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Genera³owie czy cywile, czyli Birma 
znowu zmienia nazwê

O tym pañstwie siê nie pisze. To parias spo³ecznoœci miêdzynarodowej, szczególnie tej na 
Zachodzie. Jeœli ju¿ wieœæ na temat Birmy, zwanej teraz Myanmarem, siê pojawi, to taka jak 
ta jedna z ostatnich: wed³ug specjalizuj¹cej siê w badaniu korupcji Transparency 
International, kraj ten zajmuje przedostatnie miejsce wœród wszystkich badanych, przed 
Somali¹, jako najbardziej skorumpowanym pañstwem na globie.
W listopadzie 2010 r. bêdzie jednak na temat Myanmar wyj¹tkowo g³oœno – za spraw¹ 
jednego, a mo¿e nawet dwóch wydarzeñ. Rz¹dz¹ca tym krajem nieprzerwanie od 1962 r. 
wojskowa junta (mniejsza o szczegó³y, ci¹g³oœæ by³a zachowana) na dzieñ 7 tego miesi¹ca 
zapowiedzia³a „demokratyczne” wybory, a z kolei 13 listopada mija termin aresztu 
domowego dla noblistki Aung San Suu Kyi, która tym razem siedzi w nim nieprzerwanie od 
maja 2003 roku (wczeœniej spêdzi³a tam te¿ wiele lat). Czy¿by w dziejach tego 
nieszczêsnego pañstwa zanosi³o siê na powa¿ny zakrêt?

Profesor Bogdan Góralczyk , Senior Fellow FKP oraz by³y Ambasador RP w Birmie, 
w swym najnowszym artykule skonstruowa³ zastanawia siê nad przysz³oœci¹ tego pañstwa. 
„Birma-Myanmar wchodzi w zakrêt, ale wcale nie taki, jakiego byœmy siê tutaj u nas na 
Zachodzie spodziewali”.

Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego 
Pu³askiego”!

Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Bogdan Góralczyk

O tym pañstwie siê nie pisze. To parias spo³ecznoœci miêdzynarodowej, szczególnie tej na 
Zachodzie. Jeœli ju¿ wieœæ na temat Birmy, zwanej teraz Myanmarem, siê pojawi, to taka jak 
ta jedna z ostatnich: wed³ug specjalizuj¹cej siê w badaniu korupcji Transparency 
International, kraj ten zajmuje przedostatnie miejsce wœród wszystkich badanych, przed 
Somali¹, jako najbardziej skorumpowanym pañstwem na globie.
W listopadzie 2010 r. bêdzie jednak na temat Myanmar wyj¹tkowo g³oœno – za spraw¹ 
jednego, a mo¿e nawet dwóch wydarzeñ. Rz¹dz¹ca tym krajem nieprzerwanie od 1962 r. 
wojskowa junta (mniejsza o szczegó³y, ci¹g³oœæ by³a zachowana) na dzieñ 7 tego miesi¹ca 
zapowiedzia³a „demokratyczne” wybory, a z kolei 13 listopada mija termin aresztu 
domowego dla noblistki Aung San Suu Kyi, która tym razem siedzi w nim nieprzerwanie od 
maja 2003 roku (wczeœniej spêdzi³a tam te¿ wiele lat). Czy¿by w dziejach tego 
nieszczêsnego pañstwa zanosi³o siê na powa¿ny zakrêt?

