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Po³o¿enie geograficzne
i charakterystyka geograficzna kraju
Birma (Mjanma) jest drugim najwiêkszym krajem Azji Po³udniowo-Wschodniej i czterdziestym pod wzglêdem powierzchni krajem
œwiata. Jej obszar wynosi 676 578 km2. Graniczy od pó³nocy z Indiami
i Chinami, od wschodu z Laosem i Tajlandi¹, od zachodu z Bangladeszem. Od po³udnia Birma ma dostêp do Zatoki Bengalskiej oraz Morza
Andamañskiego. Ca³kowita d³ugoœæ wybrze¿a wynosi 1930 km.
Centraln¹ czêœæ kraju stanowi Równina Irawadi z wulkanicznymi
górami Pagu (najwy¿szy szczyt: Góra Popa, 1518 m). Ta czêœæ Równiny – „Górna Birma” – jest sucha, wrêcz pustynna, przez wiêksz¹ czêœæ
roku gor¹ca i bezchmurna. Tê niestabiln¹ tektonicznie czêœæ Birmy
nawiedzaj¹ trzêsienia ziemi. Z kolei dolna czêœæ – Delta Irawadi, jest
mocno rozcz³onkowana. Podobnie wybrze¿a: zachodnie (Arakan) –
Zatoki Bengalskiej, oraz po³udniowe (Tenasserim) – Morza Andamañskiego, z okalaj¹cymi je licznymi przybrze¿nymi wyspami (archipelag Mergui) w otoczeniu raf koralowych. „Dolna Birma” jest
gor¹ca i parna, ze spor¹ iloœci¹ opadów przez ca³y rok.
Równinê Irawadi otaczaj¹ ³ukiem liczne pasma górskie i wy¿ynne. Od
pó³nocy s¹ to góry Hengduan, zwane potocznie „birmañskimi Himalajami” (jest to przed³u¿enie strefy himalajskiej), z najwy¿szym szczytem Kumon/Hkakabo Razi (5881 m). Inne obszary górzyste, wszystkie
biegn¹ce z pó³nocy na po³udnie, to Góry Arakañskie (najwy¿szy szczyt
– Góra Wiktorii/Nat Ma Taung, 3053 m), Wy¿yna Szan i Wy¿yna Tenasserim. Na wschodzie Birmy dominuje Wy¿yna Szan, wyniesiona na
ok. 1000 m, pociêta dolinami licznych rzek (g³ównie dop³ywy Saluin).
Do tego dodaæ mo¿na jeszcze, wywodz¹cy siê z czasów kolonialnych, podzia³ kraju na szeœæ najwa¿niejszych krain: „Birmê w³aœciw¹”
9
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(centraln¹ Równinê Irawadi), P³askowy¿ Szan na wschodzie (dzisiejsze pogranicze z Tajlandi¹, Laosem i Chinami, czyli tzw. Z³oty
Trójk¹t) oraz Kraj Górski na pó³nocy (dzisiejsze pogranicze z Chinami, Indiami i Laosem), tworz¹cych „Górn¹ Birmê”; nastêpnie Deltê Irawadi, Arakan – wybrze¿e nad Zatok¹ Bengalsk¹,
i Tenasserim (wysuniêty na po³udnie w stronê Pó³wyspu Malajskiego pas kraju), bêd¹cych „Doln¹ Birm¹”.
Birma ma klimat zwrotnikowy, monsunowy, na wiêkszej
czêœci obszaru wilgotny. Pora
deszczowa trwa od kwietnia/maja do paŸdziernika/listopada i charakteryzuje siê pochmurn¹, deszczow¹ i parn¹ pogod¹. Najcieplejszym miesi¹cem jest maj. Pora
sucha jest ³agodna (œrednia temperatur stycznia to 25 st. C na Równinie Irawadi) i czêsto bezdeszczowa.
Birma (Republika Zwi¹zku Mjanmy)
Sieæ rzeczna Birmy ma uk³ad
po³udnikowy. Najwa¿niejsz¹ i najwiêksz¹ rzek¹ jest Irawadi (d³ugoœæ
ok. 1600 km, choæ wed³ug Ÿróde³ birmañskich – 2170 km), wyp³ywaj¹ca z gór Sino-Tybetañskich (Chiny) i uchodz¹ca do Morza Andamañskiego, tworz¹c deltê (ponad 32 tys. km2). Irawadi jest w wiêkszoœci rzek¹ ¿eglown¹. Inne wa¿niejsze rzeki to: Czinduin, Sittaun oraz
Saluin uchodz¹ce do Morza Andamañskiego.
Jest to pañstwo posiadaj¹ce liczne surowce naturalne, w tym bogate z³o¿a ropy i gazu, jak równie¿ liczne kamienie szlachetne – Birma
s³ynie z rubinów, szafirów i jadeitu. Oprócz tego wydobywa siê tutaj
10
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cynê, antymon, cynk, miedŸ, o³ów, wêgiel, marmur i wolfram. Najwiêksze inwestycje zagraniczne znajduj¹ siê w sektorze wydobywczym (ropa, gaz), górniczym oraz w energetyce (elektrownie wodne),
jak równie¿ w leœnictwie. G³ównymi partnerami handlowymi s¹ s¹siedzi – Chiny, Tajlandia i Indie, a tak¿e Singapur, Japonia i Korea
Po³udniowa.
Mimo swoich bogactw jest to pañstwo ubogie – najbiedniejsze
w Azji Po³udniowo-Wschodniej, od 1987 r. maj¹ce status LDC (Najmniej Rozwiniête Pañstwa) ONZ, w którym 32 proc. populacji ¿yje
poni¿ej poziomu ubóstwa. Roczny dochód na g³owê mieszkañca wyNaypyidaw, nowa stolica
Birmy

nosi oko³o 1300 USD. Ponad 44 proc. PKB stanowi rolnictwo. G³ównym produktem rolniczym jest ry¿.
Birma, czyli oficjalnie Republika Zwi¹zku Mjanmy, jest od wejœcia w ¿ycie nowej konstytucji w 2010 r. podzielona na 21 jednostek
administracyjnych: siedem Pañstw (Krain) Zwi¹zkowych – Czin, Kaczin, Karen, Karenni, Mon, Arakan, Szan; siedem Regionów – Irawadi,
Pegu, Magwe, Mandalaj, Sagaing, Tenasserim, Rangun; do tego dochodz¹: sto³eczny Region Zwi¹zkowy Naypyidaw oraz Strefy Samorz¹dowe Danu, Kokang, Naga, Pao, Palaung i Jednostka Samorz¹dowa Wa. Stolic¹ pañstwa od 2005 r. (formalna proklamacja w marcu
11
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2006) jest Naypyidaw (ok. 900 tys. mieszkañców) – zbudowane od
podstaw miasto w centralnej czêœci kraju. Najwiêkszym miastem pozostaje dawna stolica – Rangun, zamieszkana przez oko³o 6 mln ludzi,
inne du¿e miasta to: Mandalaj (ok. 1 mln), Mulmejn, Tawe czy Taunggyi. Ludnoœæ miejska stanowi oko³o 35 proc. populacji kraju.
Jest to kraj wieloetniczny, narodowoœciowy tygiel. Zamieszkuje go,
wed³ug ró¿nych szacunków, od 30 do ponad 100 grup narodowoœciowych. Chocia¿ rz¹d birmañski oficjalnie podaje 135 narodowoœci, to
jednak nigdy przekonuj¹co nie udowodni³ tej liczby. Jeszcze wiêkszy
chaos panuje w kwestii jêzyków. Za czasów kolonialnych, w 1917 r.,
w³adze brytyjskie próbowa³y dokonaæ systematyzacji wszystkich jêzyków, ale po naliczeniu 242 podda³y siê, twierdz¹c, ¿e to niemo¿liwe.
Od tego czasu, g³ównie ze wzglêdu na liczne konflikty, podobnych
prób nie podjêto. Chocia¿ czasem spotyka siê ambitne zamierzenia
spisania jêzyków Birmy (popularn¹ liczb¹ jest 111 na okreœlenie jêzyków ¿ywych), to wci¹¿ brak mocnych danych na ten temat – ustalono jedynie rodziny jêzykowe. S¹ to chiñsko-tybetañska (m.in. Birmañczycy, Karenowie, Czinowie), kradli (czyli tajska, g³ównie Szanowie), australoazjatycka (m.in. Monowie) oraz indoeuropejska (g³ówne pali, jêzyk liturgiczny buddyzmu).
Z 60 mln ludzi zamieszkuj¹cych Birmê to Birmañczycy, czyli Bamar.
Stanowi¹ oni oko³o 68 proc., reszta to mniejszoœci narodowe/etniczne:
Szanowie (8–10 proc.), Karenowie (ok. 7 proc.), Arakañczycy (3,5 proc.),
Monowie (2 proc.), Kaczinowie (1,5 proc.), Czinowie (1 proc.) Karenni (0,75 proc.) i inni. Do tego dochodzi oko³o 2 proc. Indusów
i 3 proc. Chiñczyków (liczba tych ostatnich roœnie). Mniejszoœci narodowe generalnie zamieszkuj¹ s³abo zaludnione i jeszcze s³abiej rozwiniête oraz trudno dostêpne pogranicza, podczas gdy ludnoœæ birmañska mieszka w wiêkszoœci na Równinie Irawadi. Wspó³¿ycie tych
wielu grup etnicznych w Birmie nie odbywa siê bez konfliktów.
Jêzykiem urzêdowym pañstwa jest birmañski (mniejszoœci maj¹
w³asne jêzyki, ale nie maj¹ one statusu urzêdowego). Najwa¿niejsz¹
religi¹ kraju jest buddyzm (hinajana/therawada), wyznaje go oko³o
89 proc. spo³eczeñstwa. Pozosta³e wyznania to chrzeœcijañstwo – oko³o 4 proc. (g³ównie baptyœci, katolicy stanowi¹ ok. 1 proc.), islam –
oko³o 4 proc., animizm – 1 proc.
12
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Uwagi odnoœnie do pisowni i nazw w³asnych
Do tej pory nie opracowano zasad polskiej transkrypcji jêzyka
birmañskiego. W tej ksi¹¿ce zastosowano nazwy w oryginale, z wyj¹tkiem tych, które uleg³y spolszczeniu. Nale¿y pamiêtaæ o ró¿nicach
w wymownie. Nastêpuj¹ce litery ³aciñskie czytamy po birmañsku inaczej ni¿ po polsku:
k = æ (a wiêc np. Aung San Suu Kyi czytamy „su æi”, a nie „suki”),
j = dŸ (imiê Je Je to „dŸie dŸie”),
gy = dŸ (longyi to „londŸi”),
ay = ej (Naypyidaw to „nejpjido”),
aw = o (tatmadaw to „tatmado”),
ky = czi (kyat to „czat”),
ch = cz (Chindwin = „Czinduin”).
Inn¹ kwesti¹ pozostaje pisanie nazwisk. W birmañskim wystêpuj¹
tytu³y honorowe „U” (dos³ownie „wujek”, odpowiednik naszego „pan”)
i „Daw” („ciotka”/„pani”). Z kolei w armii m³odsi rang¹ powinni siê
zwracaæ do oficerów per ah bah („ojcze”), a do tych bezpoœrednio nad
nimi ko gyi „starszy bracie”. Wystêpuje to wy³¹cznie w jêzyku birmañskim i nie stanowi³oby problemu, gdyby nie fakt, ¿e niektóre
birmañskie nazwiska przesz³y do historii razem z przedrostkiem „U”,
na przyk³ad U Nu, U Thant, co brzmi mniej wiêcej jak „pan Nu” czy
„pan Thant”. Maj¹c œwiadomoœæ chropowatoœci tych okreœleñ z perspektywy jêzyka birmañskiego – rozumiej¹c, ¿e lepiej by³oby wprowadziæ okreœlenia Nu, Thant – uznano jednak, i¿ przes¹dzaj¹ca powinna byæ tutaj logika tradycji i nazwisk zakorzenionych w jêzyku
polskim – i pozostawiono U Nu, U Thant itp.
Birma czy Mjanma (Myanmar)?
Kwestia pisowni birmañskich sta³a siê problemem politycznym
w roku 1989 i pozostaje nim do dziœ. Wtedy to w³aœnie rz¹dz¹ca junta wojskowa zmieni³a oficjaln¹, miêdzynarodow¹ (angielsk¹) nazwê
pañstwa z Burma (Birma) na Myanmar (Mjanma). Od tego czasu
zacz¹³ siê konflikt lingwistyczno-polityczny, który trwa po dzieñ dzisiejszy.
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Nazwa Myanma odsy³a nas do samych pocz¹tków pañstwowoœci
birmañskiej. Mieli j¹ sobie nadaæ potomkowie królestwa Nanzhao,
którzy migrowali na Równinê Irawadi. Nazwali siê Myanma, a wiêc
„Silni jeŸdŸcy”, Myanma oznacza³aby wiêc „Kraj silnych jeŸdŸców”.
Nazwa ta pojawia siê w birmañskich kronikach i „od zawsze” by³a
u¿ywana w jêzyku birmañskim na okreœlenie tego pañstwa (myanma naingngan). Jednak obok nazwy Myanma istnia³a jej wersja potoczna Bamar, bêd¹ca zniekszta³ceniem s³owa Myanma i okreœleniem etnicznoœci, czyli narodu birmañskiego, oraz bama pyi, oznaczaj¹ca pañstwo birmañskie. To w³aœnie tê nazwê us³yszeli BrytyjPanorama Paganu, stolicy pierwszego królestwa birmañskiego

czycy i na jej podstawie utworzyli nazwê Burma, od której pochodzi
polska nazwa Birma.
Nazwa Burma by³a u¿ywana przez ca³y okres kolonialny jako oficjalna angielska nazwa kolonii. Birmañczycy po birmañsku mówili Myanma i tak pozosta³o po odzyskaniu niepodleg³oœci w roku
1948 – Myanma po birmañsku, Burma po angielsku. Nikt nie
mia³ z tym problemów: a¿ do roku 1989 kwestia ta po prostu nie
istnia³a.
Wtedy to, czyli rok po krwawym st³umieniu protestów studenckich, rz¹dz¹ca junta odkry³a, ¿e Burma to nazwa niew³aœciwa, kolo15
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nialna i upokarzaj¹ca. Co wiêcej, jej zmiana na Myanmar1 mia³a nie
tylko naprawiæ b³êdy przesz³oœci, lecz równie¿ byæ bardziej sprawiedliwa dla mniejszoœci etnicznych. Wed³ug tego pogl¹du okreœlanie
kraju nad Irawadi jako Burma to klasyczne pars pro toto, takie jak
mówienie Anglia na Wielk¹ Brytaniê. Tak jednak nie jest, gdy¿ zarówno Burma, jak i Myanma odsy³aj¹ do etnicznoœci birmañskiej, obie
zatem, by ci¹gn¹æ to porównanie, znacz¹ tyle co Anglia.
Jest to w du¿ej mierze dyskusja wtórna – mniejszoœci i tak nigdy
nie zabiera³y w tej sprawie g³osu, nikt ich zreszt¹ o to nie spyta³ (obecnie zaœ opowiadaj¹ siê za mówieniem Burma). Jednak¿e argumentacja, i¿ zmiana nazwy na Myanmar uczyniona by³a w imiê mniejszoœci etnicznych jest frapuj¹ca o tyle, ¿e to w³aœnie junta od pocz¹tku
swoich rz¹dów z tymi mniejszoœciami walczy³a, a ekipa, która zmieni³a nazwê, tylko zintensyfikowa³a ich przeœladowania.
Kwestia kontrowersji odnoœnie do angielskiej nazwy pañstwa nie
pojawi³a siê po raz pierwszy, lecz drugi. Problem ten omówiono na
pocz¹tku lat trzydziestych, gdy kszta³tuj¹cy siê birmañski ruch narodowy zastanawia³ siê, któr¹ nazwê przyj¹æ, by obejmowa³a wszystkie
narody Birmy, a nie tylko Birmañczyków: formaln¹, królewsk¹ Myanma, czy kolokwialn¹ Bama. Doszli do jednoznacznego wniosku, ¿e
Myanma oznacza wy³¹cznie kraj zamieszkany przez Birmañczyków,
podczas gdy Bama – przez wszystkie narodowoœci. St¹d te¿ swoje
stowarzyszenie nazwali Dobama, a nie Domyanma. U¿ycie bowiem
s³owa Bama, oznacza ca³oœæ kraju w sensie etnicznym, natomiast
s³owo Myanma zarezerwowane jest jedynie dla birmañskiej grupy
etnicznej. Tym samym nazwa Bama, a nie Myanma jest jednocz¹ca,
u¿ycie Bama mówi³o o chêci stworzenia pañstwa o charakterze ponadetnicznym, ponadbirmañskim2. Pogl¹d, ¿e nazwa Bama jest bardziej jednocz¹ca, by³ do 1989 r. niekwestionowany w historiografii
birmañskiej. Jest to wiêc konkluzja dok³adnie odwrotna od tej, do
1

Genera³owie dodali do nazwy Myanma „r” na koñcu, co stworzy³o Myanmar. Z punktu widzenia
jêzyka birmañskiego by³o to dzia³anie uzasadnione – ma to zwi¹zek ze struktur¹ tego jêzyka. Dziêki
„r” wiadomo, gdzie postawiæ akcent, ale „r” pozostaje nieme. Niestety, wbrew genera³om, okaza³o siê,
¿e œwiat nie jest bieg³y w jêzyku birmañskim i wszyscy zaczêli mówiæ b³êdnie Myanmar z „r” na koñcu.
B³¹d ten pokutuje do dziœ.
2
2 K. Nemoto, The concepts of Do Bama („Our Burma”) and Thudo Bama („Their Burma”) in Burmese
nationalism 1930–1948, „The Journal of Burma Studies” 2000, nr 5.
1
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której doszed³ rz¹d w 1989 r. , dodatkowo nigdy przekonuj¹co nieargumentuj¹cy tego nowego paradygmatu polityczno-lingwistycznego. Patrz¹c zaœ na praktykê polityczn¹, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
zmiana nazwy na Mjanma wcale nie by³a przywróceniem sprawiedliwoœci mniejszoœciom etnicznym, ale wrêcz przeciwnie: sposobem na
ich si³ow¹ asymilacjê, czyli birmanizacjê (mjanmafikacjê).
To w³aœnie birmanizacja by³a najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ wewnêtrzn¹
zmiany nazwy pañstwa. Co prawda, z punktu widzenia lingwistycznego jest to absurd („zmiana nazwy z Burma na Myanmar jest przyk³adem birmanizacji”) – i by go unikn¹æ, lepiej mówiæ o „mjanmafikacji” – jak czyni twórca tego terminu, Gustaaf Houtman – ale tak
naprawdê nie o jêzyk tutaj chodzi, lecz o ideê. A jest ni¹ konsekwentna i spójna polityka wewnêtrzna junty birmañskiej si³owej asymilacji mniejszoœci etnicznych, która zostanie omówiona na kartach tej
ksi¹¿ki. W tym miejscu nale¿y tylko zaznaczyæ, i¿ to ona w³aœnie
spowodowa³a, i¿ Myanmar jest po prostu nazw¹ nacjonalistyczn¹ (lub,
by byæ dok³adnym, nacjonalistyczn¹ konotacjê przyda³y jej okolicznoœci, czyli polityka „birmanizacji”) i st¹d lepiej w jej u¿ywaniu byæ ostro¿nym. Z perspektywy mniejszoœci etnicznych nazwa Myanmar brzmi
mniej wiêcej tak, jak nasza Wszechpolska.
To miêdzy innymi z powodu nacjonalistycznego odcienia nazwy
Myanmar opozycja birmañska pod wodz¹ Aung San Suu Kyi od pocz¹tku odrzuca³a tê zmianê. Drugim – i wa¿niejszym – powodem
podawanym przez NLD by³ brak legitymizacji wojskowego rz¹du do
zmiany nazwy. Aung San Suu Kyi zaczê³a wiêc nawo³ywaæ do bojkotu
nowej nazwy i u¿ywania starej. Kwestia nazwy sta³a siê zatem spraw¹
polityczn¹, gdy¿ tak naprawdê by³a to wewn¹trzbirmañska rozgrywka
o symbole. Spór o poprawnoœæ nazwy Burma/Myanmar od pocz¹tku
mia³ wiêc charakter normatywny, a nie lingwistyczny, bowiem z tego
ostatniego punktu widzenia obie nazwy nawi¹zuj¹ do narodu birmañskiego, stanowi¹cego oko³o 68 proc. populacji Birmy, zatem jest
3

Odzwierciedla tak naprawdê kluczowy fakt braku w jakimkolwiek jêzyku œwiata wspólnego, ³¹cznego
okreœlenia na Birmañczyków i mniejszoœci etniczne Birmy (nie ma czegoœ takiego jak Brytyjczyk,który
mo¿e oznaczaæ zarówno Anglika, Szkota, jak i Walijczyka). Wiêcej B. Lintner, Burma in Revolt. Opium
and Insurgency Since 1948, Chiang Mai 1994, s. 48. Lintner przekonuj¹co udowadnia, ¿e nale¿y mówiæ
Burma, co jest o tyle frapuj¹ce, i¿ ostatnio zacz¹³ on pisaæ Myanmar.

3
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to w du¿ej mierze problem wtórny i stworzony w wyniku logiki wewnêtrznej rywalizacji o w³adzê. Per analogiam mo¿na by go przyrównaæ do hipotetycznej sytuacji, w której rz¹d niemiecki nagle uzna³by, i¿ miêdzynarodowa nazwa Germany jest b³êdna, i nakaza³, by po
angielsku, stosowaæ okreœlenie Deutschland.
Nazwê Myanmar przyjê³a ONZ , a wraz za ni¹ kilka innych wa¿nych organizacji, takich jak ASEAN, natomiast pañstwa zachodnie (do
2012) w ramach poparcia dla opozycji konsekwentnie jej unika³y, stosuj¹c dawn¹ nazwê. Ten, kto u¿ywa³ nazwy Burma zamiast Myanmar,
podkreœla³ swoje przywi¹zanie do wartoœci demokratycznych i wsparcie dla opozycji (i vice versa: u¿ywaj¹c Myanmar poœrednio uznawa³o
siê legitymizm junty do rz¹dzenia krajem). Poniewa¿ kwestia dotyczy
oficjalnej nazwy pañstwa po angielsku (po birmañsku by³a i jest wci¹¿
Myanma), powoduje to, ¿e dla zdecydowanej wiêkszoœci spo³eczeñstwa birmañskiego sprawa by³a i jest absolutnie obojêtna. To wewnêtrzna logika walki o w³adzê sprawi³a, ¿e powsta³ problem i w du¿ej mierze
nie sposób go omin¹æ – nie ma jednej, neutralnej nazwy. Wybieraj¹c
Burma b¹dŸ Myanmar, mimowolnie opowiadamy siê za którymœ ze
stanowisk i tak naprawdê nie ma w tym wypadku dobrych rozwi¹zañ
– przynajmniej w jêzyku angielskim.
W jêzyku polskim przez lata utrzymywa³ siê podzia³ na Birmê –
stosowan¹ potocznie – oraz Myanmar – oficjalnie. Myanmar w polszczyŸnie by³ powielaniem b³êdu wymowy – „r” jest nieme. Zosta³o to
naprawione w 2011 r., gdy Komisja do Spraw Standaryzacji Nazw
Geograficznych przyjê³a polsk¹ nazwê kraju nad Irawadi jako MJANMA.
Jednoczeœnie Komisja pozostawi³a nazwê Birma jako wariantow¹. Jednym s³owem: mo¿na stosowaæ obie – i Birmê, i Mjanmê.
W tej pracy u¿ywane s¹ wiêc zarówno Birma, jak i Mjanma (na
okreœlenie pañstwa/rz¹du po 1989), jednak¿e preferowana bêdzie
nazwa Birma z trzech powodów. Po pierwsze – przez wiêksz¹ czêœæ
historii XX i XXI w., opisywanej w tej ksi¹¿ce, kraj ten funkcjonowa³
jako Birma. Po drugie – przez szacunek do jêzyka polskiego powinno
siê stosowaæ utrwalone nazwy, tym bardziej ¿e wtedy zachowana jest
lingwistyczna spójnoœæ. Po trzecie wreszcie, najwa¿niejszym powodem, by stosowaæ Birmê, a nie Mjanmê jest fakt, ¿e odwo³anie siê do
nazw zakorzenionych w jêzyku polskim stanowi formê ucieczki od
18
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Nazwa birmañska po
angielsku
Burma

Nazwa birmañska po
angielsku zmieniona
po 1989 r.

Nazwa polska
Birma (od 2011 r. równie¿
Mjanma)

Myanmar

Rangoon

Rangun

Yangon

Mandalay

Mandalaj

–

Pegu

Pegu

Bago

Pagan

Pagan

Bagan

Akyab

Akjab

Sittwe

Moulmein

Mulmejn

Mawlamyaing

Tavoy

Tawe

Dawei

Prome (d. Pyu)

Prome

Pyay

Mergui

Mergui

Myeik

Ava

Awa

Innwa

Irrawaddy

Irawadi

Ayeyarwady

Chindwin

Czinduin

Chindwinn

Salween

Saluin

Thanlwin

Tenasserim

Tenasserim

Tanintharyi

Arakan

Arakan

Rakhine

Shan

Szan

Shan

Karen

Karen

Kayin

Karenni

Czerwoni Karenowie

Kayah

Chin

Czin

–

opowiadania siê za któr¹œ ze stron w wewn¹trzbirmañskim konflikcie.
St¹d te¿ stosowanie nazwy Birma w tej ksi¹¿ce nie jest wyrazem normatywnego poparcia dla opozycji, lecz odwo³aniem siê do tradycji
jêzyka polskiego.
W pracy przyjêto zasadê, ¿e wszystkie nazwy, które kiedykolwiek
uleg³y spolszczeniu, bêd¹ podawane w polskiej formie (np. Rangun,
Szanowie). Pozosta³e zaœ – w formie angielskiej. Tam, gdzie nazwy
angielskie s¹ bardziej znane, za pierwszym razem, obok formy spolsz19
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czonej, podano je w nawiasie (np. rzeka Czinduin/Chindwin). Nazwy
zmienione po 1989 r. równie¿ podawane s¹ w nawiasie, po nazwie
polskiej (Irawadi/Ayeyarwaddy) lub – jeœli jej nie ma – angielskiej
(Maymyo).
Porz¹dek nazw ilustruje tabela zamieszczona na stronie 19.

Prekolonialna Birma

Birma do 1824 roku
Birma to kraj geograficzne izolowany, odciêty od s¹siadów trudno
dostêpnymi górami, a jednoczeœnie maj¹cy mo¿liwoœæ kontaktu ze
œwiatem zewnêtrznym – przez dostêp do morza oraz w znacznie mniejszym stopniu przez granice z Indiami i Chinami. Jednak¿e góry otaczaj¹ce Birmê od pó³nocy i wschodu, a od zachodu blokuj¹ce dostêp
do wybrze¿a Arakanu, a¿ do XIX w. prawie nieprzejezdne, powodowa³y, ¿e choæ Birma nie by³a ca³kiem odciêta od wp³ywów zewnêtrznych, to dla utrzymywania wiêzi ze œwiatem potrzeba by³o nieustaj¹cego wysi³ku i woli politycznej, by przezwyciê¿aæ naturaln¹ tendencjê do zamykania siê i samoizolacji. By³a ona tym silniejsza, ¿e Birma
produkowa³a wszystko, co niezbêdne w gospodarce przednowoczesnej – od ry¿u i ryb pocz¹wszy, przez narzêdzia i broñ, a na jedwabiu skoñczywszy. Z drugiej strony œwiat zewnêtrzny równie¿ nie by³
szczególnie zainteresowany krajem nad Irawadi. Birma le¿a³a na uboczu najwa¿niejszych szlaków handlowych, nie by³a równie¿ atrakcyjna
dla ewentualnych agresorów – koszty i ryzyko przedarcia siê przez
niesprzyjaj¹cy teren skutecznie hamowa³y chêæ podboju – a¿ do
XIX w. Birma mia³a ma³o do zaoferowania œwiatu, a ten równie¿ nie
przejawia³ ni¹ szczególnej fascynacji. Po³o¿enie wp³ynê³o wiêc na Birmê tak, i¿ pomog³o w wykszta³ceniu siê przekonania o w³asnej samowystarczalnoœci, unikatowoœci, a nawet wy¿szoœci. Birma by³a samowystarczalna ekonomicznie, a jej w³adcy nie odczuwali szczególnego
zainteresowania œwiatem zewnêtrznym – chyba ¿e z przyczyn presti¿owych chcieli go podbiæ.
Najdawniejsze dzieje Birmy gin¹ w mroku dziejów1. Wiedza na ten
temat jest do tego stopnia niepewna, ¿e nie sposób nawet ustaliæ, sk¹d
1

Wiedzê na temat pocz¹tków pañstwowoœci birmañskiej czerpie siê g³ównie z dawnych królewskich
kronik, których wszak¿e status faktograficzny jest mocno w¹tpliwy – sam król Bagyidaw (pocz¹tek

1
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przybyli sami Birmañczycy. Wed³ug najbardziej prawdopodobnej hipotezy Birmañczycy przybyli z pó³nocny, z królestwa Nanzhao, i podbiwszy Równinê Irawadi, zmieszali siê z miejscow¹ zindianizowan¹
ludnoœci¹ protobirmañskiego pañstwa Pyu2.
Z tego po³¹czenia elementów nap³ywowych i istniej¹cych wczeœniej lokalnych tradycji powsta³a unikatowa kultura birmañska. Tak
powsta³o pierwsze birmañskie królestwo – Paganu. Samo miasto powsta³o w 849 r. w strategicznym miejscu, u zbiegu Irawadi i Czinduin,
niedaleko od ¿yznej równiny bogato nawadnianej systemem irygacyjnym oraz na szlaku handlowym z Indii do Chin. To, co by³o pocz¹tkoRuiny protobirmañskiego pañstwa Pyu

wo skupiskiem 19 wsi, w ci¹gu dwóch wieków stanie siê jednym
z najwa¿niejszych pañstw w ca³ej historii Azji Po³udniowo-Wschodniej, Pierwszym Imperium Birmañskim (IX–XII w.), stanowi¹cym model dla wszystkich póŸniejszych pañstw birmañskich.
XIX w.), który zleci³ ich napisanie, nazwa³ te prace „niewiarygodnymi, kompilacjami maj¹cymi
dogodziæ panuj¹cemu w³adcy”. Ich wiarygodnoœæ historyczn¹ mo¿na przyrównaæ do Kroniki Wincentego Kad³ubka, a momentami wrêcz do Pamiêtników Paska.
2
2 Pyu stopniowo tracili swoj¹ to¿samoœæ i w oko³o XIII w. ca³kowicie siê zasymilowali z ludnoœci¹
nap³ywow¹; niemniej jednak w Birmie istnieje równie¿ humorystyczna wersja, ¿e Pyu wsiedli na statki,
pop³ynêli za ocean i stworzyli Peru.
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Jego najwa¿niejszym w³adc¹ by³ król Anawrahta (1044–1077), od
którego tak naprawdê zaczyna siê w miarê udokumentowana historia
Birmy. Anawrahta zjednoczy³ Równinê Irawadi i po³o¿y³ fundament
pod pañstwowoœæ birmañsk¹. Jak pisa³ Bogdan Góralczyk: „panowanie króla Anawrahty stanowi model i punkt odniesienia do wszystkich
póŸniejszych w³adców birmañskich: zrodzi³ siê system autokratyczny,
scentralizowany, arbitralny, oddaj¹cy pe³niê w³adzy w rêce jednego
cz³owieka [...] od samego pocz¹tku by³ to równie¿ system okrutny”3.
Kroniki pe³ne s¹ przyk³adów okrucieñstwa monarchów birmañskich. Król Narathihapate (1256–1287) po tym, jak w przyp³ywie gniewu kaza³ œci¹æ swoj¹ ulubion¹ konkubinê, wyda³ dekret wstrzymuj¹cy
wszystkie wydane przez niego egzekucje o dwa tygodnie – do czasu
a¿ siê uspokoi. Monarcha z póŸniejszej dynastii Konbaung, Bodawpaya (1782–1819), ws³awi³ siê wydaniem rozkazu zabicia wodza podejrzewanego o bunt. Instrukcja ta godna by³aby kniazia Jeremiego
Wiœniowieckiego: „pieczcie go na wolnym ogniu, przyk³adaj¹c szczególn¹ wagê do tego, by nie z³amaæ ¿adnej z jego koœci, co mog³oby
skróciæ jego cierpienia”4. Okrucieñstwo Bodawpaya ³¹czy³ z zainteresowaniami innymi religiami: pewnego dnia us³ysza³, ¿e muzu³manie
prêdzej zgin¹, ni¿ dotkn¹ miêsa œwini. Wezwa³ wiêc najwa¿niejszych
mufti królestwa i po³o¿y³ przed nimi pó³miski z wieprzowin¹, mówi¹c,
¿e jeœli jej nie rusz¹, karze ich œci¹æ. Gdy zjedli, straci³ zainteresowanie
islamem.
Chocia¿ kolonialna historiografia z luboœci¹ oczernia³a w³adców
birmañskich, niejako sankcjonuj¹c i racjonalizuj¹c póŸniejszy podbój,
to do obrazu Wittfogelowskiej „orientalnej despotii” zdecydowanie
pasuje kilka zwyczajów birmañskich, takich jak chocia¿by thoke thin
ye („pozbyæ siê rywali”) – wynikaj¹cy z braku tradycji majoratu. Formalnie rz¹dy po zmar³ym królu powinien obejmowaæ jego brat, choæ
czasem równie¿ syn. Najczêœciej jednak wygrywa³ ten, kto zdo³a³
wywalczyæ. Gdy ju¿ to uczyni³, czêsto mordowa³ wszystkich swoich
kontrkandydatów – braci, siostry, wujów czy kuzynów. Poniewa¿ zgodnie z prawem nie mo¿na by³o przelewaæ królewskiej krwi, obchodzo3

B. Góralczyk, Z³ota ziemia roni ³zy. Esej birmañski, Warszawa 2010, s. 86.
Cyt. za: V. Sangermano, Burmese Empire A Houndred Years Ago, Bangkok 2010, reprint wydania
z 1893, s. 74.

