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Tajlandia to masaż, boks, wyśmienita kuchnia 
i serdeczni ludzie. To także bogactwo 
krajobrazów, kultur i folkloru. Egzotycznej 
kulturze tego kraju trudno się oprzeć, 
tym bardziej że oferuje wiele możliwości 
zwiedzania, wypoczynku i rozrywki.

królestwo  
uśmiechu

  Kobiety z plemienia Paduang wciąż 
noszą na szyjach miedziane obręcze. Nie jest 
to jednak ozdoba, lecz ochrona przed zębami 
tygrysów. Kiedyś zwierzęta te rzeczywiście 
zagrażały kobietom pracującym na polach. 
Obecnie nie ma takiego niebezpieczeństwa, 
a uciążliwy zwyczaj pozostał.
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Krid, tajsKi dzienniKarz, którego pozna-
ję na przystani nad Wisłą, przyobleka twarz 
pełnym życzliwości uśmiechem. „Byłeś 
w moim kraju? – pyta raczej retorycznie, 
bo nie czekając na odpowiedź, kontynu-
uje – Serdecznie cię zapraszam! Mój przy-
jaciel prowadzi luksusowy hotel i organizu-
je niezapomniane Full-Moon-Party na Ko 
Pha-Ngan. Smaczna kuchnia, cudowne za-
bytki i krajobrazy, piękne plaże, a ladyboys – 

zawiesza na chwilę głos – nie mają sobie 
równych”. Uwalnia moją rękę z uścisku, 
żeby owinąć się szczelniej jedwabnym sza-
likiem. Jest piękny jesienny dzień, ale od 
rzeki ciągnie chłodem. „My mamy – tłu-
maczy się Krid – dwie pory roku: gorącą i... 
bardzo gorącą”. Rzeczywiście temperatury 
w jego ojczyźnie rzadko spadają poniżej 
20̊ C, oscylując zazwyczaj koło 30̊ C, choć 
bardziej wilgotna pora deszczowa trwa od 
maja do października, a chłodniejsza su-
cha – od grudnia do lutego. W okresach 
przejściowych, to jest w listopadzie oraz 
w marcu i kwietniu, jest zazwyczaj także 
bardzo ciepło. Najkorzystniej więc dla nas 
jest zimą, bo nie za mokro ani nie za gorą-
co. A to czyni z wypoczynku w Tajlandii 
kuszącą alternatywę narciarskiego urlopu.

Czas festiwali
Okazji do świętowania Tajowie znajdują 
mnóstwo. Jednak pora sucha jest dogodniej-
sza, bo huczne imprezy z tłumami uczest-
ników odbywają się najczęściej pod gołym 
niebem.

Surin położony w północno-wschod-
niej części kraju słynie z listopadowego Fe-
stiwalu Słoni, podczas którego prezentowa-
na jest historia Tajlandii z rekonstrukcjami 
słynnych bitew. Za rozpoczęcie zimowego 
sezonu wypada jednak przyjąć ogólnokrajo-
we Loi Krathong. Święto przepraszania rzek 
za to, że były zanieczyszczane przez cały rok. 
Zapalone świece puszcza się wtedy na ba-
nanowych liściach z prądem tak, jak u nas 
wianki. A na północy kraju, w Chiang Mai, 
szybują w niebo lampiony. Wykonane z de-
likatnego papieru, z podczepioną na druci-
ku porcją wosku. Zatopioną w nim tekturkę 
podpala się, dzięki czemu wnętrze lampio-
nu wypełnia ciepłe powietrze i unosi go. 
Dzieje się to po zmierzchu, więc tysiące pło-
myków lśnią potem na tle ciemnego nieba.

Wielowiekową tradycją jest uświęcony 
tajski Nowy Rok – Songkran – celebrowany 
w połowie kwietnia we wszystkich zakątkach 
kraju. Uroczystości trwają tydzień, a towarzy-
szy im powszechne polewanie wodą. Z wiel-
kich beczek, nie po to bynajmniej, by zrobić 
komuś przykrość, ale dla błogosławieństwa.