Uw³aszczeni wojskowi 

Birma, w XIX wieku skolonizowana przez Brytyjczyków, odzyska³a niepodleg³oœæ w 1948 
r. Pozwoli³a sobie wtedy, w latach 50. minionego stulecia, na dwa eksperymenty: ³¹czenie 
demokracji z buddyzmem i socjalizmem. Nie za bardzo siê powiod³o, bo kraj by³ biedny, 
wyniszczony wojnami i brytyjsk¹, a potem japoñsk¹ okupacj¹. Na dodatek, co stanowi jego 
rys charakterystyczny, jest to pañstwo, w którym naliczono a¿ 135 narodów i ponad 200 
jêzyków i narzeczy. Nawet na oficjalnej mapie Zwi¹zku Myanmar umieszcza siê siedem 
pañstw zwi¹zkowych, a ziemie czysto birmañskie dzieli tak¿e na siedem regionów. Ten 
ci¹gle jeszcze ma³o zbadany obszar, to istny raj dla antropologów, kulturoznawców czy 
jêzykoznawców. Tyle, ¿e trudno tam dotrzeæ, bo bezustanne wojny domowe, w³¹cznie z t¹ 
najd³u¿sz¹ na ca³ym globie, jak¹ prowadzi od 1949 roku Narodowy Zwi¹zek Karenów, 
uniemo¿liwia³y i czêsto nadal uniemo¿liwiaj¹ dotarcie do tych najczêœciej górskich terenów. 
Dwie daty najbardziej zwa¿y³y na najnowszych dziejach tych ziem: rok 1962, gdy genera³ 
Ne Win dokona³ wojskowego zamachu stanu, koñcz¹c demokratyczny eksperyment oraz 
rok 1988, gdy w Birmie dosz³o do prawdziwej rewolucji, krwawo st³umionej. To wtedy 
wesz³a na polityczn¹ scenê córka „ojca niepodleg³oœci” gen. Aung Sana – Aung San Suu 
Kyi. I to jej partia, ku zdumieniu zadufanych w sobie genera³ów, w maju 1990 r. wygra³a 
demokratyczne wybory (choæ sama Aung San Suu Kyi ju¿ wtedy siedzia³a w areszcie). 
Wojskowi wyników wyborów nie uznali, zmienili nazwê junty na Pañstwow¹ Radê 
Przywrócenia Prawa i Porz¹dku i nadal traktowali pañstwo niczym koszary. Ani protesty 
spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ani pokojowa nagroda Nobla dla Aung San Suu Kyi, ani 
sankcje ze strony Zachodu niczego nie zmienia³y: junta mia³a siê dobrze, a spo³eczeñstwo 
popada³o w coraz wiêksza biedê (ju¿ w 1987 r. ONZ zaliczy³o kraj do pañstw najs³abiej 
rozwiniêtych na globie – Least Developed Country) – chocia¿ wczeœniej bogata w surowce 
i zasoby Birma uchodzi³a za jedno z najbogatszych pañstw regionu. Nie zmieni³a te¿ 
sytuacji dokonana w 1992 r. zmiana na czele junty, gdy rz¹dy obj¹³ wychowanek armii, 
zwanej Tatmadaw, specjalista od wojny psychologicznej „starszy genera³” Than Shwe, ani 
tym bardziej kolejna zmiana nazwy junty – na Pañstwow¹ Radê Pokoju i Rozwoju 
dokonana w 1997 roku. Jedyna zauwa¿alna zmiana polega³a na tym, i¿ junta odesz³a od 
socjalizmu, preferowanego przez za³o¿yciela i d³ugoletniego dyktatora (1962-1988) 
gen. Ne Wina. Eksperymenty z realnym socjalizmem, skompromitowanym w skali 
globalnej, odrzucono, a Tatmadaw zaczê³a siê w b³yskawicznie bogaciæ. Teraz, obok 
powszechnej biedy, nagminnym widokiem sta³o siê te¿ spo³eczne rozwarstwienie, p³yn¹ce 
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z uw³aszczenia wojskowej nomenklatury. 
Przez kilka lat po dojœciu do w³adzy Than Shwe musia³ siê ni¹ do pewnego stopnia dzieliæ – 
z innym genera³em, szefem potê¿nego wojskowego wywiadu, a potem równoczeœnie tak¿e 
premierem gen. Khin Nyuntem. Ten drugi mia³ w³asn¹, autorsk¹ koncepcjê wychodzenia 
z kryzysu i œlepej uliczki, w jakiej znalaz³ siê kraj – zaproponowa³ tzw. mapê drogow¹ 
dochodzenia do demokracji, rozpisan¹ na wiele etapów i zak³adaj¹c¹ rozejm, a mo¿e 
i pojednanie z ci¹gle niespokojnymi i zrewoltowanymi mniejszoœciami. Gdy zacz¹³ odnosiæ 
spore sukcesy, czego dowodem by³o a¿ 17 umów rozejmowych z mniejszoœciami, a tak¿e 
uruchomienie procesu „mapy drogowej”, której ostatecznym celem mia³o byæ przyjêcie 
nowej „demokratycznej” Konstytucji, zosta³ – jesieni¹ 2004 r. – obalony. Dziœ, wraz 
z synami, odsiaduje d³ugoletni wyrok „za korupcjê”.

