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Birmañski przewrót kopernikañski

Jeszcze przed rokiem pañstwo to wymieniano jednym tchem obok Korei Pó³nocnej jako 
najokrutniejszy re¿im w Azji. Owszem, „demokratyczne” wybory zaordynowane przez 
juntê w listopadzie 2010 r. odby³y siê, ale powszechnie uznano je za ma³o wiarygodne. 
Kiedy pod koniec marca 2011 r. nowy prezydent, poprzednio osoba nr 4 w juncie i jej 
premier, Thein Sein wyst¹pi³ w nowym parlamencie, zwanym Hluttaw, z reformatorskimi 
pomys³ami, nikt mu nie wierzy³. Prze³om nast¹pi³ w sierpniu 2011 r., po kolejnym 
reformatorskim programie, przedstawionym w Hluttaw przez Thein Seina, a przede 
wszystkim po jego nieoczekiwanym spotkaniu z noblistk¹ Aung San Suu Kyi, jedn¹ z ikon 
œwiatowego ruchu obrony praw cz³owieka.  

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” profesor Bogdan 
Góralczyk, Senior Fellow FKP, analizuje, czy Birma zmierza ku demokracji. „W³adze 
w Naypyidaw nie odkrywaj¹ kart. Jesteœmy skazani na spekulacje. Niektórzy powiadaj¹, ¿e 
przestraszy³y siê arabskiej wiosny, co raczej w¹tpliwe, bo i kultura tam inna, i do Afryki 
Pó³nocnej daleko. Bardziej przekonuje argumentacja, ¿e rz¹dz¹cy pañstwem przerazili siê 
zbyt du¿ych wp³ywów chiñskich, albowiem Chiñczycy wkroczyli na puste pole, 
opuszczone przez Zachód traktuj¹cy juntê jak pariasa. Gdy zaanga¿owali siê Chiñczycy, 
wesz³y tam równie¿ Indie”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Autor

Bogdan Góralczyk

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
Dzia³ania Fundacji  obejmuj¹ 
prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
liderów. Fundacja jest jedn¹  dwóch 
polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Bogdan Góralczyk

Jeszcze przed rokiem pañstwo to wymieniano jednym tchem obok Korei Pó³nocnej jako 