Na 5 grudnia przypadają urodziny 
obecnego monarchy. Bhumibol Adulyadej, 
znany światu pod imieniem Ramy IX, skoń-
czył 87 lat. Na tronie zasiadł w 1946 roku 
i jest najdłużej rządzącym władcą Tajlandii. 
W dniu królewskich urodzin kraj jest ude-
korowany wizerunkami monarchy i wszy-
scy zanoszą w jego intencji modły. Jest to 
także Dzień Ojca, więc nikt nie idzie do 
pracy. Królewska małżonka Sirikit obchodzi 
urodziny w sierpniu i jest to również jedno 
z najważniejszych dorocznych świąt, a zara-
zem również wolny od pracy Dzień Matki.

Wśród licznych wydarzeń i festiwali 
królewskie święta zajmują zawsze poczesne 
miejsce, gdyż rodzina panująca jest otoczo-
na głęboką czcią. Obchody 10 grudnia upa-
miętniają uchwalenie konstytucji (ostatnia 
pochodzi z 2007 roku), a 6 kwietnia – począ-
tek panującej dynastii Chakri oraz założe-
nie Bangkoku w roku 1782. Dzień korona-
cji obecnego króla jest fetowany 5 maja. Dla 
Tajów, podobnie jak dla Brytyjczyków, wład-
ca jest symbolem państwa, które w liczącej 
niemal 800 lat historii nigdy nie zostało 
podbite. Thaj (taj) znaczy wolny!

Tysiące Buddów
Filarem tajskiej kultury jest buddyzm. Świą-
tynie kryjące posągi Siddharthy, który do-
znał oświecenia i stał się Buddą, są rozrzuco-
ne po całym kraju. Ba, w samym Bangkoku 
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tyni Pho w Bangkoku ma 46 m długości; 
jest największym posągiem w Tajlandii.

  NajPięKNiejsze są plaże na południu 
kraju – długie, poprzecinane wapiennymi ska-
łami i malowniczymi zatokami, oblane turku-
sowymi wodami Morza Andamańskiego.

  baNgKoK to jedno z najwspanialszych 
miast Azji. Mimo zaduchu, upału i wiecznych 
korków chce się do niego wracać.
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Buddę w głównej sali modlitewnej zwanej 
bot. Prowadzi do niej sześcioro drzwi strze-
żonych przez pary lwów. A niepozorny posą-
żek umieszczony na piramidalnym ołtarzu 
jest sercem świątyni i buddyzmu w Tajlandii.

Oblicza stolicy
Od Szmaragdowego Buddy niedaleko do 
Wielkiego Pałacu, nie mniej efektownej, 
dawnej rezydencji królów z dynastii Chakri. 

jest ich ponad 400. Większość przykuwa 
uwagę fantazyjną architekturą i koloro-
wymi, trójpoziomowymi dachami. Boga-
to zdobione pawilony aż się proszą, by do 
nich zajrzeć. Jeśli jednak odwiedzimy zbyt 
wiele świątyń, wrażenia zleją się, zacierając 
wspomnienie tych najważniejszych. Z pew-
nością należy do nich Wat Pho, której wnę-
trza kryją ponad tysiąc wizerunków Buddy. 
Ale najważniejszy jest ten, który dał imię 
świątyni – Odpoczywający. W kaplicy przy 
zachodnim dziedzińcu. Lśniąca od pozłoty, 
wysoka na 15 m i długa na 46 postać z wy-
grawerowanymi na stopach starożytnymi 
symbolami, inkrustowanymi macicą perło-
wą. Rzeźbiarz przedstawił Buddę w chwili 
osiągnięcia nirwany.

Niemal vis-à-vis, na drugim brzegu 
płynącej przez Bangkok rzeki Menam 
(Chao Phraya) wznosi się Świątynia Świ-
tu (Wat Arun). Centralna wieża ma 104 m 
wysokości, a otaczające ją – po 80–85 m. Do 
2016 roku nie ma sensu do niej zaglądać, 
bo jest w remoncie. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, by skierować kroki do Świątyni 
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Szmaragdowego Buddy (Wat Phra Kaeo). 
Wejścia strzegą budzące grozę giganty, ale 
nazwę i rozgłos zawdzięcza posążkowi sie-
dzącego Buddy. Wykonanemu z jadeitu 
mlecznozielonej barwy (stąd nazwa), zaled-
wie 75-centymetrowej wysokości, w szatach 
zmienianych w marcu, lipcu i listopadzie. 
Wprawdzie przy świątyni nie mieszkają 
mnisi, ale i tak jest to żywe miejsce kultu. Cel 
pielgrzymów przybywających, by adorować 
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Otaczają ją mury długości 1900 m, a liczne 
pawilony kryją arcydzieła tajskiej sztuki. Hi-
storię Tajlandii ilustruje w oryginalny spo-
sób kolekcja Muzeum Barek Królewskich. 
Uliczki zabytkowej dzielnicy prowadzą do 
zamienionej na muzeum siedziby Jima 
Thompsona, amerykańskiego biznesmena 
handlującego jedwabiem w latach 50. i 60. 
XX wieku. Tę malowniczą grupę budynków 
z drewna tekowego wzniesiono niegdyś na 
palach, bo miasto rozsiadło się na terenach 
podmokłych. Do dziś przecinają je liczne 
kanały, w których pluskają się krokodyle.