Nowy król, nowa stolica

Niepodzielnie odt¹d rz¹dz¹cy Than Shwe, przywi¹zany do tradycji i birmañskiego 
nacjonalizmu, z ¿elazn¹ konsekwencj¹ realizowa³ swe cele. Po pierwsze, postanowi³ 
podtrzymaæ œcie¿kê dochodzenia do nowej Konstytucji, czego przedostatnim etapem maj¹ 
byæ wyznaczonego na 7 listopada br. wybory. Po drugie, wróci³ do starej, jeszcze 
przedbrytyjskiej tradycji, a wiêc budowy kolejnego Imperium (w ca³ych dziejach by³o 
takich trzy) pod dominacj¹ w³aœnie Birmañczyków (no i jedynow³adcy). Efektem tej 
drugiej strategii by³a niespodziewana, og³oszona nagle w listopadzie 2005 r. decyzja 
o przeniesieniu stolicy pañstwa z Rangunu do nikomu wczeœniej nieznanej wioski 
Naypyidaw (co znaczy: Siedziba Królów) g³êboko w interiorze. Tym samym szef  junty 
siêgn¹³ po kilka celów naraz: wróci³ do starej tradycji birmañskich królów, z których ka¿dy 
wybitniejszy budowa³ w³asn¹ stolicê; uciek³ z Rangunu, który w wielk¹ metropoliê 
zamienili Brytyjczycy, by³ wiêc synonimem kolonialnej dominacji; no i uciek³ znad morza 
w g³¹b kraju, obawiaj¹c siê ewentualnej inwazji ze strony wyimaginowanych agresorów, 
a przy okazji, id¹c w sam œrodek pañstwa, mia³ bli¿ej do – ci¹gle niezadowolonych i czêsto 
siêgaj¹cych po broñ – mniejszoœci. 
Poniewa¿ w latach 2004-2010 dane mi by³o przebywaæ w Birmie rokrocznie i wielokrotnie, 
z autopsji mogê stwierdziæ, ¿e od momentu przeniesienia stolicy, zachodz¹ widoczne 
zmiany. Rangun – gdzie nadal pozosta³y placówki dyplomatyczne obcych pañstw – popada 
w ruinê, a ca³e œrodki bud¿etowe przeznaczono na budowê Naypyidaw, gdzie najpierw 
pobudowano wielki plac defilad, nad którym unosz¹ siê olbrzymie, kilkudziesiêciometrowe 
sylwetki twórców trzech poprzednich birmañskich Imperiów, potem urzêdy, a ostatnio 
nawet – nieco pomniejszon¹ – replikê najwiêkszego miejsca kultu buddyjskiego w kraju, 
jakim jest stoj¹ca w Rangunie pogoda Shwedagon. Po³¹czono te¿ now¹ stolicê 
z najwiêkszymi miastami w kraju, Rangunem i Mandalay, now¹ kolej¹ i – w³aœnie otwieran¹ 
– dwupasmow¹ drog¹ szybkiego ruchu, jedyn¹ tak¹ w ca³ym kraju. Naturalnie na 
pobliskich wzgórzach wyros³y te¿ piêkne, przestronne wille z basenami, a nawet kortami 
tenisowymi i polami golfowymi – dla rz¹dz¹cej elity. Wszystko to w pañstwie uchodz¹cym 
za jedno z najbiedniejszych w œwiecie. 

