców głównych regionów peryferyjnych Tajlandii i oceny stopnia za-
awansowania procesów budowy narodu „politycznego” w tym kraju. Choć do tej 
pory, nawet w ostatnich latach, opublikowano wyniki kilku projektów badawczych 
nad tożsamością etniczną mieszkańców Tajlandii, nigdy nie miały one naprawdę 
przekrojowego charakteru. Nigdy też nie posłużono się jednolitym oprzyrządowa-
niem badawczym do przeanalizowania przemian tożsamości w różnych zakątkach 
kraju. Spore zainteresowanie etnologów, etnografów i socjologów budziły do tej 
pory głównie przemiany tożsamości „plemion górskich”1. Grupy te, jak nadmieniłem 
już wcześniej, dość konsekwentnie stawiano poza nawiasem procesów konstruowa-
nia politycznego narodu tajskiego. Jako taki, z punktu widzenia tematyki podjętej 
w tej książce, problem plemion górskich wydaje mi się nieco mniej ciekawy. Rosną-
ce zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście odradzającego się fundamentalizmu re-
ligijnego, towarzyszy też ostatnio muzułmańskiemu Południu2. Ogólnym refl eksjom 
rzadko towarzyszy jednak wysiłek badawczy. Sporo świetnych, cząstkowych prac 

1 Suwan Ruenyote,  Tribesmen and Peasants in North Thailand, Proceedings of the First Sympo-
sium for the Tribal Research Centre, Chiang Mai 1967; Howard M. Radley, Economic Marginalization 
and the Ethnic Consciousness of the Green Mong (Moob Ntsuab) of Northwestern Thailand, Oxford 
1983, Institute of Social Anthropology; James A. Matisoff, Linguistic Diversity and Language Contact, 
[w:] John McKinnon, Bhruksasri Wanat (red.), Highlanders of Thailand, Oxford University Press, Kuala 
Lumpur 1983; Lucien M. Hanks, Jane R. Hanks, Lauriston Sharp, A Report on Tribal Peoples in Chien-
grai Province North of the Mae Kok River, Bennington-Cornell Anthropological Survey of Hill Tribes in 
Thailand, The Siam Society, Bangkok 1964.

2 See Hoon Peow, Politics of Religious and Ethnic Identity the Cases of Southern Thailand and 
Southern Philippines, „The Journal of International Social Research”, 2/2009.
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empirycznych dotykających problematyki dynamiki tożsamości regionalnej pocho-
dzi z lat 60. i 70. i do tej pory nie doczekało się kontynuacji3.

W ramach mojego projektu postanowiłem przeprowadzić badania ankietowe 
wśród mieszkańców poszczególnych wspólnot zamieszkujących regiony peryferyj-
ne – Północy, północnego Wschodu i Południa. Kwestionariusz ankiety obejmował 
wyłącznie pytania zamknięte, co miało ułatwić mieszkańcom, na ogół pierwszy raz 
w życiu mającym do czynienia z ankieterem, udzielanie odpowiedzi. Kwestionariusz 
składał się w sumie z 32 pytań, z czego pierwszych 10 obejmowało podstawowe 
informacje na temat respondenta. Został on przygotowany w języku tajskim. Respon-
denci zostali poproszeni o zakreślenie tylko jednej odpowiedzi na każde z zadanych 
pytań. Ankieterzy zostali poinstruowani, aby w momencie, gdy respondent będzie 
chciał zaznaczyć kilka odpowiedzi w danym pytaniu, udzielili mu instrukcji, że za-
kreślona odpowiedź powinna się odnosić do „najlepszej możliwej” preferencji. 

Ankiety w założeniu miały być w pełni anonimowe. Respondenci zostali popro-
szeni o oddanie ich w zaklejonych kopertach osobom prowadzącym badanie. Nie-
stety ostatecznie nie udało się zapewnić pełnej anonimowości badania. Respondenci 
dość często „konsultowali” treść kwestionariusza z ankieterami. W celu zachęcenia 
respondentów do współpracy z badaczami postanowiono zaoferować im 50 bahtów 
(ok. 5 złotych) tzw. opłaty manipulacyjnej. Zabieg ten z całą pewnością mógł wy-
wrzeć negatywny wpływ na jakość wyników. Jak jednak pokazuje doświadczenie sa-
mego autora i innych badaczy w regionie, gdyby nie zaproponowano respondentom 
choćby symbolicznej kwoty, wpłynęłoby to zasadniczo na obniżenie stopy zwrotu 
wypełnionych kwestionariuszy. 

Badanie przeprowadzało 12 ankieterów z Centrum Badań Społecznych i Ana-
liz Uniwersytetu Kasetsart. Sam autor celowo nie uczestniczył czynnie w procesie 
ankietowania, nadzorując jedynie proces badawczy. W informacji skierowanej do 
respondentów nie znalazły się też żadne sugestie, że ankieta jest przeprowadzana na 
zlecenie osoby lub instytucji zagranicznej. Wszystkie te zabiegi miały zredukować 
ewentualne błędy związane z udzielaniem odpowiedzi badaczowi obcokrajowcowi, 
zwłaszcza w tak delikatnej materii, jak kwestie natury polityczno-narodowościowej. 
Służył temu również (poza względami natury ekonomicznej) wybór samej instytucji 
przeprowadzającej badanie. Uniwersytet Kasetsart – mimo że jest uczelnią stołeczną 
– w powszechnym odbiorze społecznym nie jest kojarzony „politycznie” w przeci-
wieństwie do trzech największych i uznawanych za najlepsze uczelni tajskich (Uni-
wersytetów Chulalongkorna, Thammasat i Silipakorn). Kasetsart, będący do niedaw-
na wyłącznie akademią rolniczą, ma też tradycyjnie silne związki z prowincją. 

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2010 roku. Na samym procesie badaw-
czym cieniem kładły się zapewne dramatyczne wydarzenia wiosennych zamieszek 
w Bangkoku4. Wciąż obowiązujące w stolicy przepisy o stanie wyjątkowym, jak 

3 Charles F. Keyes, Ethnic Identity and Loyalty of Villagers in Northeastern Thailand, „Asian Sur-
vey”, 6/1966, ss. 362–369.

4 Z tego względu zdecydowałem się wykreślić z ankiety pytanie o sympatie polityczne responden-
tów, które mogłoby potwierdzić tezę o „regionalnym” charakterze poszczegolnych partii politycznych. 
Zadanie tego pytania mogłoby postawić respondentów w kłopotliwej sytuacji, a nawet stanowić zagro-
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również utrzymujący się na prowincji niepokój i zwiększona obecność sił bezpie-
czeństwa nie miały jednak w rzeczywistości zasadniczego wpływu na techniczną 
stronę realizacji projektu.

10.2. Dobór próby i ogólna charakterystyka badanej grupy
Dokonując doboru próby do badań nad tożsamością lokalną i stopniem identyfi ka-
cji z „politycznym” narodem tajskim, postanowiłem uwzględnić przede wszystkim 
mieszkańców wsi. Takiej decyzji przyświecało przekonanie, że wsie w regionach 
peryferyjnych powinny zachować stosunkowo wysoki poziom autonomii kulturowej 
i poczucia odrębności w przeciwieństwie do miast – kosmopolitycznych i poddanych 
bezpośredniemu oddziaływaniu przekazu propagandowego ze stolicy. Próbę ustalo-
no, losując po jednej wsi w każdym z trzech peryferyjnych regionów Tajlandii – Pół-
nocy, północnego Wschodu i Południa. Z losowanego zbioru uprzednio wykluczono 
wsie zdominowane przez „plemiona górskie” (w Regionie Północnym), w przypad-
ku zaś Regionu Południowego zbiór ograniczono do pięciu graniczących z Malezją 
muzułmańskich prowincji – Songkhla, Satun, Yala, Pattani i Narathiwat. Losowania 
dokonano z listy miejscowości będącej w dyspozycji Departamentu Administracji 
Prowincji. Do badań zakwalifi kowano ostatecznie trzy wsie (ban) – wieś Sop Mae 
Tham (liczącą według ofi cjalnych danych 243 osoby) z dystryktu (amphoe) Soem 
Ngam i prowincji (changwat) Lampang z Regionu Północnego; wieś Huay Dua (li-
czącą 394 osoby) z dystryktu Mueang Nong Bua Lamphu i prowincji Nong Bua 
Lamphu z Regionu Północno-Wschodniego; wieś Telok Manok (licząca 415 osób) 
z dystryktu Bacho i prowincji Narathiwat z Regionu Południowego. We wszystkich 
trzech miejscowościach do badania zakwalifi kowano mieszkańców, którzy ukończyli 
16. rok życia. W celu ustalenia listy respondentów posłużono się rejestrami mel-
dunkowymi od lokalnych naczelników (Phu Yai Ban). Po wyeliminowaniu dzieci 
i młodzieży do zbadania pozostały odpowiednio 192 osoby w miejscowości Sop Mae 
Tham, 240 osób w miejscowości Huay Dua oraz 293 osoby w miejscowości Telok 
Manok. Części respondentów z wyznaczonej próby nie udało się zbadać z różnych 
powodów (nieobecność w domu w momencie badania, nieaktualne dane meldunko-
we, wyjazd ze wsi na stałe, śmierć). Ostatecznie badaniem objęto 114 osób we wsi 
Sop Mae Tham (Region Północny), 158 osób we wsi Huay Dua (Region Północno-
-Wschodni) oraz 217 osób we wsi Telok Manok (Region Południowy).    