Zabytki tworzą tylko jedno z obliczy 
Bangkoku. Egzotyczną atmosferę mają tar-
gowiska, zwłaszcza te rozsławione zdjęciami, 
na łodziach. Przewodniki polecają najczę-
ściej skomercjalizowany do bólu Damno-
ek. Bardziej autentyczny jest działający je-
dynie w weekendy targ spożywczy w Talling 
Chan na peryferiach miasta. Za Wat Ma-
hathat są targowiska amuletów i medycy-
ny naturalnej. Na pierwszym spotkamy 
mnichów diagnozujących za pomocą lup, 
czy amulet lub afrodyzjak zadziała. Drugi 
warto odwiedzić, ale z zakupami lepiej nie 
przesadzać. Już choćby dlatego, że medycy-
na Wschodu wymaga cierpliwego stosowa-
nia ziół, do których po powrocie do domu 
nie będziemy mieć dostępu.

Prawdziwy festiwal azjatyckich klima-
tów i smaków oferuje chińska dzielnica – 
z angielska zwana Chinatown, a w miejsco-
wym slangu Yaowarat. Rozrywkę dla rodziny 
znajdziemy w akwarium Siam Ocean World 
w największym ze stołecznych kompleksów 
handlowych Siam Paragon, w Siam Par-
ku ze sztuczną plażą, basenami i lunapar-
kowymi atrakcjami oraz w parku rozryw-
ki w amerykańskim stylu – Dream World.

Intrygująca i pożyteczna może się oka-
zać wizyta w Snake Farm (Queen Saovabha 
Institute), gdyż w Tajlandii żyje około 170 
gatunków jadowitych węży. Pod auspicja-
mi Czerwonego Krzyża opracowuje się tam 
surowice. Odbywają się pokazy pobierania 
wydzieliny z gruczołów jadowych i są pro-
wadzone szkolenia przygotowujące do ra-
towania ukąszonych.

Turystów młodszej generacji przyciąga 
jak magnes ulica Khao San. Pełno tam knaj-
pek i hotelików, fryzjerzy zaplotą warkoczyki 
i można pokryć ciało efektownym tatuażem 
(uwaga – trudno go potem usunąć). Żądnych 
erotycznych rozrywek przybyszów wciąga-
ją atrakcjami Soi Cowboy i Patpong. Są tam 
kabarety z tancerkami go-go, wulgarne Ping 

Pong Show oraz salony masażu zaspokaja-
jące nie tylko zdrowotne potrzeby.

Wachlarz możliwości jest tak ogromny, 
a sąsiedztwo imponujących nowoczesno-
ścią dzielnic z enklawami nędzy i brudu 
tak bliskie, że przybysze dzielą się szybko 
na zakochanych w Bangkoku od pierwsze-
go wejrzenia i na tych, którzy nigdy nie za-
mierzają tam wracać.

Uroki prowincji
Niczym w modelu elementów jin i jang 
wybrzeże i wyspy południowej części kra-
ju sprzyjają leniwemu wypoczynkowi, zaś 
górzysty interior na północy – aktywnemu 
spędzaniu czasu. Ale jin i jang nie są czar-
no-białe i zawsze zawierają elementy prze-
ciwstawne. Dlatego też kurorty wybrzeża są 
centrami sportów wodnych, a na północy 
znajdą się oazy luksusu ukryte wśród buj-
nej roślinności. Zaś pola golfowe, oceniane 
przez profesjonalne przewodniki za naj-
piękniejsze na świecie, są rozrzucone nie-
mal po całym kraju.