3
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no ten zakaz, topi¹c ich, dusz¹c b¹dŸ k³ad¹c na dywanach i posy³aj¹c
na nich s³onie, by ich stratowa³y. Innym zwyczajem, siêgaj¹cym jeszcze czasów prebirmañskich, by³o myosade – poœwiêcanie jeñców przed
ufundowaniem nowej stolicy (Birma zmienia³a stolicê czternaœcie razy
w swej historii). Zakopywano ich ¿ywcem pod murami miejskimi tak,
aby ich duchy stawa³y siê natami (duchami) opiekuñczymi nowego
miasta. Szczególnie ceniono kobiety w ci¹¿y, gdy¿ dawa³y dwa duchy.
W Paganie wykszta³ci³ siê wzorzec polityczny póŸniejszych królestw. By³a to przede wszystkim koncepcja króla jako „pana ¿ycia”
(bawa shin) swoich poddanych oraz „w³adcy uniwersalnego” (chakraPagoda w Paganie

vati) – daj¹cego mu prawo do w³adania ca³ym œwiatem. Jednoczeœnie
jednak król mia³ kierowaæ siê naukami Buddy – byæ dhammaraja.
Poniewa¿ ma³o który z w³adców naprawdê zas³u¿y³ na ten przydomek,
to, by poprawiæ swoj¹ karmê, królowie Paganu budowali tysi¹ce œwi¹tyñ. Stawiaj¹c pagodê, a najlepiej kilka, król, który mia³ sporo na
sumieniu, móg³ unikn¹æ tego, by – cytuj¹c s³owa George’a Orwella –
„w nastêpnym wcieleniu odrodziæ siê jako szczur, ¿aba czy kobieta”5.
To wyjaœnia imponuj¹c¹ liczbê pagód w Paganie oraz t³umaczy jedn¹
z g³ównych przyczyn upadku królestwa, jak¹ by³ upadek gospodarczy
5

5

G. Orwell, Birmañskie dni, t³um. Zofia Zinserling, Warszawa 2007, s. 2.
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pañstwa spowodowany nadmiernymi inwestycjami w œwi¹tynie. To
w³aœnie z tamtego okresu pochodzi ludowe powiedzenie „pagoda skoñczona, kraj zrujnowany”.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ upadku Paganu sta³a siê impulsywnoœæ
ostatniego króla – Narathihapate. Wed³ug popularnej wersji mia³ on
zabiæ przyby³ych z ¿¹daniem trybutu pos³ów mongolsko-chiñskiej dynastii Yuan za to, ¿e nie œci¹gnêli butów, wchodz¹c do jego pa³acu.
Mordowanie wys³anników Kubilaj-chana, wnuka Czyngis-chana i najpotê¿niejszego w³adcy ówczesnego œwiata, nie by³o zachowaniem zbyt
dyplomatycznym. W tej sytuacji Kubilaj-chan „nie chcia³, ale musia³”:
chocia¿ nie planowa³ naje¿d¿aæ Birmy, to nie móg³ puœciæ p³azem tej
zniewagi. Mongo³owie w 1287 r. zdobyli, spl¹drowali Pagan (choæ go
nie zburzyli) i wrócili do siebie. Pañstwo po tym ataku ju¿ siê nie
podnios³o. W momencie upadku centralnej w³adzy natychmiast zbuntowali siê niebirmañscy poddani na peryferiach. Tym samym po raz
pierwszy da³ o sobie znaæ motyw przewodni birmañskich dziejów –
gdy tylko trzymane ¿elazn¹ rêk¹ przez monarchów-despotów pañstwo
s³ab³o, natychmiast dochodzi³y do g³osu si³y odœrodkowe, powoduj¹c
fragmentaryzacjê królestwa.
Po upadku Paganu „rozbicie dzielnicowe” Birmy, bêd¹ce czasem
niestabilnoœci politycznej i zapaœci gospodarczej, trwa³o do 1531 r. Na
pó³nocy ten okres zwie siê „dominacj¹ Szanów”, którzy migrowali
z pó³nocy i na zgliszczach Paganu tworzyli kolejne pañstewka, ze stolicami w Sagaing (1315–1364) oraz Awie (1364–1531). Sami Birmañczycy utworzyli pañstwo w Taungoo (1280), które znaczenie osi¹gnê³o w XV w., gdy sta³o siê nowym birmañskim centrum si³y (przyjmuje siê szacunkowo datê 1486 r. jako ustanowienie Taungoo now¹
stolic¹ Birmy). Za panowania „zbieraj¹cych ziemie birmañskie” królów Tabinshwehti (1531–1550) i jego nastêpcy Bayinnaunga (1551–
–1581) Taungoo odbudowa³o pañstwowoœæ birmañsk¹ i stworzy³o
z Birmy ponownie potêgê: Drugie Imperium Birmañskie.
Szczególnie król Bayinnaung jest tutaj wart wspomnienia, gdy¿ by³
niezwykle energicznym w³adc¹, najwiêkszym wodzem w historii Birmy. Zdoby³ nie tylko prawie ca³y teren obecnej Birmy (z wyj¹tkiem
Arakanu), ale po podbiciu syjamskiej Ajjuthaji sta³ siê w³adc¹ najwiêkszego imperium w Azji Po³udniowo-Wschodniej od czasów Angkoru
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i Paganu. Nikt nie mia³ odwagi z nim walczyæ, oœcienne ksiêstwa
pos³usznie p³aci³y trybut i przesy³a³y dary. By³ to w³adca w historii
Birmy bez w¹tpienia wyj¹tkowy. Podstawowa ró¿nica miêdzy nim
a jego poprzednikami polega³a na tym, i¿ tamci ograniczali siê w swoich podbojach do terenów nad Irawadi, ten zaœ chcia³ zagarn¹æ prawie
ca³y znany mu ówczesny œwiat. Sam kaza³ siê tytu³owaæ „królem
królów”. Bayinnaung by³ najwiêkszym i najwybitniejszym z birmañskich ekspansjonistów. Po œmierci pozosta³ legend¹, a w czasach wspó³czesnych ulubieñcem birmañskiej junty. Jego panowanie pozostawi³o
u nastêpców przekonanie, i¿ jedynym remedium na typow¹ dla Birmy

Król Anawrahta.
Pomnik wspó³czesny

Król Bayinnaung. Najwybitniejszy
monarcha birmañski

tendencjê do rozdrobnienia s¹ despotyczne rz¹dy króla-¿o³nierza i ¿e
jest to najlepszy sposób osi¹gniêcia wielkoœci.
Umieraj¹c w wieku 66 lat, Bayinnaung mia³ 97 dzieci, ale ¿adnego
wybitnego nastêpcy. Drugie Imperium wkrótce siê rozpad³o (1599),
a na jego szcz¹tkach powsta³a odnowiona dynastia Taungoo (1605–
–1752), której panowanie ogranicza³o siê wy³¹cznie do Górnej Birmy.
Reszta kraju uleg³a typowemu rozdrobnieniu. Œmiertelny cios odno26

Prekolonialna Birma

wionej dynastii Taungoo zadali Monowie z po³udnia kraju, zdobywaj¹c jej stolicê, Awê, i doszczêtnie j¹ niszcz¹c (1752). Pod wodz¹
energicznego króla Binnya Dali Monowie, wspierani przez Francuzów, mieli szansê nie tylko uwolniæ siê od Birmañczyków, ale nawet
zbudowaæ nad Irawadi now¹ potêgê pod swoj¹ kontrol¹.
W ca³ej Birmie tylko jedno miejsce nie uzna³o nowej w³adzy monowskiej – ma³a wioska Shwebo na pó³nocy Birmy. Opowieœæ o tym
brzmi niczym komiks o Asterixie, ale w przeciwieñstwie do tamtej,
jest prawdziwa – wódz owej wioski, Aung Zeya, pokona³ Monów,
a nastêpnie zdoby³ zgliszcza Awy w 1754 r. Tam koronowa³ siê na
nowego króla Birmy, przyjmuj¹c skromne miano Alaungpaya, czyli
„Zal¹¿ek Buddy”, i daj¹c pocz¹tek ostatniej dynastii Konbaung (1754–
–1885). Nastêpnie ruszy³ na po³udnie, zdobywaj¹c w 1755 r. Prome
oraz Dagon, które przemianowa³ na Yangon (Rangun) – nazwa ta
znaczy zarówno „koniec walki”, jak i „koniec wroga” (czyli Monów).
Jego najwspanialszym triumfem, który sta³ siê legend¹ birmañskiej
historii mniej wiêcej tak¹, jak dla nas jest Kircholm, by³o wziêcie
w szaleñczym ataku szar¿¹ Syriamu – najwa¿niejszego wówczas portu
Dolnej Birmy. Nastêpnie w 1757 r. zdoby³ stolicê monowsk¹, Pegu,
gdzie dokona³ masakry, morduj¹c wszystkich (!) mieszkañców miasta
i – mówi¹c jêzykiem dwudziestowiecznym – „ostatecznie rozwi¹za³
kwestiê monowsk¹”. Od tego czasu Monowie nie tylko utracili nadziejê na niepodleg³oœæ, lecz wkrótce równie¿, na skutek przewa¿aj¹cej migracji Birmañczyków do Delty Irawadi, zaczêli asymilowaæ
siê i zatracaæ swoj¹ to¿samoœæ. Sam Alaungpaya wkrótce zgin¹³ podczas próby zdobycia syjamskiej Ajutthaji, ale mimo krótkotrwa³ych
rz¹dów (zaledwie 8 lat) zd¹¿y³ za³o¿yæ Trzecie Imperium Birmañskie.
Jego synowie kontynuowali podboje. Hsinbyushin (1763–1776)
ws³awi³ siê spe³nieniem marzenia ojca: zdobyciem Ajutthaji w 1767 r.
– i zburzeniem jej do fundamentów. Zdo³a³ równie¿ – za pomoc¹
malarii, cholery i dyzenterii – odeprzeæ cztery najazdy chiñskie w latach 1765–1769. Nastêpny syn, Bodawpaya (1782–1819)6 spe³ni³ inne
6

To imiê znaczy „król dziadek” i jest dlatego zas³u¿one, ¿e mia³ on 207 ¿on i konkubin, 62 synów i 58 córek
(wed³ug innych Ÿróde³ zaledwie 53 ¿ony i 120 dzieci). Monarchowie birmañscy mieli mnóstwo ¿on
i konkubin – nale¿a³o to do dobrego tonu. Ksi¹¿ê Therrawaddy, kiedy zosta³ królem w 1837 r., zwiêkszy³
liczbê swoich konkubin z 16 do 100; zdaniem niektórych historyków, z tego powodu zwariowa³.

6
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marzenie birmañskie – zdoby³ Arakan w 1784 r. Sam podbój przeprowadzony zosta³ w sposób typowy dla Birmañczyków, tzn. okrutnie.
W rezultacie wkrótce regionem wstrz¹snê³o powstanie rozlewaj¹ce
siê na tereny brytyjskiego Bengalu. Powodowa³o to nieustanne tarcia
miêdzy Birm¹ a rz¹dem Indii Brytyjskich w Kalkucie i sta³o siê póŸniej jedn¹ z przyczyn podboju kolonialnego Birmy.
Wszystkie te sukcesy – pokonanie Syjamu, odbicie inwazji chiñskiej, podbój Arakanu a póŸniej Manipuru – spowodowa³y wykszta³cenie siê u w³adców birmañskich mentalnoœci wielkomocarstwowej.
Królowie widzieli siê jako rz¹dz¹cy najwspanialsz¹, niezrównan¹ i zaGrobowiec króla Alaungpayi w Shwebo

wsze zwyciêsk¹ ras¹, predestynowan¹ do w³adania œwiatem. Im samym nikt nie móg³ siê równaæ (z wyj¹tkiem, ewentualnie, cesarza
chiñskiego), a ju¿ na pewno nie jakaœ europejska kompania handlowa.
Ta imperialna pycha mia³a siê staæ jednym z g³ównych powodów
upadku Birmy.
Problemem w³adców birmañskich by³o to, ¿e na pocz¹tku XIX w.
rz¹dzili wci¹¿ tak, jakby to by³ wiek X. Wspierali buddyjsk¹ religiê.
28
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Dbali o Ÿród³a dochodu rodziny królewskiej. Zapewniali spokój wewnêtrzny. Opodatkowywali handel. Naje¿d¿ali i ³upili s¹siednie tereny, zabieraj¹c z nich ludnoœæ jako si³ê robocz¹. Od wasali oczekiwali
trybutu, podarunków i córek do królewskiego haremu. Od czasu do
czasu prowadzili wojny o bia³e s³onie i nieustaj¹co budowali pagody
w celu poprawienia swojej karmy. Byli przekonani o swojej potêdze
i ma³o ciekawi œwiata zewnêtrznego. Owa splendid isolation mia³a siê
na Birmie bardzo zemœciæ, gdy u wrót kraju stan¹³ przeciwnik, z jakim
Birma nigdy nie mia³a do czynienia: nowoczesny, bezwzglêdny i ca³kowicie obcy kulturowo.
Pañstwo i spo³eczeñstwo birmañskie
w przededniu kolonializmu
Konwencjonalna historiografia kolonialna i postkolonialna traktowa³a prekolonialne spo³eczeñstwo birmañskie i jego system jako rodzaj „orientalnego despotyzmu”, z królem rz¹dz¹cym bezwzglêdnie
i absolutystycznie spo³eczeñstwem do pewnego stopnia egalitarnym.
W takim ujêciu despotyczni i zepsuci królowie w³adali (i to Ÿle) biednymi za to równymi sobie zwyk³ymi ludŸmi. To dobrze usprawiedliwia³o póŸniejsze narzucenie bezpoœrednich rz¹dów brytyjskich. Obraz
ten, zawieraj¹cy pewne cechy prawdziwe (królowie birmañscy rzeczywiœcie byli okrutnymi despotami), jest jednak zasadniczo b³êdny.
Nowsze badania7 dowiod³y, ¿e prekolonialne spo³eczeñstwo birmañskie mia³o wielce skomplikowany, zhierarchizowany system zale¿noœci, na którego czele sta³ król.
Administracja królewska obejmowa³a tylko czêœæ terytorium kraju, najczêœciej najwiêksze oœrodki miejskie. Reszta pozostawa³a pod
faktycznym w³adaniem dziedzicznych naczelników wiejskich. Wiêkszoœæ kraju stanowi³a d¿ungla. Na peryferiach panowa³ luŸny system
trybutariuszy zobowi¹zanych sk³adaæ ho³d, p³aciæ trybut ze z³ota i srebra oraz przysy³aæ córki do królewskiego haremu. Jeœli trybutariusze
7
7 W tym przede wszystkim te przeprowadzone przez Thant Myint-U, The Making of Modern Burma,
Cambridge 2001, s. 24–185. Z tej pracy pochodzi wiêkszoœæ podawanych tu przyk³adów. Warto
wymieniæ równie¿ V. Liebermanna, Burmese Administrative Circles: Anarchy and Conquest c. 1580–
–1760 (Princeton 1984), s. 20–21 (na dalszych stronach: od 32 do 185).
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nie stanowili zagro¿enia dla w³adzy centralnej, zazwyczaj królowie nie
ingerowali w ich sprawy wewnêtrzne. Im dalej od stolicy, tym w³adza
królewska s³ab³a, staj¹c siê wielokrotnie czysto symboliczna.
Królestwo opiera³o siê zatem na œcis³ej relacji patron–klient. Te
wiêzy ci¹gnê³y siê od pa³acu królewskiego a¿ na sam dó³, do naczelników wiejskich (myothugyi). Ksi¹¿êta, ministrowie, oficjele dworscy
i naczelnicy miejscy i wiejscy nieustaj¹co próbowali uzyskaæ tyle w³adzy i bogactwa, ile tylko siê da³o. Tak samo jak w³adca ma³o rozró¿nia³
w³asnoœæ prywatn¹ i pañstwa, tak jego podw³adni na stanowiskach nie
widzieli wiêkszych ró¿nic miêdzy oficjalnymi obowi¹zkami a prywatPaw – symbol monarchii birmañskiej

nymi interesami, a jeœli ju¿ widzieli, to prawie zawsze wybierali te
drugie. To z kolei powodowa³o przepaœæ miêdzy teoretycznie wszechpotê¿nym i wszechwiedz¹cym monarch¹ a praktyk¹ pañstwa prekolonialnego, s³abo ingeruj¹cego w ¿ycie wiêkszoœci poddanych. Teoretycznie król by³ w³adc¹ uniwersalnym, „panem ¿ycia”, w rzeczywistoœci w³adza króla by³a w¹t³a, jego rozkazy mia³y ograniczon¹ skutecznoœæ, a sami monarchowie byli z³apani w sieci rywalizacji i zewnêtrznych zagro¿eñ wobec tronu. Tylko najpotê¿niejsi z nich nie ¿yli w ci¹g³ym strachu przed spiskami i zamachami. Im dalej od centrum, tym
presti¿ w³adzy mala³, podobnie jak królewski autorytet, a dostojnikom
trudniej by³o zmusiæ swoich podw³adnych do spe³nienia ich ¿¹dañ.
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Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ utrzymanie centralnej kontroli by³o trudne,
w³adzê króla wyznacza³a w du¿ej mierze jego charyzma i zdolnoœæ do
bycia najwa¿niejszym patronem.
Wiêkszoœæ poddanych króla birmañskiego by³a zorganizowana
w myo, grupy pokrewieñstwa krwi, przywi¹zane do okreœlonego miejsca i bêd¹ce rozszerzeniem wielopokoleniowych rodzin. To grupa –
myo – by³a podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹. Na jej czele sta³ thugyi
(zwany w Ÿród³ach czêœciej jako myothugyi, czyli thugyi danego myo),
co oznacza zarówno g³owê rodu, jak i naczelnika wsi (mo¿na luŸno
odnieœæ to do naszego wójta). Naczelnik myothugyi, sprawuj¹cy w³adzê nad jedn¹ wsi¹ albo nad wiêkszymi skupiskami, by³ najwa¿niejszym poœrednikiem miêdzy ludem a dworem królewskim. Zmieniali
siê królowie i dynastie, ale przedstawiciele niektórych rodów w³adali
po kilkaset lat. Dla wiêkszoœci mieszkañców Birmy, którzy nigdy nie
widzieli na oczy nikogo z dworu, o królu nie wspominaj¹c, to miejscowy myothugyi stanowi³ realn¹ w³adzê.
Kobiety w Birmie mia³y doœæ wysoki status spo³eczny, równe prawa w³asnoœci i dziedziczenia, a w razie rozwodu – tê sam¹ pozycjê co
mê¿czyzna. Jednak dwa filary spo³eczeñstwa: armia i buddyjski kler,
by³y ca³kowicie mêskie. To powodowa³o, ¿e kobiety nie mia³y ¿adnej
formalnej roli politycznej (z wyj¹tkiem, rzecz jasna, „w³adzy wp³ywu”8). Ich roli spo³ecznej nie da siê wszak¿e zanegowaæ, o czym œwiadczy wielce wymowne (i chyba wci¹¿ w Birmie aktualne) powiedzenie
ludowe, ¿e „kobiety s¹ cztery razy m¹drzejsze, szeœæ razy bardziej
pracowite i osiem razy bardziej wra¿liwe od mê¿czyzn”9.
Serce kraju stanowi³a stolica uto¿samiana z samym pañstwem (po
birmañsku pyi znaczy zarówno „kraj”, jak i „stolica”). W tym ujêciu stolica by³a nie tylko centrum politycznym, gospodarczym czy kulturalnym,
ale pe³ni³a rolê „magicznego serca” królestwa. Uk³ad stolicy by³ uporz¹dkowany i zhierarchizowany do najmniejszych szczegó³ów odpowiadaj¹cych piramidzie spo³ecznej, a jego najwa¿niejszy punkt stanowi³
pa³ac królewski, czêsto kapi¹cy z³otem, w którym rezydowa³ w³adca.
8

Nazwê tê nosi pierwsza feministyczna (!) historia Birmy: J. Harriden, The Authority of Influence.
Women and Power in Burmese History, Hawaii 2012.
9
9 M. Spiro, Kinship and Marriage in Burma: A Cultural and Psychodynamic Analysis, Berkeley 1977,
s. 257–258. Tam¿e (i w innych pracach Spiro) niezrównany obraz spo³eczeñstwa birmañskiego.
8
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Król stanowi³ istotê pañstwa: dla zwyk³ego cz³owieka monarcha
i pañstwo stanowi³y jednoœæ. To w³aœnie król by³ najwa¿niejszym elementem pañstwowoœci birmañskiej, podstaw¹ tworz¹c¹ jej istotê:
zmieniali siê monarchowie, dynastie, ale król per se istnia³ zawsze.
Monarcha mia³ wielorak¹ legitymizacjê wyp³ywaj¹c¹ z sankcji religijnej. Najwa¿niejsze by³o twierdzenie, i¿ rz¹dzi zgodnie z kosmologicznym porz¹dkiem. Król by³ czymœ tak oczywistym, jak wschód s³oñca,
zbiory czy deszcz – by³ po prostu elementem porz¹dku naturalnego.
Jego zadaniem by³o stworzenie spo³eczeñstwa ¿yj¹cego w pokoju i oddanego sprawom religii, on sam zaœ sprawowa³ w³adzê, gdy¿ naPa³ac królewski w Paganie.
Rekonstrukcja wspó³czesna

gromadzone przez niego w poprzednich wcieleniach zas³ugi stawia³y
go w pozycji potencjalnego przysz³ego buddy. S³owem: by³ królem za
zas³ugi nagromadzone w poprzednich inkarnacjach: taka by³a jego
karma. Tym samym jakakolwiek rebelia przeciwko w³adzy króla czyniona by³a w imiê uznania, ¿e jego karma jest niewystarczaj¹ca do
rz¹dzenia. Jeœli bunt siê powiód³, znaczy³o, ¿e przywódca powstania
mia³ wy¿sz¹ karmê od obalonego króla. Jeœli jednak rebeliê uda³o siê
st³umiæ, przegrany wystêpowa³ przeciwko porz¹dkowi naturalnemu,
a za to nie by³o litoœci. Poniewa¿ król by³ moralnie lepszy od ludzi, wiêc
bezpiecznie i m¹drze by³o powierzyæ mu ca³¹ w³adzê. Na tym polega³a
orientalna odmiana kontraktu spo³ecznego: ludzie zrzekali siê wszyst32
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kich praw w zamian za ca³kowit¹ ochronê. Drugim Ÿród³em uprawomocnienia króla by³ fakt, ¿e rz¹dzi³ jako obroñca buddyjskiego prawa
moralnego, dharmy, i tym samym by³ „sprawiedliwym w³adc¹”, rz¹dz¹cym zgodnie z idea³ami etycznymi buddyzmu. Do tego dochodzi³o
jeszcze uprawomocnienie pochodz¹ce z wp³ywów buddyzmu mahayany, a mianowicie: uznanie, i¿ król jest boddhisatv¹, a wiêc kimœ, kto
móg³by siê staæ budd¹, lecz dla dobra ludzi tego nie czyni – zostaje na
ziemi by im pomagaæ. Król by³ wreszcie w³adc¹ uniwersalnym (chakravati), dos³ownie „obracaj¹cym ko³o”, czyli takim, który podbija inne
kraje, by przynieœæ im œwiat³o buddyzmu. Ta ostatnia sankcja by³a
monarchom birmañskim szczególnie mi³a.
Religia stanowi³a potê¿ne Ÿród³o uprawomocnienia w³adcy, sama
by³a bardzo wa¿nym elementem codziennoœci mieszkañców. ¯ycie
przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci Birmañczyków by³o regulowane przez uprawê ziemi i w³aœnie buddyzm. Mnisi stanowili przez to jeden z najwa¿niejszych filarów pañstwa, a buddyjski koœció³, Sangha, by³ podpor¹ monarchii. Mnisi odpowiedzialni byli miêdzy innymi za powszechn¹ edukacjê, co sprawi³o, i¿ Birma mia³a niezwykle wysoki poziom
piœmiennoœci spo³eczeñstwa (Brytyjczycy zdobywszy kraj byli autentycznie zdumieni faktem, i¿ procent ludzi umiej¹cych czytaæ i pisaæ
jest wy¿szy ni¿ w ich w³asnej ojczyŸnie). Kler z zasady mia³ pilnowaæ
króla, by rz¹dzi³ zgodnie z naukami Buddy, byæ jego sumieniem. Tym
samym stanowi³ jedyn¹ obok króla si³ê polityczn¹, na dodatek autonomiczn¹, której potêgi w³adcy nie mogli zanadto podwa¿yæ bez ryzyka utraty legitymizacji.
Sposób w³adania birmañskich monarchów by³ ciut odmienny od
deklarowanego buddyjskiego idea³u. Jak bardzo siê ró¿ni³, widaæ chocia¿by po opisach, jakie zostawi³y nam osiemnasto- i dziewiêtnastowiecznie Ÿród³a, autorstwa choæby jezuity Sangermano („nie ma na
œwiecie monarchy tak despotycznego, jak król birmañski”; „despotyzm w najgorszym rodzaju stanowi istotê monarchii birmañskiej”)
czy brytyjskiego pos³a Crawfurda („rz¹d jest tak ca³kowicie despotyczny, jak to tylko mo¿na sobie wyobraziæ”; „zwyczaje dworu birmañskiego s¹ niewolnicze do stopnia nieznanego nawet na innych
dworach Azji”); sami królowie birmañscy dawali podstawy do takich
wniosków, gdy¿ wiêkszoœæ z nich stosowa³a zasadê Bodawpayi: „mu33
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simy trzymaæ ludnoœæ w takim strachu, by nie myœla³a o rebelii”10.
Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e opisy te tchn¹ europocentryzmem. Nieprzywykli do obyczajów typu padanie na twarz przed w³adc¹,
Europejczycy byli zaszokowani tym, co dla Birmañczyków by³o czymœ
naturalnym. Król by³ „panem ¿ycia”, a okrutny sposób w³adania by³
dla wspó³czesnych synonimem sprawnego rz¹du. St¹d te¿ jest wiele
prawdy w kontrowersyjnej sk¹din¹d tezie Aung Thwina, ¿e „Birmañczycy zawsze bardziej od despotii obawiali siê anarchii”11. Poddani byli
zwi¹zani z w³adc¹ poczuciem koniecznoœci w³adzy. Pañstwo mog³o
byæ z³¹ si³¹, ¿¹daj¹c podatków i wykonywania prac, ale podobnie jak
Ruiny pagody w Mingun,
symbolu megalomanii króla Bodawpayi

inne naturalne nieszczêœcia, takie jak po¿ary czy powodzie, by³o równie¿ konieczne.
Król rz¹dzi³ pañstwem wraz z ministrami i genera³ami wybieranymi spoœród „mandarynów”: arystokracji dworskiej. Najwa¿niejsi z nich
nazywali siê wungyi („ministrowie”), tworzyli czteroosobow¹ Radê
Pañstwa – Hluttaw i zajmowali siê razem z królem rz¹dzeniem pañstwa (co oznacza³o, ¿e jeœli król nie by³ zbyt energiczny, to w rêkach
Hluttaw spoczywa³a realna w³adza). Wszystkim „mandarynom” przy10
10 Cyt. za: G.E. Harvey, A History of Burma From The Earliest Time to 1824 (The Beginning of English
Conquest), London 2007, reprint wydania z 1925, s. 358; V. Sangermano, Burmese Empire..., s. 73–74.
11
11 M. Aung Thwin, M. Aung Thwin, A History of Myanmur Since Ancient Times. Traditions and
Transformations, London 2012, s. 139.
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s³ugiwa³ tytu³ mingyi („wielki pan”), wyszukana sto¿kowata czapka
i d³ugie imiê (im d³u¿sze, tym wa¿niejszy dostojnik). Bycie mandarynem wymusza³o pewien okreœlony styl ¿ycia, polegaj¹cy na ci¹g³ym
uczestnictwie w intrygach pa³acowych, których stawk¹ by³o bogactwo
b¹dŸ œciêcie (gdy król Mindon w 1874 r. us³ysza³, ¿e ówczesny premier Wielkiej Brytanii Gladstone przegra³ wybory, skomentowa³: „biedny, musi byæ teraz w wiêzieniu”12).
£apówka by³a „si³¹ sprawcz¹ wszystkich dzia³añ w kraju”. Jak pisa³
za³amany siedemnastowieczny angielski kupiec: „w tym kraju bez
³apówki nic nie zostanie zrobione ani powiedziane, ¿adne dzia³anie
Mandaryni birmañscy

podjête”, a co gorsza – jej wrêczenie nie gwarantowa³o sukcesu, gdy¿
„wszyscy od króla w dó³ sk³adali obietnice i nikt ich nie dotrzymywa³”
(wiek póŸniej pose³ Lester wtórowa³ mu, mówi¹c: „z ca³ego rodzaju
ludzkiego Birmañczycy obiecuj¹ najwiêcej i wykonuj¹ najmniej”)13.
Do tego dochodzi³y naturalne potrzeby w³asne mandarynów, takie
jak utrzymywanie rezydencji bêd¹cych kopiami pa³acu królewskiego
i zapewnianie swoim licznym ¿onom, krewnym i klientom œrodków
do ¿ycia. Wszystkie te niezbêdne wydatki pokrywano ze Ÿróde³ lo12

za: Shway Yoe (w³aœc. J.G. Scott), The Burman. His Life and Notions, New York 1963, s. 460.
za: H. Gouger, Two Years Imprisonment in Burma (1824–26). A Personal Narrative of Henry
Gouger, Bangkok 2003, reprint wydania z 1860, s. 53; G.E. Harvey, A History of Burma..., s. 287.
12 Cyt.
13

13 Cyt.
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kalnych, czyli z ludu. A poniewa¿ urzêdy dodatkowo stanowi³y niepowtarzaln¹ okazjê do zbicia niezaksiêgowanego maj¹tku, to trudno siê
dziwiæ birmañskiemu przys³owiu, mówi¹cemu o piêciu najgorszych
wrogach cz³owieka: ogniu, wodzie, z³odziejach, spadkobiercach i rz¹dz¹cych. Otrzymany urz¹d dawa³ ogromn¹ okazjê do wzbogacenia
siê, tym wiêksz¹, im dalej od stolicy. Lubiano równie¿ kontakt z obcokrajowcami – nikogo tak ³atwo nie dawa³o siê ogo³acaæ.
W przededniu kolonializmu pañstwo i spo³eczeñstwo birmañskie
by³o dobrym przyk³adem zarówno wad, jak i zalet orientalnego i feudalnego organizmu pañstwowego, opieraj¹cego siê na w³adzy osobistej, zwyczaju i religii. Ukszta³towana przez czynniki geograficzne
jako jedna jednostka polityczna, po³¹czona wiêzami religijnymi i kulturowymi, Birma wykszta³ci³a wspóln¹ to¿samoœæ narodow¹. Zostanie
ona wkrótce zakwestionowana przez Brytyjczyków, którzy nie rozumieli, ¿e birmañska „orientalna despotia”, aczkolwiek bez w¹tpienia
okrutna, mia³a jedn¹ najwa¿niejsz¹ zaletê: by³a w³asna.
Pierwsze kontakty z Europejczykami
Pierwszym domniemanym Europejczykiem, który mia³ odwiedziæ
Birmê, by³ Marco Polo. Zostawi³ nam opis przegranej przez Birmañczyków decyduj¹cej bitwy z Mongo³ami pod Ngasaunggyan w 1277 r.
Z kolei pierwszym udokumentowanym europejskim goœciem w Birmie by³ wenecki kupiec Niccolo di Conti w 1435 r. Po nim do Pegu
zawitali inni w³oscy kupcy: Hieronimo di Santo Stefano (1496) i Ludovico di Varthema (1505); o monowskiej stolicy wspomina równie¿
barwny rosyjski kupiec Nikitin, choæ raczej tam nie by³. W tym samym
czasie do Birmy zagl¹dali równie¿ portugalscy najemnicy14, a weneccy kupcy opisywali z zachwytem pa³ac Bayinnaunga w Pegu. Jeden
z nich, Gasparo Balbi, rozœmieszy³ króla Nandbayina, gdy na pytanie
o ustrój Wenecji odpowiedzia³, ¿e jest woln¹ republik¹: pañstwo bez
króla by³o dla monarchy birmañskiego pomys³em tak niedorzecznym,
¿e a¿ komicznym.
14

14 Jeden z nich mia³ demoralizuj¹cy wp³yw na króla Tabinshwehtiego, gdy¿ zaznajomi³ go z cudownym

wynalazkiem cywilizacji europejskiej, jakim jest wino. Mia³o to niszczycielskie konsekwencje. Jak
podaj¹ kroniki, „król pi³ i ca³kiem traci³ rozum, nie szanuj¹c ¿on innych, s³ucha³ z³ych podszeptów
i nakazywa³ traciæ ludzi”. W koñcu miarka siê przebra³a i król zosta³ skrytobójczo zabity.
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Jednak, ogólnie rzecz bior¹c, Birma nie nêci³a przybyszów. Le¿¹ca
z boku g³ównych szlaków handlowych, traktowana by³a jako zaœcianek odciêty od œwiata. Nie posiada³a wiele przypraw ani wyrobów
luksusowych typu porcelana. Na ca³ym wybrze¿u birmañskim by³y
tylko dwie faktorie portugalskie – a i to przez chwilê. Nie uda³o siê
zawojowaæ Birmy tak¿e Holendrom ani Brytyjczykom, którzy zamknêli swoje faktorie w XVII w. z prostego powodu – braku dochodów.
W historii Birmy pojawi³ siê jednak pewien Europejczyk, który
trwale zapisa³ siê w kronikach birmañskich – jako szwarccharakter.
Portugalczyk Filipe de Brito e Nicote by³ typowym przyk³adem tyle¿
b³yskotliwej, co awanturniczej kariery, jak¹ na Wschodzie robili co
zdolniejsi i bezwzglêdniejsi Europejczycy. Zaczyna³ jako ch³opiec pok³adowy. Z czasem sta³ siê doœwiadczonym najemnikiem w s³u¿bie
króla Arakanu. W nagrodê za swoj¹ s³u¿bê otrzyma³ w zarz¹d port
Syriam (dziœ przedmieœcie Rangunu), który uzna³ za swoj¹ w³asnoœæ.
Z pomoc¹ konglomeratu najemników z po³owy ówczesnego œwiata,
z którymi œwietnie siê rozumia³, szybko uczyni³ z niego potê¿n¹ fortecê i najwa¿niejszy port tej czêœci œwiata. Jego plan by³ prosty: chcia³
uczyniæ z Syriam najwa¿niejszy portugalski przyczó³ek na drodze do
Malakki. W tym celu sprzymierzy³ siê z wicekrólem w Goa, który
odda³ mu za ¿onê w³asn¹ córkê, która – by oddaæ g³os Harveyowi
z jego niezrównanym jêzykiem – „nie by³a ani postawna, ani ³agodna,
ale mia³a tê domieszkê piêkna, tak niebezpieczn¹ u kobiet”15.
Filipe de Brito wyj¹tkowo irytowa³ Birmañczyków. Dra¿ni³o ich to,
¿e burzy klasztory a dzwony przetapia na dzia³a, ale chyba jeszcze
bardziej fakt, i¿ z powodu na³o¿onych przez niego ce³ ceny wszystkich
towarów poszybowa³y w górê. Król Anaukpetlun w roku 1613 wykorzysta³ moment, gdy najemnicy de Brito byli w Indiach, i wspierany
przez s¹siadów zaatakowa³ i zdoby³ Syriam. ¯onê de Brito rytualnie
obmyto w rzece i przyniesiono królowi – mia³a iœæ do haremu, ale
„zwróci³a siê do niego z tak¹ odwag¹ i pogard¹, i¿ jego po¿¹danie
zamieni³o siê w gniew” – sprzeda³ j¹ jako niewolnicê. Samego de Brito
wbito na pal, gdzie umiera³ w agonii a¿ dwa dni. Jednak Birmañczycy
nie wspó³czuli mu – stwierdzili, ¿e przybra³ z³¹ pozycjê, uniemo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ œmieræ, i przez to sam by³ winien swoich m¹k.
15