W badaniu łącznie wzięło udział 249 kobiet i 240 mężczyzn. Większość respon-
dentów znalazła się w przedziale pomiędzy 18. a 30. rokiem życia (30,1%). Rozkład 
w pozostałych przedziałach wiekowych wyglądał następująco: 16–18 lat – 9,4%, 
31–40 lat – 21,1%, 41–50 lat – 22,1%, 51–60 lat – 9,2% oraz powyżej 60 lat – 8,2%. 
Zarówno wiek, jak i płeć – jak wskazują wyniki badań ankietowych – w niewielkim 

żenie dla bezproblemowego przebiegu samej procedury badawczej. O takim (tj. regionalnym) charak-
terze sympatii politycznych świadczą zresztą inne źródła, na przykłąd dane z poszczególnych komisji 
wyborczych.    
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stopniu różnicują opinie respondentów, poza kilkoma wyjątkami. Podobnie niewiele 
można powiedzieć o zróżnicowaniu ze względu na wykształcenie. Wynika to bezpo-
średnio z charakteru próby. Ogromna większość respondentów (92%) legitymowała 
się wykształceniem podstawowym. Zaledwie 29 osób (5,9%) zadeklarowało wy-
kształcenie średnie, 10 zaś (2%) wyższe. Patrząc na deklarowane przez responden-
tów wykształcenie rodziców, można dojść do wniosku, że analizowane wspólnoty 
cechuje niewielka ruchliwość międzypokoleniowa. W całej populacji zaledwie po 
dwie osoby podały, że ich ojciec miał wykształcenie średnie i wyższe, zaledwie trzy 
zaś że matka miała wykształcenie średnie. Zgodnie z oczekiwaniami większość ba-
danych – 393 osoby (80,4%) – trudni się pracą na roli. Niewielka liczba responden-
tów zadeklarowała inne rodzaje zajęć (zob. tabela 4). Pod względem zasadniczych 
wskaźników demografi cznych pomiędzy respondentami z trzech badanych wsi nie 
występowały też zasadnicze różnice. 

Tabela 4. Struktura zawodowa badanej próby

Częstość Procent

Uczeń 49 10,0

Student 10 2,0

Rolnik 393 80,4

Przedsiębiorca prywatny 12 2,5

Bezrobotny 7 1,4

Urzędnik państwowy 13 2,7

Inne 5 1,0

Ogółem 489 100,0

Poza informacją o respondencie pytania zawarte w kwestionariuszu można po-
dzielić w przybliżeniu na dwie grupy. W pierwszej starałem się zbadać czynniki mają-
ce wpływ na utrzymywanie się tożsamości lokalnej, regionalnej czy etnoregionalnej. 
Druga grupa pytań odnosiła się ściśle do stopnia zaawansowania procesów budowy 
narodu „politycznego” i stosunku respondentów do różnych wymiarów „tajskości”.

10.3. Tożsamość lokalna i regionalna w świetle badań
W pierwszej części badania postanowiłem się skoncentrować na analizie stopnia ru-
chliwości przestrzennej respondentów zarówno w wymiarze obiektywnym (zmiana 
miejsca zamieszkania w stosunku do miejsca zamieszkania ojca), jak i subiektyw-
nym (deklarowana możliwość zmiany miejsca zamieszkania przez respondenta). 
Ogólne założenie badawcze towarzyszące tak sformułowanym pytaniom wynikało 
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z faktu, iż łatwiej jest zachować lokalną tożsamość we wspólnotach mniej mobilnych 
przestrzennie, a tym samym bardziej izolowanych od zewnętrznych wpływów. 

W pierwszym wypadku należy stwierdzić, że badane wspólnoty charakteryzują 
się niewielką międzypokoleniową ruchliwością przestrzenną. Miejsce zamieszkania 
ojca pokrywało się w przybliżeniu z miejscem zamieszkania respondenta (zob. wy-
kres 1). Na ogół zamieszkiwał on w tej samej miejscowości (86,9%) lub w tej samej 
prowincji co respondent (5,9%).

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1. Międzypokoleniowa ruchliwość przestrzenna 

Z sytuacją niskiej ruchliwości przestrzennej mamy do czynienia zasadniczo nie-
zależnie od miejsca zamieszkania respondenta (zależność nieistotna statystycznie 
na poziomie p = 0,316). W Regionie Północnym 86% respondentów wskazuje na 
zamieszkanie w tej samej miejscowości co ojciec, w Północno-Wschodnim 85,4%, 
a w Południowym 88,5%. Potwierdzają to też wysokie odsetki osób deklarujących 
zamieszkanie ojca w innej miejscowości, ale w tej samej prowincji, a zatem w zasięgu 
maksymalnie półgodzinnej podróży autobusem (odpowiednio 6,1%, 8,9% i 3,7%). 

Mój ojciec mieszkał w:

tej samej miejscowości
tej samej prowincji
innej prowincji
za granicą

1%6%
6%

87%
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Tabela 5. Międzypokoleniowa ruchliwość przestrzenna – rozbicie regionalne

Mój ojciec mieszkał: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch.

Połu-
dniowym

W tej samej
miejscowości co ja

Liczebność 98 135 192 425

% z Mieszkam
w regionie

86,0% 85,4% 88,5% 86,9%

W innej
miejscowości, 
ale w tej samej 
prowincji

Liczebność 7 14 8 29

% z Mieszkam
w regionie

6,1% 8,9% 3,7% 5,9%

W innej prowincji Liczebność 9 7 15 31

% z Mieszkam
w regionie

7,9% 4,4% 6,9% 6,3%

Za granicą Liczebność 0 2 2 4

% z Mieszkam
w regionie

0,0% 1,3% 0,9% 0,8%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela 6. Deklarowana gotowość do opuszczenia rodzinnej prowincji 

Czy mógłbyś opuścić swą rodzinną prowin-
cję i przenieść się na stałe do Bangkoku, je-
śli wiązałoby się to z awansem fi nansowym:

Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch.

Połu-
dniowym

Tak Liczebność 66 96 90 252

% z Mieszkam w regionie 57,9% 60,8% 41,5% 51,5%

Nie Liczebność 24 31 80 135

% z Mieszkam w regionie 21,1% 19,6% 36,8% 27,6%

Nie wiem Liczebność 24 31 47 102

% z Mieszkam w regionie 21,1% 19,6% 21,7% 20,9%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.
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O ile obiektywne dane świadczą o względnie niewielkiej przestrzennej ruchli-
wości międzypokoleniowej, o tyle znaczna część badanych (51,5% całości próby) 
wykazuje jednak wyraźną subiektywną chęć do opuszczenia swojej rodzinnej miej-
scowości i przeniesienia się do stolicy, jeśli wiązałoby się to z awansem fi nanso-
wym. Szczególne widoczne jest to w wypadku respondentów z Regionu Północ-
nego (57,9% wskazań) oraz Północno-Wschodniego (60,8% wskazań), a zatem 
z regionów, których mieszkańcy i tak od lat migrują do stolicy w poszukiwaniu pracy 
i awansu zawodowego. W mniejszym stopniu chęć przesiedlenia się deklarują miesz-
kańcy muzułmańskiego Pattani (41,5%), bardziej odległego religijnie i kulturowo od 
reszty kraju. Deklarowane postawy mogą wskazywać na perspektywę otwartości na 
procesy asymilacyjne mieszkańców Północy i północnego Wschodu oraz względne 
zamknięcie na te procesy respondentów z Południa (zob. tabela 6).

Tabela 7. Wyznanie – rozbicie regionalne

Wyznanie Mieszkam w regionie Ogółem

Północnym Pn.-
-Wsch.

Południo-
wym

Buddysta 
theravada

Liczebność 107 154 26 287

% z Mieszkam
w regionie

93,9% 97,5% 12,0% 58,7%

Buddysta 
mahayana

Liczebność 0 1 5 6

% z Mieszkam 
w regionie

0,0% 0,6% 2,3% 1,2%

Chrześcijanin Liczebność 3 1 0 4

% z Mieszkam 
w regionie

2,6% 0,6% 0,0% 0,8%

Muzułmanin Liczebność 0 0 185 185

% z Mieszkam 
w regionie

0,0% 0,0% 85,3% 37,8%

Inne Liczebność 4 2 1 7

% z Mieszkam 
w regionie

3,5% 1,3% 0,5% 1,4%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam 
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejne pytania w kwestionariuszu odnosiły się do trwałości wymiarów różni-
cujących tożsamość regionalną – wyznania, języka i obyczajów. Religia tradycyjnie 
stanowiła podłoże poczucia lokalnej odrębności, a w rzeczywistości Azji Południo-
wo-Wschodniej podstawowy, a niekiedy jedyny układ odniesienia decydujący o toż-
samości jednostki. W badanej populacji śladowo występują respondenci deklarujący 
wyznanie „inne” (1,4%), która to kategoria obejmuje też potencjalne osoby niewie-
rzące. Potwierdza to tezę o utrzymującym się wysokim stopniu religijności wszyst-
kich mieszkańców Tajlandii. Równie rzadko spotykamy osoby przyznające się do 
wyznawania nadal dość egzotycznego w Tajlandii chrześcijaństwa (cztery wskazania 
– 0,8%, głównie w Regionie Północnym) czy deklarujące wierność buddyjskiemu 
obrządkowi mahayana (łącznie sześciu respondentów, głównie o chińskich korze-
niach – 1,2). W wypadku dwóch pozostałych wyznań silnie różnicują one miesz-
kańców trzech peryferyjnych regionów. W dwóch z nich – Północnym i Północno
-Wschodnim – przeważa zdecydowanie charakterystyczny także dla centralnych 
obszarów Tajlandii buddyzm theravada (odpowiednio 93,9% i 97,5% wskazań). Dla 
odmiany Południe pozostaje niemal całkowicie muzułmańskie (85,3%). O ile zatem 
religia w Isaanie i Khon Muang stanowi czynnik potencjalnej integracji z resztą kra-
ju, o tyle na Południu pozostaje ona głównym elementem decydującym o utrzymy-
waniu się poczucia regionalnej odrębności (zob. tabela 7). Omawiane zróżnicowanie 
jest istotne statystycznie na poziomie p = 0,000.

Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytanie o wyznanie ojca respondenta, 
pokazujące niezwykle silne przywiązanie do religii wyniesionej z domu rodzinne-
go. W Regionach Północnym i Północno-Wschodnim na buddyzm theravada jako 
wyznanie ojca wskazało odpowiednio 94,7% i 99,4% respondentów. W Regionie 
Południowym 89,9% respondentów wskazało na muzułmańskie wyznanie ojca. Nie-
wielkie przesunięcia na rzecz buddyzmu theravada w tej części kraju mogą wynikać 
zarówno z próby podkreślenia poprawności politycznej, jak i mniejszej restrykcyjno-
ści zasad buddyzmu w stosunku do islamu. 

