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W cieniu dwóch wojen wietnamskich, najpierw tej z Francuzami (1946�1954), 
a nast pnie z Amerykanami (1957�1975), toczy  si  nie mniej za arty kon ikt 
o dwa pozosta e pa stwa indochi skie, Kambod  i Laos. Kambod a, chocia by 
z racji nies awnych rz dów Czerwonych Khmerów (1975�1978), zwróci a na pe-
wien czas na siebie uwag , podczas gdy Laos, kraj biedny, peryferyjny, bez dost -
pu do morza i z ma  liczb  mieszka ców, praktycznie pozostawa  w cieniu tego, 
co dzia o si  obok. Tymczasem bój tu toczy  si  nie mniej powa ny ni  w pa -
stwach o ciennych.

Podczas II wojny wiatowej Królestwo Laosu mia o szcz cie, praktycznie 
jej nie odczu o. Niestety, pó niej szcz cie ten kraj opu ci o. Zosta o na  zrzuco-
nych ponad 2 mln bomb, co zwa ywszy na ma  liczb  mieszka ców � wówczas 
ok. 2,5 mln � oznacza, i  w przeliczeniu na g ow  mieszka ca (870 kg) by o to 
znacznie wi cej ni  w przypadku s siedniego Wietnamu (ok. 500 kg). Ocenia si , 
e na Laos spad o w okresie 1959�1975 wi cej bomb ni  na ca  Europ  podczas 

II wojny wiatowej.
Niestety, s abe i rozbite si y wewn trzne nie umia y sprosta  narastaj cym wy-

zwaniom. Male ki Laos z racji o wiele wa niejszego kon iktu w Wietnamie zna-
laz  si  w kleszczach zimnowojennej logiki, z któr  w aden sposób nie móg  i nie 
potra  sobie poradzi . Wbrew sobie, stale deklaruj c neutralno , sta  si  o ar  
rozgrywki wielkich tego wiata, w tym przypadku USA, ChRL i ZSRR, a tak e 



Wietnamu (inny s siad, Tajlandia, by  tylko �biernym� uczestnikiem tego kon ik-
tu, u yczaj c swego terenu na ameryka skie bazy, sk d startowa y samoloty linii 
Air America bombarduj ce terytorium Laosu). Poza dyskusj  pozostaje natomiast 
fakt, i  to wojna wietnamska niemal ca kowicie determinowa a przebieg wydarze  
tak e w s siednim Laosie.

Niestety, my w Polsce prawie nic na temat tamtych dramatycznych wydarze  
nie wiemy (oczywi cie, poza wietnamskimi). St d niniejsze studium Piotra Osta-
szewskiego nale y przyj  z wielkim uznaniem. Jest to bowiem jedna z najwni-
kliwszych analiz naukowych � nie tylko w Polsce � kon iktów laota skich, ze 
szczególnym naciskiem na lata 60. i 1. po ow  lat 70. ubieg ego stulecia, albo-
wiem Autor praktycznie nie zajmuje si  ju  Laota sk  Republik  Ludowo-Demo-
kratyczn , proklamowan  2 grudnia 1975 r., nawi zuj c do wydarze  na jej terenie 
tylko mimochodem. Koncentruje si  natomiast, zgodnie z tytu em pracy, na kon-
 iktach wewn trznym i mi dzynarodowym wokó  Laosu w okresie 1945�1975.

Ilo  zebranego materia u faktogra cznego, róde  i dokumentów jest w tej 
pracy zdumiewaj ca. Praktycznie ka da strona tej lektury przynosi co  nowego, 
tak w sensie faktogra cznym, jak te  bibliogra cznym, bowiem niemal wszystkie 
tezy autorskie s  solidnie osadzone na ród ach (fakt, e niemal wy cznie ame-
ryka skich, ale � jak mo na rozumie  � inne, jak laota skie, wietnamskie, rosyj-
skie czy chi skie, nie s  jeszcze dost pne, tkwi c w tamtejszych archiwach, i to 
nie wiadomo, jak d ugo jeszcze). Co wi cej, Autor dodaje do pracy dziewi  wa -
nych dokumentów, najprecyzyjniej okre laj cych rzeczywisto  Laosu w omawia-
nym okresie, a wszystkie te dokumenty, co te  godne podkre lenia, we w asnym 
t umaczeniu przyswaja polskiemu czytelnikowi.

