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Król

Historia w dzisiejszej świadomości przybiera
nowe, ale bardzo zrozumiałe kształty. Niewiele
w niej miejsca na wydarzenia, które lepiej gdzieś
upchnąć w niepamięć. Marzeniem, przysłaniającym moment teraźniejszości, jest powrót do
dawnego królestwa Sihanouka. W miarę upływu
lat staje się ono mityczną krainą, w której dobry
król (premier, reżyser i aktor) sprawował łagodne
rządy nad miłującą pokój ludnością.
Tradycja, jak mawiają starzy i podobno bardzo mądrzy ludzie,
stanowi podstawę funkcjonowania każdego państwa. Bo nawet jeżeli wokoło wszystko się zmienia, i to tak gwałtownie i niespodziewanie, że nie sposób przewidywać przyszłości, nawet nie tej dalszej,
odległej o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale tej bliższej, leżącej niemal w zasięgu ręki, to musi przecież być coś lub ktoś potrafiący dać
poczucie stabilności, będący jak kotwica, która mocno trzyma się
prawdziwej albo, częściej, wyidealizowanej przeszłości. W jednych
krajach tą kotwicą jest prawo umocowane w przekazie religijnym,
prawo, które nadal wskazuje na różnicę między tym, co dobre, a tym,
co złe. Gdzie indziej znowu panuje obyczaj, może dla postronnych
dziwaczny i mało zrozumiały, dzięki któremu wiadomo, czego spodziewać się od własnego rządu, od sąsiadów bądź rodziców. Oby17
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czaj tworzony od setek lat, obrastający kolejnymi tabu, symbolami
i znaczeniami. Bez niego, jak mawiają starzy i podobno bardzo mądrzy ludzie, wszystko zamienia się w chaos, w którym gubi się podział na to, co dobre, i to, co złe.
Kotwicą może być też król. Jego portrety wiszące niemal w każdym miejscu w państwie nieustannie przypominają, że jesteśmy w monarchii, gdzie tradycja powinna stanowić część świadomości mieszkańców. Ale w Kambodży postać króla na fotografii nie jest zwyczajnym symbolem. Kambodża nie zawsze była monarchią i nie zawsze
król był głową państwa.
Kiedy w Phnom Penh wiosną 2000 roku patrzyłem na fotografie
króla Sihanouka, domyślałem się, że w rzeczywistości musi wyglądać na bardziej zmęczonego i zrezygnowanego. Skończył 78 lat, ale
na zdjęciach nie przedstawiano go bynajmniej jako czcigodnego starca,
lecz jako atrakcyjnego mężczyznę w średnim wieku. Chwyt znany
z sąsiedniej Tajlandii, lecz przecież nieobcy krajom związanym z zupełnie odmiennymi cywilizacjami.
Sihanouk miał zostać wówczas staro-nowym symbolem, którego
zadaniem było odtworzenie tożsamości kraju doświadczonego ludobójstwem, nieznanym wcześniej w jego historii. Miał przywrócić
nadzieję i przypomnieć o epoce dawnej stabilizacji, a może także
o czasach, gdy imperium Khmerów miało rzeGroteska, innym razem
czywiste powody do dumy. Jednak stary król
okrucieństwo i szalona
jakoś nie pasował do owego gorsetu-symbolu.
ideologia albo polityczny
Jego osobowość niejednokrotnie bowiem wyabsurd i beznadziejna
łamywała się z narzuconych mu ról. Odgrywał
bieda, okraszona jedynie
je za każdym razem w sposób nierzadko zdudrobiną nadziei. Sihamiewający nie tylko polityków z obcych
nouk wszystko przeżył.
państw, lecz i własnych poddanych, którzy widocznie nie bardzo rozumieli monarsze pozy i specyficzną kreatywność, dość typową dla wielu królów panujących w Azji.
Początkowo kierował nim zwykły kaprys czy banalny narcyzm,
później – stworzone we własnej świadomości poczucie misji. Jak do
tej pory wystąpił w czterech aktach swojego życia, przy czym każdy
z nich był opowieścią rzuconą na odmienne tło. Groteska, innym
razem okrucieństwo i szalona ideologia albo polityczny absurd i bez18
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nadziejna bieda, okraszona jedynie drobiną nadziei. Sihanouk wszystko przeżył. Doświadczył jednak tego, czego świadkami było niewielu mężów stanu. Stał się symbolem nie tylko swego państwa, ale do
pewnego stopnia i całego stulecia, w którym nadzieja i heroizm sąsiadowały z ideologicznym szaleństwem i masową zbrodnią.

I
Akt pierwszy był najpiękniejszy. Początek sięgał okresu, kiedy
potężna Francja była właścicielką mitycznych już dziś Indochin.
Dominacja idei francuskiej cywilizacji obejmowała przede wszystkim wykształconych urzędników i członków arystokracji. Europa była
synonimem tego, co sprawniejsze, bardziej wartościowe, co powinno wzbudzać zachwyt i skłaniać do posłusznego naśladownictwa.