Kolejne cztery pytania kwestionariusza miały na celu zweryfi kowanie, w jakim 
stopniu w poszczególnych regionach utrzymuje się znajomość historycznych języ-
ków regionalnych – yuan w wypadku Północy, isaan lao na północnym Wschodzie 
i bahasa na Południu. Zgodnie z przewidywaniem, językami tymi posługują się je-
dynie mieszkańcy poszczególnych regionów, zachowały one zatem status pewnego 
rodzaju symbolu regionalnej tożsamości (zob. tabela 8). Równocześnie jednak nie-
wielka liczba respondentów deklaruje choćby podstawową znajomość tych języków. 
Językiem isaan lao w podstawowym zakresie potrafi  się posługiwać 24,1% badanych 
z północnego Wschodu, dialektem yuan zaś zaledwie 14% respondentów z Półno-
cy. Ponownie stosunkowo najlepiej przedstawia się znajomość bahasa na Południu 
(50,2% wskazań). Omawiane zróżnicowanie jest istotne statystycznie na poziomie 
p = 0,000.

Znacznie gorzej przedstawia się znajomość tradycyjnego systemu zapisu języ-
ków regionalnych. Respondenci zapytani o umiejętność przeczytania podstawowych 
znaków zapisu isaan lao (tai khun) i yuan (tai tham) najczęściej przyznawali się do
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Tabela 8.  Deklarowana umiejętność posługiwania się językami regionalnymi – rozbicie re-
gionalne 

Czy potrafi sz w podstawowym zakresie 
posługiwać się językiem: 

Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.
-Wsch.

Połu-
dniowym

Yuan Liczebność 16 0 0 16

% z Mieszkam
w regionie

14,0% ,0% ,0% 3,3%

Isaan lao Liczebność 0 38 0 38

% z Mieszkam 
w regionie

0,0% 24,1% 0,0% 7,8%

Bahasa Liczebność 0 0 109 109

% z Mieszkam
w regionie

0,0% 0,0% 50,2% 22,3%

Angielskim Liczebność 1 1 1 3

% z Mieszkam
w regionie

0,9% 0,6% 0,5% 0,6%

Żadnym z wymie-
nionych

Liczebność 97 119 107 323

% z Mieszkam
w regionie

85,1% 75,3% 49,3% 66,1%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

ich zupełnej nieznajomości. Zaledwie pięciu respondentów z Północy (4,4%) oraz 
siedmiu z północnego Wschodu (4,4%) potrafi łoby odczytać odpowiednio podsta-
wowe znaki tai tham i tai khun. Zarówno yuan, jak i isaan lao zapisywane są obecnie 
najczęściej w alfabecie tajskim, a tradycyjny system zapisu utrzymał się obecnie wy-
łącznie w nielicznych klasztorach buddyjskich. Ponownie odmiennie wygląda w tym 
zakresie sytuacja w Regionie Południowym, gdzie aż 67 respondentów (30,9%) za-
deklarowało znajomość opartego na alfabecie arabskim zapisu bahasa (yawi). W tym 
wypadku pamiętać należy jednak, że znajomość arabskiego alfabetu stanowi niezwy-
kle istotny element szerzej rozumianej kultury islamu.

Następne z pytań dotyczących kwestii językowych miało na celu sprawdzenie 
międzypokoleniowej trwałości znajomości języków regionalnych. W tym celu re-
spondentów zapytano, czy ich dzieci posługują się w domu językami regionalnymi. 
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Tabela 9.  Posługiwanie się językami regionalnymi przez dzieci respondentów – rozbicie re-
gionalne 

Czy twoje dzieci także używają w domu 
języka:

Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
Wsch.

Połu-
dniowym

Yuan

Liczebność 6 0 0 6

% z Mieszkam w regionie 6,7% 0,0% 0,0% 1,4%

Isaan lao

Liczebność 0 30 0 30

% z Mieszkam w regionie 0,0% 22,7% 0,0% 7,2%

Bahasa

Liczebność 0 0 81 81

% z Mieszkam w regionie 0,0% 0,0% 42,0% 19,6%

Innego

Liczebność 1 0 1 2

% z Mieszkam w regionie 1,1% 0,0% 0,5% 0,5%

Nie używają 
żadnego poza 
tajskim

Liczebność 82 102 111 295

% z Mieszkam w regionie 92,1% 77,3% 57,5% 71,3%

Ogółem

Liczebność 89 132 193 414

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

We wszystkich regionach liczba wskazań była niższa, niekiedy znacznie, niż 
w wypadku odpowiedzi na pytanie poprzednie. Językiem yuan na Północy posłu-
giwało się zaledwie 5,3% dzieci respondentów. Mieszkańcy północnego Wschodu 
deklarowali, że nadal 22,7% ich dzieci mówi w domu w języku isaan lao. Oznacza-
łoby to, że w tym wypadku spadek liczby osób posługujących się tym językiem jest 
nieznaczny, co może wynikać z powszechnego odbioru przez mieszkańców wschod-
niego pasa granicznego laotańskich audycji radiowych i telewizyjnych. Ponownie 
wysokie wskaźniki odnoszą się do używania lokalnego dialektu bahasa na Południu 
(42%), co może świadczyć o utrzymywaniu się znacznej odrębności kulturowej tego 
regionu także wśród młodszego pokolenia. Względna trwałość posługiwania się ję-
zykami regionalnymi jest tym bardziej zastanawiająca, że wszyscy respondenci bez 
wyjątku wskazali, że ich dzieci nie mają żadnych możliwości uczenia się języków 
regionalnych w publicznych szkołach. Oznacza to, że nauka języka odbywa się prak-
tycznie tylko w domu, ewentualnie – jak w wypadku Południa – w sieci szkół nie-
publicznych (medres), a przede wszystkim kursów organizowanych przy meczetach 
(zob. tabela 9).  
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W wypadku czterech ostatnich zmiennych oprócz różnic regionalnych wystepo-
wało też silne zróżnicowanie z uwagi na wiek respondentów. Dla przykładu w po-
szczególnych grupach wiekowych odsetek osób, które ograniczały się w komunika-
cji jedynie do języka tajskiego, wahał się od 46% (51 lat i więcej) do 75% (do 30 lat). 
Językiem bahasa posługuje się 20–29% badanych w wieku do 50 lat. W najstarszej 
grupie odsetek ten wyniósł 22%. Znamienny jest fakt, że językiem yuan w najstar-
szej grupie wiekowej (powyżej 51 lat) posługuje się 17% badanych, a w pozostałych 
grupach wiekowych odsetek nie przekracza 1%. Istotność statystyczna zauważonej 
zależności wynosi p = 0,000. 

Następne pytanie dotyczyło szczególnego wyznacznika tożsamości w tajskim ob-
szarze kulturowym, z trudem zrozumiałego dla mieszkańców Zachodu, a związanego 
ze spożywaniem różnych gatunków ryżu. Można było założyć, że tradycje żywienio-
we powinny stanowić nadal ważny wymiar poczucia odrębności, z wyrazistymi gra-
nicami oddzielającymi północną strefę konsumpcji dzikiego ryżu khao doi od Isaanu 
z jego kulturą ryżu kleistego khao niao oraz obszaru ryżu khao cak spożywanego od 
lat na Równinach Centralnych, ale mającego również swój wymiar kosmopolitycz-
ny i będącego obecnie jednym z głównych produktów eksportowych kraju. Badania 
nie potwierdziły zasadniczo odmiennej kultury spożycia ryżu w regionach peryferyj-
nych. Pokazują one całkowitą dominację kosmopolitycznego ryżu khao cak, który 
jest konsumowany w 82% gospodarstw domowych objętych badaniem. Najwięcej 
spożywa się go na Południu (93,1%), choć również na Północy i w Isaanie jego 
konsumpcja jest znaczna (odpowiednio 75,4% i 72,8%). Regionalne odmiany ryżu 
goszczą nadal na stołach, ale ich znaczenie jest mniejsze, niż moglibyśmy oczeki-
wać. Stanowiący symbol kuchni północnej khao doi spożywa tam zaledwie 12,3% 
lokalnej populacji, a kleisty khao niao niespełna co czwarty mieszkaniec Isaanu. Na 
podstawie tego można wnioskować, że tożsamość kuchni regionalnych ulega stop-
niowemu zatarciu, prawdopodobnie ze względu na postępujące umasowienie kultury 
i standaryzację wykorzystywanych surowców (zob. tabela 10). Płeć, co zrozumiałe 
ze względu na podział obowiązków domowych, ma wpływ na udzielane odpowiedzi. 
W wypadku kobiet odpowiedź „nie wiem” nie pada ani razu, natomiast co ósmy męż-
czyzna nie zna gatunku ryżu przygotowywanego do posiłku. Pozostałe osoby w prze-
ważającej większości wskazują na ryż khao cak. Jest to 86% kobiet i 78% mężczyzn.

Kolejne trzy pytania poświęcono znajomości postaci stanowiących swoisty sym-
bol odrębnej tradycji historycznej poszczególnych regionów. Na wstępie konieczne 
jest ogólniejsze stwierdzenie. Wiedza historyczna respondentów – w przeważającej 
części o wykształceniu podstawowym – jest, delikatnie mówiąc, bardzo ograniczona. 
Dotyczy to nie tylko znajomości historii własnej prowincji czy regionu, ale także, 
jak niebawem zobaczymy, całego kraju. Ogranicza się ona najczęściej do podstawo-
wych faktów, w mniejszym stopniu zaczerpniętych z lektury książek, w większym 
natomiast z fi lmów i przekazów propagandowych, te natomiast ze zrozumiałych 
względów na ogół wciąż przemilczają historię poszczególnych regionów. Respon-
denci nie chcąc się przyznać do własnej niewiedzy, w odpowiedzi na pytania z tej 
grupy najczęściej posługiwali się metodą „chybił trafi ł”. Nic dziwnego, że w wypad-
ku pierwszego pytania o jednego z twórców potęgi państwa Lanna – króla Tilokaraja 
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– większość respondentów (58,9%) błędnie identyfi kuje go jako władcę Ayutthayi 
(zob. tabela 11).

Tabela 10. Tradycje spożycia ryżu – rozbicie regionalne

W moim domu przygotowuje się ryż: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
Wsch.