Nic dziwnego, e na podstawie tak solidnego materia u (oprócz bogatej biblio-
gra i ksi ka zawiera te  obszerne kalendarium wydarze  oraz biogramy najwa -
niejszych ich uczestników) omawiana tu praca nie budzi te  wi kszych zastrze e  
co do stawianych tez. Autor ma racj , gdy pisze ju  we Wst pie: wojna laota -
ska jest ma o znana, ma o zbadana, a przede wszystkim w dalszym ci gu niezro-
zumiana. Trzeba przyzna , e zrobi  on bardzo du o, by ten stan zmieni . Tak e 
we Wst pie postawi  tez , i  kryzysy laota skie nie tylko by y derywatem wojny 
w s siednim Wietnamie, a tym samym efektem zimnowojennej logiki, ale przede 
wszystkim dowodz  nieefektywno ci mi dzynarodowych gwarancji i porozumie . 
Po czym w ca ej pracy umiej tnie j  udowodni , plastycznie pokazuj c cieranie 
si  na terenie Laosu interesów wietnamskich, chi skich, radzieckich, no i przede 
wszystkim ameryka skich, albowiem po podziale Wietnamu i wyj ciu Francuzów 
z regionu to w a nie Amerykanie wzi li sobie za punkt honoru obron  Wietnamu 
Po udniowego przed �komunistyczn  zaraz � � ze znanym skutkiem.



Mniej natomiast wiadomo o tym, e bardzo aktywni � i to ju  od 1946 r. � byli 
w Laosie wietnamscy komuni ci. Mieli co  do powiedzenia, jak te  mieli swoich 
ludzi (g ównie chodzi o �czerwonego ksi cia� Souphanouvonga) w powo anym do 
ycia 12 pa dziernika 1945 r. ruchu Lao Issara (Wolny Laos), stawiaj cym sobie 

za cel wyj cie spod francuskiej dominacji. Niestety, nawet gdy Francuzi stamt d 
wyszli, nowy ruch Neo Lao Issara (Front Wolnego Laosu), powsta y w sierpniu 
1950 r., by  tak bardzo podzielony, wr cz wewn trznie rozdarty, e mimo werbal-
nych zapewnie , o cjalnych programów i postulatów nie dawa  szans na pe n  neu-
tralizacj . Prokomunistyczny Pathet Lao (Pa stwo Laos), nieprzerwanie mniej lub 
bardziej otwarcie wspierany przez w adze w Hanoi, niemal przez ca y ten okres 
utrzymywa  pod swoj  kontrol  co najmniej dwie prowincje w kraju, a potem, gdy 
do akcji wkroczyli Amerykanie, wykorzystywa  Laos jako wygodny teren do ata-
ku na re im po udniowowietnamski (tzw. cie ki Ho Chi Minha).

Nie przynios y Laosowi upragnionego statusu pa stwa neutralnego � podpisane 
20 lipca 1954 r. � porozumienia w sprawie zawieszenia broni w ramach tzw. po-
rozumie  genewskich, na mocy których si y obce (wietnamskie i francuskie) mia-
y opu ci  terytorium kraju. Te drugie, owszem, Laos opu ci y, ale wkrótce na ich 

miejsce weszli Amerykanie, a to dlatego, e Wietnamczycy w istocie nigdy st d nie 
wyszli (faktycznie opu cili Laos dopiero w 1992 r., cho  do dzi  utrzymuj  z tym 
krajem bliskie, �braterskie� stosunki). W efekcie cierania si  tutaj ró nych si , co 
Autor analizuje z i cie aptekarsk  dok adno ci , po kilku kolejnych zamachach 
stanu, na prze omie lat 50. i 60. dosz o do otwartego kon iktu tak wewn trznego, 
jak mi dzynarodowego wokó  Laosu. Kon ikt ten powinna by a zako czy  dru-
ga konferencja genewska, skoncentrowana wokó  wydarze  ju  w a nie w Laosie, 
a nie Wietnamie (jak pierwsza konferencja genewska, maj 1961�lipiec 1962), ale 
i jej postanowienia zosta y szybko przez si y obce z amane.

Piotr Ostaszewski ma racj , gdy konkluduje: prymitywny, oparty na gospodarce 
rolnej i klanowo ci ycia politycznego Laos nie by  w aden sposób przygotowany 
ani do protekcji ameryka skiej, ani wietnamskiej. Co gorsza, ciera y si  na jego 
terytorium tak e interesy innych, przede wszystkim Chi czyków (o ich zaanga-
owaniu, g ównie militarnym, zob. szczegó owe dane na s. 296) oraz radzieckie. 