Tylko niewielu było gotowych otwarcie przyznać, że panowanie
obcego państwa jest wyrazem polityki zwyczajnego złodziejstwa, lekko przysłoniętej przez zasłonę cywilizacyjnej misji. W latach trzydziestych XX wieku strefy wpływów na kontynencie azjatyckim
wydawały się trwałe. Ich fundamentem, obok wojska czy przysłanych z daleka białych urzędników administracji, była także bardzo
wpływowa grupa ludności krajowej zainteresowana utrzymaniem
status quo. Najbardziej lojalni znajdowali się najczęściej pod największym wpływem zachodniej kultury. Chętnie powoływali się na wyświechtany już wtedy slogan o dobroczynnej obecności poczciwej
Europy. Sam Sihanouk wychowany został w szacunku i posłuszeństwie wobec tradycji doskonałej Francji, od zawsze biegle władał francuskim, potrafił zachować się na salonach, naśladując styl podziwianych rodaków Moliera, Baudelaire’a i Maupassanta. Nie był naturalnym następcą tronu, ale Francuzi upatrzyli sobie na monarchę
właśnie jego, zakładając, że będzie doskonałym wykonawcą ich dalekosiężnych planów, które bynajmniej nie obejmowały kwestii niepodległości. Czasy były dla Francji ciężkie, a pokusy samodzielności
dla króla ogromne. W roku 1941 Europa była bowiem pochłonięta
czymś bardziej skomplikowanym aniżeli sytuacja w Indochinach.
Niemniej jednak słowo „wolność” wydawało się wtedy czymś wyso19
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ce niestosownym. Sihanouk był młodzieńcem niezwykle oddanym
swym patronom, nieskorym do szybkich decyzji nawet wtedy, gdy
Japończycy po wkroczeniu do Kambodży ogłosili jej niepodległość.
Swoją władzę wykorzystał natomiast w dość nietypowy sposób. Podczas faktycznej nieobecności swych francuskich protektorów Sihanouk ogłosił się niespodziewanie obrońcą prastarej tradycji i zlikwidował w państwie to, co uznawano za europejskie nowinki – zastąpienie
dotychczasowego kalendarza lunarnego kalendarzem gregoriańskim
czy romanizację dawnego alfabetu khmerskiego. Sukces okazał się długotrwały – do dziś język khmerski, w przeciwieństwie chociażby do
zreformowanego przez Francuzów wietnamskiego, posługuje się tym
samym co dawniej pismem, a kalendarz lunarny stosowany jest równolegle z gregoriańskim.
Powrót Francji do kolonii indochińskich powitał król ze spokojem. Tuż po wojnie warunki w Kambodży nie sprzyjały gwałtownym ruchom. Nie wolno było zbyt wiele ryzykować. Ale kilka lat
później francuskie wychowanie musiało wreszcie ustąpić deklarowanej miłości do ojczyzny. Nietrudno było wówczas zauważyć, że
epoka europejskich imperiów dobiega końca i należy przygotować
odpowiednią scenę i rolę dla samego siebie. Zaczęła się prawdziwa
gra. Sihanouk ogłosił królewską krucjatę, która miała prowadzić kraj
ku niepodległości. Zdymisjonował rząd, a samego siebie mianował
premierem. Zainicjował dobrze przygotowaną akcję propagandową
w kraju i za granicą. Moment był dobrze trafiony. Francja nie miała
siły ani już chyba wielkiej ochoty, aby po licznych politycznych klęskach nadal sprawować rządy w Kambodży. Sihanouk został królem
wolnego państwa. Jednak dość niespodziewanie po odejściu Francji
w 1953 roku oficjalnie obwieścił swoim poddanym, że abdykuje. Nie
będzie już półbogiem niczym dawni władcy, czczonym przez mieszkańców khmerskiej wsi i opiewanym przez zawodowych poetów.
Stanie się po prostu zwykłym obywatelem, mającym te same prawa
i obowiązki. Dodatkowo przyrzekł jeszcze uroczyście, że już nigdy
na tron nie wróci.
Naturalnie czas udowodnił starą tezę, że uroczyste przysięgi są
niezwykle szczere jedynie na początku. Potem ich interpretacja ulega pewnym modyfikacjom, po to jedynie aby ich autorzy byli w sta20
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nie dotrzymać kroku niespodziewanym paroksyzmom historii. Niemniej jednak późniejsi badacze królewskich dziejów zgodnie przyznali, iż ówczesna abdykacja była politycznym majstersztykiem.
Uchwalona konstytucja redukowała bowiem faktycznie rolę monarchy, zostawiając mu jedynie splendor pałacowego przepychu. Sihanouk chciał czegoś więcej, być może kierowany tajemniczą, sobie
tylko znaną miłością ojczyzny lub też swoim nieskończenie twórczym ego, które musiało realizować się na najbardziej nieoczekiwanych polach działania. Tak więc do zwołanych naprędce wyborów
powszechnych ekskról stanął na czele utworzonej Socjalistycznej
Wspólnoty Ludowej. Niewiele trzeba było politycznej przenikliwości, żeby przewidzieć zwycięstwo królewskiej partii. Tajemnicze hokus-pokus nad urnami sprawiło, że było to zwycięstwo przygniatające. Sihanouk miał pełną kontrolę nad państwem, podczas gdy jego
ojciec – Norodom Suramarit – zaczął sprawować tytularną jedynie
funkcję króla Kambodży. Pojawiły się jednak liczne polityczne pęknięcia. Okazało się, iż nie wszyscy z zachwytem przyjmują pomysły
dawnego monarchy. Wyborom towarzyszyła przemoc, która wiele
lat później stała się zasadą prowadzenia wszelkiej polityki w państwie. Jeszcze pod koniec lat 50. nic nie zapowiadało tragedii, wprost
przeciwnie – nadchodził wspaniały okres politycznej operetki.