Chiñski protektorat

Junta najwyraŸniej ma siê dobrze – i ani myœli oddawaæ w³adzy. Nie dajmy siê zwieœæ 
obecnym deklaracjom zwi¹zanym z wyborami i now¹ Konstytucj¹. Podobny eksperyment 
przeprowadzi³ ju¿ w po³owie lat 70. gen. Ne Win – i nic siê nie zmieni³o. Zapewne nie tak 
wiele zmieni siê równie¿ i teraz, chocia¿ oficjalna nazwa pañstwa ma byæ zmieniona ze 
Zwi¹zku Myanmar na Republikê Zwi¹zku Myanmar, a zmianie ulegnie te¿ pañstwowa 
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flaga. Istota tkwi w zapisach nowej Konstytucji, które mówi¹ jasno: do zmiany lub 
nowelizacji jej tekstu potrzebna jest kwalifikowana wiækszoúã 3  gùosów. Tymczasem 25 
proc. foteli w nowym parlamencie – Hluttaw (dla którego potrzeb w Naypyidaw wùaúnie 
przygotowano aý 31 obiektów!) majà „z klucza” wojskowi. Ponadto gùównodowodzàcy 
armi¹ mo¿e w ka¿dej chwili i pod byle pretekstem wprowadziæ w pañstwie stan wyj¹tkowy. 
Co wiêcej, opowiadaj¹ca siê od dziesiêcioleci za prawdziw¹ demokracj¹ Aung San Suu Kyi 
w wyborach nie weŸmie udzia³u, a jej partia – Narodowa Liga na rzecz Demokracji, nie 
tylko do wyborów nie stanê³a, ale wrêcz zosta³a przez w³adze formalnie rozwi¹zana, jako 
¿e wybory kontestowa³a (przy okazji siê dziel¹c). Równie¿ wiele ugrupowañ 
narodowoœciowych uzna³o, ¿e – w ich ocenie – nie jest to ¿aden nowy krok w kierunku 
demokracji.
Wojskowi spod znaku Tatmadaw dbaj¹ jednak o fasadê. Ju¿ pod koniec wrzeœnia ci, którzy 
spodziewaj¹ siê wejœæ do nowego Hluttaw, zrezygnowali z funkcji wojskowych i zdjêli 
mundury. A szef  junty Than Shwe, ju¿ te¿ bez munduru, za to w towarzystwie ¿ony i córek, 
a nawet ukochanego wnuka, uda³ siê, co u niego rzadkie, za granicê, do Chin, by tam szukaæ 
wsparcia dla „nowego etapu w dziejach narodu” (ostatnio przebywa³ równie¿ 
w podobnych celach w Indiach i w Laosie). „Pielgrzymka” do Chin by³a konieczna, 
bowiem ostracyzm ze strony Zachodu sprawi³, i¿ tê lukê najsilniej wype³nili w³aœnie 
Chiñczycy, za którymi poszli, bo musieli, tak¿e Hindusi, a potem Rosjanie (ci ju¿ nie 
musieli, ale chcieli, widz¹c tamtejsze intratne z³o¿a surowcowe). Równie¿ Stowarzyszenie 
Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN), którego Zwi¹zek Myanmar od 1997 r. 
sta³ siê cz³onkiem, zgodnie z preferowanymi przez to ugrupowanie zasadami nie 
ingerowania w sprawy wewnêtrzne pañstw cz³onkowskich, nigdy Myanmar nie izolowa³. 
Wrêcz przeciwnie, zarówno Tajlandia, jak Singapur nale¿¹ do najwa¿niejszych inwestorów 
i partnerów handlowych tego kraju. Przy czym Tajlandia importuje niemal po³owê 
birmañskiego eksportu (w postaci ropy, gazu, a tak¿e cennego drewna), natomiast Singapur 
jest tu widocznym inwestorem.
Najbardziej spektakularna jest tu jednak obecnoœæ chiñska. Ca³y rynek w kraju jest 
dos³ownie zasypany chiñskim towarem, najczêœciej tym ni¿szej jakoœci, na potrzeby 
tutejszych biedaków. Chiñczycy s¹ widoczni w najwiêkszych miastach pó³nocy kraju, takich 
jak Mandalay, gdzie buduj¹ hotele, szko³y i nowe zak³ady pracy, czy w stolicy najwiêkszego 
pañstwa zwi¹zkowego – Shan, która zwie siê Taunggyi i ma centrum zamienione 
dos³ownie w chiñski bazar – z chiñskimi towarami i sprzedawcami naraz. 
Ostatnio jednak chiñska obecnoœæ przybra³a jeszcze bardziej spektakularne rozmiary. 
Podejrzewa siê, choæ g³oœno o tym siê nie mówi, ¿e chiñska myœl in¿ynieryjna by³a 
wykorzystana przy budowie wspomnianej szybkiej drogi ³¹cz¹cej Rangun z Mandalay, 
z Naypyidaw niemal poœrodku. Chiñczycy, ju¿ sami, buduj¹ na pó³nocy Myanmar podobn¹ 
drogê szybkiego ruchu, nazywan¹ nawet „autostrad¹”, która docelowo ma ³¹czyæ ich 
najbli¿sz¹ prowincjê, granicz¹c¹ z Myanmar – Yunnan z drugim wielkim s¹siadem, jakim s¹ 
Indie. A ostatnio, po wizycie premiera Chin, Wen Jiabao, wiosn¹ tego roku przyspieszono 
prace nad ropoci¹giem i gazoci¹giem, jakie równolegle maj¹ biec od po³o¿onego nad 
Zatok¹ Bengalsk¹ portu Sittwe w dawnej historycznej krainie Arakan te¿ do Yunnanu. 
Wszystko po to, by szybko modernizuj¹ce siê i potrzebuj¹ce coraz wiêkszej iloœci 
surowców energetycznych Chiny, w du¿ych iloœciach sprowadzaj¹ce je z Afryki i Bliskiego 
Wschodu, mog³y siêgaæ po nie krótsz¹ drog¹, bowiem dot¹d p³yn¹ one tankowcami przez 
odleg³¹ Cieœninê Malakka. 
W zamian za to Chiny daj¹ w³adcom w Naypiydaw poczucie bezpieczeñstwa na arenie 
zewnêtrznej. Gdy próbowano wprowadziæ kwestiê Zwi¹zku Myanmar i nagminnego 
³amania tam praw cz³owieka na agendê Rady Bezpieczeñstwa ONZ, wniosek natychmiast 
storpedowa³y w³aœnie Chiny, wspierane przez Rosjê. Niedawno wizytê w Naypyidaw 
z³o¿y³ te¿ obecny premier Tajlandii Abhisit Vejjajiva. Potwierdzi³ tam politykê „aktywnego 
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zaanga¿owania” ze strony jego pañstwa; tego pañstwa, na którego obszarze znajduje siê a¿ 
9 obozów dla uchodŸców z Birmy-Myanmar (z ³¹czn¹ spo³ecznoœci¹ rzêdu 150 tys. osób), 
gdzie dzia³a najaktywniejsza w œwiecie birmañska diaspora (tak¿e polityczna), no i gdzie 
liczbê robotników sezonowych od znacznie biedniejszego s¹siada szacuje siê na 1,5-2 mln 
osób. Tym samym próby izolacji tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej mo¿na miêdzy 
bajki w³o¿yæ, tote¿ nawet obecna administracja amerykañska Baracka Obamy zaczyna 
mówiæ o „aktywnym podejœciu” do tego dotychczasowego pariasa. 