15 G.E.

Harvey, A History of Burma ..., s. 187; tam¿e nastêpny cytat.
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Klêska Filipe de Brito przypieczêtowa³a koniec marzeñ Portugalczyków o odgrywaniu wiêkszej roli w regionie. Przyczyni³a siê równie¿ do odciêcia kontaktu Birmy ze œwiatem. Po tym doœwiadczeniu
w³adcy birmañscy wycofali siê w g³¹b kraju do Awy, nie uznaj¹c istnienia obcokrajowców za fakt istotny, nie utrzymuj¹c z nimi stosunków
dyplomatycznych ani nie przyjmuj¹c do wiadomoœci, ¿e mog¹ oni
mieæ jakieœ prawa. Na przyk³ad, gdy Alaungpaya w 1755 r. zdoby³
Dagon, przy okazji zaanektowa³ statek brytyjski. Jego kapitan oprotestowa³ to dzia³anie jako „pogwa³cenie prawa miêdzynarodowego”.
Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e Birmañczycy nie tylko nie byli podmiotem prawa miêdzynarodowego (bo nie utrzymywali ¿adnych relacji dyplomatycznych), lecz nawet nigdy o nim nie s³yszeli – i mia³
szczêœcie, ¿e Alaungpaya nie kaza³ go œci¹æ za to zuchwalstwo.
Ta izolacja trwa³a a¿ do po³owy XVIII w., gdy Birma ponownie
zaczê³a kusiæ zagranicê, swym drewnem tekowym, maj¹cym ogromne znaczenie dla budowy statków. W 1755 r. na dwór Alaungpayi
zawita³ kapitan Baker z Kompanii Wschodnioindyjskiej, ale zgody na
otwarcie faktorii nie uzyska³. Po pewnym czasie Alaungpaya, który nie
mia³ najlepszej opinii o Anglikach („s¹ jak kobiety – s³abi, biali i nie
maj¹ tatua¿y”16), zmieni³ jednak zdanie. Napisa³ list na z³otej blaszce
wysadzanej rubinami do króla Jerzego II, zapraszaj¹c go do odwiedzenia Awy (z którego monarcha brytyjski – ku zaskoczeniu Alaungpayi – nie skorzysta³). Wys³annicy brytyjscy otrzymali ponadto dwa
tuziny kolb kukurydzy, osiemnaœcie pomarañczy i piêæ ogórków –
oraz zgodê na dwie faktorie. By³ rok 1757 i Anglicy byli bardzo zadowoleni z podpisania traktatu: cedowa³ na ich rzecz faktoriê w Negrais
i zapewnia³ wolny handel. Niestety, nie rozumieli ró¿nic kulturowych
w podejœciu do s³owa pisanego, wi¹¿¹cego tylko Europejczyków.
Dwa lata póŸniej Alaungpaya ponownie zmieni³ zdanie – i wymordowa³
faktoriê. Jak podsumowa³ Kazimierz Dziewanowski: „Kompania zajêta w Bengalu nie by³a w stanie podj¹æ wojny z tak potê¿nym w³adc¹
i musia³a pogodziæ siê z jego kapryœnym – jeœli mo¿na siê tak wyraziæ
– usposobieniem. Alaungpaya wyjaœni³ zreszt¹, ¿e kupcy spiskowali

16

16 Tam¿e, s.

227.
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w celu obalenia go, to zaœ we wszystkich czasach usprawiedliwia
ka¿dego w³adcê z ka¿dej masakry”17.
Po œmierci Alaungpayi pozwolono wróciæ Anglikom, ale nie do
Negrais, a do Rangunu. Prowadzili handel, ale nadal byli traktowani
typowo, tzn. Ÿle. To pogarsza³o i tak fatalne z powodu niepokojów na
pograniczu stosunki. Nie pomog³y kolejne „poselstwa na dwór w Awie”
(jak Anglicy nazywali Birmê, mimo i¿ stolic¹ by³a ju¿ Amarapura)
w latach 1795, 1797, 1802, 1803, 1809 i 1811. Wszystkie ponios³y klêskê, a pos³ów traktowano jak zwykle, czyli poni¿aj¹co. Brytyjczycy czuli
siê upokarzani w rozmyœlny sposób, tymczasem by³a to normalna
Król Alaungpaya, za³o¿yciel III Imperium Birmañskiego

praktyka, maj¹ca na celu zmiêkczenie goœcia i ukazanie mu wielkoœci
monarchy birmañskiego. Poni¿anie pos³a by³o po prostu elementem
etykiety.
Procedury stanowi³y problem nie do przeskoczenia. Król Bodawpaya rozmyœlnie ignorowa³ rz¹d w Kalkucie i zwraca³ siê bezpoœrednio do króla w Londynie – gubernator Indii by³ dla niego odpowiedni17
17 K. Dziewanowski, Brzemiê bia³ego cz³owieka. Jak zbudowano imperium brytyjskie, Warszawa 1989,
s. 106.
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kiem jego w³asnych mandarynów i sama myœl o wejœciu z nim w interakcjê by³a dlañ bluŸniercza. Nie mia³o znaczenia, ¿e Brytyjczyk by³ potê¿niejszy od niejednego azjatyckiego monarchy (jeœli nie od wszystkich). Birmañczycy byli kompletnie pozbawieni œwiadomoœci realiów
œwiatowych, o czym najlepiej œwiadczy odpowiedŸ udzielona pos³owi
Canningowi przez jednego z ministrów mniej wiêcej w szczycie epoki
napoleoñskiej w Europie: „widzisz, jak utrudniacie nam sprawê, przychodz¹c tylko od gubernatora? Król chêtnie przysta³by na sojusz, ale
jak mo¿e to uczyniæ, skoro propozycja nie pada z ust waszego króla?
Gdyby tylko wasz król przyby³ osobiœcie, sprawy posz³yby znacznie szybciej i proœciej. Nasz Pan pomóg³by wam i zdoby³ dla was tê Francjê”18.
To oderwanie od rzeczywistoœci bra³o siê z faktu, ¿e Birmañczycy
traktowali Brytyjczyków jako czêœæ znanego im œwiata. Tradycyjnie
Birmañczycy dzielili ludzi na piêæ narodowoœci: Myanma (Birmañczycy), Tayok (Tarok, Chiñczycy, czasem oznacza³o to równie¿ Szanów), Mon i Kala. To ostatnie oznacza³o „obcokrajowca” i by³o najliczniejsz¹ kategori¹ – podchodzili pod ni¹ de facto wszyscy przybysze
przychodz¹cy z zachodu, a wiêc zarówno Bengalczycy, jak i Persowie, którzy dla Birmañczyków byli w sumie podobni. Religi¹ Kala by³
islam. W momencie pojawienia siê Europejczyków, w³¹czono ich do
tej kategorii. Byli postrzegani jak Indusi (co musia³o byæ przera¿aj¹cym odkryciem dla Brytyjczyków) i w ramach Kala utworzono dla
nich podgrupê o nazwie bayingyi, bêd¹c¹ birmanizacj¹ arabskiego
feringhi (Frankowie) i odnosz¹c¹ siê pierwotnie g³ównie do Portugalczyków. Potem, gdy pojawili siê Anglicy, nazwano ich thousang kala,
„Kala ubrany w owcê”, tworz¹c kolejn¹ podgrupê, zreszt¹ doœæ nisko
sytuuj¹c¹ siê w hierarchii „obcokrajowców”.
O Brytyjczykach pocz¹tkowo nie wiedziano wiele, poza faktem,
akurat s³usznym, ¿e zamieszkuj¹ „jak¹œ wyspê na zachodzie”, s¹ kupcami i powiêkszaj¹ swoje w³oœci w Indiach. Chocia¿ jeden z wys³anych przez króla birmañskiego do Indii szpiegów ostrzega³ przed
wzrastaj¹c¹ si³¹ Brytyjczyków – porównuj¹c ich do drzewa banianu,
które pocz¹tkowo opiera siê na innych, a nastêpnie wysysa soki
z wszystkiego, co ¿ywe dooko³a – zlekcewa¿ono te rady.
18

18 Cyt..

za: G.E. Harvey, A History of Burma..., s. 286.
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Pocz¹tki podboju kolonialnego. Pierwsza (1824–1826)
i druga (1852–1853) wojna anglo-birmañska
Przyczyny pierwszej wojny anglo-birmañskiej (1824–1826), jednej
z trzech, które doprowadzi³y do kolonizacji Birmy, wi¹za³y siê przede
wszystkim z zatargami na wspólnej granicy. Do tego dochodzi³y nieporozumienia kulturowe: ca³kowita nieznajomoœæ (i niechêæ do zrozumienia) stron oraz zaborczoœæ obu tych pañstw.
Podstawowym powodem zatargów by³ Arakan, gdzie wci¹¿ toczy³y siê antybirmañskie powstania. Rebelianci zaopatrywali siê w broñ
w Bengalu, co koñczy³o siê wypadami armii birmañskiej poza granicê,
na brytyjsk¹ stronê. To powodowa³o nieustanne tarcia miêdzy Kalkut¹
a Aw¹ (Amarapur¹). Granica, przebiegaj¹ca przez d¿unglê, istnia³a
tylko w sensie przenoœnym: nikt jej nigdy nie wytyczy³, a jej przebiegu
nie gwarantowa³a ¿adna umowa. Tego typu myœlenie by³o zreszt¹
Birmañczykom obce. To w Europie przyk³adano tak¹ wagê do ka¿dego skrawka ziemi i dok³adnej demarkacji granic. W Azji istotne by³y
stolice, a co siê dzia³o na pograniczu, czêsto bezludnym, monarchów
zupe³nie nie interesowa³o. Jeœli trwa³ bunt na pograniczu, to wojska
królewskie t³umi³y go, a jak trzeba by³o – œciga³y po drugiej stronie.
Nikomu to nie przeszkadza³o, bo granica nie by³a wytyczona, a po
skoñczeniu dzia³añ wojsko wraca³o do siebie. Teraz jednak, œcigaj¹c
Arakañczyków, armia birmañska natknê³a siê na posty graniczne,
administracjê, a co gorsza – obce oddzia³y, które nie pozwala³y iœæ
dalej. Natomiast na argumenty, i¿ to król kaza³ œcigaæ buntowników,
Brytyjczycy odpowiadali, ¿e to nie ich król, za to ich ziemia. Dla
Birmañczyków, których w³adca by³ przecie¿ „królem uniwersalnym”,
by³a to wielka obraza majestatu.
Napiêt¹ sytuacjê bardzo skomplikowa³y równie¿ podboje birmañskie w Manipurze i Assamie, gdzie od pocz¹tku XIX w. rywalizowa³y
ze sob¹ frakcje: probirmañska i probrytyjska. Birmañczycy pod wodz¹
b³yskotliwego genera³a Banduli w³¹czyli siê do tych sporów w swoim
stylu, czyli podbijaj¹c te ziemie. To obudzi³o na dworze w Awie nadziejê na podbój Indii, w Kalkucie zaœ wywo³a³o panikê. Perspektywa
zdobycia kraju Buddy i restauracji buddyzmu by³a pokus¹ zbyt wielk¹, by siê jej oprzeæ.
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Zdobycie Manipuru i Assam nie tylko niebezpiecznie wyd³u¿y³o
granicê anglo-birmañsk¹, ale przede wszystkim stworzy³o atmosferê
psychozy wojennej po obu stronach. Zarówno Brytyjczycy, jak i Birmañczycy mieli siê serdecznie doœæ. Birmañczycy chcieli ukaraæ Brytyjczyków za przed³u¿aj¹c¹ siê „impertynencjê”: król radzi³ siê astrologów, jak najechaæ Angliê, a genera³ Bandula, „imperialista najgorszego typu”, sprawi³ sobie nawet z³ote kajdany, w które zamierza³
zakuæ gubernatora Amhersta po zdobyciu Kalkuty. Brytyjczycy zaœ
uznali, ¿e „to przesta³o byæ zabawne” i „jest tylko jeden sposób, by
doprowadziæ tych aroganckich ludzi do rozs¹dku” – si³a19. Obie strony

Budda Mahamuni, œwiêty pos¹g Arakanu,
obecnie w Mandalaj

Genera³ Bandula

by³y ca³kowicie przekonane o szybkim i ³atwym zwyciêstwie. Obie siê
pomyli³y.
W takiej atmosferze wystarczy³a iskra, by rozpaliæ konflikt. Sta³ siê
ni¹ tyle¿ kuriozalny, co wymowny zatarg o wysepkê Szapuri w 1823 r.
By³a to pusta i zupe³nie bezwartoœciowa wyspa, po³o¿ona u ujœcia rze19

19 Tam¿e, s.

300–304.
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ki stanowi¹cej (wed³ug Brytyjczyków) granicê. Stacjonowa³ na niej
brytyjski posterunek obserwacyjny. Birmañczycy przegnali go, twierdz¹c, i¿ jest to odwiecznie birmañska ziemia, po czym opuœcili wyspê.
Wtedy Brytyjczycy powrócili, ale szybko wycofali siê, gdy¿ wybucha³a
tam epidemia œpi¹czki: „wydawaæ by siê mog³o, ¿e sprawa rozwi¹¿e
siê sama, gdy¿ nikomu, jak siê okaza³o, na wyspie naprawdê nie
zale¿a³o. Ale kto by tak myœla³, okaza³by niezrozumienie zasad, jakimi
kieruj¹ siê mocarstwa. Mocarstwa nigdy nie s¹dz¹, by mog³y istnieæ
bezludne i zainfekowane œpi¹czk¹ wyspy do niczego im niepotrzebne”20. W rezultacie rozpoczê³y siê pertraktacje, podczas których jak
jedna strona odpuszcza³a, to druga zaczyna³a groziæ. Wreszcie brytyjski gubernator generalny Amherst nie wytrzyma³ i 5 marca 1824 r.
wypowiedzia³ Birmie wojnê.
Wojna zaczê³a siê od wielu zwyciêstw genera³a Banduli na pograniczu Bengalu. Jednak¿e wkrótce Brytyjczycy pod dowództwem
gen. Campbella dokonali desantu na ty³y Birmañczyków – wyl¹dowali
w Rangunie. Wydawa³o im siê, ¿e to za³atwi sprawê, przeciwnik siê
szybko podda, a ludnoœæ powita wyzwolicieli z opresji. Jak bardzo siê
pomylili, œwiadczy fakt, i¿ wojna ta sta³a siê najd³u¿sz¹ i najkosztowniejsz¹ w historii Indii Brytyjskich. Birmañczycy zastosowali taktykê
„spalonej ziemi” („ziemiê zwiniêto przed najeŸdŸcami niczym dywan”21).
Brytyjczycy zajêli opustosza³y Rangun, ale wokó³ nie by³o niczego: ani
ludnoœci, ani „jêzyka”, ani ³odzi, którymi miano nadziejê dotrzeæ do
Awy. Wreszcie nie by³o prowiantu, którego ze sob¹ nie zabrano. By³o
za to co innego – malaria, dyzenteria i czerwionka, które dziesi¹tkowa³y ¿o³nierzy Campbella.
Zaalarmowany Bandula dokona³ nieprawdopodobnego wyczynu –
zdo³a³ przeprowadziæ wojsko przez góry, bezdro¿a i d¿ungle Arakanu
i to w trakcie monsunu. W listopadzie z 60-tysiêczn¹ armi¹ stan¹³ pod
Rangunem i otoczy³ Brytyjczyków. Ten genialny dowódca nie by³
jednak w stanie zneutralizowaæ mia¿d¿¹cej przewagi technologicznej
Brytyjczyków – skuteczny ogieñ artylerii i zastosowanie nowoczesnej
broni (m.in. prototypu rakiet) pozwoli³o odbiæ ataki i zdziesi¹tkowaæ
20

20 K.
21

Dziewanowski, Brzemiê bia³ego cz³owieka..., s. 107.
Myint U, The River of Lost Footsteps. A Personal History of Burma, New York 2009, s. 115.

21 Thant
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birmañskie armie. W grudniu Brytyjczycy oczyœcili przedmieœcia Rangunu, wiosn¹ rozpoczêli ofensywê na pó³noc, 1 kwietnia zgin¹³ sam
Bandula. To by³ moment prze³omowy – po œmierci wodza morale
wojsk za³ama³o siê. Wojna by³a przegrana.
Birmañczycy poprosili o pokój. Brytyjczycy postawili zaiste imperialistyczne warunki: w traktacie z Yandabo (24 lutego 1826) wymusili
nie tylko oddanie Assamu, Manipuru i Arakanu, ale równie¿ ca³ego
pó³wyspu Tenasserim, a tak¿e zezwolenie na pobyt rezydenta w Awie
i zap³acenie reparacji wojennych, wynosz¹cych milion funtów (do czasu zap³acenia Brytyjczycy zatrzymali Prome i Rangun). Na protesty
Wojska brytyjskie zdobywaj¹ Rangun

Birmañczyków odpowiedzieli: „problem nie le¿y w tym, ile terytorium
nam odst¹picie, lecz ile zechcemy wam pozostawiæ”22 i gdy termin
ratyfikacji min¹³, a Birmañczycy nie podpisali traktatu, ruszyli na Awê.
22

22 K.

Dziewanowski, Brzemiê bia³ego cz³owieka..., s. 109–110, tam¿e nastêpny cytat.
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Wtedy król ust¹pi³ i przes³a³ podpisany traktat wraz z pierwsz¹ rat¹.
W Birmie rozpoczê³a siê era kolonializmu.
Kronikarze birmañscy opisuj¹cy tê wojnê wznieœli siê na wy¿yny
propagandy godnej Goebbelsa, pisz¹c, ¿e „dziwni biali przybyli z zachodu i wszczêli k³ótniê z Panem Z³otego Pa³acu. Wyl¹dowali w Rangunie i pozwolono im dotrzeæ do Yandabo. Król z powodu pobo¿noœci
i szacunku do ¿ycia nie uczyni³ nic, by siê im przeciwstawiæ. Obcy
wydali spore sumy pieniêdzy na swoje dzia³ania, wiêc gdy przybyli
do Yandabo, ich œrodki by³y wyczerpane, a oni znaleŸli siê w nêdzy.
Zwrócili siê do Króla, który w swojej ³askawoœci i wspania³omyœlnoœci
przys³a³ im znaczne sumy pieniêdzy, by mieli za co wróciæ, i nakaza³
opuszczenie kraju”23.
Nawet tak mistrzowska dialektyka nie mog³a jednak przys³oniæ
faktu, ¿e wojna zakoñczy³a siê ca³kowit¹ klêsk¹ Birmy. Spowodowa³a
g³êboki szok na dworze króla Bagyidaw, który wkrótce wpad³ w depresjê maniakaln¹. Jego brat i nastêpca, Therrawaddy, rz¹dzi³ doœæ
sprawnie (i okrutnie), ale niestety krótko, bo równie¿ oszala³ (mia³
m.in. rzucaæ w³óczni¹ w swoich dworaków). W tym czasie relacje z Brytyjczykami siê pogarsza³y, gdy¿ Therawaddy odmówi³ przyjmowania
rezydenta majora Burneya, co spowodowa³o jego odwo³anie do Kalkuty w 1840 r.
To w³aœnie Kalkuta, a konkretnie nowy gubernator generalny markiz Dalhousie (jeden z najwiêkszych imperialistów w dziejach Indii
Brytyjskich), sprowokowa³a wybuch drugiej wojny anglo-birmañskiej
w 1852 r. Pretekstem by³o zatrzymanie dwóch statków brytyjskich
w Rangunie w grudniu 1851 r. Ta drobna sprawa, wi¹¿¹ca siê najprawdopodobniej z typow¹ dla gubernatorów birmañskich pokus¹
ogo³ocenia obcokrajowców, zosta³a wykorzystana jako casus belli. Dalhousie wys³a³ do Rangunu ¿¹danie odwo³ania gubernatora i wyp³acenia odszkodowania. W misjê tê rozmyœlnie pos³a³ komandora Lamberta, o znamiennym przydomku „wybuchowy”.
Ma racjê Dziewanowski b³yskotliwie opisuj¹cy kurioza tych negocjacji, i¿ w tej historii „absurd miesza siê z grotesk¹”, a „rozgrywaj¹cy
23

23 The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma, [w:]

J. Crawfurd, A Journal of en Embassy from
the Governor-General of India to the Court of Ava, Routledge 2001, reprint wydania z 1883, s. 304.
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siê dramat polega³ g³ównie na nieporozumieniach”24. Dyplomacjê Lamberta i jego kulturê osobist¹ mo¿na przyrównaæ do tej sowieckich
komisarzy ludowych; doœæ powiedzieæ, ¿e Lambert tak negocjowa³
pokój, ¿e wywo³a³ wojnê. W efekcie Brytyjczycy wystosowali kolejne
ultimatum i nie uzyskawszy odpowiedzi, 1 kwietnia 1852 r. wypowiedzieli wojnê. Szybko zdobyto Rangun, Doln¹ Birmê i Prome, ale dwór
króla Pagana wci¹¿ nie odpowiedzia³ na propozycje zawarcia rozejmu,
co irytowa³o Dalhousiego („te bestie wci¹¿ nie daj¹ za wygran¹!”).
Markiz nie zamierza³ zajmowaæ odciêtej od morza i jednolitej kulturowo Górnej Birmy, gdy¿ uzna³, ¿e aneksja mo¿e byæ zbyt kosztowna.
Chcia³ natomiast zaanektowaæ Doln¹ Birmê i niedoczekawszy siê na
odpowiedŸ dworu, 20 stycznia 1853 r og³osi³ przy³¹czenie tych ziem
do Korony Brytyjskiej (proklamacja mówi³a o tym, ¿e „rz¹dy JKM s¹
nacechowane sprawiedliwoœci¹ i dobr¹ wol¹”). W tym czasie na dworze trwa³a walka o w³adzê, któr¹ ostatecznie wygra³ przywódca frakcji
ugodowej, ksi¹¿ê Mindon, który obali³ króla Pagana i przysta³ na zawieszenie broni z Brytyjczykami. Birma, odciêta teraz zupe³nie od
wybrze¿a i skazana na dostawy zbo¿a ze swych dawnych terenów
przybrze¿nych, wkroczy³a na drogê bezprecedensowych reform, maj¹cych w zamierzeniu uchroniæ j¹ od ca³kowitej utraty niepodleg³oœci.
Analiza przyczyny dwóch wojen anglo-birmañskich sk³ania do
wniosku, i¿ podstawowym powodem ich wybuchu by³ etnocentryzm
(tudzie¿ szowinizm kulturowy) po obydwu stronach, po³¹czony z imperializmem. Oba te pañstwa i ich kultury by³y sobie ca³kowicie obce,
nie chcia³y i nie próbowa³y siê zrozumieæ. Co gorsza, by³y mocarstwami i mia³y sprzeczne interesy, a co za tym idzie – odmienne wizje
œwiata. W takiej sytuacji jedynym rozwi¹zaniem sporu pozosta³a si³a,
a w tej Brytyjczycy mieli mia¿d¿¹c¹ przewagê dziêki przepaœci technologicznej, która dzieli³a te dwa pañstwa. Birma mia³a pecha w tym
wzglêdzie, ¿e nie odczyta³a znaków czasu: Wielka Brytania by³a wówczas najpotê¿niejszym pañstwem œwiata, o czym w³adcy w Awie,
zamkniêci w swoich pa³acach, nie mieli pojêcia, bo o œwiecie zewnêtrznym nie wiedzieli praktycznie nic. W³adcy birmañscy, odizolowani
w œrodku królestwa, byli niezdolni do przewidzenia zagro¿enia ani do
24

24 K.

Dziewanowski, Brzemiê bia³ego cz³owieka...., s. 115, tam¿e nastêpne cytaty.
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przeprowadzenia reform i odmawiali kontaktów ze œwiatem zewnêtrznym na innych ni¿ swoje warunkach. To brutalne zderzenie z rzeczywistoœci¹ nowo¿ytnego œwiata, symbolizowanego przez brytyjskie
kanonierki, mia³o byæ dla Birmy fataln¹ lekcj¹, której skutki odczuwa
ona po dzieñ dzisiejszy.
Interludium. Reformy króla Mindona (1852–1878)
Król Mindon (1852–1878) by³ pierwszym w³adc¹, który próbowa³
zreformowaæ kraj i unowoczeœniæ go tak, by zachowaæ jego œmiertelnie zagro¿on¹ suwerennoœæ. Jako jeden z niewielu królów birmañskich rozumia³ swoje czasy, wiedzia³, ¿e by obroniæ siê przed kolonializmem, trzeba zrozumieæ prawa i regu³y Zachodu, co pozwoli zmodernizowaæ kraj i zabezpieczyæ go przed kolejn¹ inwazj¹. Postêpowa³
zatem wed³ug tego samego wzorca, który zastosowali w³adcy s¹siedniego Syjamu oraz (póŸniej) japoñscy cesarze epoki Meiji. Okcydentalizacyjne reformy mia³y s³u¿yæ jednemu celowi: poprzez przejêcie od
Zachodu najnowszych wynalazków, nauki i techniki wzmocniæ pañstwo na tyle, by siê temu Zachodowi oprzeæ. W przeciwieñstwie jednak do skutecznych reform w Syjamie i Japonii, Mindon poniós³ klêskê, choæ jej nie doczeka³.
Chc¹c dostosowaæ siê do Zachodu, nie by³ wszak¿e Mindon azjatyckim reformatorem pokroju – powiedzmy – Atatürka czy Jinnaha –
uwa¿aj¹cym, ¿e tylko pe³na okcydentalizacja kraju gwarantuje postêp.
Wrêcz przeciwnie, dla Mindona westernizacja oznacza³a tylko modernizacjê zewnêtrzn¹, „ucieczkê do przodu” przed zagro¿eniami,
jakie niós³ wspó³czesny mu œwiat. To¿samoœci birmañskiej nie tylko nie chcia³ zmieniaæ, a wrêcz przeciwnie – zamierza³ j¹ zachowaæ
i obroniæ. Sercem birmañskoœci by³ dla niego buddyzm.
Mindon by³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym i na ka¿dym kroku
wspieraj¹cym religiê. Chwali³ siê, ¿e nigdy nikogo nie skaza³ na œmieræ
i choæ nie by³o to do koñca prawd¹ (zwyk³ mawiaæ „nie chcê go wiêcej
widzieæ”, a dworzanie ju¿ wiedzieli, co to oznacza)25, to i tak w porównaniu do innych birmañskich despotów wykazywa³ niesamowite
25

25 Shway Yoe, The Burman. His Life and Notions, The Norton (New York 1963, orygina³ 1882), s. 446.
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mi³osierdzie. Osobist¹ religijnoœæ ³¹czy³ ze œwiadomoœci¹ u¿ytecznoœci buddyzmu dla swoich planów. To miêdzy innymi w tym celu zwo³a³
V Buddyjski Sobór Powszechny w 1871 r. (poprzedni mia³ miejsce
w 247 r. p.n.e.!).
Symbolem jego wizji pañstwa by³o ufundowanie nowej stolicy:
Mandalaj. Jej przeniesieniu towarzyszy³y konsultacje z astrologami
oraz odkrycie proroctwa Buddy, który – jak doszukano siê w kronikach – mia³ przepowiedzieæ powstanie Mandalaj za 2400 lat, szczêœliwym trafem, akurat w roku przeniesienia stolicy, 1857. Mandalaj
najlepiej wyra¿a³o myœl przewodni¹ Mindona, jak¹ by³a próba dopasowania nowych koncepcji do starych form, a wiêc po¿enienia tradycji
z nowoczesnoœci¹. To by³a orientalna próba konserwatywnej modernizacji.
Reformy Mindona by³y wielop³aszczyznowe26 i pocz¹tkowo odnosi³y sukcesy, gdy¿ znalaz³ on œrodki na ich finansowanie – bawe³nê.
Dziêki amerykañskiej wojnie secesyjnej ceny bawe³ny poszybowa³y
na œwiatowych rynkach niebotycznie w górê, wzbogacaj¹c Mindona
(podobnie jak nasz¹ £ódŸ) i pozwalaj¹c mu prowadziæ reformy. Jednak¿e po spadku jej cen i w wyniku agresywnej wolnorynkowej polityki brytyjskiej, dochody zaczê³y spadaæ, co zahamowa³o impet reform. Cezurê w panowaniu Mindona wyznacza wielka rebelia jego
dwóch synów, ksi¹¿¹t Myinguna i Myinhkondaina, z 1866 r. Ksi¹¿êta
œciêli g³owê ukochanemu bratu króla i nominalnemu nastêpcy – Kanaungowi, i o ma³o nie przejêli w³adzy. Powstanie st³umiono, ale jego
konsekwencje by³y dalekosiê¿ne. Mindon, za³amany po œmierci brata
i zdradzie w³asnych synów, wycofa³ siê z uczestnictwa w codziennym
rz¹dzeniu i zwróci³ ku religii. Nie wyznaczy³ równie¿ nastêpcy, nie
chc¹c powtórki z historii.
Mindon w polityce zagranicznej trzyma³ siê g³ównego zamys³u:
chcia³ zachowania niepodleg³oœci, a jednoczeœnie dobros¹siedzkich
stosunków z Wielk¹ Brytani¹. W tym celu prowadzi³ przyjazn¹ politykê wobec Kalkuty, a nawet zgadza³ siê na ustêpstwa, ale nigdy nie
przekroczy³ cienkiej czerwonej linii, za któr¹ utraci³by suwerennoœæ.
26

Myint-U, The Making..., s. 104–154. Tam ca³oœciowe i szczegó³owe wyjaœnienie wszystkich
reform Mindona (oraz rz¹dów Thibawa, s. 155–185), na tej pracy siê opiera³em.