Południo-
wym

Khao doi Liczebność 14 0 0 14

% z Mieszkam w regionie 12,3% 0,0% 0,0% 2,9%

Khao niao Liczebność 1 38 4 43

% z Mieszkam w regionie 0,9% 24,1% 1,8% 8,8%

Khao cak Liczebność 86 115 202 403

% z Mieszkam w regionie 75,4% 72,8% 93,1% 82,4%

Nie wiem Liczebność 13 5 11 29

% z Mieszkam w regionie 11,4% 3,2% 5,1% 5,9%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

O ile błędne wskazania wydają się poniekąd zrozumiałe w wypadku Isaanu i mu-
zułmańskiego Południa, o tyle nieco dziwi fakt, że przeważają one również wśród 
mieszkańców Północy będącej spadkobiercą królestwa Lanna (58,8%). Tu zaledwie 
co trzeci mieszkaniec (37,7%) poprawnie identyfi kuje Tilokaraja jako władcę pół-
nocnego królestwa.   

Jeszcze gorzej przedstawia się znajomość innej postaci historycznej – jednego 
z przywódców nieformalnego ruchu autonomii szeroko rozumianej Północy i pół-
nocnego Wschodu oraz obrońcy niezależności rodzimej sangha buddyjskiej – Kruby 
Srivijaya. Ponownie ogromna większość respondentów błędnie wiąże jego działal-
ność ze stołecznym Bangkokiem (62%), z Isaanem (27,4%) czy nawet z położonym 
na południu Krabi (3,5%). Z ogółu populacji jedynie 27,4% badanych prawidłowo 
lokalizuje wystąpienia organizowane przez mnicha w rejonie dawnego Khon Muang. 
Najwięcej prawidłowych odpowiedzi pochodzi w tym wypadku od respondentów 
z Isaanu (39,9%) i z miejsca faktycznej działalności ruchu Kruby Srivijayi, czyli 
z Północy (22,8%). W obydwu regionach występuje też jednak znaczna liczba wska-
zań błędnych (odpowiednio 57,9% oraz 54,4%). 
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Tabela 11. Tilokaraj – próba identyfi kacji postaci historycznej – rozbicie regionalne

Tilokaraj był władcą: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch.

Południo-
wym

Ayutthayi Liczebność 67 111 110 288

% z Mieszkam w regionie 58,8% 70,3% 50,7% 58,9%

Birmy Liczebność 2 14 13 29

% z Mieszkam w regionie 1,8% 8,9% 6,0% 5,9%

Lanna Liczebność 43 14 10 67

% z Mieszkam w regionie 37,7% 8,9% 4,6% 13,7%

Pattani Liczebność 1 8 66 75

% z Mieszkam w regionie 0,9% 5,1% 30,4% 15,3%

Angkoru Liczebność 1 11 18 30

% z Mieszkam w regionie 0,9% 7,0% 8,3% 6,1%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Znacznie lepiej przedstawia się znajomość innej postaci historycznej związanej 
z muzułmańskim Południem – Abdula Kadira Kamaruddina. Poprawnie, jako ostat-
niego władcę sułtanatu Pattani, wskazuje go aż 40,5% ogółu respondentów (zob. ta-
bela 12). Jest to tym bardziej zastanawiające, że nazwisko sułtana zostało skutecznie 
wykreślone ze wszystkich programów nauczania historii. Poprawne wskazania w Re-
gionie Północnym (21,4%) czy Północno-Wschodnim (17,8%) tłumaczyć jednak 
można obcym, z arabska brzmiącym nazwiskiem malajskiego sułtana (może o tym 
świadczyć nadal znaczna liczba respondentów widzących w nim malajskiego poetę 
czy arabskiego podróżnika). Wyraźnie odmiennie wygląda sytuacja w południowych 
prowincjach, w których Kamaruddina poprawnie identyfi kuje 66,8% respondentów. 
W tym wypadku należy przypuszczać, że o dobrej znajomości tej postaci historycz-
nej decyduje coś więcej niż przypadek. Ogólnie biorąc, tradycja historyczna poza 
obszarem muzułmańskiego Południa wydaje się niezbyt silnym czynnikiem generu-
jącym poczucie odrębnej tożsamości, a ogólny stan ignorancji w tej materii sprzyja 
raczej stopniowej asymilacji peryferyjnych wspólnot z głównym nurtem tajskiego 
narodu politycznego.  

Ostatnie z pytań w tej części badania nawiązuje do Hechterowskiej koncepcji 
wewnętrznego kolonializmu. Jego celem jest weryfi kacja stopnia subiektywnego po-
czucia relatywnej deprywacji ekonomicznej mieszkańców regionów peryferyjnych. 
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Zgodnie z tezą Hechtera poczucie relatywnej deprywacji stanowi warunek konieczny 
(choć niewystarczający) do umacniania się poczucia lokalnej odrębności i tworzy po-
datny grunt do rozwoju nastrojów nacjonalistycznych. Pytanie sformułowano w taki 
sposób, aby odpowiedź nie wydawała się oczywista. Respondenci mieli zatem wy-
razić opinię na temat relatywnej deprywacji ekonomicznej swojej prowincji nie tyle 
względem stołecznego Bangkoku i Równin Centralnych, ile wszystkich pozostałych 
prowincji Tajlandii.

Tabela 12.  Abdul Kadir Kamaruddin – próba identyfi kacji postaci historycznej – rozbicie 
regionalne

 Abdul Kadir Kamaruddin to: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn-
-Wsch.

Południo-
wym

Malajski poeta Liczebność 21 22 25 68

% z Mieszkam 
w regionie

18,8% 14,0% 11,5% 14,0%

Polityk partii Chat 
Thai

Liczebność 30 47 20 97

% z Mieszkam 
w regionie

26,8% 29,9% 9,2% 20,0%

Arabski podróżnik Liczebność 37 60 27 124

% z Mieszkam 
w regionie

33,0% 38,2% 12,4% 25,5%

Ostatni sułtan 
Pattani

Liczebność 24 28 145 197

% z Mieszkam 
w regionie

21,4% 17,8% 66,8% 40,5%

Ogółem Liczebność 112 157 217 486

% z Mieszkam 
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Niezależnie od stanu faktycznego respondenci we wszystkich trzech badanych 
regionach deklarują poczucie względnego upośledzenia ekonomicznego własnej pro-
wincji (średnio 80% wskazań). Największe poczucie relatywnej deprywacji ekono-
micznej wykazują mieszkańcy Isaanu (85,4% wskazań) i Południa (82%), najniższe 
zaś Północy (68,4%). Tu też najwięcej osób (aż 20,2%) wskazało, że ich prowincja 
jest równie zamożna jak inne prowincje kraju (zob. wykres 2).  
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Prowincja, w której mieszkam, jest w mojej opinii w porównaniu
z innymi prowincjami kraju:

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Subiektywne poczucie deprywacji ekonomicznej

zamożniejsza
uboższa
tak samo bogata
nie mam opinii

1%10%

9%

80%

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Dynastia Chakri – próba identyfi kacji założyciela

Phraphutthayotfa
Phraphutthaloetla
Phranangklao
Phrachomklao

8%

9%

9%

74%

10.4. Poczucie przynależności do narodu tajskiego w świetle badań
Druga grupa pytań w kwestionariuszu odnosiła się bezpośrednio do zweryfi kowania 
postępów w budowie politycznego narodu tajskiego. Postanowiłem przyjrzeć się kil-
ku aspektom „tajskości”. W pierwszej części podjąłem próbę oceny znajomości wśród 
respondentów wspólnej tradycji historycznej, upowszechnianej przez władze zarówno 
poprzez system publicznej oświaty, jak i obecnej w przekazach propagandowych.  

Podobnie jak w wypadku znajomości faktów z dziejów regionu, znajomość hi-
storii państwa tajskiego utrzymuje się na niezmiernie niskim poziomie. Wszyscy 
respondenci odpowiedzieli wprawdzie bezbłędnie na pytanie dotyczące pierwszego 
tajskiego królestwa, wskazując poprawnie Ayutthayę, ale wiedza ta pochodzi niewąt-
pliwie z masowych przekazów, akcji informacyjnych dotyczących dawnej stolicy 
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oraz agresywnej promocji turystycznej dawnej stolicy. Zdecydowanie gorzej przed-
stawia się znajomość faktów bardziej szczegółowych. Mimo że szczegółowa historia 
Tajlandii oraz dzieje panującej dynastii Chakri znalazły się w programach nauczania 
szkoły powszechnej, co czwarty respondent nie potrafi ł poprawnie wskazać na jej 
założyciela (Phraphutthayotfa Chulaloka). W niewielkim stopniu brak znajomości 
„ofi cjalnej” historii kraju koreluje z podziałem regionalnym, choć od respondentów 
z Regionu Północnego i Północno-Wschodniego (odpowiednio 77,2% i 77,8% pra-
widłowych wskazań) nieco odstają respondenci z Południa (69,6%; zob. tabela 13).

Tabela 13. Dynastia Chakri – próba identyfi kacji założyciela – rozbicie regionalne

Założycielem dynastii Chakri był: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch

Południo-
wym

Phraphutthayotfa 
Chulalok

Liczebność 88 123 151 362

% z Mieszkam w re-
gionie

77,2% 77,8% 69,6% 74,0%

Phraphutthaloetla 
Naphalai

Liczebność 7 14 21 42

% z Mieszkam w re-
gionie

6,1% 8,9% 9,7% 8,6%

Phranangklao Liczebność 11 13 22 46

% z Mieszkam w re-
gionie

9,6% 8,2% 10,1% 9,4%

Phrachomklao Liczebność 8 8 23 39

% z Mieszkam w re-
gionie

7,0% 5,1% 10,6% 8,0%

  Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam w re-
gionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Nieco bezrefl eksyjnie respondenci powtarzają też popularne od lat 20. XX wieku 
hasło, w myśl którego naród tajski istnieje „od zawsze” (zob. wykres 4). Także w tym 
wypadku zróżnicowanie opinii nie wiąże się z miejscem zamieszkania responden-
ta, co wskazuje na dość równomierną penetrację tajskiej propagandy narodowej we 
wszystkich regionach kraju. 