Najpierw Sihanouk odkrył w sobie ogromEkskról poczuł w sobie
ny talent oratorski. Pewnego dnia zwołał poliniezwykłą moc twórczą
tycznych malkontentów do pałacu królewskiei zabrał się do reżyserii
go, gdzie wygłosił trzygodzinną mowę, powai aktorstwa. Wszelką
lając przeciwników na kolana. Dodatkowo,
pomocą służyła mu cała
żeby utrwalić dobitniej słowa Genialnego Orarodzina, a także wszyscy
tora w głowach zaproszonych gości, nakazał,
oficjele, nie wyłączając
by straż pałacowa solidnie wszystkich obiła, gdy
samej armii.
chyłkiem wymykali się do domów. Od tego
czasu nikt już nie miał odwagi stanąć w oratorskie szranki z dawnym monarchą.
Kolejne hobby Sihanouka to dość pospolite jeździectwo, a następnie bardziej lub mniej wyrafinowana żurnalistyka. Ale i one musiały jednak ustąpić kolejnej pasji – filmowi. Ekskról poczuł w sobie
niezwykłą moc twórczą i zabrał się do reżyserii i aktorstwa. Wszelką
21
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pomocą służyła mu cała rodzina, a także wszyscy oficjele, nie wyłączając samej armii. W jednym z najbardziej znanych filmów, Apsara
(Boska Nimfa), gdzie miłość osobista wchodzi w konflikt z poczuciem misji wobec ojczyzny, główną rolę odgrywał sam Minister Spraw
Zagranicznych, a sceny batalistyczne kręcono z użyciem jak najbardziej prawdziwego wojska i całej floty helikopterów. Gdzieś w tle
migały luksusowe limuzyny i przepych królewskich rezydencji.
Oczywiście sam Sihanouk nie odmawiał zagrania głównych ról
w powstających produkcjach. Wierni poddani podziwiali go jako
Ducha Lasu lub Mężnego Generała, wzorzec cnót obywatelskich.
Zorganizowano światowe premiery filmów, które – tak się jakoś
dziwnie złożyło – spotkały się z niezbyt życzliwym przyjęciem zagranicznych polityków. Sihanouk, bynajmniej nie zniechęcony, nakazał
wobec tego utworzenie dość specyficznej konkurencji względem
Cannes i w niedługim czasie otwarto Festiwal Filmowy w Phnom
Penh. Dwukrotnie, w 1967 i 1969 roku, Wielki Reżyser, rzecz jasna
ku swemu wielkiemu zdumieniu, zdobywał pierwsze nagrody. Jego
produkcje pod względem ilości mogą konkurować jedynie z twórczością najbardziej płodnych reżyserów z indyjskiego Bollywood,
produkujących fabułę na kilogramy. W ciągu zaledwie trzech lat zdołał nakręcić dziewięć filmów. Świat jego imaginacji stał się wreszcie
marzeniem dla innych. Ckliwy dramat, sceny z prastarej mitologii,
kult komiksowego bohaterstwa i celuloidowe zwycięstwo sprawiedliwości zastąpiły, przynajmniej w świadomości widzów, szarą biedę i gigantyczną korupcję w realnym życiu. W jakiś sposób Sihanouk
nawiązywał do historii khmerskiego imperium, w którym władcybogowie raczyli swych poddanych scenami z mitologii hinduizmu.
I tam, i tutaj wszechmocne bóstwa lub dzielni herosi tworzyli inny
poziom egzystencji, ciekawej i sprawiedliwej, w odróżnieniu od tej,
której śmiertelni muszą doświadczać każdego dnia.
Czas na filmowe hobby nie był, niestety, idealny. W sąsiednim
Wietnamie trwała wojna, siły Vietcongu nierzadko urządzały rajdy
do Kambodży. Kraj stał na politycznym rozdrożu. Na nieszczęście
Sihanouk po rezygnacji z tronu abdykował również ze świata niemiłych, ale jak najbardziej prawdziwych zdarzeń. Dawni władcy żyli,
co prawda, na pograniczu mądrości religijnej tradycji, uosabianej
22
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w mitach, i dość krwawej rzeczywistości, niemniej jednak szczęśliwie udawało im się odróżniać to, co było fikcją, od tego, co naprawdę zdarzało się w królestwie realnych faktów. Sihanoukowi owo rozróżnienie sprawiało jednak pewien kłopot. W wolnych chwilach
wracał niechętnie do polityki, próbując poddać ją obróbce reżyserskiej, ale rezultaty jego prób były wyraźnie chybione.
W latach 60. oprócz zaszczytnej funkcji Wielkiego Reżysera grał
także, mniej już chyba przyjemną, rolę premiera, a po śmierci ojca
stał się faktyczną głową państwa. Państwa będącego królestwem, tyle
że dość specyficznym, jako że nie było już w nim żadnego panującego króla, albowiem Sihanouk, zgodnie ze swoją obietnicą, na tron
na razie nie wrócił. Za swych największych wrogów uznał Stany Zjednoczone i Tajlandię, czym przysporzył sobie sympatię ówczesnego
ZSRR, który bardzo liczył na jego rolę w sporze z Zachodem. Początkowo Sihanouk popierał komunistyczny Wietnam i wyraźnie
faworyzował rodzime ugrupowania lewicowe, lecz po pewnym czasie zmienił zupełnie front, oskarżając ludzi lewicy o wszystko, co
najgorsze. Z konieczności zwrócił się do armii, tym razem nie z prośbą
o statystów do filmu, ale o jak najbardziej rzeczywistą militarną pomoc w walce z komunistami. Jego pozycja w państwie nie była tak
silna jak dawniej. Powoli dobiegała końca historia operetkowego
królestwa, w którym zamiast króla panował premier robiący w branży
filmowej. Coraz więcej osób miało dość jego filmów i jego rządów.