najokrutniejszy re¿im w Azji. Owszem, „demokratyczne” wybory zaordynowane przez 
juntê w listopadzie 2010 r. odby³y siê, ale powszechnie uznano je za ma³o wiarygodne. 
Kiedy pod koniec marca 2011 r. nowy prezydent, poprzednio osoba nr 4 w juncie i jej 
premier, Thein Sein wyst¹pi³ w nowym parlamencie, zwanym Hluttaw, z reformatorskimi 
pomys³ami, nikt mu nie wierzy³. Prze³om nast¹pi³ w sierpniu 2011 r., po kolejnym 
reformatorskim programie, przedstawionym w Hluttaw przez Thein Seina, a przede 
wszystkim po jego nieoczekiwanym spotkaniu z noblistk¹ Aung San Suu Kyi, jedn¹ z ikon 
œwiatowego ruchu obrony praw cz³owieka. 
Od tej pory kraj dotychczas zamkniêty, izolowany, traktowany w œwiecie zachodnim (nie 
zaœ w Azji) jako parias, zamieni³ siê w obiekt pielgrzymek – i to z ró¿nych stron œwiata. 
WeŸmy tylko pod uwagê wydarzenia z kwietnia i maja 2012 r., aby uœwiadomiæ sobie skalê 
tych bezprecedensowych, historycznych zmian. 
1 kwietnia br. przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Hluttaw. A¿ 43 z 44 miejsc, które 
by³y do dyspozycji (na 664 ogó³em w obu izbach Hluttaw) zdobyli przedstawiciele 
opozycyjnej Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), która wybory w 2010 r. 
zbojkotowa³a. W efekcie Aung San Suu Kyi, która a¿ 15 z minionych 22 lat przesiedzia³a 
w areszcie, zasiad³a w ³awach poselskich. Tego samego dnia, co ju¿ spotka³o siê 
z mniejszym echem medialnym, w³adze zdecydowa³y o urynkowieniu kursu waluty – kyata 
(czytaj: czata). W sensie wewnêtrznym kraj znany jako Birma, teraz zwany Mjanm¹, ruszy³ 
ku demokracji oraz prawdziwemu rynkowi.
Nic dziwnego, ¿e taki prze³om w autorytarnym dotychczas re¿imie wywo³a³ zachwyt 
i odbi³ siê du¿y echem. Prezydent Thein Sein uda³ siê z pierwsz¹ w historii wizyt¹ do 
Japonii. Z kolei prezydent Korei Po³udniowej Lee Myung-bak z³o¿yl wizytê w Mjanmie, 
pierwsz¹ tak¹ od 29 lat. Po trwaj¹cej 25 lat przerwie do Mjanmy uda³ siê te¿ premier Indii, 
podpisuj¹c na miejscu 12 wa¿nych porozumieñ, maj¹cych na celu pog³êbienie wspó³pracy 
gospodarczej i handlowej oraz otwieraj¹c dla biednej Mjanmy now¹ liniê kredytow¹ 
w wysokoœci 0,5 mld dolarów. 
W kierunku Mjanmy ruszy³a nie tylko Azja, ale tak¿e Zachód. Wizyty w tym pañstwie 
z³o¿yli ju¿ ministrowie spraw zagranicznych z wszystkich wa¿niejszych pañstw unijnych, 
w tym z Polski (zawsze w towarzystwie du¿ej grupy biznesmenów), a Unia Europejska nie 
tylko zawiesi³a sankcje wobec tego pañstwa, ale – w obecnoœci samej Catherine Ashton – 
otworzy³a w Rangunie, najwiêkszej metropolii tego kraju, swoje dyplomatyczne 
przedstawicielstwo. Sankcje wobec Mjanmy znios³y te¿ Kanada, Australia i Norwegia, 
a nawet USA, które 17 maja br. przyjê³y u siebie birmañskiego ministra spraw 
zagranicznych. W œlad za t¹ wizyt¹ wys³a³y do Mjanmy, te¿ po ponad 20. latach przerwy, 
swojego ambasadora, dotychczas specjalnego wys³annika zajmuj¹cego siê tym pañstwem 
(to on w grudniu 2011 r. organizowa³ wizytê Hillary Clinton) – Dereka Mitchella. 
Historyczn¹ wizytê w Mjanmie z³o¿y³ nawet brytyjski premier David Cameron, jakby nie 
by³o szef  rz¹du pañstwa, które przez lata ten kraj kolonizowa³o. W sensie zewnêtrznym 
i dyplomatycznym Mjanma otworzy³a siê na œwiat i wysz³a z izolacji. 
Co wiêcej, na tej fali odwil¿y kraj zapewni³ sobie w 2014 r. przewodnictwo 
w Stowarzyszeniu Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN), którego cz³onkiem 
jest od 1997 r., a na scenie wewnêtrznej zapowiada na 2015 r. prawdziwe demokratyczne 
wybory. St¹d decyzje, aby sankcje wobec tego kraju zawieszaæ, a nie ca³kowicie znosiæ. 
Podstawowy problem polega na tym, ¿e w istocie rz¹dz¹ tym pañstwem ci sami ludzie, 
którzy rz¹dzili wczeœniej. Owszem, wypuœcili wiêkszoœæ wiêŸniów politycznych, podobnie 
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jak symbolicznie wpuœcili opozycjê do parlamentu, ale przecie¿ wszystkie nitki prawdziwej 
w³adzy, podobnie jak œrodki przymusu, nadal znajduj¹ siê w rêkach w³adz w nowej stolicy 
o nazwie Naypyidaw (dos³ownie: Siedziba Królów). Mamy tam do czynienia z rewolucj¹ 
odgórn¹, a nie oddolnym czy dysydenckim zrywem. Jeœli dobrze pójdzie, mo¿e dojœæ do 
historycznego kompromisu politycznego, a tak¿e pojednania z licznymi mniejszoœciami, 
z których znaczna czêœæ przez lata, a nawet dziesiêciolecia, walczy³a z w³adzami w centrum 
(Birma mo¿e poszczyciæ siê rekordem œwiata, czyli najd³u¿sz¹ wojn¹ partyzanck¹ na globie, 
prowadzon¹ od 1949 r. przez naród Karenów). 
Delikatnoœci i subtelnoœci jest tam wiêcej, bowiem nigdzie wychodzenie z wojskowej 
dyktatury i autorytaryzmu nie by³o proste ani ³atwe. Mjanma ostatnich ponad dwóch 
dekad, gdy st³umiono studencki zryw i prawdziwe powstanie, to nic innego, jak wielkie 
uw³aszczenie wojskowej dyktatury i tak naprawdê jedynej, obok buddyjskiej hierarchii 
Sangha, struktury, która nie zosta³a podwa¿ona i naruszona. Tym samym kraj trzeba od 
nowa budowaæ – tak w sensie ekonomicznym, jak politycznym, czy przede wszystkim 
w sferze mentalnoœci, otwartoœci, spo³eczeñstwa obywatelskiego. W du¿ej mierze mamy do 
czynienia z jednej strony z ekonomicznym Eldorado, bo to kraj zasobny w surowce, 
a w drugiej z prawdziw¹ intelektualn¹ i duchow¹ pustyni¹. Oba zadania i cele s¹ kusz¹ce, aby 
tam wejœæ i niemal wszyscy to robi¹.
Dlaczego ta kardynalna zmiana, w stosunku do poprzednich realiów, to przewrót iœcie 
kopernikañski? W³adze w Naypyidaw nie odkrywaj¹ kart. Jesteœmy skazani na spekulacje. 
Niektórzy powiadaj¹, ¿e przestraszy³y siê arabskiej wiosny, co raczej w¹tpliwe, bo i kultura 
tam inna, i do Afryki Pó³nocnej daleko. Bardziej przekonuje argumentacja, ¿e rz¹dz¹cy 
pañstwem przerazili siê zbyt du¿ych wp³ywów chiñskich, albowiem Chiñczycy wkroczyli 
na puste pole, opuszczone przez Zachód traktuj¹cy juntê jak pariasa. Gdy zaanga¿owali siê 
Chiñczycy, wesz³y tam równie¿ Indie, chocia¿ to pañstwo demokratyczne, a ASEAN ca³y 
czas trzyma³ siê dyrektywy, aby nie wtr¹caæ siê w sprawy wewnêtrzne pañstw 
cz³onkowskich, co wyj¹tkowo sprzyja³o brutalnej juncie, która jeszcze we wrzeœniu 2007 r. 
krwawo st³umi³a ruch protestu prowadzony przez buddyjskich mnichów, tzw. szafranow¹ 
rewolucjê. Tym samym, izolacja nie by³a pe³na. Azja patrzy³a na Mjanmê inaczej ni¿ 
Zachód. 
Teraz jednak dochodzi na rozleg³ych obszarach tego pañstwa do prawdziwej 
geostrategicznej rozgrywki, albowiem zaanga¿owane s¹ tam bezpoœrednio wszystkie 
najwa¿niejsze podmioty gospodarcze œwiata – USA, Chiny, Indie, tak¿e Rosja, nie mówi¹c 
o ASEAN, a nawet UE. Innymi s³owy, na trenie Mjanmy w³aœnie dochodzi do 
strategicznego starcia pomiêdzy najwa¿niejszymi rynkami Zachodu i najwa¿niejszymi 
rynkami wschodz¹cymi. 
To jest prawdziwy wymiar zewnêtrzny zmian tam siê dokonuj¹cych – i o tym warto 
pamiêtaæ. Tak¿e wtedy, gdy noblistka Aung San Suu Kyi, po raz pierwszy od 1988 r., 
opuœci³a rodzime ziemie i przy du¿ym zainteresowaniu œwiatowych mediów, odwiedzi³a 
najpierw Tajlandiê, a potem kilka pañstw europejskich. Ona tak¿e ubiega siê o to samo, co 
w³adze w Naypyidaw – œrodki i inwestycje na modernizacjê jej zacofanego pañstwa. 
Zmiana jest taka, ¿e robi to poza granicami kraju, a przecie¿ kiedyœ, w 1999 r. nie odwa¿y³a 
siê opuœciæ ojczyzny nawet na pogrzeb swego mê¿a, obawiaj¹c siê, ¿e nie zostanie 
wpuszczona z powrotem. To jeszcze jeden wymiar potê¿nego zwrotu, jaki siê w³aœnie 
w Mjanmie dokonuje.
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Rekomendacje