Kolejne pytania odnosiły się do stopnia akceptacji przez respondentów wspólnej 
symboliki narodowej. Bardzo wyraźnie w odpowiedziach respondentów zaznacza 
się dominująca pozycja króla Bumibola Adulyadeja jako rozpoznawalnego symbolu 
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Wykres 4. Geneza narodu tajskiego w odpowiedziach respondentów

W mojej opinii naród tajski istnieje od:

Źródło: opracowanie własne.

zawsze
czasów Ayutthayi
panowania Chulalongkorna

13%

17%

70%

Tajlandii na świecie (82,8%). Taki rozkład odpowiedzi także może stanowić dowód 
na głęboką penetrację nacjonalistycznych przekazów propagandowych z lat 70. i 80., 
w których król był przedstawiany jako główny symbol jedności wszystkich Tajów (zob. 
tabela 14). Niewielkie różnice w odpowiedziach respondentów można jednak poddać 
dodatkowej interpretacji. Pozycja króla jako „rozpoznawalnego symbolu Tajlandii” 
jest niemal bezkonkurencyjna w Regionie Północnym (91,2% wskazań). W Regionie 
Północno-Wschodnim na drugie miejsce po królu (83,5%) wysuwa się postać byłego 
premiera – Thaksina Shinawatry (10,1%). Może się to wiązać z tradycyjnym popar-
ciem, jakim cieszyło się jego populistyczne ugrupowanie (Thai Rak Thai) w tej czę-
ści kraju. Na taki wynik mogły również wpływać dramatyczne wydarzenia z okresu 
poprzedzającego badania. Trudno jednak uznać Thaksina za trwały element lokalnie 
defi niowanej symboliki narodowej. Bardziej interesująco przedstawia się sytuacja na 
muzułmańskim Południu. Mimo nadal wysokiej pozycji króla (77,9%) znaczna część 
respondentów zdefi niowała „plaże i wyspy” jako rozpoznawalny na świecie symbol 
kraju (20,7%). Zważywszy, że muzułmańskie prowincje nie są regionem szczególnie 
uczęszczanym przez turystów, takie odpowiedzi można interpretować jako ukrytą pró-
bę kontestacji ideologii narodowej promowanej przez państwo.

Nieco większe zróżnicowanie odpowiedzi odnotowujemy w wypadku pytania 
o symbol jednoczący naród tajski (zob. wykres 5). Najczęstsze wskazania w ogól-
nej próbie dotyczą trzech głównych wymiarów tajskiej ideologii narodowej: króla 
(75,3%), buddyzmu (5,1%) i rasy – narodu (6,1%). W rozbiciu regionalnym ujawnia-
ją się spore różnice. Respondenci z Północy obok króla (68,4% wskazań) wymieniają 
religię (10,5%) i język (11,4%). U Isaańczyków prócz króla (63,9%) do roli sym-
bolu jedności narodu urasta wspólnota krwi (13,9%). Wysokie notowania uzyskał 
tu też rząd (12,7%), prawdopodobnie raczej ze względu na tradycyjnie prorządowe 
sympatie utrzymujące się w tym regionie niż na szczególny entuzjazm dla obecnego 
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premiera Abhisita. Król jako niekwestionowany symbol jedności narodu dominuje 
na Południu (87,1 %) przy, ze zrozumiałych względów, niższych wskazaniach bud-
dyzmu (4,1%), języka (3,2%) czy rasy (0,9%). Na te ostatnie zwracają zresztą uwagę 
niemal wyłącznie etniczni Tajowie – buddyści zamieszkali w tym regionie.

Tabela 14. Defi niowanie rozpoznawalnego w świecie symbolu Tajlandii – rozbicie regionalne

Rozpoznawalnym na całym świecie 
symbolem Tajlandii jest w mojej opinii:

Mieszkam w regionie Ogółem

Północnym Pn-
-Wsch.

Południowym

Król Bumiphol Liczebność 104 132 169 405

% z Mieszkam 
w regionie

91,2% 83,5% 77,9% 82,8%

Piwo Singha Liczebność 5 7 2 14

% z Mieszkam 
w regionie

4,4% 4,4% ,9% 2,9%

Plaże i wyspy Liczebność 3 3 45 51

% z Mieszkam 
w regionie

2,6% 1,9% 20,7% 10,4%

Premier Thaksin Liczebność 2 16 1 19

% z Mieszkam 
w regionie

1,8% 10,1% ,5% 3,9%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam 
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z najbardziej naturalnych wymiarów tajskiego narodu politycznego miał 
się stać jeden wspólny język będący skądinąd językiem dominującej grupy etnicznej 
środkowych Tajów. Program konstruowania nowego narodu opierał się między inny-
mi na wizji upowszechnienia się tego języka pośród wspólnot peryferyjnych. Jak wy-
nikało z dotychczasowych ustaleń, znajomość języków regionalnych, szczególnie na 
Północy i północnym Wschodzie, jest niezmiernie ograniczona. Na podstawie odpo-
wiedzi respondentów na jedno z wcześniejszych pytań ustaliliśmy również, że moż-
liwości poznania języków peryferyjnych poprzez system publicznego szkolnictwa 
są niemal żadne. Warto się zastanowić, jakie mechanizmy dominują obecnie w upo-
wszechnianiu ogólnonarodowego języka. Temu służyło kolejne pytanie umieszczone 
w kwestionariuszu.
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Tabela 15. Sposób przyswajania języka narodowego – rozbicie regionalne

Języka tajskiego nauczyli mnie: Mieszkam w regionie Ogółem

Północnym Pn.-Wsch. Południowym

Rodzice Liczebność 95 138 156 389

% z Mieszkam 
w regionie

83,3% 87,3% 71,9% 79,6%

Dziadkowie Liczebność 14 17 11 42

% z Mieszkam 
w regionie

12,3% 10,8% 5,1% 8,6%

Szkoła Liczebność 1 3 50 54

% z Mieszkam 
w regionie

0,9% 1,9% 23,0% 11,0%

Ktoś inny Liczebność 4 0 0 4

% z Mieszkam 
w regionie

3,5% 0,0% 0,0% 0,8%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam 
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskazują na niezwykle istotną rolę rodziny w upowszechnianiu 
dialektu środkowotajskiego (zob. tabela 15). Aż 88,2% ogółu respondentów dekla-

Systemem jednoczącym naród tajski w mojej opinii jest:

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Defi niowanie symbolu jedności narodu tajskiego

król
religia buddyjska
wspólna rasa
wspólny język
rząd
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2%
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75%

6%
6%
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ruje, że to rodzice lub dziadkowie nauczyli ich języka narodowego, co wskazuje 
również na znaczny stopień upowszechnienia się tego języka u starszego pokolenia. 
Sytuacja taka dotyczy wszystkich regionów kraju włącznie z Południem. Responden-
ci z muzułmańskich prowincji zaznaczają jednak równocześnie ważną rolę szkoły 
(23%) w nauczaniu środkowotajskiego, co może świadczyć o pewnym opóźnieniu 
procesów asymilacji kulturowej w tej prowincji w stosunku do reszty kraju.   

Kolejne trzy pytania kwestionariusza odnoszą się do szerszego kontekstu geopo-
litycznego, w jakim przyszło rozwijać się narodowi tajskiemu. Pierwsze dotyczy de-
fi nicji wspólnego wroga. Kategoria jasno zdefi niowanego wroga stanowiła znaczący 
instrument w procesach konstruowania wielu narodów. Podobnie było w wypadku 
narodu tajskiego – realna czy wyobrażona groźba obcej agresji była nieodłączną częś-
cią uprawianej przez rząd propagandy nacjonalistycznej. Odpowiedzi respondentów 
w jednoznaczny sposób wskazują, jak niezatarte ślady w umysłach mieszkańców 
Tajlandii pozostawiły zabiegi socjotechniczne stosowane przez władze od czasów 
panowania króla Vajiravudha. Blisko 40,8% respondentów wskazuje na Chińczyków 
jako potencjalnych wrogów narodu (zob. tabela 16). Dzieje się tak niezależnie od 
faktu, iż Tajlandia uchodziła i uchodzi za jedno z najbardziej tolerancyjnych wo-
bec chińskiej diaspory państw regionu. W rozbiciu regionalnym defi nicja wspólnego 
wroga jest jednak nieostra i wykazuje znaczne zróżnicowanie. Co ciekawe, Chińczy-
cy są postrzegani jako wróg narodu tajskiego głównie na Południu, gdzie przybysze 
z Państwa Środka byli stosunkowo najmniej liczni. Taki stan rzeczy można tłuma-
czyć tym, że dla miejscowej ludności inne kreowane przez władze (Francuzi, Bry-
tyjczycy, komuniści) kategorie „wrogów” były nadmiernie abstrakcyjne i zupełnie 
obce ich codziennym doświadczeniom. W Isaanie rozkład potencjalnych „wrogów” 
narodu jest względnie równomierny. Obok wrogów kreowanych przez rządową pro-
pagandę w XX wieku – Chińczyków (18,5%) i Francuzów (22,2%) – utrzymały się 
tu w świadomości dwie kategorie wrogów „historycznych” – Khmerów (27,8%) 
oraz Birmańczyków (22,2%). Niska liczba wskazań innej kategorii – „komuni-
stów”(7,4%) – może świadczyć o nadal utrzymującej się od lat 70. sympatii, a nawet 
nostalgii miejscowej ludności za komunistyczną partyzantką. Na Północy jedna z hi-
storycznych kategorii wrogów – Birmańczycy (39%) – zdecydowanie wyprzedza te 
wykreowane przez propagandę rządową („komuniści” – 25,4% i Chińczycy – 22%) 
(zależność istotna statystycznie na poziomie p = 0,000).