W marcu 1970 roku generał Lon Nol z pomocą Amerykanów
dokonuje zamachu stanu, obalając Sihanouka, który w tym czasie
bawi we Francji. Były król, były premier i były reżyser zostaje zaocznie skazany na karę śmierci. W kraju wybucha wojna domowa, w której giną setki tysięcy ludzi, przy czym jest to i tak dopiero preludium
do totalnej eksterminacji mającej nadejść kilka lat później. Sihanouk
znajduje schronienie w Pekinie, skąd sprawuje nominalnie władzę
nad walczącymi z wojskową juntą Czerwonymi Khmerami, którym
zresztą sam nadał po francusku najbardziej kojarzony obecnie krwawy przydomek – Khmer Rouge. Kończy się pierwszy akt nieprawdopodobnego spektaklu XX-wiecznej Kambodży z Sihanoukiem w roli głównej.
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II
W akcie drugim pojawiają się zupełnie nowi aktorzy, zmienia się
całkowicie nastrój, polityczna operetka ustępuje dramatowi – wydarzeniom najbardziej tragicznym w dziejach państwa. Sihanoukowi
przypadła rola drugorzędna – rola biernego obserwatora, nie zawsze
potrafiącego dobrze oceniać sytuację. W Pekinie postawił na Czerwonych Khmerów, co wówczas wydawało się wyjściem rozsądnym,
jako że stanowili oni jedyną siłę zbrojną mogącą konkurować z panującym reżimem. W kraju panował całkowity chaos. Wojskowi,
mimo ogromnej pomocy Stanów Zjednoczonych, nie byli w stanie
pokonać komunistycznej partyzantki. Wszechwładna korupcja, chciwość oficerów wyciskających z kraju co tylko się da, brak jakiejkolwiek nadziei na stabilną sytuację, a wreszcie niekończąca się wojna
domowa, na razie toczona w głębokim interiorze – wszystko to sprawiało, że Czerwoni Khmerzy cieszyli się coraz większym poparciem,
i to nie tylko wśród zdesperowanych biedą chłopów, ale także wśród
zmęczonej chaosem inteligencji. Bardzo wątpliwe, iżby Sihanouk znał
dokładnie pomysły ideologiczne Pol Pota i jego przyjaciół. Być może
plany zbudowania „nowej cywilizacji szczęśliwości” od samych podstaw wydawały mu się jakimś chorym rojeniem powstałym w czasie
winnej libacji w jednej z francuskich kafejek, odwiedzanych przez
Pol Pota i Ieng Sary’ego – wielkich braci ideologów, którzy kiedyś
pobierali nauki w odległej Europie. Któż się zresztą wtedy spodziewał, że owe europejskie nowinki o doskonałym społeczeństwie kilkadziesiąt lat później przybiorą upiorną formę? Sihanouk znał Francję i wiedział, że modne koncepcje, czasami szokujące postronnych,
są jedynie rozrywką umysłu, fantazmatem będącym produktem skrzywionych pojęć o sprawiedliwości. W Europie Zachodniej krążyły po
literackich salonach, pojawiały się w literaturze, miały pewien odzew społeczny, jednak w żaden sposób nie tworzyły jakichś stałych
fundamentów cywilizacji. Były modą, może szaloną i głupią, ale po
prostu modą, która powoli mijała. Co prawda komunistyczne oddziały partyzanckie funkcjonowały już od wielu lat w najbardziej
zapadłych miejscach Kambodży i faktycznie stawały się solidnym
militarnym argumentem w ideologicznym sporze, lecz przecież nikt
24
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nie mógł podejrzewać, że owe paryskie rojenia mają swój bardzo
dokładny czerwono-khmerski plan realizacji.
W 1973 Sihanouk wraz ze swą małżonką pojawił się na krótko
na terenie Angkoru, symbolu wspaniałości dawnego państwa. Aby
podkreślić swe ideowe afiliacje z Czerwonymi Khmerami, którzy
kontrolowali tę część kraju, Sihanouk wystąpił w tradycyjnej zgrzebnej szacie wieśniaczej, ostentacyjnym stroju żołnierzy Pol Pota. Kolejny występ ekskróla i ekspremiera był zarazem nową rolą dla aktora i reżysera. Sihanouk stał się członkiem swego ludu. Niewątpliwie
miał nadzieję, że w nowym przebraniu obejmie raz jeszcze ster państwa, tym razem nie jako człowiek klanu królewskiego czy zręczny
polityk, ale jako swój wśród swoich, chłopski wódz stojący ramię
w ramię z narodem przeciwko imperializmowi. Nowy wizerunek
musiał mu się bardzo podobać. Sihanouk czekał na dalszy ciąg spektaklu w Pekinie, kończącym właśnie krwawą przygodę z rewolucją
kulturalną. Być może uważał się jeszcze za wytrawnego gracza, który
przewiduje koniec skomplikowanej gry w tej części Azji, być może
wierzył, że poparcie Chińczyków zapewni mu odpowiednią pozycję
w przetargach z Pol Potem, a może był po prostu raz jeszcze Wielkim Reżyserem pragnącym mądrze rozegrać dobrze zapowiadającą
się dla niego partię. Niewykluczone, że nawiedzająca go nieustannie
idea wirtualnej rzeczywistości znowu przesłoniła realny jak zwykle
bieg wydarzeń. Był jednak przygotowany do wejścia na scenę, którą
według swego mniemania znał tak dobrze jak mało kto w Azji.