Co dalej? 

Wiêkszoœæ obserwatorów i analityków zajmuj¹cych siê tym obszarem uwa¿a, ¿e po 
wyborach 7 listopada noblistka Aung San Suu Kyi opuœci wreszcie domowy areszt. Jak¹ 
jednak przyjmie strategiê w nowych okolicznoœciach, gdy dotychczasowa – moralnego 
oporu – w sensie politycznym nie by³a skuteczna, czego jednym z dowodów wspomniany 
podzia³ szeregów NLD przed wyborami (m³odsi, bardziej zniecierpliwieni w jej szeregach, 
chcieliby konkretów). Czy wyjdzie i co bêdzie mog³a robiæ? Czy wraz z ni¹ wypuszczonych 
zostanie ponad 2 tys. wiêŸniów politycznych? Jakie bêdzie podejœcie do nich nowych w³adz 
ju¿ pozbawionych mundurów, choæ z wojskowego nadania? To bêd¹ papierki lakmusowe 
intencji i czynów nowych w³adz Republiki – bez wzglêdu na to, czy prezydentem, jak siê 
powszechnie spodziewa, zostanie Than Shwe, czy te¿, wzorem poprzednika Ne Wina, na 
schy³ek ¿ycia (a ma ju¿ dzisiaj 77 lat) usunie siê z ¿ycia publicznego, poci¹gaj¹c jedynie za 
sznurki w³adzy z dystansu i ukrycia. 
Birma-Myanmar wchodzi w zakrêt, ale wcale nie taki, jakiego byœmy siê tutaj u nas na 
Zachodzie spodziewali.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej, 
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie 
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem 
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów 
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarz¹dowych www.non-gov.org 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem 
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim  ¯eby regularnie 
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl 

 
www.pulaski.pl 

djankowski@pulaski.pl
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