Około 100 km na południowy wschód 
od Bangkoku rozciąga się tajlandzka ri-
wiera. Jej kluczowym ośrodkiem jest Pat-
taya. Plaże są tam niezwykle malownicze. 
Działa prężnie aeroklub, bo okolice są ide-
alne do uprawiania sportów powietrznych, 
ale do kurortu przylgnęła zła sława zagłę-
bia seksturystyki. Jeszcze bodaj słynniej-
szy jest Pukhet w zachodniej części kraju. 
Zarazem największa z tajskich wysp rozsy-
panych u wybrzeży Morza Andamańskie-
go, około 900 km od stolicy. Woda ma tam 
szmaragdową barwę, na plażach ścieli się 

WarTO 
WIEdzIEć
waluta:

baht dzieli się na 100 satangów. 
1 THB – 0,10 PLN

wiza: 

do 15 dni jest niepotrzebna. 

Przed wyjazdem: 

zalecane (ale nieobowiązkowe) są 
szczepienia na niektóre choroby tropikalne. 
Co do wszelkich zagrożeń, najlepiej 
sprawdzać komunikaty na stronach MSZ 
w zakładce Polak za granicą.

etyKieta: 

Tajowie są przyjaźnie nastawieni, 
ale czuli na punkcie zasad. Nie wolno 
krytykować króla ani członków rodziny pa-
nującej. Kobietom nie wolno dotykać mni-
chów ani nic im podawać. W świątyniach 
bez wyjątku, a i w wielu innych miejscach, 
trzeba być przyzwoicie ubranym. Plażowe 
stroje są dobre tylko na plaży! Ponieważ 
Tajlandia jest popularnym kierunkiem seks- 
turystycznym, mężczyźni powinni uważać 
na gesty i słowa kierowane do kobiet, 
żeby nie zostały odebrane jako obraźliwe, 
bo tak naprawdę rzadko która Tajka trudni 
się prostytucją. Za uprzejmym uśmiechem 
Tajowie skrywają własne troski i oczekują 
od gości uprzejmego zachowania – krzy-
kiem i awanturami niczego tam nie wskó-
ramy. Tajowie mówią o przybyszach farang 
(tak nazywa się też miejscowy owoc), 
ale nie ma w tym nic obraźliwego. Jeśli 
nie chcemy z Taja zrobić wroga, nigdy 
nie próbujmy go ośmieszyć, bo nie ma 
dla niego gorszej hańby niż utrata twarzy.

www.abctajlandia.pl

www.etajlandia.pl



złoty piasek, niedaleko do rafy koralowej. 
Niestety, im miejsce lepiej znane, tym bar-
dziej zatłoczone.

Opinią oazy spokoju cieszy się położo-
na u zachodnich wybrzeży kraju wyspa Koh 
Jam, chociaż niedaleko z niej do gwarnych 
kurortów Lanty, Krabi czy na Pukhet. Feno-
men tłumaczy fakt, że nie ma tam luksuso-
wych hoteli. Jest tylko kilka, i to małych. Na 
stałe mieszka około 200 osób, a promy na-
wet nie dopływają do brzegu. Pasażerowie 
muszą przesiadać się na łódki, które dowo-
żą do celu. Na miejscu nie ma nic do robo-
ty. Pozostaje jedynie się opalać, ewentualnie 
czytać książki w cieniu drzew.

Na równinie Korat, na wschodzie (leży 
tam wspomniany już Surin), dokonano naj-
ciekawszych odkryć archeologicznych, ale 
znalezione artefakty złożono w muzeach 
w Udon Thani i Khon Kaen. Tylko pradawne 
rysunki pozostały na ścianach grot w Bang 
Chieng. Okoliczne miejscowości słyną z kul-
tywowania tradycji religijnych i rzemiosła.

W środkowej części kraju, na nizinie 
Menam leży Sukhothai – kolebka Tajlandii, 
stolica z lat 1251–1350. Zachowały się w niej 
liczne świątynie buddyjskie, a wśród nich 
szczególnie piękne: Mahathat, Sri Sawai, Sa-
phan Hin i Chetuphon. Bliżej Bangkoku le-
ży kolejne pełne zabytków miasto, wpisana 
na listę UNESCO.