Tymczasem Amerykanie z niechlubną miną pokonanych w walce z Vietcongiem wrócili do domu. Jakiś czas później resztki wojska
Wietnamu Południowego poddały się w Sajgonie. Droga była oczyszczona. Pol Pot mógł wreszcie wkroczyć do stolicy, Phnom Penh,
wolnej od generałów Lon Nola. Witali go wszyscy. To była radość
końca wojny domowej, końca wszechogarniającego chaosu i głodu,
amerykańskich bomb spadających na obozy wojsk Vietcongu w Kambodży, przemocy w żołnierskich mundurach. Nadzieja, że nareszcie
jest się u siebie, że może się samemu kształtować historię bez pomocy obcych. Sihanouk, najprawdopodobniej pełen zapału i naprawdę
szczęśliwy, oznajmił uroczyście zwycięstwo nad siłami imperializmu.
W 1975 roku wracał z wygnania do kraju.
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Po bardzo krótkiej euforii i sakramentalnych podziękowaniach
kierowanych do przywódców partii, nazywanych jeszcze wówczas
bratnimi, nastał czas oczekiwania. Co teraz? Jak spożytkować od dawna
oczekiwane zwycięstwo? Jaką rolę przeznaczyć dawnemu władcy,
obecnie gorliwemu poplecznikowi zwycięzców – Sihanoukowi? Kogo
ukarać, a kogo nagrodzić? I wreszcie – czym w ogóle jest owa niezwykła ludowa rewolucja?
Odpowiedź przyszła dość szybko. Sihanouk przekonał się, że
Czerwoni Khmerzy nieskorzy byli do realizowania jego zamierzeń,
zresztą nie do końca sprecyzowanych. Występując pod wybraną przez
siebie nazwą Angkar, czyli Organizacja, i nazywając samych siebie
„braćmi”, opracowali plan totalnej redukcji społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym nie było miejsca dla wykształconej według francuskich wzorów inteligencji – do grupy tej dołączyli później urzędnicy, zamożniejsi chłopi i wreszcie szeroko rozumiana grupa wrogów rewolucji. Wszystkich zaliczono do specjalnej kategorii czwartej,
przeznaczonej do całkowitej likwidacji. Łącznie wymordowano ponad milion osób, chociaż mówi się również o trzech milionach.
Były król i premier nie został oczywiście wodzem rewolucji
w Kambodży. Początkowo sprawował tytularną jedynie funkcję głowy państwa, później złożył rezygnację, być
Choć musiał wiedzieć
może wymuszoną przez nowych ideologów. Już
o rewolucji kulturalnej,
po kilku miesiącach władzy Organizacji umieszgloryfikującej postać
czono go w dawnym pałacu królewskim. Stopniepiśmiennego chłopa,
niowo mordowano jego dzieci, wnuków, kunie skojarzył, że rewolucja
zynów, krewnych, całą rodzinę. Naturalnie
Czerwonych Khmerów jest
wszystkie ofiary zaliczono do klasy czwartej.
przedłużeniem wcześniejSihanouk przeżył. Nie wykonano wyroku
szego eksperymentu
śmierci na prośbę sympatyzujących z CzerwoKraju Środka.
nymi Khmerami ludowych Chin. Mógł być jeszcze przydatny. Przyszłość pokazała, że Chińczycy się nie mylili.
Dawny poplecznik władzy Czerwonych Khmerów, sam wcześniej
rojący o chłopskiej rewolucji i walce z imperializmem, miał dużo
czasu, aby medytować nad kolejną, najbardziej złowieszczą tym razem porażką. Chociaż osobiście przebywał kilka lat w kraju przewodniczącego Mao i musiał wiedzieć cokolwiek o rewolucji kultu26
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ralnej, gloryfikującej postać niepiśmiennego chłopa jako najwyższy
ideał, nie skojarzył w żaden sposób, że rewolucja Czerwonych Khmerów jest po prostu przedłużeniem, tyle że bez porównania bardziej
krwawym i szalonym, wcześniejszego eksperymentu Kraju Środka.
Znów własna wizja rzeczywistości nijak się miała do świata realnych
wydarzeń. Sihanouk, jak nigdy wcześniej, ale i już nigdy potem, nie
był tak bezsilny. Coraz bardziej musiał liczyć na innych niż na siebie.
W trzecim akcie ponownie wkroczył na scenę polityczną Kambodży. Tym razem jako gracz, któremu warunki gry dyktują silniejsi.
Jak to zwykle w historii.

III
Czerwoni Khmerzy starali się rozszerzyć swe panowanie na sąsiedni Wietnam. Uderzyli w nutę plemienno-nacjonalistyczną, kolejny jakościowo składnik wielkiego eksperymentu. Dawny przyjaciel stał się wrogiem, część zaś jego ziemi miała być rdzennym terytorium khmerskim. Krwawe potyczki na coraz większych obszarach
przygranicznych musiały wywołać reakcje Wietnamu. W 1979 roku,
w ciągu zaledwie dwóch tygodni, wietnamskie oddziały usunęły
z Phnom Penh wszechobecną Organizację. Pol Pot ze swymi zwolennikami zbiegł do interioru. Nikt z nich nie miał jednak najmniejszego
zamiaru przyznać się do klęski. Z kolei mianowane przez Wietnamczyków nowe władze w osobach Hun Sena i Heng Samrina wydawały
się dziwnie znajome. Obydwaj byli wcześniej funkcjonariuszami Angkaru odpowiedzialnymi za realizację Wielkiego Eksperymentu. Po kilku
latach, w dość niejasnych okolicznościach, opuścili szeregi Czerwonych Khmerów. Być może współudział w zbrodniach osiągnął dla
nich ową masę krytyczną, która każe wątpić w rację wyznawanej
ideologii. Tym razem byli przygotowani na przyjęcie zasad kolejnej
rewolucji, podobno bardziej sprawiedliwej aniżeli poprzednia.