Kolejne z pytań zaliczających się do tej samej kategorii dotyczyło wskazania 
przez respondenta, który z języków (spośród chińskiego, wietnamskiego, laotań-
skiego, khmerskiego i birmańskiego) wydaje się mu najbliższy językowi tajskiemu. 
W pytaniu tym w mniejszym stopniu chodziło o refl eksję nad rzeczywistym pokre-
wieństwem lingwistycznym, co do którego spierają się nawet językoznawcy, bar-
dziej zaś o pokazanie subiektywnych odczuć co do bliskości wobec obcych kręgów 
kulturowych, ewentualnie o oddanie lokalnych sympatii i antypatii narodowościo-
wych. W wypadku tego pytania respondenci zgodnie wskazali na dwa języki jako 
najbliższe tajskiemu – chiński (73,8% badanych) oraz laotański (21,5%). Można to 
interpretować przez pryzmat faktu, iż to te dwa narody od lat towarzyszą na co dzień 
Tajom w związku z obecnością znaczącej chińskiej diaspory oraz laotańską spuś-
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cizną wschodnich terenów Tajlandii. Choć statystycznie wyższa liczba wskazań na 
pokrewieństwo języka tajskiego i laotańskiego padła w Isaanie (32,9%), przewaga 
ta – zważywszy na historyczne związki tego regionu z Laosem – nie jest zbyt duża.

Tabela 16. Defi niowanie wroga narodu tajskiego – rozbicie regionalne

Wrogiem narodu tajskiego byli w mojej 
opinii:

Mieszkam w regionie Ogó-
łem

Północnym Pn.-
Wsch.

Południo-
wym

Chińczycy Liczebność 13 10 68 91

% z Mieszkam w regionie 22,0% 18,5% 61,8% 40,8%

Francuzi Liczebność 2 12 10 24

% z Mieszkam w regionie 3,4% 22,2% 9,1% 10,8%

Komuniści Liczebność 15 4 17 36

% z Mieszkam w regionie 25,4% 7,4% 15,5% 16,1%

Brytyjczycy Liczebność 1 1 1 3

% z Mieszkam w regionie 1,7% 1,9% 0,9% 1,3%

Khmerzy Liczebność 5 15 9 29

% z Mieszkam w regionie 8,5% 27,8% 8,2% 13,0%

Birmań-
czycy

Liczebność 23 12 5 40

% z Mieszkam w regionie 39,0% 22,2% 4,5% 17,9%

Ogółem Liczebność 59 54 110 223

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie z pytań defi niujących kontekst międzynarodowy kształtowania się na-
rodu tajskiego dotyczy występowania trwałych związków rodzinnych z osobami 
mieszkającymi w państwach sąsiednich. Mogłoby to wskazywać na skomplikowaną 
kwestię tożsamości osób zamieszkujących pogranicze, łącząca się w sytuacjach kry-
zysowych albo ze związkami rodzinno-rodowymi, albo z lojalnością wobec ojczyzny 
politycznej. Okazuje się, że w wypadku badanych regionów peryferyjnych stosun-
kowo niewiele osób przyznaje się do tego typu związków. Zdecydowana większość 
respondentów (77,3%) deklaruje brak krewnych zamieszkałych za granicą. Zgodnie 
z oczekiwaniami w pozostałej grupie znowu występuje jednak wyraźne i jednoznacz-
ne zróżnicowanie regionalne, gdyż większość krewnych deklarowanych w Regionie 
Północnym, Północno-Wschodnim i Południowym zamieszkuje odpowiednio na te-
renie Birmy, Laosu i Malezji (zob. wykres 6).
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Kolejne z pytań nie nawiązuje wprost do poczucia przynależności do narodu taj-
skiego i można je rozmaicie interpretować. Respondenci zostali zapytani o to, czy 
skłonni byliby poślubić obcokrajowca i opuścić kraj na zawsze. W istocie odpowiedź 
na nie jest wskaźnikiem rozmaitych wymiarów patriotyzmu: przywiązania do ojczy-
zny ideologicznej i wartości państwa narodowego czy też przywiązania do szerszego 
systemu wartości kulturowych lub cywilizacyjnych.   

Zaledwie 19% respondentów w całej populacji widzi taką możliwość, 23,9% zaś 
ją dopuszcza (zob. wykres 7). Świadczy to o dość silnych związkach respondentów 

Czy masz bliższą lub dalszą rodzinę mieszkającą na stałe w:

Wykres 6. Miejsce zamieszkania krewnych za granicą 

Źródło: opracowanie własne.

Laosie
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Wietnamie
Malezji
Kambodży
nie mam

5,7%

77,4%

9,8%

0,4%

0,2%

6,5%

Czy byłbyś w stanie poślubić obcokrajowca
i wyjechać na zawsze z Tajlandii?

Wykres 7. Deklarowana gotowość do emigracji zagranicznej

Źródło: opracowanie własne.
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z krajem zamieszkania, zwłaszcza jeśli zestawimy te dane z odpowiedzią na jed-
no z wcześniejszych pytań dotyczących możliwości opuszczenia własnej prowincji 
i trwałej emigracji do Bangkoku (odpowiednio 51,5% oraz 20,9%). W tym wypadku 
związek z małą ojczyzną wydaje się znacznie słabszy niż związek z ojczyzną ideolo-
giczną. Również w tym przypadku występuje jednak silne zróżnicowanie regionalne. 
O ile na Północy i północnym Wschodzie zdecydowana większość osób badanych 
nie widzi możliwości ślubu z obcokrajowcem i trwałej emigracji zagranicznej (od-
powiednio 66,7% i 71,5%), o tyle na muzułmańskim Południu możliwość taką zde-
cydowanie odrzuca zaledwie 41,5% respondentów. Stanowi to dokładne odwrócenie 
wyników badań dotyczących możliwości migracji wewnątrz kraju, do której zdecydo-
wanie bardziej skłonni byli mieszkańcy Północy i północnego Wschodu niż Południa. 
Można przypuszczać, że ta sama przyczyna, która decydowała o niechęci do przenie-
sienia się do stolicy (różnice religijne), może stanowić istotny czynnik skłaniający 
do emigracji zagranicznej i poszukiwania bardziej przyjaznego, a zarazem bliskiego 
kulturowo miejsca do osiedlenia się (zob. tabela 17). Zmienna ta jest również różni-
cowana przez wiek respondenta. Co czwarty respondent w wieku do 30 lat deklaruje 
gotowość pośłubienia obcokrajowca i wyjazdu z Tajlandii na zawsze. Zwolennicy ta-
kiej decyzji najmniej licznie są reprezentowani w dwóch grupach wiekowych: w gru-
pie respondentów od 31. do 40. roku życia oraz powyżej 51. roku życia. Stanowią oni 
po 14% tych grup. Najbardziej zdecydowanie odrzucają to rozwiązanie osoby naj-
starsze (powyżej 51. roku życia). Łącznie stanowią one 68% badanych w tej grupie. 
Takie wyniki mogą świadczyć o rosnącym wraz z wiekiem związku respondentów 
z ojczyzna ideologiczną. Istotność statystyczna kształtuje się na poziomie p = 0,000.  

Tabela 17. Deklarowana gotowość do emigracji zagranicznej – rozbicie regionalne

Czy mógłbyś poślubić obcokrajowca
i wyjechać z Tajlandii na zawsze:

Mieszkam w regionie: Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch. 

Południo-
wym

Nie Liczebność 76 113 90 279

% z Mieszkam w regionie 66,7% 71,5% 41,5% 57,1%

Nie wiem Liczebność 25 28 64 117

% z Mieszkam w regionie 21,9% 17,7% 29,5% 23,9%

Tak Liczebność 13 17 63 93

% z Mieszkam w regionie 11,4% 10,8% 29,0% 19,0%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam w regionie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.
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Kim jest Taj? Co oznacza pojęcie „tajskości” (khwam pen Tai)? To pytania, które 
od lat stanowiły przedmiot analiz zarówno badaczy, jak i specjalistów w zakresie 
socjotechniki w kręgach rządowych. Czym jest tajskość w rozumieniu naszych re-
spondentów to treść kolejnego z pytań kwestionariusza.

Tabela 18. Wymiary „tajskości” – rozbicie regionalne

O przynależności do narodu tajskiego decyduje 
przede wszystkim:

Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
-Wsch.

Połu-
dnio-
wym

Kultywowanie tajskiej 
tradycji i obrzędów

Liczebność 33 50 77 160

% z Mieszkam
w regionie

28,9% 31,6% 35,5% 32,7%

Urodzenie w tajskiej 
rodzinie

Liczebność 29 27 14 70

% z Mieszkam
w regionie

25,4% 17,1% 6,5% 14,3%

Zamieszkanie na teryto-
rium Tajlandii

Liczebność 26 42 110 178

% z Mieszkam
w regionie

22,8% 26,6% 50,7% 36,4%

Posługiwanie się języ-
kiem tajskim

Liczebność 8 7 3 18

% z Mieszkam
w regionie

7,0% 4,4% 1,4% 3,7%

Czynne uczestnictwo 
w życiu kulturalnym 
religijnym i politycz-
nym Tajlandii

Liczebność 18 32 13 63

% z Mieszkam
w regionie

15,8% 20,3% 6,0% 12,9%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

O przynależności do narodu tajskiego, zdaniem badanych, decydują głównie kul-
tywowanie tajskich tradycji i obrzędów (odpowiedziało tak 34% mężczyzn i 32% 
kobiet) oraz zamieszkiwanie na terytorium Tajlandii (38% mężczyzn i 35% kobiet). 
W poszczególnych regionach defi nicja „tajskości” wykazuje wyraźną odmienność 
(zob. tabela 18). Na Północy „tajskość” jest utożsamiana w równym stopniu z obrzę-
dowością (28,9%), wspólnotą terytorialną (22,8%) i wspólnotą krwi (25,4%). W Isa-
anie prócz pierwszych dwóch wymiarów (odpowiednio 31,6% i 26,6%) pojawia się 
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postulat czynnego uczestnictwa w życiu religijnym i politycznym Tajlandii (15,8%). 
Ponownie znacznie odbiega od pozostałych defi nicja tajskości w rozumieniu miesz-
kańców muzułmańskiego Południa. Tu jej głównym wymiarem staje się zamiesz-
kanie na wspólnym terytorium (50,7% wskazań), a ze zrozumiałych względów na 
odległe miejsca są spychane kwestie rasowe (6,5%), kulturalno-religijne (6%) czy 
językowe (1,4%). 