26 Thant
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Potrafi³ byæ twardy i nieustêpliwy w negocjacjach, bêd¹c jednoczeœnie
mi³ym dla brytyjskich pos³ów. By³ przez nich lubiany i szanowany –
nazywali go „jedynym normalnym cz³owiekiem w Birmie”. Mimo wzajemnej sympatii aspiracje Mindona i Brytyjczyków by³y jednak zasadniczo sprzeczne. G³ównym celem Brytyjczyków by³o stworzenie w Birmie (niepodleg³ej) „nieformalnego imperium” – pañstwa nominalnie
niezale¿nego, ale pod dominuj¹cym wp³ywem gospodarczym i politycznym Wielkiej Brytanii.
Tymczasem podstawowym d¹¿eniem Mindona by³o zachowanie
suwerennoœci poprzez umacnianie dobrych relacji z Wielk¹ Brytani¹,
Budda wskazuj¹cy miejsce za³o¿enia przysz³ego Mandalaj, pomnik wspó³czesny

a z drugiej strony – strze¿enie swojej niepodleg³oœci poprzez stworzenie sieci kontaktów miêdzynarodowych, maj¹cych uczyniæ ewentualny podbój bardzo kosztowny politycznie. W tym celu nawi¹zano
stosunki z innymi europejskimi pañstwami, przede wszystkim z Francj¹. Balansowanie wp³ywów ró¿nych mocarstw okaza³o siê jednak
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ponad si³y Birmañczyków i zamiast pomóc, przyspieszy³o agresjê brytyjsk¹.
Mindonowska polityka wobec Wielkiej Brytanii opiera³a siê na
ustêpstwach i nadziei, ¿e Brytyjczycy zwróc¹ Pegu, a byæ mo¿e, kiedyœ równie¿ Rangun. Te nadzieje okaza³y siê ca³kowit¹ mrzonk¹ –
Wielka Brytania, niczym Rosja, nie by³a pañstwem sk³onnym cokolwiek oddaæ dobrowolnie. Co wiêcej, Brytyjczycy liczyli na to, ¿e
skoro Mindon jest racjonalnym politykiem, to pogodzi siê z rzeczywistoœci¹, czyli supremacj¹ brytyjsk¹. Srogo siê zawiedli. To uœwiadomi³o w³adzom kolonialnym, ¿e idei „nieformalnego imperium” nie
uda siê zrealizowaæ. Mindon nie by³ kandydatem na marionetkê. By³
sk³onny do ustêpstw i w trakcie ca³ego swojego panowania wielokrotnie je czyni³, zgadzaj¹c siê na wolny handel, prawa eksterytorialne
i ochronê rezydencji, ale zazdroœnie strzeg³ swojej suwerennoœci i nigdy nie porzuci³ marzeñ o odzyskaniu straconych ziem i pe³nej niepodleg³oœci.
Niewyznaczenie nastêpcy by³o najwiêkszym b³êdem Mindona. Nie
uczyni³ tego z powodów humanitarnych – nie chcia³ wystawiaæ nominalnego kandydata na niebezpieczeñstwo zamachu, a jednoczeœnie za
wszelk¹ cenê pragn¹³ nie dopuœciæ do thoke thin ye, masakry krewnych wstêpuj¹cego na tron króla – a wiêc swoich dzieci. Ten ludzki
odruch Mindona mia³ Birmê drogo kosztowaæ.
Thibaw, ostatni król Birmy (1878–1885)
Œmieræ dopad³a Mindona nagle. Pod koniec roku 1878 zapad³ na
dyzenteriê i wkrótce zmar³. A poniewa¿ nie wyznaczy³ nastêpcy, zrobi³y to za niego frakcje dworskie. Nietrudno siê domyœleæ, ¿e wybrano
kandydata najgorszego, takiego, którym ³atwo siê manipuluje. Zosta³
nim jeden z m³odszych synów Mindona, 20-letni, nieœmia³y ksi¹¿ê
Thibaw. Od dzieciñstwa niczym siê nie wyró¿nia³, poza zainteresowaniem religi¹: mia³ wst¹piæ do klasztoru, zda³ ju¿ nawet egzaminy ze
znajomoœci kanonu. Dla niego, jak i dla Birmy, lepiej by by³o, gdyby
tym mnichem zosta³. Niestety, zakocha³ siê w córce jednej z ¿on Mindona, Królowej Œrodkowego Pa³acu, Supayalat. To odmieni³o losy
jego i kraju. Supayalat bowiem, w przeciwieñstwie do niego, mia³a
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silny charakter i bez trudu go zdominowa³a. Bêd¹c ju¿ królem, Thibaw zacz¹³ rz¹dy jako marionetka w rêkach dostojników, a skoñczy³
jako pantoflarz, zdominowany przez ¿onê.
Supayalat szybko pozby³a siê frakcji, która wynios³a Thibawa na
tron, i doprowadzi³a do stracenia wielu jego krewnych – wed³ug ró¿nych Ÿróde³ masakra pozbawi³a ¿ycia od 32 do 80 osób, na pewno zaœ
zmieni³a uk³ad si³ na dworze na jej korzyœæ. Birmañscy historycy
podkreœlaj¹ niewinnoœæ Thibawa i rzeczywiœcie mo¿e byæ to prawda
– on i tak nie mia³ nic do powiedzenia, choæ na pewno nie protestowa³
(w tej kwestii panowa³ na dworze pe³en konsensus, a jeœli kogoœ coœ
bulwersowa³o, to raczej brak zachowania niektórych procedur koronacyjnych ni¿ sama masakra).
Innym dalekosiê¿nym posuniêciem Supayalat by³o zakazanie w³asnemu mê¿owi wziêcia sobie innych ¿on. Ponoæ cierpia³ z tego powodu, gdy¿ zakocha³ siê w córce jednego z ministrów, Mi Hkin-gyi
(z któr¹ po kryjomu siê spotyka³). Jego zausznik, myosa Yenaung,
doradza³ mu postawiæ siê Supayalat i wzi¹æ Mi na swoj¹ „mniejsz¹
¿onê” (to ograniczy³oby wp³ywy Supayalat). Niestety, Thibaw do tego
stopnia ba³ siê ¿ony, ¿e d³ugo nie móg³ zdobyæ siê na ten krok, a gdy
to uczyni³, Supayalat dosta³a „ataku sza³u”, o którym hucza³ ca³y pa³ac
i rozpisywa³y siê plotkarskie gazety w Kalkucie. Thibaw tak siê przestraszy³, ¿e rozwa¿a³ nawet powrót do klasztoru. Ostatecznie nie odwa¿y³ siê na drugie ma³¿eñstwo, a Supayalat nie pró¿nowa³a – skaza³a
Yenaunga na œmieræ, natomiast Mi kaza³a utopiæ w Irawadi.
Królowi w tym ciê¿kim jarzmie wspó³czuli nawet Anglicy, którzy
nigdy nie darzyli go ani sympati¹, ani szacunkiem. James George
Scott, ówczesny dziennikarz, a potem urzêdnik kolonialny i jeden z najwiêkszych znawców Birmy (zapisa³ siê z³otymi zg³oskami w dziejach
tego kraju, wprowadzaj¹c doñ pi³kê no¿n¹), tak pisa³ o Thibawie:
„Nieszczêsny król! Królowa-wiedŸma trzyma go w poni¿aj¹cym poddañstwie. Ka¿dy król Birmy mia³ przynajmniej cztery ¿ony, a Supayalat pozostawa³a jedyn¹. Taka niecodzienna sytuacja, taka hañba
dla króla, byæ niewolnikiem ¿ony, nie przytrafi³a siê jeszcze ¿adnemu
w³adcy”27.
27

27 Shway

Yoe, The Burman..., s. 457.
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Co prawda, mo¿na by w¹tpiæ, czy takie historie nie zdarza³y siê
w innych krajach (chocia¿by Bona i Zygmunt I Stary), ale w jednym
Scott mia³ racjê: by³a to sytuacja niecodzienna i bynajmniej królestwu
siê nie przys³u¿y³a. Liczne ma³¿eñstwa królów birmañskich s³u¿y³y
bowiem przede wszystkim wzglêdom politycznym: tworzy³y wiêzy
krwi z wasalnymi ksi¹¿êtami, naczelnikami i innymi dostojnikami,
których córki i siostry stawa³y siê ¿onami i konkubinami monarchy.
Tym samym w³adza i lojalnoœæ opiera³a siê w du¿ej mierze na wiêzach
osobistych i swoistej piramidce pokrewieñstwa, na której szczycie sta³
król. W momencie, w którym Thibaw zrezygnowa³ z poœlubienia inSupayalat i Thibaw

nych ¿on, wiêzi te uleg³y rozluŸnieniu, a wielu szanowskich sawbwa
wymówi³o mu pos³uszeñstwo. Trzeba wiêc by³o ich zmusiæ do poddañstwa si³¹: wysy³aj¹c armiê. T³umienie buntów trwa³o przez lata
i armii zajêtej na kresach zabrak³o w stolicy w decyduj¹cym momencie – angielskiej inwazji. W ten oto poœredni sposób monogamia zgubi³a Birmê.
Jednak¿e to nie intrygi dworskie i s³aboœæ tudzie¿ tyrania Thibawa
(czy raczej Supayalat) doprowadzi³y do upadku kraju. Ten obraz wykreowali Anglicy w ramach usprawiedliwienia póŸniejszej agresji, przeciwstawiaj¹c „postêpowego” Mindona, chaotycznemu i niezdolnemu
do rz¹dów Thibawowi. To, co dzia³o siê na dworze, nie mia³o dla kraju
a¿ takiego znaczenia, bo intrygi od zawsze by³y immanentn¹ czêœci¹
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monarchii królewskiej. Rz¹dy Thibawa zaœ, a tak naprawdê jego ministrów, stanowi³y próbê kontynuacji linii Mindona. Jednak sytuacja
gospodarcza kraju stawa³a siê coraz trudniejsza, a apetyty brytyjskie
coraz wiêksze.
Trzecia wojna anglo-birmañska
i aneksja Birmy (1885–1886)
Bezpoœrednim powodem upadku królestwa nie by³y jednak intrygi
dworskie ani rosn¹ca niestabilnoœæ w kraju, lecz trzecia wojna anglo-birmañska, wieñcz¹ca proces podboju kolonialnego kraju. Brytyjczycy, zrozumiawszy, i¿ nie uda siê im uczyniæ z Górnej Birmy „nieformalnego imperium”, uœwiadomili sobie, ¿e jedynym sposobem podporz¹dkowania sobie królestwa jest aneksja. Inne pañstwa formalnie
niepodleg³e, ale gospodarczo podporz¹dkowane Wielkiej Brytanii, jak
s¹siedni Syjam, by³y mocne wewnêtrznie, ale mia³y œwiadomoœæ w³asnej s³aboœci miêdzynarodowej – nie wychyla³y siê. Umia³y „byæ jak
bambus i wyginaæ siê przed silniejszym wiatrem”. Birma odwrotnie:
w³adza króla dramatycznie s³ab³a, a mimo to uparcie nalega³ on na
równ¹ pozycjê i walczy³ o suwerennoœæ.
Stosunki birmañsko-brytyjskie, za Mindona znoœne a momentami
nawet dobre, zaczê³y siê pogarszaæ pod koniec jego panowania, a konkretnie od 1875 r., od tzw. kwestii butów. Chodzi³o o to, ¿e pos³owie
brytyjscy, jak zreszt¹ wszyscy dyplomaci i ka¿dy na dworze, wchodz¹c
na audiencjê u króla, zobowi¹zani byli do œci¹gania butów. By³ to
zwyczaj panuj¹cy w ca³ej Azji Po³udniowo-Wschodniej, gdzie œci¹ganie butów przy wchodzeniu do domów (nie mówi¹c o pa³acach królewskich) jest elementarnym gestem szacunku. Analogicznie – nieœci¹gniêcie butów mo¿na porównaæ do naszego niepodania komuœ rêki.
Brytyjczycy jednak uwa¿ali œci¹ganie butów za poni¿aj¹ce. A w³aœciwie – tak zaczêli uwa¿aæ w drugiej po³owie XIX w. Zmiana ich postawy
wi¹za³a siê z szerszym fenomenem kulturowej zmiany rozumienia
stosunków miêdzynarodowych28.
28

28 Sam¹

koncepcjê bardzo przekonuj¹co przedstawi³ amerykañski historyk Marc Mencall, opisuj¹c
stosunki rosyjsko-chiñskie w XVII i XVIII w. M. Mencall, Russia and China. Their Diplomatic
Relations to 1728, Harvard University Press 1972, s. 269–275.
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Do XIX w. w europejskiej teorii stosunków miêdzynarodowych dominowa³o „prawo naturalne” (jus gentium, bior¹ce swój pocz¹tek od
Prawa Narodów Grocjusza), które uznawa³o równoœæ i niezale¿noœæ
wszystkich nacji. W³aœnie bazuj¹c na takim rozumieniu prawa, Wielka
Brytania zetknê³a siê z Birm¹. Mia³o to daleko id¹ce konsekwencje
praktyczne, gdy¿ dziêki temu Anglicy nie musieli uznawaæ rytua³ów
typu padanie na twarz przed w³adc¹ za hañbi¹ce, lecz za „nic wiêcej
tylko uznanie godnoœci króla w jego w³asnym kraju” (aczkolwiek niemi³e i nieprzyjemne). Ów „neutralizm kulturowy” stosunków miêdzynarodowych wi¹za³ siê przede wszystkim z faktem, ¿e Europa nie by³a
ani centrum œwiata, ani najwa¿niejszym z kontynentów i nie mog³a
roœciæ sobie praw do narzucania innym w³asnych wzorców kulturowych.
Zmieni³o siê to jednak pod koniec XVIII w., wraz z rewolucj¹ przemys³ow¹ i gwa³towanym wzrostem znaczenia pañstw europejskich na
œwiecie. Wtedy, w nawi¹zaniu do oœwieceniowej koncepcji postêpu
Nicolasa de Condorceta, nast¹pi³a zasadnicza zmiana w rozumieniu
stosunków miêdzynarodowych na rzecz „prawnego pozytywizmu”,
zak³adaj¹cego koncepcjê „rodziny narodów”: teraz, by pañstwo mog³o
byæ uznane za „cywilizowane”, musia³o spe³niaæ odpowiednie normy
– europejskie. Nast¹pi³a tym samym „modernizacja” stosunków miêdzynarodowych, bêd¹ca niczym innym, jak ich europeizacj¹. Narzucono œwiatu, w tym Birmie, europejskie wzorce postêpowania, dyplomacji i rytua³ów, ustalone i skodyfikowane na Kongresie Wiedeñskim.
By³a to par excellence zmiana kulturowa, europocentryczna, a podbudowana „dyplomacj¹ kanonierek”, czyli u¿yciem si³y.
Brytyjczycy w Birmie – czy to kupcy, czy póŸniejsi pos³owie – nigdy
nie mieli problemów ze œci¹ganiem butów29. Jednak w po³owie XIX w.,
wraz ze zmian¹, œci¹ganie butów przesta³o byæ lokalnym zwyczajem,
który nale¿y uszanowaæ, a zaczê³o byæ „upokarzaj¹ce” dla ich cz³owieczeñstwa, rozumianego uniwersalistycznie, czyli po europejsku.
W takim rozumieniu król birmañski, nakazuj¹c zdj¹æ buty, nie ¿¹da³
29

29 Nawet

w 1826 r., a wiêc ju¿ po zwyciêstwie w pierwszej wojnie anglo-birmañskiej, gdy król
birmañski zosta³ pokonany i upokorzony, oficerowie zwyciêskiej armii brytyjskiej zgodnie ze zwyczajem uderzyli trzykrotnie czo³em o ziemiê podczas otwarcia bram pa³acu, przed wejœciem na audiencjê
œci¹gnêli buty i zwracali siê do króla, klêcz¹c.
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ju¿ respektowania w³asnych zwyczajów, ale by³ despot¹ ³ami¹cym
podstawowe prawa cz³owieka. Bazuj¹c na tym zmienionym rozumieniu dyplomacji, Brytyjczycy uznali, ¿e nie bêd¹ wiêcej œci¹gaæ butów,
co spowodowa³o, i¿ Mindon nie móg³ ich przyj¹æ – zniszczy³oby to
jego legitymizacjê jako w³adcy. Tym samym bezpoœrednie relacje
dyplomatyczne miêdzy dworem a Brytyjczykami uleg³y zerwaniu.
Drugim przyk³adem owej kulturowej zmiany postawy Brytyjczyków by³ ich stosunek do masakry krewnych Thibawa. To, co jeszcze
wiek, pó³tora wczeœniej, uznane zosta³oby za wewnêtrzn¹ sprawê Birmy (z punktu widzenia brytyjskiego bez w¹tpienia odra¿aj¹c¹, ale nie
Pa³ac królewski w Mandalaj. Widok z lotu ptaka

wymagaj¹c¹ ¿adnych dzia³añ ani protestów – w koñcu to obcy poddani), teraz sta³o siê dowodem despotyzmu i okrucieñstwa w³adcy.
Sam Thibaw i dwór podobno byli autentycznie zdumieni brytyjskim
oburzeniem. Nie wiedzieli, jak bardzo zmieni³ siê œwiat – masakra
sta³a siê „tematem medialnym”.
Odgrywaj¹ca coraz wiêksz¹ rolê prasa kolonialna zaczê³a teraz
nawo³ywaæ do tego, co nazywa siê dziœ „interwencj¹ humanitarn¹”: by
obaliæ tego „pijanego ginem tyrana, ogra-krwiopijcê, który razem ze
swoj¹ nikczemn¹ ¿on¹ okrutnie przeœladuje w³asny lud pragn¹cy takiego rodzaju postêpu, jaki tylko cywilizowany rz¹d mo¿e zapewniæ”30. Do
30

30 Cyt.

za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 8.
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inwazji zreszt¹ nie dosz³o tylko dlatego, ¿e w tym samym czasie w Afganistanie dokonano masakry brytyjskiej rezydencji (co z moralnego
punktu widzenia by³o rzecz jasna nieporównywalnie gorsze) i Kalkuta
nie mia³a na tyle si³, by wys³aæ dwie ekspedycje naraz.
Tego typu image Thibawa jako orientalnego despoty i nieudolnego króla by³ kreowany g³ównie przez lobby ranguñskich (i kalkuckich) krêgów biznesowych. Samodzielna Birma, z jej polityk¹ monopoli, pañstwowych koncesji i prób¹ obrony niezale¿noœci ekonomicznej, by³a sol¹ w oku kupców – zwolenników „wolnego handlu”, z którego korzystali g³ównie oni. Ponadto, poczynaj¹c od po³owy lat szeœædziesi¹tych, u Brytyjczyków pojawi³ siê jeszcze bardziej poci¹gaj¹cy
mira¿ – tyle¿ kusz¹cy, co nierealny: inna droga do Chin. Wielkie
mo¿liwoœci rynku chiñskiego dzia³a³y na wyobraŸniê, której nie mog³a powstrzymaæ œwiadomoœæ realiów. Ówczeœni kupcy patrzeli na
mapê i widzieli, ¿e Chiny s¹ niedaleko, a Górna Birma stoi na ich
drodze.
Cz³owiekiem odpowiedzialnym za podbój Birmy by³ lord Randolph
Churchill (ojciec Winstona), minister ds. Indii. Churchill, wiedz¹c, ¿e
zbli¿aj¹ siê wybory, znaj¹c spo³eczne nastroje i chêci rewan¿u po
œmierci genera³a Gordona w Chartumie oraz maj¹c nadziejê na g³osy
krêgów biznesowych, wykorzysta³ Birmê jako „podarunek od losu”.
Zainicjowa³ „ma³¹, zwyciêsk¹ wojenkê”, powodu dostarczy³a mu dyplomacja birmañska, kontynuuj¹ca mindonowsk¹ politykê szukania
sojuszu wœród innych europejskich pañstw. Na pocz¹tku 1885 r. Mandalaj podpisa³o traktat o przyjaŸni z Pary¿em. Nie by³o tam s³owa
o sojuszu wojskowym, jednak sam fakt mocno zaniepokoi³ Brytyjczyków. Spo³eczeñstwo brytyjskie, zazwyczaj obojêtne lub niechêtne
wobec kolejnych podbojów kolonialnych, gdy chodzi³o o posiad³oœci
b¹dŸ strefy wp³ywów innych pañstw europejskich, a szczególnie Francji, ka¿dorazowo wyra¿a³o poparcie, by nie powiedzieæ entuzjazm, dla
aneksji. Churchill mia³ ju¿ swoje medialne uzasadnienie, teraz potrzebowa³ tylko pretekstu.
Sta³ siê nim spór miêdzy dworem a Birmañsko-Bombajsk¹ Kompani¹ Handlow¹, dotycz¹cy wyrêbu drewna tekowego (st¹d te¿ wojnê
tê niekiedy nazywa siê „wojn¹ o tek”). Trudno powiedzieæ, kto mia³
racjê, pewne jest natomiast, ¿e Brytyjczycy wykorzystali to jako casus
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belli, wystosowuj¹c ultimatum. Mandalaj gra³o na czas, licz¹c na pomoc Francji (w decyduj¹cym momencie Pary¿ umy³ rêce), jednak nic
nie mog³o uratowaæ Birmy, gdy¿ decyzjê podjêto ju¿ wczeœniej – kraj
mia³ zostaæ zdobyty do 25 listopada, dnia wyborów. Ostatecznie nie
zd¹¿ono, Churchill wybory przegra³ i przesta³ siê Birm¹ interesowaæ
– mia³ wa¿niejsze sprawy na g³owie.
Sama trzecia wojna anglo-birmañska lub te¿ wojna aneksyjna, jak
Brytyjczycy eufemistycznie nazwali swoj¹ inwazjê, przebieg³a szybko.
Birmañczycy praktycznie siê nie bronili: na dworze panowa³ defetyzm,
nie og³oszono nawet powszechnej mobilizacji. Król Thibaw ograniczy³
Uprowadzenie króla Thibawa przez Brytyjczyków

siê tylko do wydania (proroczej swoj¹ drog¹) proklamacji, w której
stwierdza³ miêdzy innymi, ¿e „ci heretycy, angielscy barbarzyñcy chc¹
zniszczyæ nasz¹ religiê, pogwa³ciæ nasze narodowe tradycje i zwyczaje
oraz zdegradowaæ nasz¹ rasê”31. Gdy wojska brytyjskie dop³ynê³y pod
Mandalaj, Thibaw siê podda³. Mniej wiêcej w tym samym czasie (wed³ug jednych Ÿróde³ kilka dni przed, wed³ug innych – ju¿ po zajêciu
Mandalaj) zdech³ królewski bia³y s³oñ. Natomiast wieczorem 27 listopada, w dzieñ kapitulacji Thibawa, mia³ miejsce jeden z najwiêkszych
31
31 Cyt. za: P. Webb, The Peackock’s Children. The Struggle for Freedom in Burma 188-present,
Bangkok 2009, s. 7.
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deszczy meteorów z Andromedy w nowo¿ytnej historii œwiata. Dla
Birmañczyków by³y to jasne i czytelne znaki koñca epoki.
Po zdobyciu Mandalaj Brytyjczycy najpierw nie powstrzymali rabunku pa³acu królewskiego (a zdaniem wielu – partycypowali w nim),
a nastêpnego dnia bezceremonialnie deportowali Thibawa32. Wywieziono go nie po królewsku, na s³oniu, w palankinie, ale na wozach
zaprzê¿onych w wo³y. Armia brytyjska, z³o¿ona wszak¿e g³ównie z indyjskich sipajów, eskortowa³a króla na nadbrze¿e (wed³ug popularnej
wersji – zgubi³a drogê i dotar³a dopiero wieczorem). Na trasie orszaku
gromadzili siê zdumieni i przera¿eni ludzie. Gdy królewski wóz ich
mija³, padali na kolana. Wielu z nich p³aka³o. Krzyczano na ¿o³nierzy,
a niektórzy rzucali w nich kamieniami i grudami ziemi. By³o to przygnêbiaj¹ce widowisko. Widok króla uprowadzanego przez obcych
kala sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych traum narodowych Birmy.
Podbiwszy Górn¹ Birmê, Brytyjczycy nie mogli zacz¹æ rz¹dów
gorzej. Iloœæ afrontów i upokorzeñ, jakie zgotowano Birmañczykom,
jest zaiste imponuj¹ca. Najpierw uprowadzono króla, i to bez okazania
mu elementarnego szacunku. Nastêpnie, co by³o chyba jeszcze gorsze, przez ulice miasta bezceremonialnie wleczono cia³o zmar³ego
bia³ego s³onia, maj¹cego dla Birmañczyków charakter quasi-boski.
Potem z pa³acu królewskiego, uprzednio obrabowanego, uczyniono
fort i klub oficerski, a pierwszej nocy pijana soldateska spali³a królewsk¹ bibliotekê, niszcz¹c miêdzy innymi zapisan¹ tam genealogiê
wszystkich królewskich rodów szlacheckich. S³owem, pod wzglêdem
wra¿liwoœci okazanej podbitym mieszkañcom i szacunku ich kulturze, ówczeœni Brytyjczycy lokowali siê gdzieœ miêdzy staro¿ytnymi
Hunami a dwudziestowiecznymi Sowietami.
Kiedy analizuje siê przyczyny ostatecznego podboju kolonialnego
Birmy, s³owo imperializm narzuca siê samo przez siê. Jest to jednak¿e
wyjaœnienie niewystarczaj¹ce, i to nie tylko dlatego, ¿e – jak gorzko
zauwa¿y³ Furnivall – „ludzie lubi¹ uzasadniaæ swoje dzia³ania moralnie
32

32 Thibaw zosta³ przetransportowany do Ratnagiri pod Bombajem. Brytyjczycy, którzy zabrali mu tron

i królestwo, okazali mu jednak trochê mi³osierdzia – na banicjê nie wziêto jego teœciowej, której nie
znosi³. Na wygnaniu spêdzi³ resztê ¿ycia, zmar³ na zawa³ serca w wieku 58 lat. Po jego œmierci wdowie
Supayalat pozwolono wróciæ do Birmy, ale nie do Mandalaj, lecz do Rangunu. Tam zmar³a w 1925 r.
w swoim domu, znajduj¹cym siê przy ulicy... Randolpha Churchilla.
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i upiêkszaæ je przyjemnym ciepe³kiem humanitaryzmu”33. Jednym
z g³ównych powodów podboju by³a specyficzna mentalnoœæ mocarstwowa Wielkiej Brytanii: Randolph Churchill i jemu podobni byli
autentycznie przekonani, ¿e zaw³aszczaj¹c Birmañczykom kraj, odbieraj¹c im króla i pañstwo, a póŸniej niszcz¹c podstawowe elementy
birmañskiej struktury spo³ecznej, kultury i religii, czyni¹ im przys³ugê. Brytyjczycy z koñca XIX w. cierpieli na niewzruszone przekonanie o doskona³oœci w³asnego systemu politycznego. Pax Britannica
by³ uniwersalnie wspania³y i zadaniem, by nie powiedzieæ, obowi¹zkiem Brytanii by³o nieœæ ten „kaganiec oœwiaty” na ca³y œwiat. To
Ruiny pa³acu królewskiego w Awie

moralne uzasadnienie ekspansji najlepiej wyrazi³ Rudyard Kipling we
wszystko mówi¹cym wierszu Brzemiê bia³ego cz³owieka, w którym
33

33 J. Furnivall, Colonial Policy and Practice. A Comparative Study of Burma and the Netherlands India,

New York 1956, s. 6.
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padaj¹ miêdzy innymi takie s³owa: „podejmijcie brzemiê bia³ego cz³owieka! Wyœlijcie najlepszych spoœród was, by w znoju s³u¿y³y tym
nowym, ponurym ludom. W po³owie diab³om, w po³owie dzieciom”34.
Do tego jeszcze byli przekonani, ¿e przychodz¹ jako wyzwoliciele.
Lord Dufferin, wicekról Indii, pisa³ w 1885 r., i¿ „ludzie odnios¹ siê
¿yczliwie do perspektywy zmiany z niekompetentnej i okrutnej tyranii
na silny i uporz¹dkowany rz¹d” i „ustanowienie brytyjskich rz¹dów
bêdzie wyzwoleniem ze z³a przesz³oœci i teraŸniejszoœci i stanowi autentyczne pragnienie tych ludzi”35. Jakie by³o wiêc zdumienie Brytyjczyków, gdy wybuch³o przeciw nim ogólnonarodowe powstanie. „Ludnoœæ wci¹¿ nie powita³a nas jak wyzwolicieli z tyranii” – g³osi³ ze
zdziwieniem jeden z pierwszych raportów z sytuacji w Górnej Birmie36. Urzêdnicy kolonialni nie rozumieli tego, co trzydzieœci lat póŸniej œwietnie uchwyci³ w Birmañskich dniach George Orwell, a mianowicie, „¿e to oczywiœcie k³amstwo, ¿e przebyliœmy tutaj, aby pomóc
naszym ciemnoskórym braciom, a nie obrabowaæ ich”37. Brytyjczycy
bowiem nie rozumieli, ¿e dla Birmañczyków nie mia³o znaczenia, ¿e
król by³ nieudolny i okrutny, korupcja wszechpotê¿na, a administracja
królewska niewydolna – król symbolizowa³ naród, by³ obroñc¹ buddyzmu i centrum ¿ycia narodowego. A przede wszystkim – by³ swój.
W efekcie od czerwca 1886 r., gdy Birmañczycy zorientowali siê
na dobre, ¿e król nie wróci, a obcy pozostan¹, kraj stan¹³ w ogniu
w walce z tymi „bia³oskórymi uzurpatorami”. Administracja centralna,
ju¿ przed podbojem s³aba, ca³kiem siê rozsypa³a, a prowincjê zaczê³a
kontrolowaæ pstrokacizna trudnych do zidentyfikowania ¿o³nierzy,
powstañców, nawiedzonych millenarystów oraz grup bandytów, których czêsto ³¹czy³a, poza okrucieñstwem rzecz jasna, tylko niechêæ
wobec okupantów. W Górnej Birmie w³adza za³ama³a siê, ustêpuj¹c
miejsce chaosowi i pe³nej anarchii.
Brytyjczycy nie mogli zrozumieæ, ¿e prawdziw¹ przyczyn¹ takiego
stanu rzeczy by³a ich inwazja. Odwrotnie, uznali, ¿e winni s¹ Birmañ34

Kipling, White Man’s Burden (1899).
za: J. Furnivall, Colonial Policy..., s. 161.
36 Cyt. za: A. Steward, The Pagoda War, Newton Abbot 1974, s. 97.
37
37 G. Orwell, Birmañskie dni, s. 46, raport cyt. przez Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps.
A Personal History of Burma, New York 2009, s. 22.
34 R.
35

35 Cyt.
36
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czycy i nale¿y ich do porz¹dku doprowadziæ si³¹. W 1886 r. do Birmy
zosta³a wys³ana 32-tysiêczna armia (czyli czterokrotnie wiêksza od tej,
która usunê³a Thibawa) pod dowództwem Charlesa Crosthwaite’a do
walki z „bandami zbrojnymi” (dacoity), jak nazywano powstañców
(którzy, niestety, z czasem w³aœnie w takie bandy siê zmienili). Podstawow¹ taktyk¹ Crosthwaite’a by³y „akcje pacyfikacyjne”. Polega³o to
na si³owym przemieszczaniu ludnoœci i tym samym odcinaniu powstañców od wsparcia. Ca³e wsie palono, a ludnoœæ deportowano dziesi¹tki kilometrów dalej. Podejrzanych zbiorowo zabijano, nierzadko
odcinaj¹c im g³owy. Po latach w swoich wspomnieniach Crosthwaite,
przyrównuj¹c powstañców „do okrutnych i barbarzyñskich” Indian,
stwierdzi³, ¿e „jedynym sposobem zwyciêstwa by³o sprawiæ, by wieœniacy bali siê nas bardziej ni¿ ich”. Efekt zaœ w³asnych dzia³añ nazwa³
„magicznym”38. W nagrodê za dobrze wykonane zadanie otrzyma³ od
królowej Wiktorii tytu³ szlachecki.
Dla wiêkszoœci populacji rezultat tych dzia³añ oznacza³ jedno –
g³ód. Dzia³ania wojenne mia³y fatalne nastêpstwa dla zbiorów, a w konsekwencji – dla gospodarki kraju. To w³aœnie w najwiêkszej mierze
przyczyni³o siê do sukcesu akcji pacyfikacyjnej z lat 1886–1887. Zgnêbieni Birmañczycy nie mieli ju¿ si³ walczyæ, Brytyjczycy zaœ skutecznie
wy³apywali kolejnych przywódców powstañczych. Strach uczyni³ resztê. Jako podsumowanie brytyjskich dzia³añ warto zacytowaæ znane
s³owa Tacyta: „uczynili pustyniê, nazywaj¹c to pokojem”.
Jednak brutalne zaprowadzanie porz¹dku – sk¹din¹d jedyny znany
miejscowym sposób rz¹dzenia – nie mia³o tak dalekosiê¿nych rezultatów dla Birmy, jak decyzje administracyjne Brytyjczyków. Uznali
oni, ¿e jedynym sposobem jest zaprowadzenie porz¹dku si³¹ i przerobienie Birmy na swoj¹ mod³ê. Lord Dufferin, wicekról Indii, og³osi³
1 stycznia 1886 r. aneksjê Górnej Birmy (by³ to prezent noworoczny
dla królowej Wiktorii), któr¹ 26 lutego 1886 r. w³¹czono (z wyj¹tkiem
pañstw Szanów) w sk³ad Indii Brytyjskich (co by³o kolejnym upokorzeniem dla Birmañczyków – nawet nie byli osobn¹ koloni¹, a tylko
prowincj¹ kolonii, i to Indii, wobec których uwa¿ali siê za coœ lepszego). 1 marca 1886 r. Dufferin podj¹³ decyzjê o ca³kowitym obaleniu
38

38 Ch.

Crosthwaite, The Pacification of Burma, London 1968, reprint wydania z 1912, s. 13.
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monarchii i Hluttaw. Nastêpnie, ju¿ po pacyfikacji, zdecydowano o zainstalowaniu w Górnej Birmie bezpoœredniej biurokracji kolonialnej,
wzorowanej na administracji w Indiach. By³o to upokarzaj¹ce dla Birmañczyków, którzy jako buddyœci patrzyli z góry na kraj, który da³ im
religiê, ale z czasem j¹ odrzuci³, co wiêcej, owo w³¹czenie by³o podwójnie poni¿aj¹ce, gdy¿ Birma sta³a siê de facto jedn¹ z prowincji
Indii. Zmieniono równie¿ stolicê – przeniesiono j¹ do Rangunu, co
mia³o symboliczne znaczenie: siedziba w³adzy przenios³a siê ze z³otych pa³aców w Mandalaj do wiktoriañskich budynków Sekretariatu
w Rangunie.
Kolonializm jest tak wa¿n¹ klamr¹ w dziejach Birmy, gdy¿ wyznacza pierwsz¹ istotn¹ zmianê spo³eczn¹ od powstania królestwa
Paganu. Wczeœniej zmienia³y siê dynastie, a pañstwo by³o raz s³abe,
raz mocne, ale w narodzie by³a œwiadomoœæ kontynuacji pañstwowej,
birmañskie zaœ instytucje spo³eczne, chocia¿ podlegaj¹ce przekszta³ceniom, trwa³y w du¿ej mierze niezmienione. Sercem prekolonialnego pañstwa by³ król, nie bêd¹cy poza prawem, lecz tworz¹cy prawo
– st¹d bra³a siê zarówno si³a, jak i s³aboœæ organizacyjna pañstwa.
W czasach kolonialnych pañstwem by³ urzêdnik, ograniczony przez
formalne regu³y i dok³adne procedury – to zachodnie prawo tworzy³o
pañstwo kolonialne. Jednak¿e zarówno urzêdnik, jak i prawo by³y
obce.
Brytyjskie narzucanie innym w³asnych wzorców kulturowych doprowadzi³o w Birmie do tragedii bêd¹cej praprzyczyn¹ jej dzisiejszych
problemów. Bior¹c to wszystko pod uwagê, mo¿na przyrównaæ okres
kolonialny w Birmie do naszych zaborów. Podobnie jak zabory, pe³ni
on funkcjê g³ównej klamry w nowo¿ytnych dziejach Birmy – jest traum¹, a jednoczeœnie punktem odniesienia do ca³ej dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznej historii birmañskiej.
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Pocz¹tki administracji
kolonialnej (1824–1870)
Mimo ¿e to rok 1885 stanowi umown¹ datê w dziejach Birmy i niejako wyznacza pocz¹tek nowo¿ytnoœci dla Birmañczyków, warto pamiêtaæ, i¿ kolonializm w Birmie zacz¹³ siê wczeœniej, od roku 1824
i brytyjskiego podboju Arakanu i Tenasserim. Od tego te¿ roku – za
Johnem Furnivallem, najwa¿niejszym historykiem kolonialnej Birmy
– nale¿y przyj¹æ datowanie brytyjskiej kolonizacji w Birmie. Jednak
w pierwszym okresie (1824–1870) tak naprawdê w³adza brytyjska nie
przynios³a wiêkszych zmian. Po pierwotnych próbach narzucenia bezpoœredniej administracji, kolonialiœci w Arakanie i Tenasserim (a po
1862 w Birmie Brytyjskiej, jak nazwano wszystkie zdobyczne ziemie
w Dolnej Birmie) poddali siê i powrócili do sprawdzonych, birmañskich metod administrowania via naczelnicy myothugyi (który sta³ siê
teraz urzêdnikiem pañstwowym) i niewiele siê zmieni³o. Jedyn¹ dalekosiê¿n¹ decyzj¹ brytyjsk¹ by³ pocz¹tek masowego sprowadzania Indusów do pracy, jednak skutki tego dadz¹ o sobie znaæ znacznie
póŸniej. Od tego momentu rozpocznie siê proces, w wyniku którego
Indusi zaczêli pe³niæ rolê poœredników miêdzy Birmañczykami a Brytyjczykami.
Urzêdnicy z dystryktów zapuszczali siê na wieœ tylko po to, by
upewniæ siê, ¿e jest porz¹dek, i zebraæ podatek, a ludnoœæ ¿y³a tak jak
przed wiekami, niewiele wiedz¹c o jakiejkolwiek w³adzy ponad myothugyi. Chocia¿ formalnie by³ on teraz urzêdnikiem pañstwowym, to
realnie piastowa³ swoj¹ funkcjê jak dawniej. Kolonialna w³adza niby
wiêc by³a bezpoœrednia, ale tak naprawdê pozosta³a niebezpoœrednia.
Ponadto by³a skuteczna – na pierwsze dekady rz¹dów kolonialnych
przypada istotny wzrost gospodarczy.
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Wiêkszoœæ Birmañczyków, od zawsze mieszkaj¹ca na wsi, przywita³a zmiany z zadowoleniem. Chocia¿ nie byli entuzjastami rz¹dów
brytyjskich, to nie przeszkadza³y im zbytnio. Œwiat poza wsi¹ niewiele
ich interesowa³, obcokrajowcy mieszkali w miastach, do których tylko
nadzwyczajna sprawa (np. kryminalna) mog³a ich sprowadziæ. Panowa³
spokój i porz¹dek. Pod Brytyjczykami pocz¹tkowo niewiele siê zmieni³o, z wyj¹tkiem tego, ¿e przeciêtny Birmañczyk sta³ siê bogatszy.
„Brytyjski Lewiatan”.
Kolonialna nadstruktura (1870–1920)
Drugi okres rz¹dów kolonialnych (1870–1920) to przede wszystkim niebywa³y wzrost gospodarczy kraju. Gdyby kolonializm brytyjski
jako ca³oœæ oceniaæ tylko przez pryzmat ekonomiczny, to by³by to
najlepszy rz¹d w historii Birmy. ¯aden inny nie doprowadzi³ do takiego wzrostu gospodarczego, modernizacji i awansu cywilizacyjnego. Kolonialne pañstwo by³o najbardziej wydatnym i skutecznym pod
wzglêdem gospodarczym tworem pañstwowym, jaki kiedykolwiek
zarówno przed, jak i po nim powsta³ w Birmie. Nikt tak efektywnie nie
rz¹dzi³ Birmañczykami, jak obcy, choæ bynajmniej nie dla dobra tych¿e Birmañczyków. Brytyjczycy w drugim okresie swoich rz¹dów kolonialnych, a szczególnie po zajêciu Górnej Birmy, stworzyli na miejscu dawnego, despotycznego, ale birmañskiego pañstwa, zupe³nie
nowy, skuteczny organizm administracyjny, opieraj¹cy siê na biurokratycznej strukturze kolonialnej, stworzonej w Indiach. By³o to pañstwo, jak na ówczesne czasy, nowoczesne i to poprzez kontakt z nim
kszta³towa³a siê wiedza o œwiecie zewnêtrznym Birmañczyków.
Niestety, nie by³o to, eufemistycznie ujmuj¹c, doœwiadczenie dobre. Kolonialne pañstwo w stopniu nieporównywalnym do dawnej
monarchii ingerowa³o i przekszta³ca³o na swoj¹ mod³ê wszystkie sfery
¿ycia Birmañczyków, najczêœciej wbrew ich ¿yczeniom i interesom.
Dlatego racjê mia³ Furnivall – cz³owiek, który prawie ca³e ¿ycie spêdzi³
w Birmie, mia³ birmañsk¹ ¿onê i pojêtnych uczniów (m.in. U Thanta
i U Nu), a po wojnie sta³ siê doradc¹ niepodleg³ego rz¹du birmañskiego – b³yskotliwie, choæ publicystycznie, porównuj¹c w Hobbsowskim duchu rz¹dy kolonialne do biblijnego potwora Lewiatana, po¿e64
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raj¹cego wszystkie sfery ¿ycia Birmañczyka1. Inny z najwa¿niejszych
zachodnich birmanistów, Robert Taylor, okreœli³ tworzenie kolonialnej Birmy bardziej metodologicznie w³aœciwym mianem „racjonalizacji pañstwa”2, ja zaœ pozwolê sobie to nazywaæ zachodni¹ nadstruktur¹
na³o¿on¹ na birmañskie ¿ycie spo³eczne.
Rok 1870 mo¿na uznaæ za punkt zwrotny w polityce kolonialnej.
Wyznacza on przejœcie od liberalizmu do aktywnej polityki gospodarczej w Birmie. Symbolicznym pocz¹tkiem nowego okresu jest otwarcie Kana³u Sueskiego, które zasadniczo zmieni³o relacje miêdzy Europ¹ a azjatyckimi koloniami. Kapitaliœci, potrzebuj¹cy dostaw surowKolonialny wiadukt w Gokteik.
Symbol nowoczesnoœci swoich
czasów