Skończył się czas ludobójstwa, ale wcale nie nastał czas pokoju.
Czerwoni Khmerzy okazali się za słabi, aby bronić władzy, ale zbyt
silni, żeby dać się całkowicie pokonać. Stacjonujące w kraju wietnamskie wojska nieustannie zaangażowane były w wojnę partyzancką.
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Czas chaosu trwał nadal. Tymczasem wypadki w Kambodży, zwanej
wówczas Socjalistyczną Kampuczą, zaniepokoiły poważnie Chiny,
Tajlandię, Stany Zjednoczone i parę jeszcze innych krajów. Szalone
rządy Czerwonych Khmerów nie budziły bowiem aż takiego zaniepokojenia jak obecność Wietnamczyków. Po raz kolejny wywołano
do politycznej gry Sihanouka. Tym razem, za namową Chińczyków,
miał stanąć na czele opozycji w stosunku do nowego rządu w Phnom
Penh. Co ciekawe, w swojej kolejnej politycznej konfiguracji został,
przynajmniej nominalnie, zwierzchnikiem Czerwonych Khmerów,
którzy – obok kilku innych ugrupowań militarnych – tworzyli nową
falę uderzeniową przeciwko Wietnamczykom.
Nie wiadomo, co naprawdę odczuwał wówczas Sihanouk. Być
może zniszczył wszelkie podszyte etyką pytania własnym poczuciem
misji – tym razem jako Mąż Opatrznościowy, prowadzący kraj ku
kolejnej epoce niepodległości. A może po prostu nie myślał już na
serio, starając się, żeby jakoś być użytecznym na scenie politycznej
pachnącej totalnym absurdem. W tym samym bowiem czasie brat
numer jeden Organizacji – Pol Pot – wraz ze
Amerykanie podzielili
swymi braćmi w ideologii, uzyskał solidne poCzerwonych Khmerów na
parcie zarówno Chin, jak i Stanów Zjednoczodwie grupy – dobrą
nych, nieprzejednanych wrogów Wietnamu.
i złą. Można się domyśAmerykanom jakoś nie przeszkadzała świadolać, że polityczni listonomość, że dokonuje się eksperymentu opartego
sze przynosili corocznie
na ideologii najbardziej radykalnego komuni15 milionów dolarów
zmu w XX stuleciu. Antywietnamska opozycja,
zawsze pod
w której dominowali Czerwoni Khmerzy, uzywłaściwy adres.
skała nawet miejsce w Narodach Zjednoczonych, gdzie potępiała publicznie agresję wietnamską i broniła szlachetnej idei suwerenności narodów. Aby jednak nieco przyhamować wzrost
wskaźnika absurdu, Amerykanie, zgodnie z zasadą dobrego westernu,
podzielili Czerwonych Khmerów na dwie grupy – jedną dobrą, drugą
złą. Wszelka pomoc była oczywiście przeznaczona dla grupy pierwszej. Można się tylko domyślać, że polityczni listonosze przynosili corocznie 15 milionów dolarów zawsze pod właściwy adres.
Pozycja Sihanouka była tylko pozornie coraz lepsza. Mąż opatrznościowy przemieniał się powoli w narodowy symbol, tyle że nie
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mający realnej władzy. Po koniec lat 80. Wietnamczycy mieli już
dość. Potworna bieda u siebie w kraju, izolacja międzynarodowa,
niezrealizowanie do końca dominacji nad Kambodżą vel Kampuczą
zmusiły ich do odwrotu. Formalnie Khmerowie znów stali się niepodlegli. Mogli organizować wolne wybory, rozwijać coś na kształt
gospodarki, wyznawać w miarę swobodnie buddyzm. Władza wróciła do starych rewolucjonistów. Był wśród nich Hun Sen, tym razem występujący jako gorący patriota w niepodległym państwie, przemianowanym już oficjalnie z Kampuczy na Kambodżę. Jego liczni
przyjaciele, o bardzo nieciekawej przeszłości, zapełnili kadrę wojskową, administrację i sądy. Pojawili się także zapomniani do tej pory
rojaliści, a także tajemniczy politycy o proweniencji buddyjskiej. Po
raz kolejny doszło do zmiany sojuszy. Tym razem Czerwoni Khmerzy stali się dla Sihanouka wrogami. Wojna domowa trwała.

IV
W czwartym akcie Sihanouk wrócił na stare miejsce. Po wygranych wyborach, zbojkotowanych zresztą przez Czerwonych Khmerów, uzyskał tekę premiera. W kilka miesięcy później doszło do wiekopomnego wydarzenia. W 1993 roku Kambodża stała się raz jeszcze
królestwem, a dawny król, premier, reżyser, zwolennik Czerwonych
Khmerów, przywódca antywietnamskiej opozycji, potem znów premier, po raz kolejny zasiadł na tronie. Niestety, tym samym złamał
daną obietnicę, iż królem nigdy już nie będzie. Okazało się jednak, że
niektóre żywe symbole nie wychodzą tak łatwo z użycia, zwłaszcza
wtedy gdy staną się czcigodnymi patriarchami godnymi królewskiej
korony. Sihanouk musiał ją przyjąć. Dla dobra państwa.