Ostatnie z pytań zadanych w ankiecie miało sprawdzić subiektywną ocenę własnej 
tożsamości przez respondentów. Obok etnicznych czy etnoregionalnych wyznacz-
ników tożsamości (Isaańczyk, Khon Muang, Taj, Malaj) w pytaniu uwzględniono 
również wyznaczniki religijne czy poczucie silnych związków ze wspólnotą lokalną.

Wykres 8. Subiektywna ocena tożsamości respondentów 

Czuję się przede wszystkim:

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 19. Subiektywna ocena tożsamości respondentów – rozbicie regionalne

Czuję się przede wszystkim: Mieszkam w regionie Ogółem

Północ-
nym

Pn.-
Wsch.

Południo-
wym

Isaańczykiem Liczebność 2 9 0 11

% z Mieszkam 
w regionie

1,8% 5,7% ,0% 2,2%

Khon Muang Liczebność 4 0 0 4

% z Mieszkam 
w regionie

3,5% ,0% ,0% 0,8%

Malajem Liczebność 0 0 12 12

% z Mieszkam 
w regionie

,0% ,0% 5,5% 2,5%

Mieszkańcem swojej 
wsi/ miasteczka

Liczebność 2 2 1 5

% z Mieszkam 
w regionie

1,8% 1,3% ,5% 1,0%

Buddystą Liczebność 8 9 0 17

% z Mieszkam 
w regionie

7,0% 5,7% ,0% 3,5%

Tajem Liczebność 62 106 46 214

% z Mieszkam 
w regionie

54,4% 67,1% 21,2% 43,8%

Muzułmaninem Liczebność 0 0 56 56

% z Mieszkam 
w regionie

,0% ,0% 25,8% 11,5%

Nie ma to dla mnie 
znaczenia

Liczebność 33 30 102 165

% z Mieszkam 
w regionie

28,9% 19,0% 47,0% 33,7%

Inne Liczebność 3 2 0 5

% z Mieszkam 
w regionie

2,6% 1,3% ,0% 1,0%

Ogółem Liczebność 114 158 217 489

% z Mieszkam 
w regionie

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne.
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Znaczna część respondentów (43,8%) wskazała na „tajskość” jako główny wy-
znacznik ich tożsamości. W śladowym stopniu respondenci mają poczucie przynależ-
ności do dawnych regionów historycznych. Niewielu wskazuje też poczucie związku 
ze swą „małą ojczyzną” (1%). Płeć nie różnicuje tego, kim się czują badane osoby. 
Kobiety w 40% czują się przede wszystkim Tajkami, a mężczyźni w 47% Tajami. 
Ponownie występuje tu jednak silne zróżnicowanie regionalne. Wskazania w Re-
gionie Północnym i Północno-Wschodnim są zdecydowanie wyższe (odpowiednio 
54,4% i 67,1%) niż w Regionie Południowym (zaledwie 21,2%). W tym ostatnim 
głównym wyznacznikiem tożsamości pozostaje islam (25,8%). W kategoriach kon-
testacji przynależności do narodu tajskiego należy też rozpatrywać znaczną część 
odpowiedzi: „Nie ma to dla mnie znaczenia” (47%). Można przypuszczać, że z uwa-
gi na poprawność polityczną respondenci z Południa nie wskazali w tym wypadku 
bycia „Malajem” lub „muzułmaninem” jako głównej osi swej tożsamości. Można 
zatem przyjąć, że o ile program budowy „politycznego” narodu tajskiego przyniósł 
wymierne rezultaty w północnej części kraju, o tyle związki z nim odczuwa stosun-
kowo niewielu mieszkańców muzułmańskiego Południa.   





Zakończenie

Z całą pewnością systematyczny proces budowy tajskiego narodu zapoczątkowany 
jeszcze pod koniec XIX wieku wraz z reformami króla Chulalongkorna nie dobiegł 
końca. Jego dynamika i rezultaty w najbliższych latach są trudne do przewidzenia. 
Pewne jest natomiast to, że kwestie związane ze zróżnicowaniem kulturowym Taj-
landii będą coraz częściej stanowić przedmiot dyskusji i źródło sporów badaczy 
zarówno rodzimych, jak i obcych. Z pewnością znajdą się i tacy, którzy z uporem 
będą podtrzymywać mit o kulturowej, etnicznej i rasowej jednorodności mieszkań-
ców królestwa. Prawdopodobnie także niektórym z nich trudno będzie się odciąć 
od głęboko zakorzenionego, perenialistycznego przekonania, że Tajowie „istnieli od 
zawsze”. Promowane przez propagandę mity etniczne przeniknęły nie tylko do opinii 
publicznej, co potwierdzają badania, ale także stały się argumentem w toczącym się 
w tym kraju dyskursie naukowym. Coraz trudniej będzie jednak zaprzeczać faktom 
świadczącym o ewolucyjnym charakterze budowy jednolitej przestrzeni etnicznej, 
kulturowej, językowej i politycznej, wpisanej w perspektywę Breudelowskiego „dłu-
giego trwania”.

Do dziś nie sposób do końca zdefi niować, na czym polega istota tajskiego nacjo-
nalizmu. Nikt nie potrafi  też do tej pory jasno odpowiedzieć na pytanie – co zresztą 
potwierdzają przeprowadzone badania – czym jest naród tajski i na czym polega 
istota konstytuującej go „tajskości”. Choć lokalny nacjonalizm nie miał charakteru 
antykolonialnego co do treści, to jednak pod wieloma względami był on taki co do 
formy i okoliczności, w jakich powstał. Ideę narodu zapożyczoną niewątpliwie z Za-
chodu od początku próbowano uzupełniać o lokalne koncepcje, wierzenia i systemy 
wartości oraz trwale osadzać w miejscowym kontekście kulturowym. Od początku 
nacjonalizm miejscowy miał zatem charakter hybrydalny i niezupełnie przystający 
do zachodniej rzeczywistości. Z czasem jego istota, jak pokazałem na kartach tej 
książki, ulegała wielokrotnym przemianom i redefi nicji. 

Zapewne rdzeń tajskiego narodu powstał się na podłożu dominującej środkowo-
tajskiej etni. Dalszy ciąg jego kształtowania opierał się na konstruktywistycznym 
upowszechnianiu przez rządzących „wynalezionych tradycji” i konsekwentnej, 
wewnętrznej kolonizacji obszarów peryferyjnych. Odchodzeniu od wspólnot ple-
miennych i integrowanych przez władcę sieci patronażu towarzyszyły dynamicznie 
zmieniające się konstelacje promowanych przez państwo symbolicznych atrybutów 
narodu – od wykorzystania pierwiastków kosmologiczno-magicznych, religijnych, 
językowych i kulturowych po odwołanie się do wizerunku króla czy bardziej współ-
czesne próby wykorzystania demokracji bądź sukcesu gospodarczego do kreowania 
wspólnej tożsamości narodowej. Procesy konstruowania narodu tajskiego w więk-
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szości przebiegały planowo za pomocą powoływanych w tym celu instytucji czy 
instrumentalne wykorzystywanie już istniejących – przede wszystkim buddyjskiego 
duchowieństwa, publicznego szkolnictwa czy armii.

Procesy wewnętrznej kolonizacji odrębnych pod względem kulturowym i języko-
wym wspólnot peryferyjnych były łatwiejsze dlatego, że tajski nacjonalizm w istocie 
nigdy nie współistniał z nacjonalizmami peryferyjnymi. Osiągnął szczytową formę, 
gdy w żadnym razie nie można było mówić o poczuciu tożsamości etnicznej miesz-
kańców Isaanu czy Khon Muang. Gdy zaś zaczęło się kształtować poczucie regional-
nej odrębności, tajski nacjonalizm był tak silny, że poprzez procesy wewnętrznego 
kolonializmu mógł zupełnie je zneutralizować. Tak jak administratorzy wielkich im-
periów kolonialnych, władze w Bangkoku wpływały na charakter kształtujących się 
tożsamości peryferyjnych, organizując lokalne wspólnoty, nadając im kształt teryto-
rialny czy konstruując przestrzeń symboliczną na wzór metropolii.

Stan zaawansowania procesów narodowotwórczych w Tajlandii wynikający 
z przeprowadzonych badań empirycznych w dużej mierze pokrywa się z ogólną 
refl eksją historyczno-teoretyczną. Choć naturalnym konkurentem „politycznego” 
nacjonalizmu Bangkoku mogłyby się stać odradzające się nacjonalizmy etniczne 
i etnoregionalizmy peryferii, to ich dynamika w wypadku przynajmniej dwóch ba-
danych wspólnot wydaje się bardzo umiarkowana. Większość mieszkańców Północy 
i północnego Wschodu – jeśli nawet dostrzega swą odrębność – tłumaczy ją jedynie 
w obrębie lokalnego kontekstu, utrzymując równocześnie względnie silne związki 
emocjonalne z „politycznym” narodem tajskim. 

Mimo że badane wspólnoty cechuje wciąż niewielka mobilność przestrzenna, 
wykazują one coraz większą skłonność do migracji. Rozbudowa infrastruktury ko-
munikacyjnej oraz powszechny dostęp do mediów elektronicznych i internetu dodat-
kowo sprzyjają otwarciu na procesy asymilacji kulturowej. 

Niewątpliwie istotnym czynnikiem integrującym mieszkańców Północy i północ-
nego Wschodu z Tajlandią Środkową jest buddyzm therevada. Stanowi on jednak 
przyczynę coraz ostrzej rysujących się podziałów między muzułmańskimi prowin-
cjami południowymi a resztą kraju. Wyniki badań potwierdziły niemal całkowite wy-
parcie języków regionalnych zarówno w mowie, jak i piśmie na rzecz ogólnonarodo-
wego dialektu środkowotajskiego. O dynamice tego procesu świadczy też znacznie 
niższa liczba dzieci znających podstawy isaan lao i yuan w zestawieniu z pokole-
niem własnych rodziców. Proces ten ostatecznie przyspieszył dezintegrację lokalnej 
wspólnoty kulturowej. Można przyjąć, że brak znajomości języka ojczystego wśród 
młodzieży z Północy i północnego Wschodu nie tylko stanowi dowód skuteczności 
działania systemu powszechnego szkolnictwa, ale także oznacza wyraz niechęci do 
„zaściankowej” kultury przodków. 