1. Mjanma stanowi obecnie wielki eksperyment. Nale¿y zwiêkszyæ zainteresowanie ni¹ 
przez instytucje UE, gdy¿ œcieraj¹ siê tam interesy wszystkich najwa¿niejszych pañstw 
œwiata.

2. Polska mo¿e byæ dla Mjanmy interesuj¹ca jako miejsce obrad okr¹g³ego sto³u 
i kompromisowego wyjœcia z dyktatury. Tym samym wizyta w tym pañstwie dawnego 
dysydenta, najlepiej osoby pokroju Lecha Wa³êsy, jest wiêcej ni¿ wskazana.

3. Mjanma potrzebuje wszystkiego, gdy¿ jest to kraj wyniszczony i zdewastowany. Polska 
powinna zaoferowaæ temu pañstwu pomoc gospodarcz¹ – np. nowe technologie 
(m.in. w rolnictwie, górnictwie czy ochronie œrodowiska) oraz wspieraæ rozwój 
spo³eczeñstwa obywatelskiego, bez czego tamtejszy eksperyment, bêd¹cy dopiero w fazie 
pocz¹tkowej, mo¿e siê nie powieœæ. 
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. 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 by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.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 otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus, wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana oraz by³y minister spraw zagranicznych 
Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic 
Bernard Kouchner.

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 oraz 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 redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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