1

J. Furnivall, The Fashioning of the Leviathan, „Journal of the Burma Research Society”, nr 939,
s. 1–138.
2
2 R. H. Taylor, The State in Myanmar, Singapore 2009, s. 67–124.
1
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ców, domagali siê bardziej aktywnego zaanga¿owania na Wschodzie,
jednoczeœnie jednak rosn¹ca wra¿liwoœæ spo³eczna wymaga³a bardziej
empatycznej postawy wobec kolonizowanych ludów. To wszystko
sprawi³o, ¿e chêæ podbojów zintensyfikowa³a siê, ale ich uzasadnienie
zaczê³o przybieraæ odcieñ moralny – st¹d w³aœnie wziê³o siê „brzemiê
bia³ego cz³owieka”. Polega³o ono na tym, ¿e Brytyjczycy narzucili
innym w³asne rz¹dy, bêd¹c œwiêcie przekonanymi, i¿ to jest w³aœnie
najlepsze dla tych ludzi. A jeœli miejscowi nie rozumieli tych dobroczynnych motywacji, to tylko dlatego, ¿e nie byli wystarczaj¹co uœwiadomieni w sztuce budowy nowoczesnego pañstwa. Dla ich dobra
nale¿a³o ich tego nauczyæ.
Wzrost gospodarczy
Kolonializm po 1870 r. istotnie zmieni³ ¿ycie spo³eczne przede
wszystkim w aspektach gospodarczych, to wtedy ukszta³towa³a siê
struktura gospodarcza nowo¿ytnej Birmy. Poczynaj¹c od lat osiemdziesi¹tych, a w Górnej Birmie od dziewiêædziesi¹tych, kraj zazna³
ogólnej stabilizacji, wzrostu gospodarczego i rozwoju handlu, szczególnie na prze³omie wieków.
Otwarcie Kana³u Sueskiego da³o wielki impuls do uprawy i eksportu ry¿u. To z kolei doprowadzi³o do poprawy, a czêsto powstania
nowych linii komunikacyjnych, szczególnie wodnych, niezbêdnych
we wzroœcie handlu ry¿em (innym wa¿nym powodem by³o bezpieczeñstwo wewnêtrzne). Ponadto Birma zosta³a po³¹czona ze œwiatow¹
gospodark¹, a Rangun sta³ siê jednym z wa¿niejszych portów Azji
Po³udniowo-Wschodniej. Innymi przyk³adami brytyjskich inwestycji
infrastrukturalnych by³y rozbudowa sieci irygacyjnych, przebudowa
oraz rozszerzenie sieci poczty i telegrafów (zmieniono jêzyk z birmañskiego na angielski), a ponadto stworzenie nowoczesnego systemu
walutowego i bankowego i zast¹pienie birmañskiej rupii indyjsk¹.
Pocz¹tkowo wzrost gospodarczy sprawi³, ¿e by³o wystarczaj¹co
wiele ziemi, pracy i dochodu dla wszystkich. Jednak poza rolnictwem
w najwa¿niejszych sektorach gospodarki, od prze³omu wieków pocz¹wszy, zaczyna siê stopniowa, lecz nieub³agana przewaga kapita³u
zachodniego, który zdominuje najwa¿niejsze segmenty gospodarki,
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przejmuj¹c lokalne firmy b¹dŸ doprowadzaj¹c ca³e sektory dawnych
manufaktur do upadku (szczególne miejsce zajmowali w Birmie Szkoci, którzy stworzyli tam kilka s³ynnych po dzisiejszy dzieñ firm, np. British Petroleum, BP). Jednym z najwiêkszych sukcesów rz¹dów kolonialnych by³ rozwój uprawy ry¿u. Birma sta³a siê „spichlerzem Azji
Po³udniowo-Wschodniej”, a gwa³towny rozwój miast znakiem rosn¹cej prosperity kraju. Szczególne miejsce mia³a tutaj nowa stolica:
Rangun, symbol nowej, bogatej Birmy – lepszej twarzy kolonializmu.
Zmiany w miastach. Kolonialny Rangun
Rangun sta³ siê obcym tworem zbudowanym na birmañskiej ziemi.
W nowej stolicy, jak w ¿adnym innym miejscu, birmañskoœæ nie zosta³a tak odrzucona na bok. Uk³ad urbanistyczny, architektura, nacisk
na handel morski, etniczny podzia³ ludnoœci, a przede wszystkim dominacja niekontrolowanych si³ rynkowych daj¹cych miastu bogactwo
– wszystkie najwa¿niejsze cechy kolonializmu skupia³y siê w Rangunie jak w soczewce. By³o to jednoczeœnie miejsce, gdzie Birmañczycy z czasem najbardziej odczuli podzia³ na rz¹dz¹cych obcych
i rz¹dzonych miejscowych – co doprowadzi³o do narodzin birmañskiego ruchu narodowego.
Rangun ju¿ przed kolonializmem by³ najwa¿niejszym portem Birmy, ale poniewa¿ handel nie odgrywa³ kluczowej roli w gospodarce
prekolonialnej, to samo miasto przypomina³o raczej du¿¹ wieœ. Jednak
od kiedy w 1862 r. Rangun sta³ siê stolic¹ Birmy Brytyjskiej (a póŸniej
ca³ego kraju), jego wygl¹d zmieni³ siê ca³kowicie.
Brytyjczycy stworzyli zupe³nie nowe miasto. Wzorowany na innych
kolonialnych miastach Rangun zacz¹³ przypominaæ kopiê sto³ecznej
Kalkuty, z dominuj¹c¹ rol¹ portu i zwróceniem siê ku morzu, sk¹d
p³ynê³o jego bogactwo. Rangun by³ miastem, gdzie jecha³o siê zarobiæ
pieni¹dze, powstawa³y tu fortuny w iœcie amerykañskim stylu, co odzwierciedla³o siê w nowej architekturze miasta, z góruj¹cymi budynkami administracji rz¹dowej i rezydencjami bogatych kupców.
Podobnie jak inne kolonialne metropolie Azji Po³udniowo-Wschodniej typu Singapur, Rangun by³ g³ównie miastem imigrantów, w prze67
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wa¿aj¹cej mierze indyjskich (55 proc. populacji w 1921 r.), a tak¿e
chiñskich, którzy kontrolowali przemys³, handel i administracjê. Jêzyk hindustani (hindi) by³ prawdziw¹ lingua franca handlu i aby dostaæ siê do administracji, trzeba by³o zdaæ z niego egzamin (obok
angielskiego), znajomoœæ zaœ birmañskiego nie by³a wymagana. Birmañczycy, chocia¿ obecni w centrum i dominuj¹cy na obrze¿ach, byli
w Rangunie prawdziwymi autsajderami – miasto symbolizowa³o now¹
kolonialn¹ hierarchiê, w której Birmañczycy zajmowali najni¿szy szczebel. Niemniej jednak z czasem wykszta³ci³a siê tam grupa zokcydentalizowanej „birmañskiej klasy œredniej”, zajmuj¹cej œrednie i ni¿sze
Budynek kolonialnego ratusza w Rangunie

szczeble w administracji i przedsiêbiorstwach komercyjnych. Grupa
ta mocno siê westernizowa³a, ubiera³a siê w spodnie, a nie tradycyjne
spódnice longyi i naœladowa³a swoich europejskich zwierzchników we
wszystkim, od stroju po jêzyk angielski. W Birmie równie¿ zaistnia³,
choæ na mniejsz¹ skalê, fenomen znany z Indii, a mianowicie „Little
Brown Gentleman” – Azjata na tyle zanglicyzowany, ¿e tylko kolor
skóry odró¿nia³ go od Brytyjczyka. Zmieniæ siê to mia³o dopiero od lat
3

Mo¿na przewrotnie powiedzieæ, ¿e pierwszym indyjskim emigrantem do Rangunu by³, wbrew swej
woli, „ostatni Mogo³”, Bahadur Shah Zafar, któremu Brytyjczycy po st³umionym powstaniu w 1858 r.
zabili synów a jego zes³ali do Rangunu, gdzie w rozpaczy zmar³.

3
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dwudziestych, a szczególnie trzydziestych, wraz z pojawieniem siê
ruchu narodowego.
Rangun by³ jednak¿e przede wszystkim miastem kontrastów. Wœród
wysepek wspania³ych karier i osza³amiaj¹cych bogactw, g³ównie indyjskich i chiñskich, skupia³o siê morze biedy, sk³adaj¹ce siê z masy
indyjskich kulisów ¿yj¹cych w koszmarnych warunkach i migruj¹cych do miast Birmañczyków, egzystuj¹cych trochê lepiej, co nie
znaczy godnie. W miejskich slumsach królowa³a przemoc, hazard,
a spo¿ycie opium by³o najwiêksze w ca³ych Indiach. Rangun, mniej
wiêcej tak jak dzisiejszy Bangkok, sta³ siê równie¿ s³awny, czy mo¿e
Kolonialny Rangun, budynek portu

raczej nies³awny – z ¿ycia nocnego. Jeœli wierzyæ Emmie Larkin, posiada³ on najwiêksz¹ dzielnicê latarni w ca³ym Imperium Brytyjskim,
a do dyspozycji klientów by³y dziewczyny z ca³ej Azji, w tym z Japonii,
a nawet Rosji. Swoje zrobili w tej materii równie¿ Anglicy, których „na
wschód od Kana³u Sueskiego nie obowi¹zywa³o dziesiêæ przykazañ”
i wœród których wrêcz standardem by³o branie sobie birmañskiej
konkubiny, co doprowadzi³o do wykszta³cenia siê okreœlonego stereotypu o Birmankach, który pog³êbi³ Kipling4 w swoich wierszach, sku4

Rudyard Kipling by³ w Birmie trzy dni jako turysta, podczas których zd¹¿y³ zobaczyæ z oddali
Szwedagon, upiæ siê w brytyjskim klubie, wleŸæ w butach do jednej z pagód w Mulmejn , zakochaæ siê

4
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tecznie tworz¹c image Birmy jako bajkowej, egzotycznej krainy, w której beztroskie Birmanki oddaj¹ siê z radoœci¹ brytyjskim ¿o³nierzom.
A o tym, ¿e rzeczywistoœæ wygl¹da³a zgo³a odmiennie, a bli¿ej tego,
o czym pisze Larkin, œwiadczy twórczoœæ Orwella5, czy te¿ raczej Erica
Blaira, jednego z niewielu Brytyjczyków, który chcia³ trafiæ do Birmy.
Dla reszty by³a ona zaœciankiem i raczej krokiem w ty³, a nie wprzód
w kolonialnej karierze. Tutaj siê trafia³o na pocz¹tku s³u¿by lub za
karê. Wiêkszoœæ urzêdników administracji brytyjskiej przybywa³a tu
z Indii, nic nie wiedz¹c o Birmie i nie zamierzaj¹c siê wiele dowiedzieæ
(rzadko który by³ w stanie nauczyæ siê birmañskiego, poligloci opanowywali podstawy hindi). Birmañczycy nie mieli wiêc okazji spotkaæ
zbyt wielu œwiat³ych lub wra¿liwych kolonialistów, a jeœli takowi siê
trafiali (jak Furnivall), to rzadko byli dopuszczani do g³osu. Stosunek
Brytyjczyków do tego kraju i jego mieszkañców, uznawanych za lekkodusznych, dziecinnych, niezdyscyplinowanych, beztroskich i w ¿adnym wypadku nienadaj¹cych siê do jakiejkolwiek powa¿nej roboty.
Poczucie upokorzenia i z³ego traktowania bêdzie jednym z g³ównych
powodów popularnoœci birmañskiego ruchu narodowego, a stereotypy kolonialne o niedoœwiadczeniu, infantylizmie i niezdolnoœci Birmañczyków do rz¹dzenia zostan¹ póŸniej twórczo rozwiniête przez
birmañsk¹ juntê wojskow¹.
Najwa¿niejsze jednak w brytyjskim stosunku do Birmy by³o to, i¿
nie uznawano jej za szczególnie wa¿ne miejsce, nigdy nie by³a wœród
priorytetów polityki kolonialnej. W³adzy kolonialnej w Birmie chodzi³o przede wszystkim o to, by pañstwo pozwala³o rozwijaæ siê handlowi – co siê uda³o, oraz by na siebie zarobi³o – co siê nigdy nie uda³o.
Birma w brytyjskiej mentalnoœci by³a dodatkiem do Indii, buforem
miêdzy Francuskimi Indochinami a Indiami, a nawet „prowincj¹ Kopciuszkiem”6.
w nieznanej Birmance i ukszta³towaæ swoimi Listami ze Wschodu wizerunek Birmy na Zachodzie. Jego
najwa¿niejszy wiersz birmañski to: „W drodze do Mandalaj” (do którego nigdy nie dotar³), najs³ynniejsze zaœ s³owa o tym kraju brzmi¹: „oto Birma, kraj niepodobny do ¿adnego innego”, co akurat jest
prawd¹, ale jego rodacy zrobili wiele, by j¹ do tych innych krajów upodobniæ.
5
5 Chyba najlepiej ten wiersz: „Kiedy by³em m³ody i g³upi, w dalekim Mandalaj pokocha³em dziewczynê
piêkn¹ jak letni dzieñ. Mia³a z³ocist¹ skórê, z¹bki jak koœæ s³oniowa... – czy oddasz siê za dwadzieœcia?
Szepn¹³em jej te s³owa. Patrzy³a smutno, niewinnie, ca³owaæ j¹ mia³em chêæ. I cichuteñko odrzek³a: –
nie, za dwadzieœcia piêæ”, wiersz G. Orwella w postscriptum do Birmañskich dni, Warszawa 1997.
6
6 Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 195.
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Zmiany administracyjne
W Górnej Birmie na pierwszych krokach administracji zawa¿y³o
doœwiadczenie aneksji. Pocz¹tkowe wprowadzanie „prawa i porz¹dku” bazowa³o na uznaniu mieszkañców bardziej za wrogów, których
nale¿y spacyfikowaæ, ni¿ podw³adnych, których nale¿y w³¹czyæ do
nowo powstaj¹cej jednostki. Struktura w³adzy kolonialnej utworzy³a
swoist¹ matrycê instytucji na³o¿onych na spo³eczeñstwo, opieraj¹cych
siê g³ównie na œrodkach przymusu i si³ach zbrojnych u¿ywanych w celu
zaprowadzenia i utrzymania porz¹dku. To w czasach kolonialnych
powsta³a nowa koncepcja „bezpieczeñstwa wewnêtrznego”, polegaj¹ca na tym, ¿e krytycyzm i podburzanie przeciwko w³adzy kolonialnej t³umiono za pomoc¹ si³ zbrojnych. A to oznacza³o, ¿e wrogiem
pañstwa by³ zarówno ¿o³nierz-powstaniec, nacjonalista, bandyta, jak
i mnich, strajkuj¹cy robotnik czy protestuj¹cy student. Ta istotna rola
wojska, kontroluj¹cego zachowania spo³eczne i stoj¹cego przeciwko
spo³eczeñstwu, mia³a fatalny wp³yw na przysz³e losy kraju i jest jedn¹ z g³ównych przyczyn póŸniejszego dojœcia do w³adzy junty wojskowej.
Dopiero po si³owym zaprowadzeniu porz¹dku skopiowano indyjski
model. Birma sta³a siê dodatkiem do Indii – w du¿ej mierze Brytyjczycy nie tyle zbudowali pañstwo kolonialne, ile przekopiowali je
z Indii i to myœlenie kategoriami indyjskimi dominowa³o w ich percepcji tego kraju. Tym, co jednak najbardziej odró¿nia³o tê now¹ administracjê kolonialn¹ od wszystkiego, co znali do tej pory Birmañczycy,
by³ nie fakt, ¿e rz¹dz¹ obcokrajowcy, i nawet nie to, ¿e bazowali na
zachodniej koncepcji prawa i bezosobowej, biurokratycznej w³adzy,
lecz podstawowe nastawienie pañstwa, jakim by³a chêæ zysku. St¹d te¿
dwiema najwa¿niejszymi cechami administracji kolonialnej sta³o siê
bezpieczeñstwo i chêci zysku. To w³aœnie tworzy³o ow¹ „racjonalnoœæ”
pañstwa i w³aœnie dlatego by³ to twór tak obcy miejscowym warunkom, gdy¿ potrzeba zysku nie wyrasta³a organicznie z tradycji birmañskiej, lecz by³a zewnêtrznym konceptem narzuconym z góry. To
ona doprowadzi³a do stworzenia administracyjnej nadstruktury, koniecznej w osi¹gniêciu tego celu, a w konsekwencji, do zmiany spo³ecznej w Birmie.
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Chocia¿ pocz¹tek tej nowej epoce polityki kolonialnej da³ rok 1870
i otwarcie Kana³u Sueskiego, to w kwestiach administracyjnych lepsz¹ dat¹ pocz¹tkow¹ jest rok 1886. Wtedy to pod panowaniem brytyjskim znalaz³a siê ca³a Birma, natomiast kolonialiœci uproœcili dawny
podzia³ administracyjny pañstwa, tworz¹c dwa rodzaje terytoriów (formalnie od 1897)7. Pierwszym by³a „Birma w³aœciwa”, zwana równie¿
„Birm¹ ministerialn¹”, sk³adaj¹ca siê z Równiny i Delty Irawadi, Arakanu oraz Tenasserim, czyli w przewa¿aj¹cej mierze z nizin, gdzie
wprowadzono bezpoœredni¹ administracjê centraln¹. Drugim sta³y siê
„tereny przygraniczne” („wy³¹czone” lub „etniczne”), na które sk³aBudynek poczty w Mergui

7

Wtedy to w 1897 r. teren „Birmy w³aœciwej”, na czele z wicegubernatorem (zast¹pi³ wysokiego
komisarza), podzielono na 7 regionów (divisions) (Arakan, Tenasserim, Pegu, Irawadi, Mandalaj,
Magwe, Sagaing), ka¿dy z komisarzem regionalnym, oraz 14 dystryktów (potem dodano jeszcze cztery)
na czele z zastêpcami komisarzy lub komisarzami dystryktów (DC), bêd¹cymi naczelnikami magistratu
i g³ównymi urzêdnikami wykonawczymi, którym pomagali urzêdnicy dystryktowi. Na mocy tych
zmian powo³ano równie¿ m.in. doradcz¹ Radê Legislacyjn¹ oraz Izbê Handlu. Ta pierwsza rozros³a siê
z 9 cz³onków do 30, g³ównie reprezentantów obcego wielkiego biznesu.

7
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da³y siê tereny zamieszka³e przez liczne mniejszoœci etniczne (Szanów, Kaczinów, Czinów i in.), czêsto pó³dzikie (np. Wa8), czyli mniej
wiêcej ca³e górzyste pogranicze pó³nocno-wschodnie. Najwiêksz¹ anomali¹ by³a kwestia krain Karenni, które teoretycznie nigdy nie zosta³y
w³¹czone w sk³ad Birmy i zachowa³y formaln¹ suwerennoœæ a¿ do
1948 r (de facto by³y rz¹dzone jak inne ziemie etniczne, niebezpoœrednio). Na terenach etnicznych pozostawiono system niebezpoœredni,
oparty na tradycyjnych naczelnikach wiejskich. Ten schemat administracyjny, biegn¹cy wzd³u¿ granic terytorialnych i etnicznych, doprowadzi³ do podzia³ów politycznych, gospodarczych i spo³ecznych,
dziel¹cych Birmê a¿ po dzieñ dzisiejszy. W kwestiach bezpieczeñstwa
i administracji stworzy³ „dwie Birmy”9.
To równie¿ kolonialna administracja stworzy³a granice zewnêtrzne
Birmy (istniej¹ce do dziœ), szczegó³owo je okreœlaj¹c i przeprowadzaj¹c dok³adn¹ demarkacjê, gdy¿ wczeœniej granice pañstwa by³y p³ynne
i niedookreœlone. Granice te, bêd¹ce rezultatem interesów kolonialnych, a nie historycznych uwarunkowañ, sprawi³y, ¿e w sk³ad Birmy
wesz³y krainy, którymi nigdy królowie birmañscy nie w³adali (np. Rawang, Lisu czy Fort Hertz/Putao), podczas gdy Assam i Manipur
znalaz³y siê na terenie Indii. Co gorsza, niektóre spo³ecznoœci, takie
jak Akha i Lahu, znalaz³y siê po dwóch stronach granicy, a wybór rzek
i ich rozlewisk jako naturalnych granic doprowadzi³ do zatrzymania
g³ównego Ÿród³a rozwoju gospodarczego tych ziem. Problem sztucznoœci birmañskich granic powróci z ca³¹ rozci¹g³oœci¹ w drugiej po³owie XX w.
Oparciem pañstwa kolonialnego by³ przede wszystkim aparat przymusu – liczna, sk³adaj¹ca siê g³ównie z Indusów armia, której pod8

A¿ do po³owy XX w. Wa byli ³owcami g³ów. Brytyjczycy niechêtnie zapêdzali siê na ich tereny,
czemu trudno siê dziwiæ: w 1939 r. w sk³adzie jednego z oddzia³ów brytyjskich patroluj¹cych pogranicze znalaz³ siê Sikh; jego widok podzia³a³ elektryzuj¹co na Wa – takiego trofeum jeszcze nie mieli
(dopiero po wezwaniu posi³ków Brytyjczycy obronili g³owê kolegi). Gdy Brytyjczycy po wojnie pytali
Wa o ich ¿¹dania pañstwa, us³yszeli „nie myœlimy o tym, bo jesteœmy dzicy”. „A nie chcecie edukacji,
domów, szpitali itp.?”, „Jesteœmy dzikimi ludŸmi i nie doceniamy tych wszystkich rzeczy” odpowiadali
rezolutnie Wa.
9
9 Ograniczone mo¿liwoœci tego opracowania nie pozwalaj¹ na bardziej szczegó³owe opisanie kwestii
etnicznej, temu zagadnieniu poœwiêci³em jednak osobn¹ monografi¹ (Birma: centrum kontra peryferie.
Kwestia etniczna we wspó³czesnej Birmie, Kraków 2014), gdzie dok³adnie omawiam zagadnienie
kwestii etnicznej od czasów prekolonialnych do koñca 2013 r.
8
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stawow¹ funkcj¹ by³o „bezpieczeñstwo wewnêtrzne”. By³a niezbêdna,
gdy¿ tak naprawdê nigdy nie uda³o siê ca³kowicie spacyfikowaæ ca³ego kraju, ustanowiæ skutecznej policji. Poza obszarami wyznaczonymi
przez drogi, linie telegraficzne i koleje, w³adza kolonialna ledwo istnia³a. Ale tam, gdzie by³a, najmniejszy problem powodowa³ natychmiastowe przybycie oddzia³ów wojskowych. To zaœ stworzy³o model
relacji miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem oparty na przymusie.
Od pocz¹tku do koñca kolonialna Birma nie by³a w stanie oprzeæ
swego funkcjonowania na poparciu spo³ecznym, kolonializm by³, jak
to uj¹³ Aung Thwin, „porz¹dkiem bez poczucia sensu”10. Pocz¹tkowo
Szpital kolonialny

Birmañczycy byli mu obojêtni, póŸniej niechêtni, na koniec – wrodzy.
Na tym polega³a podstawowa ró¿nica miêdzy monarchistyczn¹ Birm¹,
gdzie œrodki przymusu by³y dosyæ ograniczone, ale pañstwo opiera³o
siê na bazie ideowej – wspólnej religii, kulturze i zwyczaju, gdzie
nikomu do g³owy nie przysz³o zadawaæ pytania o jego legitymizacjê.
Sprzeciw by³ obecny, ale skierowany raczej przeciwko konkretnemu
mandarynowi b¹dŸ królowi, lecz nigdy przeciwko ca³emu systemowi
w³adzy. Brytyjczycy – odwrotnie: od pocz¹tku nie mogli liczyæ na
10
10 M. Aung-Thwin, British Pacification of Burma, „Journal of Southeast Asian Studies” 1985, nr 16,
s. 245.
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legitymizacjê swoich rz¹dów. Po pierwsze, byli obcy. Po drugie, obalili
króla. Po trzecie i najwa¿niejsze, z³amali kluczowy dla uznania pañstwa jego zwi¹zek z religi¹ buddyjsk¹. Lecz do czasu narastania nierównoœci spo³ecznych, dopóki bieda, poczucie wyalienowania i wynaradawiania nie objê³o szerokich mas spo³ecznych, rz¹d brytyjski,
choæ nielubiany, by³ tolerowany.
Obszarem, w którym – zdaniem wielu badaczy – rz¹dy brytyjskie
wywar³y najwiêkszy wp³yw na ¿ycie Birmañczyków, by³a edukacja. Do
tej pory ca³y system opiera³ siê na sieci szkó³ monastycznych, co
powodowa³o powszechn¹ znajomoœæ pisma wœród spo³eczeñstwa oraz
tworzy³o organiczn¹ wiêŸ spo³eczn¹ opart¹ na wspólnej bazie ideowej,
jak¹ by³ buddyzm. Kolonialiœci nie potrzebowali wszak¿e poddanych
z³¹czonych wspóln¹ kultur¹, tym bardziej ¿e by³o to przeciw g³ównemu celowi pañstwa kolonialnego – osi¹gniêcie zysku. W imiê wydajnoœci lord Curzon, s³ynny (a w Polsce nies³awny) wicekról Indii,
zcentralizowa³ system. Dotychczas ucz¹cych mnichów Curzon podsumowa³ nastêpuj¹cymi s³owami: „s¹ albo ignorantami, albo bigotami,
albo oboma”11. Szko³y zamieni³y siê w fabryki efektywnych kadr niezbêdnych nowoczesnej gospodarce, ale utraci³y wymiar spo³eczny,
a nawet etyczny (dyscyplina by³a na fatalnym poziomie). Kszta³ci³y
w sztuce przetrwania w nowo¿ytnym œwiecie, ale w przeciwieñstwie
do dawnych szkó³ klasztornych nie uczy³y jak ¿yæ.
Sieæ szkó³ œrednich by³a bardzo s³abo obecna na prowincji, a jedna
trzecia wszystkich licealistów uczy³a siê w Rangunie. Równie¿ w stolicy znajdowa³a siê jedyna uczelnia wy¿sza (od 1920), a jej studentami
byli w du¿ej mierze Indusi i Euroazjaci (prawie 40 proc. wszystkich
uczniów), co dobrze oddawa³o przewagê czynnika niebirmañskiego
w miastach. To z kolei pog³êbia³o podzia³y etniczne, stwarzaj¹c dodatkowy podzia³ na niewykszta³conych i wykszta³conych, co najlepiej
ilustruje ówczesne powiedzenie: „ci, którzy znaj¹ angielski, nie znaj¹
birmañskiego, a ci, którzy znaj¹ birmañski, nie znaj¹ ju¿ nic wiêcej”12.
Nie dotyczy³o to wy³¹cznie obcokrajowców, ale równie¿ Birmañczy11
11 Cyt. za: P. Webb, The Peackock’s Children. The Struggle for Freedom in Burma 188-present,
Bangkok 2009, s. 23.
12
12 Cyt. za: J. Furnivall, Colonial Policy and Practice. A Comparative Study of Burma and the Netherlands India, New York 1956, s. 205, g³ównie na tej pracy opiera³em siê, opisuj¹c okres kolonialny.
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ków mieszkaj¹cych w miastach, którzy coraz bardziej siê westernizowali i zatracali kontakt z rzeczywistoœci¹ kraju.
Zmiany na wsi. Zmierzch dawnego porz¹dku
Zmiana na rz¹dy bezpoœrednie w „Birmie w³aœciwej” doprowadzi³a
do sytuacji, w której administracja centralna by³a bardziej efektywna, ale jednoczeœnie sta³a siê sztuczn¹, zachodni¹ nadstruktur¹, na³o¿on¹ na birmañskie ¿ycie. To ona doprowadzi³a do zasadniczych
zmian w birmañskiej tkance spo³ecznej. Najbardziej by³o to widoczne
na wsi.
Ostrze zmian kolonialnych skierowano przeciwko systemowi naczelników (myothugyi). Nowy plan, który zosta³ przyjêty po skutecznej
pacyfikacji prowincji, nosi³ nazwê „Ustawy Wiejskiej” (Village Act)
i zosta³ wprowadzony w 1888 r. pod rygorem stanu wojennego. Ustawa obala³a samorz¹dy na poziomie wiêkszym ni¿ wieœ i zamienia³a
wioskê z jednostki spo³ecznej w administracyjn¹, odcinaj¹c korzenie
organicznego ¿ycia spo³ecznego w obrêbie wsi. W miejsce dawnej
relacji, osobistej i opartej na zasadzie patron–klient, wprowadzono
w³adzê terytorialn¹ i bezosobow¹, co by³o elementem niezbêdnym
w „racjonalizacji pañstwa”. Wczeœniej naczelnik (myothugyi) s³u¿y³
jako poœrednik miêdzy w³adz¹ królewsk¹ (centraln¹) a wiosk¹. Teraz
myothugyi stawa³ siê zwyk³ym elementem centralnej administracji,
trybikiem kolonialnej administracji, co podcina³o korzenie ¿ycia spo³ecznego wioski. W konsekwencji liczba naczelników gwa³townie spada³a (porzucali oni swoje stanowiska, migrowali do miast lub do Delty
b¹dŸ po prostu siê pauperyzowali). Zmiany te by³y bardzo niepopularne, ale nikt siê tym nie przejmowa³. To z kolei doprowadzi³o do
sytuacji, w której dawne wiêzi patron–klient zast¹pione zosta³y przez
si³ê, korupcjê i ³apówki.
Zniesiono jakiekolwiek formy samorz¹du i wprowadzono œciœle
scentralizowan¹ administracjê kontrolowan¹ tylko przez prawo. Zwyk³y cz³owiek, który dawniej szed³ do naczelnika, musia³ teraz wype³niaæ
tysi¹ce podañ i formularzy w kilkunastu urzêdach, a regulacje zwyczajowe zast¹piono procedurami prawnymi. Birmañski wieœniak straci³ naczelnika, swego poœrednika i bufor miêdzy nim a pañstwem.
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Teraz, w razie gorszych zbiorów, nie by³o ju¿ dla niego ochrony,
a miejsce dawnej elastycznoœci i dostosowania siê do warunków zajê³a
regularnoœæ i uniformizacja. W Birmie w³adza kolonialna podkopa³a
wspólnoty, które od wieków same za³atwia³y swoje sprawy. Ta „racjonalizacja” doprowadzi³a do porz¹dku administracyjnego i zwiêkszy³a
produkcjê roln¹, ale za cenê jej dehumanizacji. To wszystko podwa¿y³o wspólne ¿ycie spo³eczne, spowodowa³o zniszczenie tradycyjnych
wiêzi spo³ecznych, apatiê, a póŸniej gwa³towny wzrost przestêpczoœci.
Nawet tam, gdzie Brytyjczycy próbowali wprowadzaæ rozwi¹zania
korzystne spo³ecznie, robili to tak na oœlep, ¿e efekty by³y odwrotne
do zamierzonych, bo nikt nie stara³ siê wyt³umaczyæ wieœniakom, ¿e
to dla ich dobra – po prostu zadekretowano prawo. Na dodatek, nawet
jeœli (nieliczni) urzêdnicy kolonialni pragnêli coœ zrobiæ dla miejscowych, czêsto byli sparali¿owani hierarchiczn¹ biurokracj¹ – na przyk³ad ka¿de pozwolenie zbudowania domu wymaga³o zgody naczelnika dystryktu, a wa¿niejsze inwestycje – decyzji komisarzy w Rangunie – co powodowa³o, ¿e urzêdy by³y zawalone papierami, zajmuj¹cymi ca³e pó³ki, sto³y i krzes³a13. W takiej sytuacji tylko ³apówka za
przymykanie oczu na samowolê ratowa³a sprawê.
Nie lepiej sytuacja mia³a siê z prawodawstwem. Brytyjczycy odrzucili miejscowe zwyczaje, gdy¿ by³y przeszkod¹ w rozwoju gospodarczym, no i k³óci³y siê z europejsk¹ aksjologi¹, uznawan¹ za uniwersaln¹. Narzucono wiêc Birmie odgórnie zasadê praworz¹dnoœci, niezbêdn¹ w nowoczesnym œwiecie, ale fataln¹ w birmañskich warunkach dla skutków spo³ecznych, bo nierozumian¹ przez wieœniaków.
Praworz¹dnoœæ w Birmie, inaczej ni¿ w Wielkiej Brytanii, nie by³a
oparta na opinii publicznej ani na tym, czego ludzie oczekuj¹, a wrêcz
przeciwnie – funkcjonowa³a wbrew pragnieniom ludnoœci. To spowodowa³o, ¿e praworz¹dnoœæ sta³a siê synonimem kaprysu obcej w³adzy.
Dominant¹ prekolonialnego birmañskiego rozumienia prawa by³o d¹¿enie do kompromisu i pojednania obu stron – trochê w imiê japoñskiego przys³owia „¿adna z k³óc¹cych siê stron nie ma racji” – a teraz
zaczêto orzekaæ o winie i wydawaæ wyroki. Wczeœniej spory rozstrzy13