Zanikają też inne aspekty regionalnej obyczajowości, o czym świadczy chociaż-
by spadek konsumpcji lokalnych odmian ryżu na rzecz „kosmopolitycznego” ryżu 
z Równin Centralnych. Zasadniczo źle prezentuje się znajomość faktów z historii 
kraju. Nikłej pamięci zbiorowej o wydarzeniach i ważnych postaciach z dziejów po-
szczególnych regionów towarzyszy lepsza, chociaż równie mała wiedza na temat 
historii Tajlandii, mimo wysiłku władz na rzecz jej upowszechnienia. Choć wszy-
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scy respondenci wykazują ogólne poczucie względnej deprywacji ekonomicznej 
w stosunku do innych prowincji kraju, trudno interpretować ten fakt w kategoriach 
etnicznych. Należy zresztą pamiętać, że poczucie deprywacji w ujęciu Hechterow-
skim stanowi jedynie warunek konieczny, ale niewystarczający do kształtowania się 
tożsamości etnoregionalnej peryferii. Klasowy wyraz poczucia odrębności regionów 
jest skutecznie eliminowany przez coraz ściślejszą integrację gospodarczą peryferii 
z ogólnokrajową przestrzenią ekonomiczną.

W zupełnie innym świetle na tym tle rysuje się sytuacja mieszkańców Regionu 
Południowego. Zarówno pod względem religijnym czy kulturowym, jak i języko-
wym odcina się on wyraźnie od reszty kraju. Respondenci wykazują się nieco lepszą 
znajomością historii własnego regionu. Znaczna ich część czuje się przede wszyst-
kim muzułmanami, choć równocześnie wielu deklaruje przynależność do narodu 
tajskiego. Może to potwierdzać ogólną tezę, że dla muzułmanów z Południa religia 
reprezentuje alternatywną, szerszą, a być może nawet bardziej wartościową opcję 
wyboru tożsamości wobec tych bardziej partykularnych, wynikających z przynależ-
ności do odrębnej grupy etnicznej. Równocześnie można się jednak spodziewać, że 
sytuacja ta będzie podtrzymywać poczucie odrębności Południa, co w konsekwencji 
może prowadzić do wzrostu nastrojów separatystycznych.

Jedność narodu tajskiego – jak pokazują badania – utrzymuje przede wszystkim 
instytucja monarchii, której symboliczne znaczenie uznaje zdecydowana większość 
respondentów. Elementem wspólnym pozostają też nadal utrzymujące się resenty-
menty antychińskie. Pozostałe fi lary ideologii narodowej – buddyzm i rasa/naród 
– mają bardziej partykularny charakter i mimo ich aktywnej promocji w propagan-
dzie nacjonalistycznej ostatnich dekad nie stanowią dziś istotnego elementu jedno-
czącego zróżnicowane grupy zamieszkujące Tajlandię. Reasumując, wydaje się, że 
o ile projekt polegający na eliminacji zbyt radykalnych przejawów separatyzmu zo-
stał uwieńczony sukcesem, o tyle wciąż pozostaje dużo do zrobienia, by przekonać 
wielu mieszkańców Tajlandii o przynależności do zjednoczonego „politycznego” 
narodu. 

Przed badaczami rozpościera się nadal niezwykle interesujące pole dla dalszych 
analiz i dociekań. Niewątpliwie na kolejne pogłębione badania czeka wspólnota 
chińska i sino-tajska, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej w procesie budo-
wy „negatywnej” tożsamości narodowej. Badania nad nią byłyby tym cenniejsze, 
że wciąż jest powtarzana, także w środowiskach naukowych, obiegowa prawda 
o „szczególnej” i „niespotykanej” w innych państwach Azji Południowo-Wschodniej 
tolerancji społeczeństwa tajskiego wobec tej mniejszości. Na baczniejszą uwagę za-
sługuje dynamika przemian tożsamości etnicznej w wielkich miastach, a zwłaszcza 
w stołecznym Bangkoku, której zupełnie nie podjąłem w niniejszej pracy. Zapewne 
przydałaby się też głębsza refl eksja teoretyczna nad charakterem tajskiego czy sze-
rzej azjatyckiego nacjonalizmu, który najczęściej nie wpisuje się zupełnie w aparat 
pojęciowy wykorzystywany na Zachodzie.
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Załącznik B

Tłumaczenie ankiety na język polski

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Niniejsza ankieta stanowi część programu badawczego „Tajlandia – kultura i tożsamość” 
realizowanego przez Centrum Badań Społecznych i Analiz Uniwersytetu Kasetsart. Za-
praszam serdecznie do wzięcia udziału w naszym badaniu przez wypełnienia ankiety. 
Wypełnienie tego kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10–15 minut. Badania 
są anonimowe. Zebrany materiał badawczy będzie wykorzystany jedynie do celów na-
ukowych. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie i oddanie ankiety 
w zaklejonej kopercie naszemu współpracownikowi. W zamian za wypełnienie ankiety 
otrzymają Państwo pokrycie kosztów manipulacyjnych w wysokości 50 bahtów. Jeśli 
mają Państwo jakieś pytania lub sugestie, proszę o kontakt pod adresem e-mail: jelonad@
hotmail.com. W KAŻDYM PYTANIU PROSIMY O ZAZNACZENIE TYLKO JEDNEJ 
ODPOWIEDZI. Dziękuję bardzo za wzięcie udziału w badaniu.

1. Płeć: 
mężczyzna    kobieta 

2. Wiek: 
do 18 lat    18–30 lat    30–40 lat    40–50 lat    50–60 lat    powyżej 60 lat 

3. Wykształcenie:
podstawowe    średnie    wyższe 

4. Mieszkam w regionie:
Centralnym    Północnym    Północno-Wschodnim    Południowym 

5. Zawód: 
uczeń/student    rolnik    prywatny przedsiębiorca    bezrobotny  
urzędnik państwowy    inne 

6. Wykształcenie rodziców:
matka podstawowe    średnie    wyższe   
ojciec podstawowe    średnie    wyższe 
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7. Wyznanie:
buddysta theravada    buddysta mahayana    chrześcijanin    muzułmanin  
inne 

8. Twój ojciec jest/był:
buddystą theravada    buddystą mahayana    chrześcijaninem    muzułmaninem 
inne 

9. Mój ojciec mieszkał: 
w tej samej miejscowości co ja    w innej miejscowości, ale w tej samej prowincji  
w innej miejscowości i w innej prowincji    za granicą 

10. Czy twoje dzieci używają w domu poza językiem tajskim także języka: 
yuan    isaan lao    bahasa    pak thai    innego    nie mam dzieci 

11. W moim domu rodzinnym na ogół przygotowuje się ryż:
khao doi    khao niao    khao cak/khao suai    nie jemy w ogóle ryżu  
nie wiem 

12. Czy potrafi sz posługiwać się w podstawowym zakresie językiem:
yuan    isaan lao    bahasa    pak thai    angielskim    żadnym z wymienionych 

13. Za pierwsze królestwo tajskie uchodzi:
Angkor    Nanman    Pagan    Sukhotai 

14. Potrafi ę przeczytać podstawowe znaki pisma:
yawi    chińskiego    Tai Tham    Tai Khun    żadnego z wymienionych 

15. Rozpoznawalnym na całym świecie symbolem Tajlandii w mojej opinii jest:
król Bumiphol    piwo Singha    plaże i wyspy    rzeka Chaophraya 
premier Thaksin    żaden z wymienionych 

16. Czuję się przede wszystkim: 
Isaańczykiem    Khon Muang    Malajem    Azjatą 
mieszkańcem swojej wsi/miasteczka    buddystą    Tajem    chrześcijaninem   
muzułmaninem    nie ma to dla mnie znaczenia    inne 

17. Założycielem dynastii Chakri był:
Phraphutthayotfa Chulalok    Phraphutthaloetla Naphalai    Phranangklao     
Phrachomklao 
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18. Prowincja, w której mieszkam, jest w mojej opinii w porównaniu z innymi prowin-
cjami kraju:
zamożniejsza    uboższa    tak samo bogata    nie mam zdania  

19. Symbolem jednoczącym naród tajski jest w twojej opinii:
król    religia buddyjska    wspólna rasa    wspólny język    rząd    inne 

20. Khruba Srivijaya był mnichem w:
Isaanie    Chiang Mai    Krabi    Bangkoku 

21. Moje dzieci mają możliwość poznania w szkole oprócz języka tajskiego także języka: 
yuan    isaan lao    bahasa    pak thai    chińskiego    inne    nie mam dzieci 

22. Naród tajski istnieje w mojej opinii od:
zawsze         czasów Ayutthayi       panowania Chulalongkorna 
panowania Vajiravudha    rewolucji 1932 roku    inne   

23. Języka tajskiego nauczyli mnie:
rodzice    dziadkowie    szkoła    inne 

24. O przynależności do narodu tajskiego decyduje przede wszystkim:
kultywowanie tajskich tradycji i obrzędów    urodzenie w tajskiej rodzinie 
zamieszkanie na terytorium Tajlandii    posługiwanie się językiem tajskim  
czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym religijnym i politycznym Tajlandii  
inne 

25. Który język wydaje Ci się najbliższy tajskiemu:
chiński    wietnamski    laotański    khmerski    bahasa    birmański  

26. Czy masz bliższą lub dalsza rodzinę mieszkającą na stałe w:
Laosie    Birmie    Malezji    Kambodży    Wietnamie 

27. Czy mógłbyś poślubić obcokrajowca i wyjechać z Tajlandii na zawsze?
tak    nie    nie wiem 

28. Czy mógłbyś opuścić swą rodzinną prowincję i przenieść się na stałe do Bangkoku, 
jeśli wiązałoby się to z awansem fi nansowym?
tak    nie    nie wiem 

29. Wrogiem narodu tajskiego byli w mojej opinii:
Chińczycy    Francuzi    komuniści    Brytyjczycy    Khmerzy 
Birmańczycy 
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30. Tilokaraj był władcą:
Ayutthayi    Birmy    Lanna    Pattani    Angkoru 

31. Abdul Kadir Kamaruddin to: 
malajski poeta    polityk partii Chat Thai    arabski podróżnik 
ostatni sułtan Pattani 
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