Perłą północnej Tajlandii jest Chiang 
Mai. Miasto z XIII w., początkowo stolica 
niezależnego królestwa Lanna. Dziś szczy-
ci się i zabytkami, i rozwiniętą turystyczną 
infrastrukturą. Ozdobą krajobrazu w okoli-
cy są wysokie niemal na 100 m wodospady 

Mea Klang. Można zażyć kąpieli w którymś 
z 50 termalnych źródeł w pobliskim Fang. 
Poza tym to świetna baza trekkingów, spły-
wów raftami i wspinaczek, bo charaktery-
styczne dla północnej części kraju są góry. 
W większości pokryte tropikalnymi lasa-
mi, z poletkami ryżowymi na stokach. Ży-
ją w nich plemiona o archaicznej kulturze 
od wieków kultywujące obyczaje przodków. 

Zachwycający krajobraz doliny rzeki 
Pai (na pograniczu z Birmą) tworzą skalne 
progi i kręte wąwozy. Jednak każdy, kto zna 
film „Most na rzece Kwai”, zwróci najpierw 
uwagę na jej dolinę. W pobliżu miasta Kan-
chanaburi alianccy jeńcy rzeczywiście budo-
wali most, aby okupujący Indochiny Japoń-
czycy mogli połączyć koleją Malaje z Birmą. 
Operacja prowadzona w latach 1942–1943 
pochłonęła życie 100 tysięcy ludzi, a ich 
dzieło i tak alianci zbombardowali. Współ-
czesny most skonstruowano po wojnie.

Z durianem nie wchodzić!
Wszędzie zjemy smaczne, lokalne potrawy. 
Trzeba oczywiście trochę odwagi, aby skosz-
tować pewnych smakołyków z ulicznych 
stoisk. Na przykład grillowanych szczurów, 

serwowanych przy drogach na północy. 
Smażone koniki polne czy szarańcza są 
może dobrą, choć nieco przewrotną pamiąt-
ka dla znajomych, ale do jedzenia – hmm – 
co kto lubi. Poza tym miejscowa kuchnia 
zyskuje sobie rzesze zwolenników. Jej pod-
stawę stanowią ryż, makarony ryżowe i róż-
nego rodzaju curry. Do tajskich specjałów 
zaliczają się zupy z mlekiem kokosowym. 
Narodowym daniem jest Pad Thai, czyli ma-
karon smażony z jajkiem, tofu i krewetka-
mi, podawany z ostrymi i słodkimi sosami. 

Przez cały rok są dostępne owoce, choć 
niektóre sezonowo. Jest pośród nich durian – 

„król owoców południowo-wschodniej Azji”. 
Wielkości arbuza z grubymi kolcami na 
ciemno zielonej skórze. Bardzo smaczny, ale 
okropnie pachnie. Słodkawą cebulą zmie-
szaną ze zgniłymi owocami. Dlatego nie 
wnosi się go do żadnych pomieszczeń. Jest 
kaloryczny, więc nie powinno się nim ob-
jadać. Łączenie go z alkoholem bywa szko-
dliwe. Na szczęście to owoc letni. Przez cały 
rok dostaniemy żółte lub czerwone arbuzy, 
soczyste mango, ananasy, papaje i gujawy 
oraz znakomicie gaszące pragnienie Syzy-
gium malaccense, określane z racji podobień-
stwa macierzystej rośliny do róż angielskim 
terminem „rose apple”. Zielona papaja jest 
podstawą sałatki som tam. Ze słówkiem thai 
w nazwie słodkawej, z orzeszkami i suszo-
nymi krewetkami, oraz pu albo pra ra – z so-
lonymi krabami lub sfermentowaną rybą. 
Druga odmiana jest ostra. W ogóle przy-
praw Tajowie nie żałują, więc jeśli komuś to 
nie odpowiada, powinien opanować zwrot 

„maj pet” – nieostro! 

  jedzeNie jest jedną z głównych przyjem-
ności pobytu w Tajlandii. Warto spróbować 
kwaśnej zupy z krewetkami, grillowanych 
kałamarnic, stay, czyli mięsa polanego sosem 
z orzeszków ziemnych, oraz wyśmienitych 
kokosowych ciasteczek. 

  w KomPleKsie zabytkowym Sukhothai, 
pradawnej stolicy Tajlandii, znajdują się ruiny 
pałacu królewskiego, kilkudziesięciu świątyń 
oraz posągi Buddy z XIII wieku.
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