13 Do

dzisiaj niewiele siê zmieni³o. Autor podczas podró¿y do Birmy mia³ okazjê niejednokrotnie
obserwowaæ pracê birmañskich urzêdów, których wygl¹d niewiele siê zmieni³ od czasów kolonialnych,
a efektywnoœæ pracy bynajmniej nie wzros³a, jeœli nie spad³a.
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ga³ i ³agodzi³ naczelnik (myothugyi), teraz decydowa³ bezosobowy
i obcy s¹d. Ci Birmañczycy, którzy rozumieli zasadê praworz¹dnoœci
(czyli najczêœciej mieszkañcy miast b¹dŸ nowi posiadacze ziemscy),
nie traktowali prawa zachodniego w kategoriach moralnych, a jedynie
jako narzêdzie, z którego siê korzysta wtedy, kiedy siê op³aca, a gdy
przestaje – odrzuca. Powszechne rozumienie prawa w Birmie mia³o
wiêc wiele wspólnego z Sienkiewiczowskim „prawem Kalego” – by³o
ono dobre, gdy pozwala³o ukraœæ krowê, ale z³e, gdy tê krowê przez
nie siê traci³o. Ponownie dla ludzi jedynym sposobem walki z tym
obcym uciskiem by³a ³apówka. Decyzja sêdziego – z punktu widzenia
Budynek S¹du Najwy¿szego w Rangunie

zwyk³ego cz³owieka – by³a tajemnicza: albo bra³a siê z interpretacji
zachodniego, a wiêc obcego prawa, albo z korupcji. W takiej sytuacji
proœciej i sensowniej by³o daæ ³apówkê. Tym samym w Birmie podstawowym nastêpstwem wprowadzenia zachodniej zasady praworz¹dnoœci by³o zwiêkszenie korupcji.
Drugi powód korupcji by³ bardziej uniwersalny. Ka¿dy urzêdnik,
który okaza³ serce i przeoczy³ któr¹œ z regulacji niekorzystnych dla
miejscowej ludnoœci (np. lekarz, który nie zauwa¿y³ dzieci do szczepienia, inspektor budowlany, który nie dopatrzy³ siê uchybieñ), zyskiwa³
jej wdziêcznoœæ, a tym samym podarki. Nie by³o to uznane za korupcjê, lecz za dobroæ, a wzrost tej¿e urzêdniczej dobroci rós³ wraz z roz78
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rostem biurokracji: im zachodnie przepisy wdziera³y siê bardziej w kolejne sfery ¿ycia ludzi (i przez to je uprzykrza³y), tym dawa³o to wiêcej
potencjalnych mo¿liwoœci skorzystania z op³at niezaksiêgowanych.
W³adza traktowana by³a jako obcy element, którego dzia³ania nie
prowadz¹ do niczego dobrego (nawet jeœli prowadzi³y), natomiast
jedynym sposobem przetrwania w takich warunkach by³o przekupywanie urzêdników, by nie ingerowali w ¿ycie zwyk³ego cz³owieka.
Korupcja nabra³a wiêc wymiarów epidemii. Gdy pod koniec lat trzydziestych sprawa korupcji zosta³a podniesiona przez ruch narodowy,
w odpowiedzi powsta³ Rz¹dowy Komitet ds. Wyjaœnienia Korupcji. Opublikowa³ on raport bêd¹cy, jak to uj¹³ Furnivall, „melancholijn¹ lektur¹”.
Komitet w raporcie w¹tpi³, ¿e z wyj¹tkiem urzêdników wy¿szego szczebla, w ca³ym kraju jest nie wiêcej ni¿ 30 proc. uczciwych cz³onków
s³u¿by cywilnej; liczbê nieuczciwych szacowano od 20 do 99 proc.
Wœród policji skorumpowanych mia³o byæ dwie trzecie funkcjonariuszy, Oddzia³ Akcyzy, w którym „uczciwy urzêdnik by³ rzadkoœci¹”,
pozostawa³ „uniwersalnie skorumpowany”, w wiêzieniu zaœ za ³apówkê wiêzieñ móg³ dostaæ wszystko z wyj¹tkiem kobiety, choæ niektórzy
twierdzili, ¿e i to. Nie lepiej by³o w szpitalach; raport koñczy³ siê stwierdzeniem, ¿e „gdyby zaprowadzono sprawiedliwoœæ, to znaczna czêœæ
urzêdników publicznych musia³aby siê znaleŸæ w wiêzieniu”14.
Kolonizacja Delty Irawadi
Pocz¹tkowo symbolem mo¿liwoœci, jakie da³ kolonializm, by³o
osadnictwo w Delcie Irawadi, swoisty birmañski odpowiednik zasiedlania Dzikiego Zachodu (rolê Indian pe³ni³y tutaj tygrysy i pytony,
z którymi uczyniono podobnie – wybito). Ziemi by³o pod dostatkiem
dla wszystkich, trzeba by³o tylko j¹ wykarczowaæ i uczyniæ z niej pola
ry¿owe, a potem ju¿ rynek móg³ przyj¹æ tyle ry¿u, ile tylko dany
osadnik by³ w stanie uprawiaæ. W rezultacie kolonizacja Delty Irawadi
nie mia³a precedensu w historii, by³a to najwiêksza migracja w dziejach Birmy (liczba ludnoœci w Delcie wzros³a o prawie milion). Wczeœniej by³y to obszary s³abo zaludnione, pe³ne d¿ungli i bagien, teraz zaœ
14

14 J.

Furnivall, Colonial Policy..., s. 174.
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w wyniku „gor¹czki ry¿u” Delta przemieni³a siê w ci¹gu kilkudziesiêciu lat w spichlerz najpierw ca³ego kraju, potem Indii, nastêpnie Azji
Po³udniowo-Wschodniej, co w latach dwudziestych XX w. sprawi³o, i¿
Birma sta³a siê najwiêkszym eksporterem ry¿u na œwiecie15.
Mia³o to równie¿ takie konsekwencje, ¿e doprowadzi³o do dominacji Dolnej Birmy w polityce birmañskiej. By³ to jeden z najwa¿niejszych skutków panowania brytyjskiego. Delta wyra¿a³a „inn¹ Birmê”,
kreuj¹c nowe kulturowe rozumienie birmañskoœci poprzez tworzenie
nowych klas ludzi niemaj¹cych wiele wspólnego z dawnym dworem
królewskim, za to wiele z nowoczesnym pañstwem brytyjskim. Od lat
piêædziesi¹tych XIX w. do mniej wiêcej roku 1907 ch³op birmañski
w Delcie dostawa³ dobr¹ cenê za nadwy¿ki produkcji i móg³ przeznaczaæ pieni¹dze na konsumpcjê. To sprawia³o, ¿e setki tysiêcy ludzi
przyby³y do Delty w poszukiwaniu lepszego ¿ycia, ze s³abymi zwi¹zkami z przesz³oœci¹ i wiar¹ w lepsze jutro, która pocz¹tkowo zdawa³a
siê spe³niaæ. W tej success story tkwi³y jednak zacz¹tki póŸniejszych
problemów spo³ecznych Birmy. Przybywaj¹cy do Delty osadnicy cierpieli na brak kapita³u. Nowa ziemia z odzysku w pierwszej chwili nie
zwraca³a wydatków (dopiero po zbiorach mo¿na je by³o odzyskaæ),
potrzebna wiêc by³a po¿yczka. Poniewa¿ Birmañczycy nie znali europejskiego systemu bankowego, a Brytyjczycy nie wiedzieli nic o Birmie ani o uprawie ry¿u, to miejsce poœredników zajêli po¿yczkodawcy
z po³udniowoindyjskiej kasty czettiar/chettyar. Znali oni brytyjski system bankowy i chêtnie udzielali osadnikom kredytów. Czettiarzy z mi³¹ chêci¹ udzielali po¿yczek, a osadnicy jeszcze chêtniej je brali, wydaj¹c naddatki na dobra u¿ytkowe. Wszystko dzia³a³o sprawnie, dopóki zbiory by³y udane. Jeœli nie – wieœniak traci³ wszystko, po¿yczkodawca zaœ zabiera³ ziemiê i wydzier¿awia³ j¹ innemu. Po kilku latach
proces siê powtarza³, w efekcie ziemia ci¹gle zmienia³a w³aœcicieli,
staj¹c siê z czasem w³asnoœci¹ g³ównie mieszkañców miast, najczêœciej obcokrajowców, czêsto – czettiarów. W rezultacie prawie jedna
trzecia ziemi w Dolnej Birmie w latach trzydziestych by³a w³asnoœci¹ nierolników, czyli zazwyczaj obcokrajowców, czettiarzy zaœ, po15

Adas, The Burma Delta: Economic Development and Social Change on an Asian Rice Frontier,
1854–1941, Madison, Wisconsin 1974, s. 31–140. Wiêkszoœæ opisywanego materia³u o Delcie pochodzi z tej ksi¹¿ki.

15 M.
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siadaj¹cy jedn¹ czwart¹ area³u ziemi, doprowadzili do zniszczenia
niezale¿noœci sporej czêœci birmañskich rolników. Rz¹dowa komisja,
badaj¹ca przyczyny pauperyzacji mieszkañców Delty w 1920 r., zauwa¿y³a, ¿e „warunki spo³eczne w Delcie pasowa³yby jak ula³ do ka¿dego filozofa chc¹cego rozwin¹æ dewizê «cz³owiek cz³owiekowi wilkiem»”16.
Pozostawienie w niczym niekontrolowanej, z wyj¹tkiem prawa (o obcej proweniencji) wolnoœci gospodarczej, spowodowa³o przede wszystkim wykszta³cenie siê klasy wielkich w³aœcicieli ziemskich, bezwzglêdnie wykorzystuj¹cych dzier¿awców (m.in. ze wzglêdu na ich
nieznajomoœæ tego prawa). Szczególnie kult pieni¹dza mia³ niszczycielskie nastêpstwa. W prekolonialnej Birmie pieni¹dz nie mia³ zbyt
wielkiego znaczenia, gdy¿ barterowa gospodarka sprawia³a, ¿e niewiele mo¿na by³o kupiæ i nie op³aca³o siê uprawiaæ wiêcej ni¿ by³o to
niezbêdne. Dalej: nie by³o pokus, bo wieœniak by³ w stanie uzyskaæ
wszystko, co niezbêdne – i niewiele ponad to. Oszczêdzaæ na staroœæ
te¿ nie by³o po co, bo i tak cz³owiekiem zajmowa³a siê rodzina. Birmañczycy nie po¿yczali, by kupowaæ rzeczy, a uchodzenie za bogatego mog³o byæ nawet groŸne i zwróciæ uwagê mo¿nych. Ci, którzy
z biedy po¿yczali, byli chronieni przez prawo zwyczajowe przed utrat¹
ziemi. Za kolonializmu wieœniak by³ zachêcany, by po¿yczaæ i wydawaæ pieni¹dze, i pozbawiony by³ zwyczajowej ochrony przed po¿yczkami i lekkomyœlnym ich trwonieniem. Wczeœniej produkowa³
dla siebie i by³ zadowolony, jeœli mia³ to, co niezbêdne, teraz zaœ
w wyniku eksportu chcia³ dostaæ jak najwiêcej. Po¿yczkodawca dawa³
wieœniakowi tyle, ile ten potrzebowa³, a nawet wiêcej, bo mu siê op³aca³o stymulowaæ konsumpcjê – z powodu kapitalistycznej gospodarki
pojawi³o siê mnóstwo rzeczy, których wieœniak nie potrzebowa³, ale
które chcia³ mieæ (np. zagraniczne ubrania). W rezultacie pieniêdzy
mia³ mniej, ale i wydawa³ ich wiêcej. Biednia³, popada³ w d³ugi, a nastêpnie bankrutowa³ i traci³ wszystko.
Tym w³aœnie skoñczy³o siê „najwiêksze osi¹gniêcie w historii Birmy”, jak kolonialna prasa przedstawia³a osadnictwo w Delcie Irawadi.
Z jednej strony by³y imponuj¹ce budynki rz¹dowe, gildie handlowe
16

16 Myaungmya Settlement

Report, 1920, s. 21, cyt. za: J.Furnivall, Colonial Policy..., s. 94.
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i rezydencje czettiarów w Rangunie, a z drugiej w samej Delcie prawie
po³owa ziemi pozostawa³a w rêkach obcokrajowców, a masy ludnoœci
by³y bez ziemi i bez pracy. W koñcu doprowadzi³o to do wybuchu
powstania Saya Sana w latach trzydziestych.
Struktura spo³eczna. Migracja indyjska
W Birmie pod rz¹dami brytyjskimi wykszta³ci³a siê kolonialna piramida etniczna. Na jej czele stali nieliczni Brytyjczycy, urzêdnicy
pañstwowi i zarz¹dcy w najwa¿niejszych firmach kolonialnych (do tej
grupy nale¿y te¿ zaliczyæ ma³¹, ale wp³ywow¹ grupê Euroazjatów).
W œrodku tej struktury spo³ecznej lokowa³a siê nowa klasa spo³eczna,
„birmañska klasa œrednia”. Powsta³a ona w³aœnie w miastach, do których migrowali ludzie skuszeni nowymi mo¿liwoœciami, jakie dawa³o
pañstwo kolonialne mniej wiêcej od lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX w. Stanowili j¹ g³ównie posiadacze ziemscy, kupcy i handlowcy tworz¹cy zacz¹tki „bur¿uazji” oraz birmañska „inteligencja”:
g³ównie bia³e ko³nierzyki, czyli urzêdnicy kolonialni17. Jednak z czasem „bur¿uazja” w wiêkszoœci przypadków ust¹pi³a miejsca „inteligencji”, birmañska klasa œrednia na skutek wypierania przez Indusów,
skupia³a siê w zawodach „inteligenckich” (urzêdnik, nauczyciel, prawnik itp.), a co za tym idzie – stawa³a siê zale¿na od pañstwa.
W miastach permanentnie brakowa³o taniej si³y roboczej, odpowiedzi¹ na co by³a masowa migracja Indusów, któr¹ pocz¹tkowo
subsydiowa³ rz¹d. Dla Indusów to Birma by³a pierwsz¹ Ameryk¹18,
krajem mo¿liwoœci i nowego otwarcia, w którym wielu „w ci¹gu pokolenia stawa³o siê bogatymi”19. Migrowali do niej setkami tysiêcy, szukaj¹c nadziei na lepsze ¿ycie. Podejmowali najgorzej p³atne prace,
które z perspektywy Indii i tak by³y œwietnie p³atne. Odk³adali zaoszczêdzone pieni¹dze i po kilku latach wracali do domu (choæ spora
czêœæ zostawa³a w Birmie). Byli wszêdzie tañsi: w urzêdach, szpita17

17 Europejskie terminy typu „klasa œrednia”, „bur¿uazja”

czy „inteligencja” w birmañskich warunkach
nale¿y traktowaæ umownie. Podajê je g³ównie dla klarownoœci wywodu.
18 Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 185.
19
19 Œwietny opis tego typu „amerykañskiej” kariery Indusów przedstawia Amitav Ghosh w ksi¹¿ce
Szklany Pa³ac, t³um. Maria Zborowska, Poznañ 2004.
18
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lach, poczcie, telegrafie (do lat trzydziestych nie mo¿na by³o skorzystaæ z telefonu, jeœli nie zna³o siê hindi), na kolei, parowcach, w handlu
i przemyœle, nie mówi¹c o fabrykach.
Europejczycy woleli sprowadzaæ Indusów (i Chiñczyków), gdy¿
ich znali, a tamci byli obeznani z europejskimi metodami bankowoœci
i handlu. W du¿ej mierze, z wyj¹tkiem rolnictwa, rozwój gospodarczy
kolonialnej Birmy dokona³ siê g³ównie rêkami indyjskiej taniej si³y
roboczej i dziêki brytyjskiemu, indyjskiemu i chiñskiemu kapita³owi.
To zaœ powodowa³o, ¿e obcokrajowcy, stanowi¹cy proporcjonalnie
ma³¹ liczbê spo³eczeñstwa, dominowali w najwa¿niejszych sektorach,
Grobowiec Bahadur Shah
Zafara w Rangunie, „pierwszego imigranta” z Indii Brytyjskich

i wyklucza³o Birmañczyków z nowoczesnej gospodarki. Nawet rozwój
edukacji w latach dwudziestych i trzydziestych nie doprowadzi³ do
tego, ¿e birmañska klasa œrednia sta³a siê konkurencyjna wobec Indusów. Przeciwnie, chocia¿ to w³aœnie birmañska inteligencja z miast
zyska³a na kolonializmie najwiêcej z wszystkich Birmañczyków, to
i tak by³o to znacznie mniej, ni¿ zyskiwali Brytyjczycy czy Indusi. To
zaœ sprawi³o, ¿e w³aœnie z jej szeregów narodzi³ siê póŸniej birmañski
ruch narodowy. Z perspektywy zwyk³ego Birmañczyka stworzone przez
kolonialistów „zracjonalizowane pañstwo” by³o wiêc instytucj¹ obc¹,
najczêœciej przybieraj¹c¹ twarz Indusa.
Migracja Indusów stopniowo ros³a, przybieraj¹c znamiona „potopu”, jak to okreœli³ najwa¿niejszy badacz mniejszoœci indyjskiej w Bir83
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mie, sam Hindus, Nalini Chakravati20. Indusi stanowili a¿ 29 proc.
w administracji publicznej i 45 proc. w wojsku i innych s³u¿bach bezpieczeñstwa. Po 1918 r. migracja induska zaczê³a wynosiæ 300 tys.
ludzi rocznie, w 1927 r. – 480 tys. (!), a Rangun ju¿ w 1924 r. przeœcign¹³ Nowy Jork jako najwiêkszy port imigracyjny œwiata. Indusi
zaczêli kontrolowaæ prawie wszystkie codzienne aspekty ¿ycia gospodarczego miast: zajmowali siê drobnym handlem (z wyj¹tkiem handlu
alkoholem, bêd¹cym w rêkach Chiñczyków) i po¿yczkami, natomiast
indyjscy kulisi wyparli Birmañczyków ze wszystkich publicznych prac
fizycznych. Ca³y ten mechanizm Furnivall, nawi¹zuj¹c do darwinizmu
spo³ecznego, nazwa³ „przetrwaniem najtañszych”21.
Upadek birmañskiej kultury i wzrost przestêpczoœci
¯elazna rêka logiki rynkowej dzia³a³a destrukcyjnie na ¿ycie spo³eczne równie¿ w innym wymiarze: kulturalnym. Abstrahuj¹c od kryzysu Sanghi (Koœcio³a buddyjskiego) spowodowanego tym, ¿e pañstwo nie by³o ju¿ protektorem religii buddyjskiej, ale funkcjonowa³o
obok, co by³o doœwiadczeniem nowym i bynajmniej nie pozytywnym,
upadek wspólnot wiejskich odbi³ siê równie¿ na zaniku tradycyjnych
rozrywek: wyœcigów zaprzêgów, kucyków czy ³ódek, zmierzchu obwoŸnych trup czy (pocz¹tkowo) teatru marionetek22. Ich miejsce zaj¹³
hazard, filmy z Hollywood oraz pi³ka no¿na, której wprowadzenie, jak
to uj¹³ Furnivall, „mo¿na uznaæ jako zas³ugê brytyjskich rz¹dów, prawdopodobnie najwa¿niejsz¹”23.
Jednak ogólnie ¿ycie kulturalne upada³o. Kolonializm doprowadzi³
do zawê¿enia obszaru zainteresowañ intelektualnych. Za swoich królów Birmañczycy nie wiedzieli wiele o obcym œwiecie, ale w ich kraju
20
20 N.R. Chakravarti, The Indian Minority in Burma: Rise and Decline of an Immigrant Community
London 1971, s. 65.
21
21 J. Furnivall, Colonial Policy..., s. 291.
22
22 Teatr marionetek przetrwa³, a nastêpnie wraz ze wzrostem nacjonalizmu pocz¹tku XX w. odrodzi³
siê. By³ jedynym miejscem, gdzie Birmañczycy mogli swobodnie ogl¹daæ rzeczywistoœæ dawnych
królów, dworu, klasztorów i ogó³em ca³e ¿ycie przedkolonialnej Birmy. St¹d te¿ w zachowaniu tradycji
i zabezpieczeniu jej przed niszcz¹c¹ rêk¹ kolonialisty-zaborcy mo¿na przyrównaæ znaczenie birmañskiego teatru marionetek do naszej literatury romantycznej.
23
23 J. Furnivall, Colonial Policy..., s. 108. Wœród innych najwa¿niejszych zas³ug cywilizacyjnych, które
Birma zawdziêcza Anglii, warto wymieniæ jeszcze whiskey.
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jêzyk mia³ taki sam zasiêg, jak ich ¿ycie. Po podboju to angielski sta³
siê medium w wy¿szych sferach, a birmañski zdegradowa³ siê do roli
jêzyka wsi, co sprawia³o, ¿e w bardziej otwartym œwiecie ludzie prowadzili ubo¿sze intelektualnie ¿ycie. Zokcydentalizowany Birmañczyk,
mieszkaj¹cy w mieœcie, nie mia³ jak spêdzaæ czasu wolnego: nie by³o
ksiêgarni, muzeów, galerii sztuki, teatrów ani sal koncertowych (pojawi³y
siê dopiero pod koniec rz¹dów kolonialnych). W szerszym œwiecie, na
jaki otwar³a Birmê Wielka Brytania, perspektywa Birmañczyka sta³a
siê jeszcze wê¿sza. Upadek kultury mia³ jeszcze jedn¹ cechê: by³ uznawany w jakimœ stopniu za wyt³umaczenie rosn¹cej przestêpczoœci.

Kobieta z mniejszoœci etnicznej Czin z tatua¿em na twarzy. Ten ongiœ chroni¹cy je przed obcymi
najeŸdŸcami zwyczaj tatuowania twarzy istnia³ jeszcze w czasach kolonialnych. Obecnie w Birmie
pozosta³o ju¿ tylko kilkadziesi¹t takich kobiet

Wzrost przestêpczoœci by³ jedn¹ z najwa¿niejszych cech kolonialnej Birmy. Raporty z ca³ego kraju po 1900 r. ka¿dorazowo wspominaj¹
o wzroœcie przestêpczoœci. Od tego czasu Birma sta³a siê najbardziej
niebezpieczn¹ z wszystkich kolonii brytyjskich, a Rangun mia³ najwy¿szy wskaŸnik morderstw z wszystkich miast kolonialnych, zbli¿ony do poziomu dzisiejszych amerykañskich miast. Nie da siê odmówiæ
rz¹dowi kolonialnemu prób walki z przestêpczoœci¹ – robi³ co móg³,
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by z ni¹ walczyæ, lecz nie by³ w stanie przeciwdzia³aæ jej wzrostowi.
Brak skutecznoœci wynika³ poniek¹d st¹d, ¿e policjantami i wojskowymi byli prawie wy³¹cznie obcokrajowcy – Brytyjczycy (m.in. Orwell),
a czêœciej Indusi. Jednak prawdziwym powodem takiego stanu by³o
za³amanie siê tradycyjnego porz¹dku spo³ecznego. Dominacja kapitalistycznych si³ gospodarczych doprowadzi³a do os³abienia autorytetu
tradycyjnych oœrodków, takich jak klasztory, a z czasem do biedy
i bezrobocia mas ludnoœci. Pozbawieni chleba i nadziei ludzie, których nie wi¹za³y ju¿ tak silne normy spo³eczne, zwracali siê ku bandytyzmowi jako jedynemu sposobowi prze¿ycia. Przestêpczoœæ by³a
wiêc bezpoœrednim skutkiem systemu kolonialnego. Natomiast odpowiedzi¹ w³adz, gdy sytuacja naprawdê robi³a siê powa¿na, by³o wysy³anie wojska, by zlikwidowa³o problem. Takie pos³ugiwanie siê œrodkami przymusu jest po czêœci odpowiedzialne za instytucjonalizacjê
prymatu wojskowego w polityce birmañskiej. Ten wzór rozwi¹zywania problemów spo³ecznych równie¿ przejmie i rozwinie póŸniej junta
wojskowa.
„Spo³eczeñstwo pluralistyczne”
Zachodnia nadstruktura, której sk³adnikami by³y administracja,
szko³y, s¹dy, koleje itp., na³o¿ona na warunki birmañskie doprowadzi³a do wykszta³cenia tego, co Furnivall nazwa³ „spo³eczeñstwem
pluralistycznym”24. Ta koncepcja dobrze wyra¿a³a najwa¿niejsz¹ zmianê spo³eczn¹, jakiej dokona³ kolonializm. W miejsce zintegrowanego,
wspólnotowego, opartego na religii tradycyjnego spo³eczeñstwa, z jego patronatem nad kultur¹ i sztuk¹ oraz samoregulacj¹ wzrostu gospodarczego, pojawi³o siê zatomizowane, zdominowane przez ekonomiê darwinistyczne „spo³eczeñstwo pluralistyczne”. Zgodnie z jego
koncepcj¹ kraj zamieszkiwa³y liczne narody: Birmañczycy, Indusi,
Chiñczycy, Europejczycy, mniejszoœci etniczne, a nawet ¯ydzi (którzy
przez chwilê mieli nawet burmistrza Rangunu), tworz¹ce zbiorowoœæ,
mieszaj¹ce siê, ale nie ³¹cz¹ce. Ka¿da mniejszoœæ trzyma³a siê w³asnej
religii, kultury i tradycji, swych idei i sposobów ¿ycia. Spotykali siê
24

24 Tam¿e, s.

303–312.
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razem na rynku, sprzedaj¹c i kupuj¹c, ale tylko tam. ¯yli niby razem
w jednym pañstwie, ale tak naprawdê osobno, ³¹czy³a ich wy³¹cznie
niechêæ do podatków.
„Spo³eczeñstwo pluralistyczne” jest spo³eczeñstwem t³umu, nie
wspólnoty. Dawne organiczne spo³eczeñstwo zmieni³o siê w wyalienowany t³um, a cz³owiek z jednostki spo³ecznej w homo economicus.
¯ycie spo³eczne takiej jednostki zosta³o zasadniczo zubo¿one. Materialne potrzeby zaczyna³y stanowiæ jedyny punkt ³¹cz¹cy wszystkich, a to doprowadzi³o do sytuacji, w której zwyciê¿a³a regu³a „przetrwania najtañszych”. Jedyne co mia³y wspólnego ze sob¹ te wszystkie
grupy, to chêæ zysku. Europejczycy byli w Azji, ale w niej nie ¿yli –
odgradzali siê w sztucznych enklawach. Indusi i Chiñczycy z kolei
przybywali do Birmy, by tylko i wy³¹cznie zarobiæ. W odniesieniu do
nich Birmañczycy mogli siê przekonaæ o adekwatnoœci jawajskiego
powiedzenia: „Azjata-obcokrajowiec jest gorszy ni¿ dziesiêæ epidemii”.
Tam, gdzie Europejczyk jeszcze okaza³by serce, Azjata-obcokrajowiec
na pewno nie. Wreszcie birmañski ch³op pozostawa³ rolnikiem i niczym wiêcej. Wczeœniej jego œwiat by³ w¹ski, ale dopasowany do jego
horyzontów, teraz œwiat siê otworzy³ i rozszerzy³, ale warunki ekonomiczne doprowadzi³y do zawê¿enia jego œwiatopogl¹du i zubo¿enia
jego ¿ycia spo³ecznego. Takie spo³eczeñstwo przypomina raczej firmê
handlow¹ ni¿ rodzinê – i trzyma siê dopóki wszystkim siê to op³aca,
lecz gdy przestaje – rozpada siê. Nic wiêc dziwnego, ¿e do najwiêkszych konfliktów etnicznych dosz³o w Birmie w momencie œwiatowego kryzysu gospodarczego.
„Spo³eczeñstwo pluralistyczne” by³o to spo³eczeñstwo wyalienowanych wspólnot, których nie ³¹czy³ wspólny cel, nie spaja³a ¿adna
idea narodowa. Na tym polega najwiêksza ró¿nica miêdzy Furnivallowskim „spo³eczeñstwem pluralistycznym”, maj¹cym miejsce w kolonialnej Birmie, a na przyk³ad amerykañskim „tyglem narodów”, bo
w tym drugim by³a, poza wzglêdami ekonomicznymi, wspólna idea
³¹cz¹ca tych tak ró¿nych ludzi – „wielkie amerykañskie marzenie”.
W pluralistycznej Birmie by³o co najwy¿ej: „¿adnych marzeñ”. To
obcy stworzyli to nowe spo³eczeñstwo, a wszystko, co miejskie i kosmopolityczne, ca³a nowoczesna Birma sta³a siê Birmañczykom obca.
W tej sytuacji osta³ siê tylko jeden bastion birmañskoœci – wieœ.
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Birmañski ruch narodowy i zmierzch w³adzy kolonialnej
(1920–1941). Pocz¹tki ruchu narodowego
Do pojawienia siê birmañskiego ruchu narodowego (nacjonalizmu/wunthanu)25 poœrednio przyczynili siê sami Anglicy, którzy na
pocz¹tku XX w. rozpoczêli promocjê edukacji (w Birmie ukoronowaniem tych dzia³añ bêdzie otwarcie Uniwersytetu Ranguñskiego
w 1920 r.). W ich za³o¿eniu edukacja mia³a wyprodukowaæ kadry nowych zanglicyzowanych elit w koloniach, które bêd¹ wdziêczne Imperium Brytyjskiemu za awans cywilizacyjny, który Wielka Brytania
uczyni³a ich krajom. Podstawowym celem tego systemu edukacji by³o
utrzymanie zale¿noœci kolonialnej i wykszta³cenie lojalnych, satelickich elit. Niestety, dla Wielkiej Brytanii ta podszyta paternalizmem
i g³êbokim przekonaniem o uniwersalnej wspania³oœci w³asnych rozwi¹zañ spo³ecznych idea okaza³a siê mieczem obosiecznym. Brytyjczycy bowiem nie byli w stanie przewidzieæ, ¿e jeœli nauczy siê kogoœ
myœleæ, to mo¿e on zacz¹æ myœleæ niezale¿nie. Wykszta³cone elity
kolonii, uzyskawszy wiedzê, dojrza³y fakt eksploatacji ich krajów przez
kolonizatorów. To zaœ przyczyni³o siê do powstania w Azji i Afryce
ruchów narodowych (nacjonalistycznych), które doprowadzi³y do emancypacji kolonii, a w konsekwencji – upadku Imperium Brytyjskiego.
Zatem Brytyjczycy sami zasiali ziarna swojej póŸniejszej klêski, bo nie
znali tego, co póŸniej napisze Karl Popper, i¿ nie da siê przewidzieæ
przysz³ego rozwoju wiedzy, a co za tym idzie – biegu wydarzeñ.
Drug¹ najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powstania azjatyckich,
w tym i birmañskich, ruchów emancypacyjnych by³o zwyciêstwo Japonii w wojnie z Rosj¹ w latach 1904–1905. Japonia sta³a siê dla innych
pañstw azjatyckich wzorem tego, w jaki sposób przej¹æ najwa¿niejsze
osi¹gniêcia cywilizacyjne Zachodu, a jednoczeœnie obroniæ siê przed
nim, chroni¹c swoj¹ suwerennoœæ, religiê i kulturê. Zwyciêstwo nad
Rosj¹ mia³o jeszcze dalej id¹ce nastêpstwa: po raz pierwszy ¿ó³ty
cz³owiek pokona³ bia³ego, rozbijaj¹c tym samym mit o niezwyciê¿o25