Premierem został niezatapialny Hun Sen, zawodowy rewolucjonista, który nie omieszkał przypominać wszystkim o swym powołaniu i szczytnych hasłach patriotyzmu oraz miłości ojczyzny. Obok
siebie miał zawsze lojalnych komendantów, dawniej będących braćmi ideologami o dalszych numerach, później wyzwolicielami kraju
na wietnamskich czołgach. Na swoje nieszczęście musiał się dzielić
władzą z rojalistami, którzy jakimś niebywałym zrządzeniem losu
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jeszcze istnieli.
Północ kraju znajdowała się nadal pod władzą Czerwonych Khmerów. Co pewien czas król Sihanouk i premier Hun Sen decydowali
się na krótkotrwałe rozejmy w wyniszczającej wojnie. Czerwoni
Khmerzy tymczasem stopniowo przekształcali się z żołnierzy w biznesmenów. Zaczęli zarabiać miliony dolarów na karczowaniu dżungli i eksporcie drewna do sąsiedniej Tajlandii, prawdopodobnie mieli
także swoją dolę w szmuglu narkotyków. Pieniądze, przeklęty symbol cywilizacji, potępiony przez Organizację i całkowicie zakazany
podczas Wielkiego Eksperymentu, pokazały prawdziwą siłę. W takiej sytuacji zbrojna walka o ideę stała się jakby mniej pociągająca.
Swoją rolę odegrało też zmęczenie doskwierające starzejącym się funkcjonariuszom Angkaru. Także coraz częściej obiegające świat pogłoski o śmierci brata numer jeden, Pol Pota, nie przyczyniały się bynajmniej do wzrostu morale żyjących bojowników. Dalsza walka zbrojna nie wydawała się już najlepszym rozwiązaniem.
Traf chciał, że historia podarowała Czerwonym Khmerom odpowiedni moment do formalnej kapitulacji i złożenia broni. Ich dawny człowiek, znany wszystkim Hun Sen, odkrył tajemnicze knowania rojalistów, o których oni sami prawdopodobnie nie mieli pojęcia, i dokonał w zręczny sposób zamachu stanu, zwanego (podobnie
jak i gdzie indziej, i kiedy indziej) odnową moralną państwa. Tym
razem członkowie elity mieli wspólne poglądy i wyjątkowo zgodne
doświadczenia historyczne. Nowym hasłem stało się pojednanie narodowe. Dość już wyniszczającej wojny z Czerwonymi Khmerami –
zamiast trybunałów sprawiedliwości, osądzających dawną przecież
historię, wzajemne uściski rąk i ciepłe słowa o przebaczeniu. Trzeba
było jedynie porzucić dotychczasową partyzantkę i obiecać solenną
poprawę. W nagrodę można było otrzymać niezłą gratyfikację finansową, przydział ziemi, przyzwoitą posadę w administracji, w wojsku lub policji. Na dowódców czekały generalskie szlify. To naturalnie propozycja kusząca dla każdego zmęczonego nieustanną wojną
człowieka. W takiej sytuacji większość Czerwonych Khmerów stała
się gorącymi zwolennikami idei pojednania. Jedynie nieliczni, którzy nieco spóźnili się z hołdami dla nowego-starego rządu, zostali
przykładnie ukarani. Ale – wbrew pozorom – idea Hun Sena nie
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wzbudziła protestu wśród mieszkańców Królestwa Kambodży. Dla
co najmniej połowy z nich, mających niewiele ponad 18 lat, czasy
Wielkiego Eksperymentu czy wietnamskiej okupacji to rzecz znana
jedynie z opowiadań. Dla innych to trauma, o której chcieliby, ale
chyba na próżno, zapomnieć.
Przyglądając się wielu starszym Khmerom, mimowolnie zadaje
się pytanie – czy ten lub ów był szczerym wyznawcą szalonej ideologii, czy też jej ofiarą. Ściskając dłoń, nie mamy pewności, czy nie
witamy się z seryjnym mordercą lub Bogu ducha winnym kułakiem
zmuszonym do pracy w komunie Organizacji. Zresztą nawet ci, którzy przyznają, iż należeli do Czerwonych Khmerów, twierdzą najczęściej, że pełnili funkcję sanitariuszy. Pewnie po przesłuchaniach
większości z nich okazałoby się, że Angkar Czerwonych Khmerów
był jedynie organizacją dobrowolnych medyków niosących pomoc
bardzo nielicznym żołnierzom.