O zachowaniu Sowietów Autor pisze tak: Dwuznaczna polityka Zwi zku Radziec-
kiego oscylowa a najpierw wokó  na wpó  o cjalnego zaanga owania w kon ikt 
po 1957 r. [tzn. po zaanga owaniu si  tam Amerykanów � B. G.] po stronie la-
ota skich si  lewicowych, by nast pnie przesun  si  w kierunku poparcia dla neu-
tralnego (polityka) Kong Le, a wreszcie po  asku porozumie  z 1962 r. poprze  
rz d Souvanna Phoumy [te  ksi cia, przyrodniego brata Souphanouvonga, zawsze 
i konsekwentnie opowiadaj cego si  za neutralno ci  pa stwa � B. G.], cho  oczy-
wi cie w tym kontek cie mia o to czysto techniczny charakter. Nadrz dnym celem 



by o wykazanie ameryka skiej ingerencji w wewn trzne sprawy laota skie. Au-
tor dodaje przy tym, e Rosjanie nie byli w przypadku Laosu a  tak dogmatyczni 
i ideologiczni, jak na innych obszarach. A to dlatego, e ZSRR uzna  wietnamski 
prymat w tej materii, pozostawiaj c wszelk  inicjatyw  w r kach rz du w Hanoi.

Inaczej by o w przypadku Chin. Prowadzi y one o wiele bardziej wysublimo-
wan  gr . Autor na podstawie zebranego materia u twierdzi, i  ju  od 1954 r. po-
par y one koncepcje podzia u Wietnamu, nie kryj c nawet ch ci permanentnego 
utrzymania takiego stanu rzeczy. Ta teza znalaz a niedawno ciekawe, wiarygodne 
potwierdzenie � w ostatniej ksi ce Henry�ego Kissingera On China (jej recenzja 
w Roczniku 2011, s. 276�281), który twierdzi podobnie na podstawie wielu spo-
tka  i rozmów dyplomatycznych z Chi czykami.

Oczywi cie, stanowisko chi skie wobec Laosu, b d ce jedynie echem podej-
cia ChRL do Wietnamu, sta o si  jeszcze bardziej zniuansowane i mniej jedno-

znaczne po roz amie chi sko-radzieckim, kiedy to tolerowanie wojsk pó nocno-
wietnamskich w Laosie wynika o z wojny w Wietnamie, a nie z przyznania im prawa 
do przej cia kontroli nad Laosem. To jeszcze jedna s uszna konkluzja. Pami taj-
my, e kiedy Wietnamczycy wkroczyli pod koniec 1978 r. do s siedniej Kambo-
d y, uwalniaj c j  przecie  od ludobójczego re imu Pol Pota, to w a nie Chi czy-
cy, pos uguj c si  dok adnie t  sam  logik , co wobec Laosu, sprzeciwili si  ich 
wzmocnieniu, wspieraniu Hanoi przez Moskw , po rednio wspieraj c upad y re im 
Czerwonych Khmerów (zreszt , zgodnie z ówczesnymi zimnowojennymi racjami, 
tak e za cichym, dyskretnym przyzwoleniem s siedniej Tajlandii, wspieranej wte-
dy przez USA). Laosowi szcz liwie, jak w latach II wojny wiatowej, takie kon-
 ikty by y ju  po 1975 r. oszcz dzone, ale co si  nacierpia  w okresie 1945�1975, 
mo na, jak pod mikroskopem, prze ledzi  w pionierskiej pracy P. Ostaszewskie-
go, niezwykle cennej, rzeczowej, konkretnej, umiarkowanej w s dach i pogl dach.

Szkoda tylko, e tak zna komitemu opracowaniu nie po wi cono nieco wi cej 
uwagi od strony redaktorskiej, bo akurat pod tym wzgl dem znajduj  si  tu uchy-
bienia, jednak w adnej mierze nie wp ywaj  one na wyj tkowo pozytywn  ocen  
tego unikatowego � podkre lmy raz jeszcze: nie tylko w Polsce � przedsi wzi cia. 
Znawcy Indochin otrzymali nie lada rarytas i b d  do tej pozycji, jako niezb d-
nej, si ga  jeszcze d ugo.