25 W

jêzyku angielskim, podobnie jak w birmañskim, a w przeciwieñstwie do polskiego, s³owo nacjonalizm ma wydŸwiêk neutralny, a nie pejoratywny. Dlatego w wiêkszoœci prac, z jakich korzysta³em,
birmañski ruch emancypacyjny nazywa siê po prostu nacjonalizmem. By unikn¹æ nieporozumieñ, tam,
gdzie siê da, bêdê stosowa³ okreœlenie „ruch narodowy” zamiennie za „nacjonalizm”.
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noœci Europejczyków – podwa¿ony zosta³ najwa¿niejszy – „rasowy” –
filar legitymizacji kolonialnej.
Jednak to nie tyle bezpoœrednio Japonia, ile Indie by³y podstawowym Ÿród³em inspiracji dla pierwszego pokolenia birmañskiego ruchu narodowego – to w dzia³aniach Indyjskiego Kongresu Narodowego upatrywano najwa¿niejszy wzór godny do naœladowania. PóŸniej
dosz³y inne Ÿród³a inspiracji: irlandzkie Sinn Fein, socjalizuj¹cy ruch
Fabianów, prawo do samostanowienia Woodrow Wilsona czy naiwnie,
czyli typowo dla Azji, rozumiana rewolucja paŸdziernikowa.
Te inspiracje zewnêtrzne po³¹czy³y siê z wewn¹trzbirmañskim ruchem odnowy kulturowej i religijnej. Pod koniec XIX w. poczucie
alienacji i drugorzêdnoœci we w³asnym kraju, a w szczególnoœci w jego miastach, doprowadzi³o do przekonania, i¿ jeœli Birmañczycy maj¹
przetrwaæ, musz¹ dzia³aæ. To stworzy³o grunt do powstania pierwszych birmañskich organizacji spo³ecznych, tworzonych najczêœciej
przez wykszta³conych na zachodni¹ mod³ê (a nierzadko na samym
Zachodzie) dzia³aczy. Postanowili oni po¿eniæ tradycjê z nowoczesnoœci¹, reinterpretuj¹c birmañskie podstawy religijno-kulturowe, opieraj¹c siê na zachodnim modelu edukacji, co przyczyni³o siê do „renesansu kultury birmañskiej”, jak po latach napisze John Cady26.
W roku 1906 powsta³o Buddyjskie Stowarzyszenie M³odych Mê¿czyzn (YMBA), wzorowane na s³awnym, protestanckim odpowiedniku: YMCA, na czele z arakañskim absolwentem Cambridge, U May
Oung. YMBA, bêd¹ce pocz¹tkowo stowarzyszeniem religijnym, z w³asnymi szko³ami, stypendiami dla m³odzie¿y wiejskiej i czasopismem
„Thuriya” („Dusza”), z czasem sta³o siê najwa¿niejsz¹ si³¹ rodz¹cego
siê birmañskiego ruchu narodowego.
Powstaj¹cy birmañski ruch narodowy opar³ siê na dziedzictwie
królów birmañskich, co stworzy³o ugruntowane, choæ mitologizowane twierdzenie, ¿e pañstwo birmañskie istnia³o na d³ugo przed podbojem brytyjskim i nie jest kolonialnym tworem niebêd¹cym w stanie
samemu funkcjonowaæ. Z tym po³¹czy³o siê przekonanie o kluczowej
roli buddyzmu oraz oparcie siê na birmañskiej etnicznoœci, szczególnie masach ch³opskich odrzucaj¹cych „zracjonalizowane” pañstwo.
26

26 J.F.

Cady, History of Modern Burma, Cornell 1958, s. 178.
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By zyskaæ poparcie mas i legitymizacjê dla swoich dzia³añ, dzia³acze
musieli na nowo zdefiniowaæ „birmañskoœæ”. Uczynili to, opieraj¹c siê
na buddyzmie, birmañskiej etnicznoœci oraz modernistycznie zreinterpretowanej tradycji pañstwowoœci prekolonialnej.
Pierwsz¹ kwesti¹ podniesion¹ przez ruch narodowy by³a tzw. sprawa butów. Sprawa ta nie po raz pierwszy wyp³ynê³a w relacjach birmañsko-brytyjskich. Kolonialiœci, w przeciwieñstwie do Birmañczyków i obraŸliwie dla tych ostatnich, nie œci¹gali butów, wchodz¹c do
domów i pagód27. Przed pagodami sta³y tabliczki z napisem: „Nakaz
œci¹gania butów, z wyj¹tkiem Europejczyków i Amerykanów”. W³aœTabliczka nakazuj¹ce zdjêcie butów przy wejœciu do klasztoru

nie tak¹ tabliczkê przed pagod¹ Shwesandaw w Prome w 1916 r. prawnik U Thein Maung zast¹pi³ now¹, nakazuj¹c¹ wszystkim œci¹ganie
butów. W œlad Thein Maunga posz³a YMBA, która wyda³a rezolucjê
nakazuj¹c¹ wszystkim œci¹ganie butów przed wejœciem do pagód. Po
niej napisy takie zaczê³y siê pojawiaæ w ca³ym kraju, a przed pagodami
dochodzi³o do zamieszek miêdzy mnichami a nierespektuj¹cymi zakazu Europejczykami. Wobec takiego obrotu sprawy w³adze kolo27

27 R.

Kipling w swoich Listach ze Wschodu nawet siê tym chwali³.
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nialne wybra³y kompromisowe rozwi¹zanie, bêd¹ce wszak¿e pierwszym historycznym ustêpstwem kolonialistów na rzecz ¿¹dañ miejscowej ludnoœci: w 1918 r. rz¹d uzna³, ¿e o odpowiednim stroju decyduje
ka¿dorazowo opat klasztoru, jednoczeœnie rz¹d zarekomendowa³ obcokrajowcom niewchodzenie w ogóle do pagód, z czego wiêkszoœæ
rzeczywiœcie skorzysta³a28.
Kolejne dzia³ania ruchu narodowego równie¿ wi¹za³y siê bezpoœrednio z buddyzmem, a konkretnie z wzrastaj¹c¹ rol¹ polityczn¹ kleru. Mnich buddyjski pozostawa³ jedynym symbolem dawnej Birmy,
który przetrwa³ kolonializm, ale i jego pozycja zosta³a podwa¿ona poprzez rozdzia³ religii od pañstwa. W nowym systemie nie mia³ on dla
siebie miejsca poza klasztorem; ze wszystkich grup spo³ecznych mia³
najwiêcej powodów, by nie kochaæ Brytyjczyków. To w du¿ej mierze
w³aœnie mnisi zapocz¹tkowali birmañski ruch narodowy, kr¹¿¹c po
wsiach i g³osz¹c sprzeciw wobec kolonializmu – ich niechêæ do Brytyjczyków przeku³a siê w bezkompromisowy nacjonalizm.
Personifikacj¹ tej metamorfozy i najs³ynniejszym mnichem-dzia³aczem odzianym w habit i zaanga¿owanym w walkê polityczn¹ by³
arakañski mnich U Ottama, zwany „birmañskim Mahatm¹ Gandhim”. Inspirowa³ siê najpierw Japoni¹, a potem Indiami, gdzie studiowa³ w Kalkucie i pozna³ ruch pokojowego sprzeciwu Gandhiego (oraz
techniki polityczne Kongresu Narodowego). Po powrocie z podró¿y
rozpocz¹³ seriê odczytów na wsiach i w miasteczkach, w których demaskowa³ brytyjsk¹ „perfidiê”, podkreœla³ obcoœæ brytyjskiego panowania i g³osi³, ¿e bez „obroñcy wiary” buddyzm zginie. Wczeœniej tym
obroñc¹ by³ król, teraz zaœ – i na tym polega³o novum nauki Ottamy –
bêdzie nim wunthanu, nacjonalizm. Tym samym Ottama jako pierwszy po³¹czy³ birmañsk¹ tradycjê z rodz¹cymi siê dwudziestowiecznymi -izmami, a buddyzm z celem narodowym, jakim by³o wyzwolenie siê spod panowania brytyjskiego. W³adza brytyjska szybko zajê³a
siê U Ottam¹: od tej pory na zmianê aresztowany i wypuszczany (po
protestach w jego obronie), ostatecznie zmar³ w wiêzieniu w 1939 r.
Da³ jednak przyk³ad, staj¹c siê mêczennikiem i za³o¿ycielem birmañ28

28 Amerykañska

feministka Amelia Earhart, bêd¹c w Birmie w latach trzydziestych, z wyraŸn¹ satysfakcj¹ œci¹gnê³a buty, by zagraæ kolonialistom na nosie.
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skiego ruchu narodowego, a w jego œlady poszli inni mnisi, którzy stali
siê tym samym awangard¹ tego ruchu.
Birmañczycy w krótkim czasie przeszli od przyzwolenia na rz¹dy
kolonialne do du¿ej asertywnoœci. Wykluczenie z tworz¹cej siê w Indiach Diarchii spowodowa³o, ¿e z dnia na dzieñ polityka birmañska
z uœpionej sta³a siê pe³na pasji. Wkrótce po ujawnieniu treœci raportu
Montagu–Chelmsford ruch narodowy rozpocz¹³ pierwsze kampanie.
Ich kulminacj¹ bêdzie strajk studencki z roku 1920.
W roku 1920 odby³o siê w Birmie wiele strajków pracowniczych,
ale zapamiêtany zosta³ ze wzglêdu na strajk studentów Uniwersytetu
Ranguñskiego rozpoczêty w grudniu. Od tego czasu wydarzenie to
wyznacza umown¹ klamrê rozpoczynaj¹c¹ birmañski ruch narodowy
i w dzisiejszych czasach jest obchodzone jako œwiêto narodowe Birmy. Do tego czasu Brytyjczycy uznawali Birmê za „pokojow¹”, od
1920 r. bêd¹ mieli, jak zauwa¿y³ Josef Silverstein, do czynienia z now¹
si³¹ spo³eczn¹, która przejmie z czasem przywództwo w ruchu – studentami. Tym samym data ta okreœla pocz¹tek nowej epoki i wyznacza transformacjê ruchu kulturowego (od zapocz¹tkowanego dzia³aniami YMBA) w narodowy. Wzglêdny spokój polityczny kolonialnej
Birmy skoñczy³ siê na dobre.
Powodem wybuchu protestów by³a Ustawa Uniwersytetu Ranguñskiego zadekretowana przez Brytyjczyków. Na czele nowo powsta³ej
uczelni sta³ sam gubernator, jêzykiem wyk³adowym zosta³ angielski,
natomiast we w³adzach Uniwersytetu nie by³o ¿adnego Birmañczyka.
Uniwersytet mia³ byæ dum¹ administracji brytyjskiej w Birmie i przygotowaæ najnowoczeœniejsze kadry pañstwa zgodnie z kolonialn¹ lini¹. Zamiast tego sta³ siê on wylêgarni¹ narodowców i symbolicznym
matecznikiem ruchu narodowego. Sam strajk, rozpoczêty jako protest
studentów, zmieni³ charakter ze strajku studenckiego na ogólnonarodowy ruch sprzeciwu wobec Brytyjczyków. Obudzi³ równie¿ wiêksz¹
œwiadomoœæ polityczn¹ i solidarnoœæ miêdzy Birmañczykami. Od tej
pory zarówno religia, jak i edukacja sta³y siê œrodkami wyra¿ania
opozycji wobec w³adzy brytyjskiej, ta ostatnia zaœ zmuszona zosta³a do
wiêkszych koncesji na rzecz kolonii, ni¿ pierwotnie zamierza³a.
W 1921 r. uchwalono przed³u¿enie Ustawy Indii z 1919 r. (Diarchii) na Birmê, która wesz³a w ¿ycie 2 stycznia 1923 r. Zgodnie z ni¹
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zrównano prawa Birmy z Indiami i wprowadzono parlament przez
rozszerzenie Rady Legislacyjnej. Jednak ustaw¹ t¹ objêto tylko „Birmê w³aœciw¹”, z wy³¹czeniem pañstw Szanów, Karenni i terenów
nadgranicznych, co tylko pog³êbi³o ich izolacjê. Gubernator rz¹dzi³
teraz razem z Rad¹ Wykonawcz¹. Dwóch ministrów desygnowanych
przez Radê mia³o byæ Birmañczykami – byli odpowiedzialni za edukacjê, rolnictwo, leœnictwo i s³u¿bê zdrowia. Na tym polegaæ mia³a
owa samorz¹dnoœæ, lecz wszystkie najwa¿niejsze obszary w³adzy (finanse, administracja, wojsko) pozosta³y pod administracj¹ gubernatora (który zast¹pi³ urz¹d wicegubernatora w 1923 r.), maj¹cego na
Monument upamiêtniaj¹cy
strajk z 1920 r.

dodatek prawo weta wobec wszystkich ustaleñ Rady. Chocia¿ ówczeœni Brytyjczycy twierdzili (a w œlad za nimi dzisiejsza historiografia brytyjska), ¿e „reformy te by³y g³êbsze ni¿ w przypadku Indii” (mimo pocz¹tkowo odwrotnych tendencji), co wyra¿a³o siê miêdzy innymi w zrównaniu praw kobiet i szerszym prawie wyborczym. Trzeba przyznaæ, ¿e
jest w tym sporo racji (jeszcze kilka lat wczeœniej nie marzono o takich
koncesjach), ale czasy siê zmieni³y, a apetyty narodowców wzros³y.
Reformy Diarchii dobrze wyra¿a³y ogóln¹ tendencjê spóŸnionych reform brytyjskich. Wraz z ruchami wyzwoleñczymi w Indiach, pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ i powstaniem birmañskiego ruchu narodowego,
do Brytyjczyków zaczê³o docieraæ, ¿e musz¹ zaproponowaæ Birmañczykom jak¹œ formê samostanowienia. Niestety, uczynili to na w³asn¹
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mod³ê, niekoniecznie najbardziej adekwatn¹, kopiuj¹c rozwi¹zania wziête z modeli zachodnich. A co gorsza, chocia¿ próby reform sz³y w dobrym kierunku, to uczynione zosta³y zbyt póŸno, by cokolwiek zmieniæ.
Powstanie Saya Sana
W latach trzydziestych sytuacja gospodarcza kraju zaczê³a siê pogarszaæ na skutek œwiatowego kryzysu bêd¹cego rezultatem za³amania siê nowojorskiej gie³dy. Jego nastêpstwa zaczê³y byæ odczuwalne
w Birmie ju¿ na pocz¹tku dekady, gdy spadek cen na ry¿, bêd¹cy
podstaw¹ gospodarki, zachwia³ stabilnoœci¹ bud¿etow¹ kolonii. Kryzys ekonomiczny wspó³gra³ i napêdza³ aktywizacjê si³ narodowych,
coraz bardziej otwarcie kontestuj¹cych kolonialne rz¹dy.
Ju¿ w latach dwudziestych rozpoczynaj¹ siê niepokoje spo³eczne
na wsi. W ca³ym kraju (do 1924 r. dos³ownie w ka¿dej wsi) zaczê³y
powstawaæ miejscowe „stowarzyszenia nacjonalistyczne” (wunthanu
athin), bêd¹ce ³¹cznikiem miêdzy elit¹ ruchu narodowego w miastach
a masami wiejskimi i propaguj¹ce „bierny opór”. Z czasem stowarzyszenia posz³y krok dalej i zaczê³y tworzyæ „administracjê cieni”, bojkotuj¹c wójtów thugyi czy brytyjskie s¹dy i ustanawiaj¹c w³asne trybuna³y oparte na birmañskich tradycjach. Brytyjczycy zdusili stowarzyszenia si³¹, wysy³aj¹c na wieœ oddzia³y policji, sk³adaj¹ce siê
najczêœciej z indyjskich sipajów, którzy si³¹ nakazywali przestrzeganie
prawa i p³acenie podatków, a w razie odmowy konfiskowali mienie.
To pog³êbi³o wzrastaj¹c¹ niechêæ do Indusów i przekonanie, sk¹din¹d
doœæ s³uszne, ¿e „wszyscy bogaci ludzie w Birmie to obcokrajowcy”.
W³aœnie jako zamieszki antyindyjskie zinterpretowano pocz¹tkowo
wybuch staræ w Dolnej Birmie. By³ tu element prawdy, ale Brytyjczycy nie zrozumieli, ¿e maj¹ do czynienia z autentycznym powstaniem narodowym, skierowanym nie tyle przeciwko Indusom (choæ
te¿), ile przeciwko nim (w ogóle Brytyjczycy byli niezdolni do zrozumienia, i¿ opozycja przeciwko ich rz¹dom niekoniecznie musi byæ
„bandytyzmem” albo innym przyk³adem przestêpczoœci, i przez to
odmawiali protestom wszelkiego uzasadnienia). Rebelia ta przyrównana do œredniowiecznych buntów ch³opskich wyros³ych z poczucia
rozpaczy, przejdzie do historii pod nazw¹ „powstanie Saya Sana”.
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Saya (w³aœciwie Hsaya) po birmañsku oznacza „nauczyciela”, ale
nie we wspó³czesnym sensie, lecz w znaczeniu cz³owieka obeznanego
z buddyjskim prawem oraz z ludow¹ medycyn¹. To orientalna krzy¿ówka duchownego ze znachorem. Sam Saya San by³ pierwotnie
mnichem, potem dzia³aczem GCBA, nastêpnie kimœ w rodzaju wiejskiego selfmademana – mia³ prowadziæ loteriê, a tak¿e dorabiaæ jako
wró¿bita i lekarz. W tym samym czasie prowadzi³ on agitacjê polityczn¹, a w warunkach kryzysu próbowa³ wyjednaæ u urzêdników kolonialnych odroczenie podatków. Bez skutku. Wobec takiego rozwoju
sytuacji Saya San postanowi³ bardziej dos³ownie przekonaæ kolonialistów do swoich racji. Moment wybra³ sprzyjaj¹cy – w 1930 r. dosz³o
do trzêsienia ziemi w Pegu i tsunami na wybrze¿u. Dla Birmañczyków
katastrofy naturalne zawsze oznaczaj¹ koniec jakiejœ epoki. Saya San
uzna³ to za znak do dzia³ania.
28 paŸdziernika 1930 r. o szczêœliwej godzinie 23.33 w Górach Pegu Saya San og³osi³ siê królem powo³uj¹cym do ¿ycia armiê Galon29.
Nastêpnie wezwa³ do zaatakowania miast, zniszczenia drutów telegraficznych, wysadzania mostów kolejowych. Zrozpaczeni i pozbawieni
œrodków do ¿ycia ch³opi odpowiedzieli na to wezwanie, id¹c do powstania w stylu przypominaj¹cym nasze „poszli nasi w bój bez broni”.
Ten „antycywilizacyjny” charakter powstania, podobnie jak zauwa¿alny element „folklorystyczny” (magiczne tatua¿e maj¹ce chroniæ
powstañców przed kulami, konsultacje z astrologami przed podjêciem
najwa¿niejszych decyzji, szczêœliwa numerologia itp.) sk³oni³y kolonialistów do nadania powstaniu gêby „rebelii bazuj¹cej na ignorancji
i przes¹dach”, samemu zaœ Saya Sanowi miana „szarlatana” i „fakira
mami¹cego naiwne ch³opstwo”30. By³ to typowy zachodni przyk³ad
niezrozumienia birmañskich „dziwactw”, charakterystyczny nie tylko
dla ówczesnych urzêdników, ale i sporej czêœci birmanistów (nie opar³
mu siê nawet Furnivall). Jak udowodni³a Patricia Herbert, która w latach siedemdziesi¹tych przeprowadzi³a dog³êbne studia dotycz¹ce
29

to wyraŸne i zrozumia³e dla wszystkich nawi¹zanie do mitologii birmañskiej. Galon to birmañska nazwa Garudy, hinduistycznego ptaka niszcz¹cego z³ego wê¿a nagê. Nie trzeba by³o byæ
szczególne przenikliwym, by zrozumieæ, ¿e naga symbolizuje tu rz¹d kolonialny.
30
30 Maitrii Aung Thwin, The Return of the Galon King. History, Law and Rebellion in Colonial Burma,
Ohio 2010, s. 23–76.
29 By³o
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powstania, docieraj¹c do ostatnich ¿yj¹cych jego uczestników, ca³a ta
magiczno-okultystyczna nadbudowa zrywu mia³a jeden cel – legitymizowa³a w³adzê Saya Sana w oczach ch³opów, ale nie by³a motorem
napêdowym rebelii, lecz tylko skutecznym narzêdziem mobilizacji
mas wiejskich31.
Powstanie szybko rozprzestrzenia³o siê po kraju, wiêc Brytyjczycy
rozpoczêli t³umienie go w tradycyjny dla siebie, wypróbowany czterdzieœci lat wczeœniej w Górnej Birmie sposób: pal¹c wsie, stosuj¹c
masowe egzekucje i obcinaj¹c g³owy podejrzanym. Nie by³o ¿artów,
bo powstanie kosztowa³o bud¿et du¿o pieniêdzy, a tego Brytyjczycy
nie mogli ch³opom darowaæ. Zginê³o od 1,5 do 3 tys. powstañców,
pozosta³e 9 tys. ludzi zes³ano do obozów koncentracyjnych. Powieszono 128 osób, w tym Saya Sana (2 sierpnia 1931, po krótkim procesie,
w którym broni³o go m.in. dwóch póŸniejszych wa¿nych polityków –
Ba Maw i U Saw). Jednak mimo œmierci wodza, powstanie trwa³o
nadal. Zosta³o ostatecznie st³umione dopiero w 1932 r.
Powstanie Saya Sana stanowi³o kamieñ milowy w birmañskim ruchu narodowym. Chocia¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ jego wybuchu sta³
siê kryzys gospodarczy i by³o typowym buntem ch³opskim wyros³ym
z pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej i ubo¿enia mas wiejskich,
to przybra³o odcieñ narodowy na skutek struktury etnicznej na wsi –
z Birmañczykami jako ch³opami, a obcokrajowcami jako w³aœcicielami ziemi i po¿yczkodawcami, których wieœniacy s³usznie uznali za przyczynê swoich nieszczêœæ. Powstanie Saya Sana bêdzie wiêc w takim
ujêciu, tym co Patricia Herbert nazywa „wczesn¹ polityzacj¹” mas wiejskich i musi byæ widziane w kontekœcie birmañskiego ruchu narodowego. Stanowi jego wa¿ne ogniwo, gdy¿ po brutalnym st³umieniu
prys³y z³udzenia Birmañczyków co do re¿imu kolonialnego – obcego
zaborcy, którego obaliæ mo¿na si³¹, a nie drog¹ parlamentarn¹.
Narodziny nacjonalizmu etnicznego. Thakinowie
W po³owie lat trzydziestych charakter birmañskiego ruchu narodowego siê zmienia. Pojawiaj¹ siê grupy znacznie radykalniejsze, takie
31

31 P.

Herbert, The Hsaya San Rebellion (1930–1932) Reappraised, Melbourne 1982, s. 3–18.
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jak stowarzyszenie Dobama, Partia thakinów czy Wszechbirmañski
Zwi¹zek Studentów. Udzia³ studentów w polityce stanie siê zjawiskiem spo³ecznym i najbardziej rozpoznawalnym znakiem polityki birmañskiej lat trzydziestych: jeœli w latach dwudziestych typowym dzia³aczem narodowym by³ prawnik z Rangunu, tak teraz stanie siê nim
student, szczególnie ranguñski student. To w³aœnie ten nowy ruch,
bazuj¹cy na w¹sko rozumianym etnicznym nacjonalizmie birmañskim, doprowadzi Birmê do niepodleg³oœci, staj¹c siê „inkubatorem
wielkiej polityki” takich przywódców, jak Aung San, U Nu czy Ne Win,
ale jednoczeœnie w³aœnie jego charakter przyczyni siê do póŸniejszych
problemów etnicznych, spo³ecznych, politycznych i gospodarczych
kraju.
Pierwsz¹ grupê tworz¹c¹ ruch narodowy by³a „establishmentowa”
elita birmañska z Rangunu, a drug¹ – m³oda inteligencja z prowincji,
thakinowie. To w³aœnie ta druga grupa, z³o¿ona ze studentów, dziennikarzy, prawników, bazuj¹c na w³asnym rozumieniu popularnych
wówczas œwiatowych ideologii, nada ruchowi impet. Cel bêdzie mia³a
jeden: niepodleg³oœæ – bez wzglêdu na wszystkie podzia³y narodowcy
wiedzieli, czego chc¹.
30 maja 1930 r. powstaje stowarzyszenie Dobama („My Birmañczycy”), daj¹ce pocz¹tek „ruchowi thakinów” i utworzone zasadniczo
wokó³ jednego has³a: „Birma dla Birmañczyków” i idei „kulturowej
nacjonalizacji” kraju. Tworzyli je g³ównie marksizuj¹cy studenci i inni
m³odzi intelektualiœci, emocjonalnie, by nie powiedzieæ egzaltowanie,
odrzucaj¹cy imperializm. Tak opisa³ ich birmañski historyk: „byli to
uczniowie bawi¹cy siê w politykê, maszeruj¹cy po ulicach, konspiruj¹cy w zadymionych kawiarniach i k³óc¹cy siê do nocy o socjalizm
[...] któ¿ by przypuszcza³, ¿e za nieca³¹ dekadê utworz¹ pierwszy
birmañski rz¹d?”32. To marksizm da³ tym ludziom narzêdzia, za pomoc¹ których opisywali rzeczywistoœæ. W taki sposób marksizm po³¹czy³
siê z powstaj¹cym birmañskim nacjonalizmem. Marksistowskie has³a
i slogany, rozumiane pobie¿nie, nawinie i idealistycznie, dawa³y proste wyt³umaczenie trudnych spraw. Jednak¿e birmañscy narodowcy,
podobnie jak inni przywódcy emancypuj¹cej siê Azji, a inaczej ni¿
32

32 Thant

Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 214.
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Rosjanie, trafili na marksizm, szukaj¹c formu³y pozwalaj¹cej odbudowaæ potêgê kraju, tzn. kierowali siê w du¿ej mierze motywami nacjonalistycznymi – poczucie krzywdy narodowej górowa³o znacznie nad
poczuciem krzywdy klasowej33. Chocia¿ marksizm by³ widocznym
elementem ruchu, to pozostawa³ bynajmniej nie jedynym – eklektyzm
ideologiczny ruchu by³ imponuj¹cy. Cz³onkowie Dobamy i jej nastêpczyni, Dobama Asiayone, mieli, jak to uj¹³ von der Mehden, „szeroki
wachlarz postaw i idei politycznych, od monarchizmu po komunizm
– i wszystko pomiêdzy”34. Marksizm, leninizm, faszyzm, nazizm, kemalizm i inne -izmy m³odzi birmañscy nacjonaliœci traktowali tylko
i wy³¹cznie jako u¿yteczne narzêdzie s³u¿¹ce do niezmiennego celu:
odzyskania niepodleg³oœci. Podstawowym celem Dobamy by³a „birmanizacja” (lub raczej rebirmanizacja) kraju, w którym dominowa³a
angielszczyzna, bêd¹ca jêzykiem okupantów i ich sprzymierzeñców –
Indusów. Dobama w swoim oporze przeciwko okupantom odrzuca³a
pokojowe metody jako nieskuteczne: „nieagresja rodzi agresjê i tylko
agresja t³umi agresjê” czy „chcesz ¿yæ w pokoju, gotuj siê do wojny”,
mo¿na by³o przeczytaæ w jej tekstach35.
4 czerwca 1933 r. Dobama po³¹czy³a siê z Wszechbirmañsk¹ Lig¹
M³odych (ABYL) i stworzy³a nowe stowarzyszenie: Dobama Asiayone
(„My Sami Birmañczycy”), które bêdzie kontynuowaæ i intensyfikowaæ akcje poprzedniczki. To z jej szeregów wyjdzie druga generacja
thakinów – póŸniejsi przywódcy strajku 1936 r., którzy po latach doprowadz¹ Birmê do niepodleg³oœci. Najpierw ABYL, a nastêpnie Dobama Asiayone zyskaj¹ s³awê bojkotem towarów brytyjskich (m.in.
papierosów – w zamian nak³aniano do palenia birmañskich cheerotów)
– rozpoczêtego od publicznego spalenia tytoniu pod pagod¹ Szwedagon w 1930 r. oraz propagowaniem „narodowego stroju” w miejsce
zachodnich ubrañ. To ostatnie osi¹gnie sukces; to co dzisiaj znane jest
jako „tradycyjny” strój birmañski (noszony do dziœ), czyli mêska spód33

33 Szerzej problem ten na przyk³adzie Chin omawiaj¹ W. Dziak i J. Bayer, Mao. Zwyciêstwa, nadzieje,

pora¿ki, Warszawa 2007, s. 17–18. Jakub Polit twierdzi nawet, ¿e chiñski komunizm przypomina³
bardziej nazizm ni¿ bolszewizm; J. Polit, Chiny, Warszawa 2005, s. 195.
34
34 F.R. Von der Mehden, Religion and nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia and Philippines, Wiscounsin 1963, s. 80.
35
35 Cyt. za: P. Webb, The Peackocks Children. The Struggle for Freedom in Burma 1885–Present,
Bangkok 2007, s. 46.
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nica longyi, jest w³aœnie nacjonalistyczn¹ kreacj¹ z lat trzydziestych,
birmañskim odpowiednikiem „tradycji wynalezionej”.
Znakiem rozpoznawczym Dobamy sta³a siê kampania walki o „birmañsk¹ armiê”. W kolonialnej Birmie w ogóle nie by³o Birmañczyków w wojsku, prawie wcale w policji. Nieostro¿nie by³oby powo³ywaæ
do wojska ludnoœæ kraju, który siê w³aœnie podbi³o, na dodatek bêd¹c¹
bardzo homogeniczn¹. Z tych samych powodów, dla których Birmañczycy nie byli mile widziani, zaczêto wszak¿e rekrutowaæ mniejszoœci etniczne, g³ównie Karenów, po których s³usznie oczekiwano,
¿e bêd¹ brali stronê kolonialistów.
Birmañczyk w longyi. Widok wspó³czesny

Wraz ze wzrostem napiêæ etnicznych, narodowcy podnieœli kwestiê uczestnictwa mniejszoœci etnicznych w si³ach zbrojnych. Uznano ich za kolaborantów, a akcja „kulturowej nacjonalizacji” Dobama
Asiayone uderza³a nie tyle w Indusów czy Brytyjczyków, ile przede
wszystkim w westernizuj¹ce siê mniejszoœci, czêsto przybieraj¹ce zachodnie imiona, ubieraj¹ce siê w zagraniczne stroje i spo¿ywaj¹ce
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angielskie jedzenie (tego ostatniego rzeczywiœcie nie sposób zrozumieæ). Wed³ug japoñskiego badacza Kei Nemoto, Dobama zaczê³a
definiowaæ „nasz¹ Birmê” w opozycji „ich Birmy” (thudo-Bama)36. „Ich”,
czyli kolaborantów, niekochaj¹cych swej ojczyzny i nieszanuj¹cych jej
kultury i tradycji.
Odpowiedzi¹ birmañskich nacjonalistów na wykluczenie z szeregów armii kolonialnej by³o stworzenie w³asnych oddzia³ów paramilitarnych, znanych pod nazw¹ Tat (dos³. „armia”). W latach trzydziestych ka¿da organizacja narodowa albo religijna posiada³a w³asne taty.
Co ciekawe, administracja kolonialna zezwala³a na ich istnienie, pod
warunkiem ¿e nie bêd¹ u¿ywaæ broni (ale mogli dokonywaæ parad
i przeprowadzaæ æwiczenia) – nie aresztowano równie¿ narodowców
za uczestnictwo w tatach, choæ zgodnie z prawem kolonialnym istnia³a taka mo¿liwoœæ. Czêœæ tatów by³a wzorowana bezpoœrednio na
hitlerowskich „brunatnych koszulach” (sami Birmañczycy byli dumni
z tego nawi¹zania). To w³aœnie na przyk³ad tatów powo³a³ siê Aung
San po wojnie, tworz¹c swoj¹ prywatn¹ armiê – Organizacjê Ludowych Ochotników (PVO). Taty po drugiej wojnie œwiatowej przyczyni³y siê do rozprzestrzenienia przemocy w postkolonialnym pañstwie: sta³y siê prywatnymi armiami w rêkach polityków, nad którymi
centrum nie mia³o ¿adnej kontroli. Ponadto zinstytucjonalizowa³y podzia³y etniczne na „kolaborantów” i „patriotów”.
Najbardziej charakterystycznym elementem Dobamy i ruchu narodowego lat trzydziestych i jego znakiem rozpoznawczym sta³ siê zwrot
thakin, czyli birmañski odpowiednik indyjskiego sahib: takim wyra¿aniem s³u¿ba zwraca³a siê do swoich kolonialnych panów. Jednak narodowcy w ramach birmañskiego odpowiednika „przywracania nazw”
zaczêli w ten sposób mówiæ do siebie. To by³a walka o symbole –
mówi¹c w ten sposób do siebie nacjonaliœci pokazywali, ¿e s¹ panami
we w³asnym kraju. Wkrótce mianem thakinów zaczê³o siê okreœlaæ
ca³e nowe pokolenie nacjonalistów lat trzydziestych i to w³aœnie z grona radykalnych thakinów wyszli najwa¿niejsi politycy birmañscy
XX w.: Aung San, U Nu czy Ne Win.
36