Historia w dzisiejszej świadomości przybiera nowe, ale bardzo
zrozumiałe kształty. Niewiele w niej miejsca na wydarzenia, które
lepiej gdzieś upchnąć w niepamięć. Marzeniem, przysłaniającym
moment teraźniejszości, jest powrót do dawnego królestwa Sihanouka. W miarę upływu lat staje się ono mityczną krainą, w której
dobry król (premier, reżyser i aktor) sprawował łagodne rządy nad
miłującą pokój ludnością. Bardziej wiekowi Khmerzy wierzą, że był
to najdoskonalszy okres ich życia. Zabawna operetka jest bowiem
o niebo lepsza od krwawego dramatu, zwłaszcza gdy samemu jest się
w nim aktorem, i to wbrew swojej woli. To wszystko, co zostało po
dwudziestu przeszło latach najświeższej historii, stało się światem,
który trzeba urządzać od samych podstaw. Gospodarczo, politycznie, administracyjnie. Przede wszystkim należy jednak skonstruować
jakieś w miarę sensowne etycznie normy dla tych, którzy przeżyli,
i dla tych, którzy urodzili się już później. Na to jednak potrzeba czasu. Dużo czasu, zwłaszcza wtedy gdy codzienna egzystencja jest
ogromnie nędzna i ciągle niepewna i mało kto myśli o surowych trybunałach sprawiedliwości. Większość Khmerów wolałaby raczej
utworzenie czegoś na wzór południowoafrykańskiej „Komisji Prawdy i Pojednania”, aby zapewnić sobie i rodzinom absolutne minimum
spokoju. Przynajmniej na najbliższe lata. Albowiem bracia ideolodzy
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nie odeszli na zawsze. Khieu Samphan, brat numer dwa, oraz Ieng
Sary, brat numer trzy, spokojnie dożywają swych dni na zachodzie
kraju. Są wielcy i nietykalni. Podobnie jak wielu Czerwonych Khmerów złożyli broń, ale nie porzucili swojej ideologii. Być może w sytuacji zagrożenia będą znów próbowali wprowadzić jakąś mutację
Wielkiego Eksperymentu.
Panujący w kraju buddyzm mówi o życiu jako ciągu zdarzeń przepełnionych cierpieniem. Żadna ludzka siła nie jest w stanie usunąć
cierpienia tworzącego sam fundament egzystencji. Po ludzku pojęta
sprawiedliwość może zostać uznana za chęć dokonania zemsty wywołującej falę dalszej przemocy. W ostatecznoKrólewski patriarcha nie
ści ci, którzy sądzą i karzą, wpadają w sieć niemiał już złudzeń. Przeżył
ustannych narodzin. Coraz liczniejsi buddyjscy
prawie wszystko, co było
mnisi kierują więc uwagę ku temu, co wieczne,
do przeżycia, poznał
a nie tymczasowe. Ale za kilka, kilkanaście, kilwszystkich, których
kadziesiąt lat pragnienie sprawiedliwości znów
można było poznać.
odżyje. Bo chyba jest ono czymś, co przekracza wszystkie granice, kultury i wierzenia.
Królewski patriarcha nie miał już złudzeń. Przeżył prawie wszystko, co było do przeżycia, poznał wszystkich, których można było
poznać. W jednym z wywiadów powiedział: „Nasz naród liczył osiem
milionów ludzi. W czasie 20-letniej wojny zginęły cztery miliony.
Kraj nad Mekongiem to dziś zniszczona i zdziczała kraina”. Sam rozumie, że jego wpływ na polityczną rzeczywistość jest niewielki.
Mocno schorowany i czekający cierpliwie na śmierć jest mimo wszystko symbolem nadziei dla wielu Khmerów. Czwarty i ostatni akt jego
życia nie jest znaczony już ani polityczną operetką, ani krwawym
dramatem, ani wiarą w wirtualną rzeczywistość. Jest smutek, ale
i odrobina nadziei.
Kambodża była kiedyś wspaniałym państwem. Angkor Wat zbudowany na żyznej glebie hinduizmu i buddyzmu nie miał sobie równych w tej części świata. Doskonałość świątyń nie ustępowała doskonałości ceremoniału. Tysiące, dziesiątki tysięcy kapłanów składało ofiary bogom zstępującym ze świętej góry Meru i błagało
o pomyślność na następne tysiąclecia. Na dworze panował dostojny
sanskryt – język starożytnej kultury Indii. Dziedziczni niewolnicy,
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przepysznie zaprojektowane pałace i domy, umiejętnie skonstruowane zbiorniki wodne dla rolnictwa, wygodne drogi, ułożeni dworzanie, intrygująca etykieta arystokracji. Perfekcja smaku urzeczywistniona w kamieniu, obyczajach i ceremoniale. Kosmiczne symbole
religii obecne w każdym aspekcie życia. Potem wszystko zniknęło.
Pozostał jedynie kamienny kompleks Angkoru, częściowo pożarty
przez dżunglę.
W latach 90. nastąpiła reinkarnacja czasów doskonałych. Na chwilę jedynie i przede wszystkim dla turystów mających cenne dla kraju
dewizy. Były kolorowe orszaki słoni pokrytych drogimi kapami i niosących królewskich dworzan, były procesje najprzedniejszych rumaków kierowanych przez dzielnych oficerów kawalerii, byli grajkowie, służba i niewolnicy. Pojawili się też czcigodni buddyjscy mnisi
w pomarańczowych szatach. Wszyscy słyszeli muzykę i czuli słodki
zapach kadzidełek. Może chociaż na moment uwierzyli, że są spadkobiercami kultury stworzonej przez Wielkich Khmerów – władców
takich jak Surjawarman II i Dżajawarman VII. A może też pomyśleli,
że panujący król Sihanouk jest nie tylko miłym sercu symbolem widocznym na portrecie, ale jakimś tajemniczym wcieleniem tych, którzy kiedyś tworzyli imperium w obecności bogów Wisznu i Śiwy.
A przynajmniej musieli przyznać, że ich monarcha i jego dawne,
śmieszne czasy są mimo wszystko tym lepszym kawałkiem historii,
którą później tworzyli głównie szaleńcy, mordercy, cynicy i pospolici złodzieje. I że nie należy zbytnio narzekać ani liczyć na kolejną
obiecywaną moralną odnowę społeczeństwa. Bo ta mogłaby stać się
zwyczajną maską politycznej niegodziwości i zbrodni.
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