Nemoto, The Concepts of Dobama (Our Burma) and Thudo-Buma (Their Burma) in Burmese
Nationalism, 1930–1948, „Journal of Burma Studies” 2008, nr 5, s. 2–16.
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Najs³ynniejszym z nich bez w¹tpienia by³ Aung San, póŸniejszy
twórca armii birmañskiej i niepodleg³ej Birmy. Urodzi³ siê w 1915 r.
jako Htein Lin we wsi Natmauk, 30 km od Paganu, by³ szóstym
dzieckiem w tradycyjnej rodzinie wywodz¹cej siê z szeregów dawnej
szlachty. Samo miejsce jego pochodzenia, le¿¹ce w sercu birmañskoœci, nieopodal Paganu, pierwszej stolicy Birmy, mia³o istotne znaczenie,
podobnie jak fakt bliskoœci pól roponoœnych Yenangyaung.
To pierwsze sprawia³o, i¿ ju¿ od dziecka by³ mocno osadzony
w tradycji i kulturze birmañskiej. To drugie uœwiadamia³o mu dominacjê obcokrajowców we w³asnym kraju. Htein Lin w wieku siedemnastu lat pojecha³ na studia do Rangunu, gdzie wkrótce przyj¹³ tyle¿
pretensjonalne, co prorocze nazwisko Aung San, czyli „œwietne zwyciêstwo”. Pêd do wiedzy, zdolnoœci organizacyjne, eklektyzm ideologiczny oraz œwietny zmys³ polityczny dadz¹ mu w przysz³oœci przywództwo nad birmañskim ruchem narodowym. Pocz¹tkowo jednak
nic na to nie wskazywa³o – w momencie przyjazdu do Rangunu Aung
San by³ typowym „ch³opakiem z prowincji”, biednym, niechlujnie ubranym i zagubionym w wielkim mieœcie.
Tym, co wyró¿nia³o thakinów, dziœ nazwalibyœmy awansem spo³ecznym. Wiêkszoœæ z nich, jak Aung San, stanowi³a prowincjonaln¹
inteligencjê, pochodz¹c¹ ze wsi. To pochodzenie bêdzie mia³o zasadnicze implikacje dla ich postaw. Tym siê bêd¹ oni odró¿niaæ od poprzedniej, „prawniczej” generacji ruchu narodowego, wychowanej
w wielokulturowym mieœcie, nierzadko zokcydentalizowanej, potrafi¹cej dojrzeæ równie¿ zalety kolonializmu, ale i coraz bardziej zwi¹zanej z nim sieciami wspó³zale¿noœci i interesów, uwik³anej w nie³atwe polityczne wybory. Symbolem takich dylematów bêdzie pierwszy premier kolonialnej Birmy, Birmañczyk dr Ba Maw. W przeciwieñstwie do dzia³aczy w rodzaju Ba Maw, thakinowie bêd¹ pochodziæ
ze stricte birmañskiego œrodowiska prowincji, pogr¹¿onego na dodatek w kryzysie ekonomicznym, spowodowanym œwiatow¹ depresj¹.
Natomiast kontakt z kosmopolitycznym Rangunem, gdzie dominowa³
obcy kapita³, a ponad po³owê mieszkañców stanowili obcokrajowcy
(i gdzie mo¿na siê by³o zaopatrzyæ w bie¿¹c¹ œwiatow¹ lewicow¹ literaturê) uœwiadomi im skalê kolonialnego wyzysku gospodarczego
oraz skutki kapitalistycznej polityki tworz¹cej „Birmê bez Birmañ101
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czyków” i sprawi, ¿e ka¿d¹ wspó³pracê z Brytyjczykami uznawaæ bêd¹ za niedopuszczaln¹ kolaboracjê. Stan¹ siê zaprzysiêg³ymi i bezkompromisowymi nacjonalistami, dla których najwa¿niejszym celem
bêdzie wyrzucenie kolonialistów, odzyskanie niepodleg³oœci i przywrócenie Birmie dawnej œwietnoœci. Jednoczeœnie po³¹cz¹ to z niechêci¹ i antypati¹ do zachodnich rozwi¹zañ spo³ecznych. To zaœ spowoduje, i¿ ich póŸniejsze zwyciêstwo uniemo¿liwi trwa³e w³aœciwe
dzia³anie regu³ parlamentarno-demokratycznych w ¿yciu politycznym
Birmy, a bez ma³a wszystkie birmañskie partie polityczne i wszystkie
niepodleg³oœciowe rz¹dy bêd¹ mia³y lewicow¹ proweniencjê i pochodzenie wywodz¹ce siê w³aœnie z antykolonialnego ruchu thakinów.
Polityczne zwyciêstwo thakinów stanowi praprzyczynê tego, i¿ niepodleg³a Birma, po œmierci Aung Sana i pora¿ce rz¹dów U Nu, odrzuci³a próbê przeszczepienia Westminsterskiego modelu parlamentaryzmu i w zamian skupi³a siê na szukaniu „alternatywnych utopii”:
dróg rozwoju, takich jak Ne Winowska „birmañska droga do socjalizmu”.
To wszak¿e mia³o dopiero nadejœæ. Wydarzeniem, które wyprowadzi³o thakinów na czo³o ruchu narodowego, by³ strajk studencki
w 1936 r. Protest zyska³ ogromne poparcie spo³eczne, a zamiana jego
charakteru z buntu przeciwko w³adzy uczelnianej na wydarzenie polityczne o randze narodowej by³a ogromnym sukcesem thakinów.
Wkrótce powsta³ Wszechbirmañski Zwi¹zek Studentów (ABSU), na
czele z Aung Sanem i z miejsca sta³ siê centrum aktywnoœci politycznej thakinów i g³ównym zmartwieniem urzêdników kolonialnych.
Ich aktywnoœæ w koñcówce lat trzydziestych, obejmuj¹ca prawie
wszystkie aspekty ¿ycia ch³opów, robotników i inteligencji, nie ucichnie a¿ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej.
Pojawienie siê ruchu thakinów jest logiczn¹ konsekwencj¹ kolonialnej polityki brytyjskiej. Narzucenie Birmie obcej w³adzy i administracyjnego „Lewiatana” sprawi³o, ¿e w³adza brytyjska nigdy nie zyska³a akceptacji wœród wiêkszoœci birmañskiego spo³eczeñstwa. To
powodowa³o, i¿ kolonialiœci nie rozumieli rodz¹cego siê ruchu narodowego i mylili go z politycznym awanturnictwem b¹dŸ zwyk³ym bandytyzmem. By³a to typowa percepcja zaborcza, widz¹ca w powstaniach narodowych bunty. Gdy Brytyjczycy wreszcie podjêli próbê
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stworzenia instytucji przedstawicielskich i demokracji w zachodnim
stylu, by³o to za ma³o i za póŸno. Pokolenie polityków wyros³ych
na reformach systemowych lat dwudziestych i trzydziestych straci³o
na znaczeniu i po drugiej wojnie œwiatowej przesta³o siê liczyæ w polityce birmañskiej. Zostali wy³¹cznie thakinowie reprezentuj¹cy zupe³nie inne wartoœci i wzory polityczne.
Separacja Birmy od Indii
Brytyjczycy ze spóŸnieniem naprawiali swoje b³êdy przesz³oœci.
Najwa¿niejszym z nich by³o oddzielenie Birmy od Indii, które sta³o siê
faktem 1 kwietnia 1937 r. Wraz z nim promulgowano now¹ konstytucjê (Ustawa Rz¹du Birmy). Zgodnie z ni¹ rz¹d birmañski by³ bezpoœrednio odpowiedzialny przed Parlamentem w Londynie, a Sekretarz Stanu ds. Indii sta³ siê Sekretarzem ds. Indii i Birmy, która uzyska³a równie¿ Ministerstwo ds. Birmy (Burma Office). Rz¹d birmañski
sk³ada³ siê z gubernatora, powo³ywanego przez króla i odpowiedzialnego za obronê, politykê monetarn¹ i sprawy zagraniczne z wy³¹czeniem tych zwi¹zanych z Birm¹ i innymi koloniami; Gubernator
wskazywa³ Premiera, który przewodniczy³ Radzie Ministrów (10 cz³onków), odpowiedzialnej przed Legislatur¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch Izb:
Senatu (36 cz³onków, po³owa nominowana przez gubernatora) i Izby
Reprezentantów (132, z których 92 by³o wybieranych, reszta nominowana). Prawo wyborcze przys³ugiwa³o wszystkim miejskim podatnikom. Ponownie jurysdykcja rz¹du obejmowa³a tylko „Birmê w³aœciw¹”, bez terytoriów etnicznych.
Pierwszy rz¹d sformowa³ dr Ba Maw, zokcydentalizowany Birmañczyk z doktoratem z Bordeaux, demagog o sympatiach socjalistycznych, dawny obroñca Saya Sana. Stworzy³ on koalicjê z Indusami
i Karenami, co nie przyda³o mu sympatii spo³ecznej – by³ traktowany
w du¿ej mierze jako rz¹d marionetkowy w rêkach Brytyjczyków i wielkiego biznesu nadal rz¹dz¹cego krajem. Jednak¿e nie mo¿na odmówiæ temu rz¹dowi dobrych chêci, choæ jego zamiary zderza³y siê
z tward¹ rzeczywistoœci¹. Wykorzystali to Brytyjczycy przeciwni reformom, przeciwnicy polityczni Ba Maw, tacy jak U Saw, oraz nacjonalistyczni thakinowie. Ci ostatni przez ca³y rok 1938 („rok walki”)
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organizowali niemal nieustanne demonstracje, zamieszki, strajki, a od
sierpnia 1938 r. zainicjowali now¹ falê powszechnych protestów. Ostatecznie doprowadzili do upadku rz¹du Ba Maw 12 stycznia 1939 r.
Ustawa Rz¹du Birmy jest bardzo wa¿nym etapem w budowie nowoczesnego pañstwa w Birmie. Po raz pierwszy stworzono parlamentarny system rz¹du, oparty na modelu Westminsterskim, umo¿liwiaj¹c udzia³ birmañskim politykom w sprawowaniu w³adzy. Dawa³o to
mo¿liwoœæ stworzenia ewolucyjnego modelu rozwoju kraju, opieraj¹cego swoj¹ praworz¹dnoœæ na coraz szerszym samorz¹dzie samych
Birmañczyków. Jednym s³owem – by³a to szansa na to, by Birma
posz³a drog¹ podobn¹ do tych kolonii, które z czasem przejê³y zachodni system demokracji parlamentarnej (oczywiœcie po swojemu go
przekszta³caj¹c) i skutecznie zdo³a³y siê rozwin¹æ, a nawet osi¹gn¹æ
sukces we wspó³czesnym œwiecie. Niestety, Birma nie sta³a siê Indiami, Tajlandi¹ czy Malezj¹. Nawet zreformowane pañstwo kolonialne nie by³o uznawane za w³asne. A¿ do koñca panowania brytyjskiego spo³eczeñstwo widzia³o swoje pañstwo w dawnej monarchii,
z czasem idealizowanej i wrêcz fetyszyzowanej. To do monarchii i zreinterpretowanych wzorców przedkolonialnych odwo³aj¹ siê narodowcy, którzy pokonaj¹ zwolenników demokracji parlamentarnej i narzuc¹ swoje wzory pañstwowoœci.
Reformy demokratyzacyjne, wprowadzane przez Brytyjczyków,
chocia¿ zmierza³y w dobr¹ stronê, przysz³y zbyt póŸno i nie zdo³a³y
zaszczepiæ w kulturze politycznej Birmy wzorców demokracji parlamentarnej. Politycy reprezentuj¹cy tê drogê przegrali walkê o rz¹d
dusz z nacjonalistycznymi thakinami. Jednak nie znaczy to, ¿e brytyjska idea kontrolowanego przekazywania niepodleg³oœci i samorz¹dnoœci Birmie musia³a zakoñczyæ siê klêsk¹. Przewagê thakinów mo¿na by zneutralizowaæ, ich samych pozamykaæ w wiêzieniach, a do
zmian ewolucyjnych doprowadziæ si³¹. Jednak na zmiany te zabrak³o
czasu. Na przeszkodzie stanê³a druga wojna œwiatowa.
Podsumowanie ruchu narodowego
Lata trzydzieste by³y okresem formowania siê polityki birmañskiej,
który odcisn¹³ œlad na ca³ej jej dwudziestowiecznej historii. Najwa¿104
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niejsz¹ d³ugofalow¹ konsekwencj¹ radykalizuj¹cego siê ruchu narodowego w latach trzydziestych by³ fakt zapuszczenia korzeni przez
silny birmañski nacjonalizm etniczny, oparty w znacznym stopniu na
idei buddyjskiej i birmañskim jêzyku, który nie mia³ potrzeby liczyæ
siê z mniejszoœciami. Tym samym w latach trzydziestych ziarna przysz³ego konfliktu etnicznego w Birmie zosta³y zasiane. Jeœli dorzuciæ
do tego wp³yw ówczesnych œwiatowych -izmów, których echa dociera³y do Birmy, to powstanie obraz kraju w przededniu wybuchu,
gdzie kolejne grupy d¹¿y³y do starcia, a nie do kompromisu, i gdzie
dominowa³y emocje, a nie pragmatyzm.
Ten powsta³y w latach trzydziestych etniczny nacjonalizm birmañski jest równie¿ praprzyczyn¹ póŸniejszych rz¹dów junty wojskowej.
Struktury ery kolonialnej: armia, policja, s³u¿ba cywilna oraz s¹downictwo by³y bardzo s³abe i niezdolne do skutecznego zarz¹dzania
wieloetniczn¹ i wielokulturow¹ Birm¹, co sprawi³o, ¿e nowo narodzona niepodleg³a Birma posiada³a s³abe dziedzictwo instytucjonalne,
któr¹ to pustkê zape³ni³a wkrótce armia. Armii uda³o siê to uczyniæ
g³ównie ze wzglêdu na ten¿e etniczny nacjonalizm birmañski, który
wyklucza³ nie tylko Indusów, ale i mniejszoœci zamieszkuj¹ce Birmê.
To zaœ uniemo¿liwi³o rozwój szerszej to¿samoœci (jak chocia¿by w Indonezji), która mog³aby wch³on¹æ w siebie inne mniejsze etnie/nacje.
Przeciwnie, to ten birmañski nacjonalizm etniczny doprowadzi³ do
nieustaj¹cej wojny domowej, wzrostu znaczenia armii i jej dominacji
w polityce birmañskiej.
Podsumowanie kolonializmu
Patrz¹c z punktu widzenia czysto ekonomicznego, otwarcie Birmy
na œwiat, którego dokonali Brytyjczycy, by³o korzystne. Jednak zyskali
na tym g³ównie Brytyjczycy i inni obcokrajowcy. Z perspektywy Birmañczyka kolonializm, owszem, usun¹³ wiele krzywd dawnego systemu i wyzwoli³ wolnoœæ gospodarcz¹ ludzi, ale jednoczeœnie podkopa³ wszystkie najwa¿niejsze elementy struktury spo³ecznej. Uczyni³
ludzi (na chwilê) bogatymi, ale zabra³ im pañstwo i ich œwiat. To
wszystko dzia³o siê wszak¿e stopniowo i ludzie, którzy szybko docenili
now¹ wolnoœæ i p³yn¹ce z niej korzyœci materialne, dopiero z czasem
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zorientowali siê, co stracili. Wczeœniej mieli swoje pañstwo, pe³ne wad,
niesprawiedliwoœci i okrucieñstwa w³adców, lecz ono, choæ biedne
i niedoskona³e, by³o w³asne. Teraz na jego miejscu obcokrajowcy
stworzyli „brytyjskiego Lewiatana” – organizm znacznie bardziej wydolny, skuteczny i sprawny, ale reguluj¹cy wszystko na cudz¹ mod³ê
i wkraczaj¹cy we wszystkie sfery ¿ycia ludzi. Kolonializm zniszczy³
porz¹dek spo³eczny i doprowadzi³ do atomizacji spo³eczeñstwa, coraz
bardziej bezbronnego wobec potêgi si³ rynkowych. Wpadaj¹cy w d³ugi Birmañczycy tracili ziemiê i pracê, biednieli i stawali siê coraz bardziej wykluczeni, podczas gdy wzrastaj¹cy element obcy tworzy³ mieBudynek klubu brytyjskiego w Katha, mieœcie, w którym s³u¿y³ jako policjant
George Orwell i gdzie rozgrywa siê akcja jego powieœci Birmañskich dni

szankê ludzi niemaj¹cych ze sob¹ nic wspólnego, z wyj¹tkiem chêci
zysku – „spo³eczeñstwo pluralistyczne”. Kolonializm brytyjski doprowadzi³ do sytuacji, któr¹ Furnivall podsumowa³, pisz¹c: „Anglia otworzy³a Birmê dla œwiata, ale nie otworzy³a œwiata przed Birm¹. Birmañczyk zosta³ skazany na prowadzenie bardzo skromnego ¿ycia,
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jego religia i kultura uleg³y degradacji, a on nie móg³ ju¿ sprawowaæ
funkcji spo³ecznych, handlowych i przemys³owych, które niegdyœ sta³y przed nim otworem [...] Birmañczycy zostali uwiêzieni w umieraj¹cej cywilizacji”37.
Najwiêkszym zarzutem wobec Brytyjczyków jest to, ¿e nie rozumieli tego, i¿ jeœli dany system spo³eczny dzia³a dobrze w Europie
albo Ameryce, to nie znaczy, ¿e zadzia³a równie¿ w takim kraju, jak
Birma. Te same wartoœci i rozwi¹zania, które w jednym kraju prowadz¹ do rozkwitu i rozwoju, w innym doprowadzaj¹ do upadku i tragedii. Kolonialna Birma sta³a siê lekcj¹ pogl¹dow¹ tego, do czego
Birmanka pochodzenia indyjskiego

prowadzi narzucanie innym si³¹ w³asnych wzorców. Niestety, wydaje
siê, ¿e ma³o kto z tej lekcji do dziœ skorzysta³.
Najbardziej straci³a na tym wszystkim Birma. Poniewa¿ to kolonializm doprowadzi³ do upadku Birmañczyków i wyhodowa³ obc¹
37

37 J.

Furnivall, Colonial Policy..., s. 202, 299.
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nadstrukturê: pañstwo-Lewiatan, to birmañski ruch narodowy od pocz¹tku rodzi³ siê w opozycji do niego. Jednak zrozumia³a niechêæ do
rozwi¹zañ politycznych wdra¿anych przez Brytyjczyków prze³o¿y³a
siê równie¿ na odrzucenie wzorców gospodarczych. Wszystko, co
stworzyli Brytyjczycy, by³o z³e, a wiêc kapitalizm per se równie¿. A to
z kolei doprowadzi³o, w d³u¿szej perspektywie, do przyjêcia socjalistyczno-autarkicznego systemu spo³ecznego, którego skutki okaza³y
siê jeszcze gorsze. Birmañczycy spadli z deszczu niesprawiedliwoœci
i biedy kolonialnej pod rynnê autarkicznej nêdzy i beznadziei.

Od okupacji japoñskiej
do niepodleg³oœci (1942–1948)

Druga wojna œwiatowa sta³a siê drugim okresem formatywnym
polityki birmañskiej, po latach trzydziestych. W ogniu wojny wyros³o
pokolenie przywódców, które da niepodleg³oœæ Birmie. Okupacja japoñska zmiot³a pañstwo kolonialne, lecz cena by³a wysoka: wojna
ca³kowicie wyniszczy³a kraj, doprowadzi³a do militaryzacji polityki
birmañskiej, rozpalaj¹c konflikty etniczne, które nie ucichn¹ a¿ po
dzieñ dzisiejszy.
W przededniu wojny
Ostatnie lata przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej by³y niezwykle burzliwe w polityce birmañskiej. Radykalizuj¹cy siê ruch thakinów z demonstracjami, strajkami i protestami zdominowa³ obraz ¿ycia politycznego kraju. Zajêta nim, s³abn¹ca w³adza kolonialna nie
zauwa¿y³a, i¿ na horyzoncie pojawi³ siê przeciwnik, który wkrótce
sprzymierzy siê z thakinami i doprowadzi do koñca panowania brytyjskiego w Birmie – Japonia.
Japonia by³a zainteresowania zdobyciem Birmy przede wszystkim
ze wzglêdu na prowadz¹c¹ przez ni¹ 1100-kilometrow¹ tzw. Drogê
Birmañsk¹, zbudowan¹ w niezwykle trudnych warunkach na pograniczu chiñsko-birmañskim (190 km drogi w samej Birmie), przez któr¹ ci¹gnê³o zaopatrzenie dla wojsk Czang Kaj-szeka. Kolejnym powodem planowanej inwazji by³y bogactwa naturalne Birmy – drewno,
ropa naftowa i cyna, które mia³y zasiliæ gospodarkê japoñsk¹. Najwa¿niejszym jednak¿e powodem ataku na Birmê by³y Indie. Maj¹c
Birmê, Japonia stawa³a u bram Indii, a nadzieja na to, ¿e inwazja na
Bengal szybko doprowadzi do wybuchu ogólnoindyjskiego powstania
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przeciwko Brytyjczykom, a w konsekwencji upadku Imperium Brytyjskiego, by³a w Tokio ¿ywa.
Inwazjê poprzedzi³o kilka lat przygotowañ wywiadowczych. Kierowa³ nimi pu³kownik Keiji Suzuki, „japoñski Lawrence z Arabii”, który
wiedzia³, jak zdobyæ miejscowe serca: chodzi³ ubrany w tradycyjny
birmañski strój i rozpuszcza³ plotki, i¿ jest zaginionym synem ksiêcia
Myinguna, starszego brata ostatniego króla – Thibawa, a wiêc prawowitym nastêpc¹ tronu. To w³aœnie „Suzuki samozwaniec” doprowadzi³
do sojuszu Japonii z thakinami1. Gdy latem 1940 r. Brytyjczycy zaczêli
seriê aresztowañ najwa¿niejszych polityków birmañskich, Aung San
Aung San w mundurze japoñskim

wymkn¹³ siê z kraju na norweskim statku i pop³yn¹³ do chiñskiego
Amoy (obecnie Xiamen) znajduj¹cego siê w rêkach japoñskich. Do
dziœ istniej¹ sprzeczne Ÿród³a na temat powodu jego podró¿y. Wed³ug
jednych mia³ siê skontaktowaæ z Komunistyczn¹ Parti¹ Chin, wed³ug
innych, co bardziej prawdopodobne – z Japoñczykami. On sam twierdzi³, ¿e by³ otwarty na ka¿d¹ formê wspó³pracy. Ta ostatecznie nast¹1

W stronê Japonii zwracali siê równie¿ politycy parlamentarni (w 1939 r. dosz³o do sojuszu Ba Maw
i thakinów pod nazw¹ Bloku Wolnoœci, który po raz pierwszy po³¹czy³ te skrzyd³a ruchu narodowego).
Wœród nich najwiêkszego pecha mia³ U Saw, krótkotrwa³y nastêpca Ba Maw, który zosta³ przez
Brytyjczyków w przededniu wojny profilaktycznie zes³any do Ugandy. Tam spêdzi³ ca³¹ wojnê.

1
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pi³a z Japoni¹: Aung San zosta³ znaleziony przez tajn¹ policjê Kempeitai
i 12 listopada przewieziony do Tokio. Tam, przebywaj¹c pod czujnym
okiem Suzukiego, opracowywa³ plany antybrytyjskiego powstania
w Birmie, które mia³o poprzedziæ w³aœciw¹ inwazjê. Odby³ przeszkolenie, ucz¹c siê japoñskiego, ubieraj¹c w kimono i przyjmuj¹c japoñskie
imiê Omoda Monji. Jego fascynacja tym krajem rozci¹gnê³a siê na
panuj¹c¹ w Japonii ideologiê – faszyzuj¹cy nacjonalistyczny militaryzm. Aung San pisa³ w tamtym czasie z zachwytem o pomys³ach
stworzenia „jednego pañstwa, jednego narodu, jednej partii i jednego
przywódcy” oraz „nonsensach indywidualizmu”2.
Po pobycie w Japonii zosta³ wys³any do Birmy, gdzie incognito
szykowa³ dywersjê oraz odnalaz³ dawnych towarzyszy. Z japoñsk¹
pomoc¹ w ci¹gu kilku tygodni wyselekcjonowana przez niego grupa
30 osób wymknê³a siê z Rangunu na bêd¹c¹ w japoñskich rêkach
wyspê Hajnan, gdzie odby³a surowe przeszkolenie wojskowe w najlepszym duchu japoñskiego militaryzmu. Nauczyli siê tam systemu srogich kar i œcis³ej lojalnoœci do prze³o¿onych, tego, ¿e nigdy nie nale¿y
dzia³aæ samodzielnie ani kwestionowaæ rozkazów dowódców oraz zawsze stawiaæ armiê ponad wszystko. Szkolenie stanie siê dla wielu
z nich pocz¹tkiem prawdziwego wejœcia w politykê, a jeden z trzydziestu towarzyszy, Ne Win3, wspomni po latach, ¿e to ono zrobi³o z niego
mê¿czyznê. Owe wzorce japoñskiej wojskowoœci wp³yn¹ mocno na
charakter polityki birmañskiej: stan¹ siê w³aœnie tymi, do których nawi¹¿e Ne Win, tworz¹c birmañsk¹ armiê, i w pewnym sensie ich duch
jest obecny po dzieñ dzisiejszy. Nie zmieni³o siê na przyk³ad has³o
armii, przejête wówczas: „jedna krew, jeden g³os, jedno dowództwo”.
26 grudnia 1941 r. w Bangkoku towarzysze, wykonuj¹c stary wojskowy rytua³ braterstwa broni: thway thauk (wypicia swojej krwi),
przysiêgli sobie wieczn¹ lojalnoœæ i oddanie sprawie niepodleg³oœci
Birmy. Temu drugiemu idea³owi nie sprzeniewierzyli siê, nad pierwszym w œwietle póŸniejszych wydarzeñ lepiej spuœciæ zas³onê. 28 grudnia 1941 r. formalnie inaugurowali Birmañsk¹ Armiê Niepodleg³oœciow¹ (BIA), pierwsz¹ od czasów upadku królestwa birmañsk¹ si³ê zbroj2

Maung Maung, Aung San of Burma, Hague 1962, s. 89.
W³aœciwie Shu Maung – podobnie jak inni szkoleni na Hajnanie przybra³ pseudonim. Ne Win – znaczy
„jasne s³oñce” i pod tym imieniem œwiat pozna przysz³ego dyktatora Birmy.

2
3

3
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n¹. Trzy dni póŸniej pierwsze jednostki BIA zaczê³y przenikaæ do kraju
razem z japoñsk¹ armi¹, entuzjastycznie witane przez Birmañczyków
i milcz¹co przez mniejszoœci etniczne. Dla Birmy zaczê³a siê druga
wojna œwiatowa.
Okupacja japoñska (1942–1945)
Brytyjczycy byli ca³kowicie nieprzygotowani na atak. Brak im by³o
rezerw oraz planów obrony, a co gorsza totalnie zawiód³ wywiad,
niebêd¹cy w stanie ustaliæ niczego, co dzia³o siê za tajsk¹ granic¹.
Most na rzece Kwai. Widok
wspó³czesny

Cmentarz poleg³ych ¿o³nierzy brytyjskich pod Rangunem
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Dopiero po ataku na Pearl Harbor poproszono o posi³ki z Singapuru.
Wsparcie zaoferowa³ równie¿ Czang Kaj-szek – i jego dwie armie by³y
jedynymi, które rzeczywiœcie dotar³y do Birmy, có¿ jednak z tego, skoro
zamiast pomagaæ Brytyjczykom zosta³y przez Japoñczyków zdziesi¹tkowane, a wracaj¹c, skupi³y siê na rabowaniu i paleniu kacziñskich
wsi. Natomiast obiecane brytyjskie posi³ki rzucone zosta³y na obronê
Singapuru (te¿ daremn¹, swoj¹ drog¹) – Birma by³a mniej wa¿na.
W samym kraju Brytyjczycy ponosili klêskê za klêsk¹. 64 tys.
¿o³nierzy japoñskich zajê³o tylko piêæ miesiêcy przegnanie 30 tys. si³
brytyjsko-indyjskich. Wycofuj¹ce siê wojska kolonialne stosowa³y taktykê spalonej ziemi – niszczono wszystko, co mia³o jak¹kolwiek wartoœæ: mosty, rafinerie, elektrownie, drogi, parowce, koleje .Te ostatnie
odbudowali lub zbudowali na nowo jeñcy alianccy, w tym s³awn¹ „kolej
œmierci” prowadz¹c¹ z Tajlandii do Birmy przez most na rzece Kwai4.
Wycofywanie siê Brytyjczyków, opisywane we wspomnieniach ich
uczestników (w tym m.in. Ewy Curie, córki Marii Sk³odowskiej-Curie)
jako „wstyd, hañba i tchórzostwo”, przejdzie do historii pod eufemicznym mianem „najd³u¿szego odwrotu” wojsk brytyjskich w dziejach5.
Brytyjski odwrót milknie jednak przy indyjskim exodusie. Indusi
w Birmie, jako „wspó³kolonialiœci”, mieli siê czego baæ. Pe³n¹ liczbê
emigrantów szacuje siê od oko³o 100 tys. do 350 tys. W sumie Birmê
w trakcie ca³ej wojny opuœci³o oko³o pó³ miliona mieszkañców. W wyniku indyjskiego exodusu rozpad³a siê w du¿ej mierze administracja
pañstwowa – uciekali urzêdnicy, lekarze, policjanci. Ich tragediê po
latach przejmuj¹co opisa³ Amitav Gosh w sadze Szklany pa³ac, bêd¹cej
dla literatury dalekowschodniej mniej wiêcej tym, czym dla rosyjskiej
jest Wojna i pokój.
Birmañskie d¹¿enia niepodleg³oœciowe
Dla Birmañczyków inwazja japoñska by³a niczym innym, jak tylko
pocz¹tkiem powstania narodowego. Birmañska Armia Niepodleg³oœciowa wkroczy³a na tereny Tenasserim razem z wojskami japoñskimi.
4

4
5

5

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ ofiar tej budowy stanowili jeñcy azjatyccy.
Wiêcej: T. Carew, The Longest Retreat. The Burma Campaign 1942, London 1969.
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BIA rzadko walczy³a z wrogami. Ta „pstrokata zbieranina cz³owieczeñstwa”6, jak wyrazi³ siê historyk Paul Webb, zachowywa³a siê raczej jak banda, zabijaj¹c cywilnych Chiñczyków czy Indusów, pal¹c
wsie kareñskie i morduj¹c ich mieszkañców. Mimo to (a mo¿e dziêki
temu?) wyzwala³a w birmañskim narodzie powszechny entuzjazm jako pierwsza birmañska formacja wojskowa od pó³wiecza.
Po odwrocie wojsk brytyjskich BIA dosta³a zgodê na tworzenie
administracji w wyzwolonych wioskach, co sprawi³o, ¿e „okres miêdzy styczniem a czerwcem 1942 r. by³ pierwszym od ponad 50 lat,
w którym ¿adna obca si³a nie kontrolowa³a Birmy”7. Jednak¿e thakinoOddzia³y BIA w Palaw, luty
1942 r.

wie, poza sfer¹ symboliczn¹ (zmiany nazw ulic i budynków), okazali
siê s³abymi rz¹dz¹cymi, niezdolnymi do utrzymania porz¹dku, co
nadrabiali brutalnoœci¹. Rezultatem tego by³a rosn¹ca anarchia na
prowincji, to zaœ sk³oni³o Japoñczyków do zorganizowania w³asnej
bezpoœredniej administracji wojskowej, co zmieni³o charakter ich w³adzy z nadzorczej (jak planowa³ Suzuki, który zosta³ odwo³any z Birmy
6

P. Webb, The Peackock’s Children. The Struggle for Freedom in Burma 188–present, Bangkok 2009,
s. 87.
7
7 D.H. Guyot, „The Political Impact on the Japanese Occupation”, Yale 1966, s. 129–130, niepublikowana praca doktorska.
6
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w czerwcu 1942 r.) na bezpoœredni¹, imperialn¹ okupacjê, znacznie
dro¿sz¹ i nios¹c¹ d³ugofalowe konsekwencje.
Odsuniêcie thakinów od w³adzy sprawi³o, i¿ zwrócili siê oni do
nowo powstaj¹cej armii: pocz¹tkowo Armii Obronnej Birmy (BDA),
stworzonej 26 sierpnia 1942 r., a nastêpnie przemianowanej 16 wrzeœnia 1943 r. na Birmañsk¹ Armiê Narodow¹ (BNA).
W tej bêd¹cej pod dowództwem Aung Sana, przeszkolonej przez
Japoñczyków, formacji wykszta³ci³o siê silne poczucie wspólnej to¿samoœci, które d³ugofalowo doprowadzi do zmiany stron przez thakinów.

Japoñczycy, tworz¹c na nowo administracjê, oparli siê na grupie
dawnych birmañskich urzêdników kolonialnych na czele z Ba Maw,
ongiœ pierwszym premierem kolonialnym, który utworzy³ Rz¹d Prowincjonalny. Birmañska autonomia by³a czystym mitem. U Nu po
latach wspomina³, ¿e wiêksza czêœæ jego pracy jako cz³onka tego rz¹du
polega³a na wysy³aniu telegramów gratulacyjnych do innych marionetkowych rz¹dów azjatyckich.
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Mimo marionetkowego statusu nacjonaliœci nie tracili nadziei na
uzyskanie niepodleg³oœci. Japoñczycy siê zgodzili na to, maj¹c nadziejê,
¿e danie niepodleg³oœci Birmie przyspieszy wybuch powstania w Indiach. 1 sierpnia 1943 r. promulgowano now¹ konstytucjê, wzorowan¹
na konstytucji Meiji z 1889 r., tworz¹c urz¹d dyktatora (adipati; tytu³
ten t³umaczy siê równie¿ jako generalissimus), który z poœpiechem zaj¹³ Ba Maw. Ponoæ Japoñczycy chcieli na jego miejsce Aung Sana, ale
nie imponowa³ prezencj¹ ani strojem, znacznie gorzej wiêc nadawa³
siê na marionetkê ni¿ obyty i obeznany z manierami œwiatowej polityki Ba Maw (te kulturowe braki uratuj¹ polityczn¹ karierê Aung Sana,
gdy¿ po wojnie Ba Maw jako ikona kolaboracji sta³ siê politycznie skoñczony). Mimo to Aung San zosta³ numerem dwa – ministrem wojny
(pozycja ministra wojny stanie siê od tej pory drug¹ najwa¿niejsz¹
w pañstwie – i tak pozostanie praktycznie a¿ po dzieñ dzisiejszy).
Ba Maw 1 sierpnia 1943 r. og³osi³ formaln¹ niepodleg³oœæ pañstwa
o nazwie „Bama”, z Rangunem jako stolic¹, nazwan¹ formalnie „Królewskim Rangunem” (lub „Królewsk¹ Stolic¹ Rangunem”) – Naypyidaw Yangon. Chocia¿ zdawano sobie sprawê z iluzorycznoœci tej niepodleg³oœci, to i tak wyzwoli³a ona ogromn¹ radoœæ. Dorothy Guyot
pisze nawet o „dominuj¹cej atmosferze millenarystycznej”8. Jednak,
mimo og³oszenia niepodleg³oœci, rz¹d birmañski nadal pozostawa³
pod „czu³¹ opiek¹” japoñsk¹, a wszystkie najwa¿niejsze decyzje i tak
podejmowa³ japoñski doradca wojskowy. Warto tu zacytowaæ wspomnienia U Nu: „Przez rok mojej pracy jako ministra spraw zagranicznych za³atwi³em trzy sprawy: z³o¿enie oficjalnego przeproszenia za
jakieœ przekroczenie ze strony ¿o³nierza birmañskiego, przeprowadzenie pertraktacji w sprawie aresztowania Birmañczyka oskar¿onego o udzia³ w spisku przeciwko Ba Maw oraz ustalenie kolejnoœci
protokolarnej w zwi¹zku ze œlubem córki Ba Maw”9.
Budowa tatmadaw
Utworzenie Armii Obronnej Birmy (BDA) w sierpniu 1942 r. wyznacza wa¿n¹ zmianê w myœleniu thakinów. Zrozumiawszy, ¿e bez8

8
9

9

Tam¿e, s. 159.
U Nu, Burma Under the Japanese, Rangoon 1954, s. 205.
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poœredniego celu, jakim jest niepodleg³oœæ, nie da siê uzyskaæ od razu,
Aung San i inni liderzy wyznaczyli sobie bardziej pragmatyczne cele:
stworzenie i utrzymanie w³asnej armii i ochronienie jej, jak to tylko
mo¿liwe, od japoñskiego nadzoru. Od tej pory podstawowym celem
Aung Sana i innych thakinów bêdzie zbudowanie armii i ochrona swoich ludzi. To im siê w du¿ej mierze powiod³o poprzez umiejêtn¹ reorganizacjê wojska i jego birmanizacjê w duchu narodowym oraz fakt,
¿e Japoñczycy mieli inne wa¿niejsze zmartwienia na g³owie.
Od tej pory tatmadaw – armia, zaczê³a wykszta³caæ coraz bardziej
jednocz¹ce poczucie to¿samoœci jako armia narodowa oraz jako kluczowa instytucja wy³aniaj¹cego siê narodu birmañskiego (z którego
to poczucia narodzi siê póŸniej przekonanie o w³asnej niezbêdnoœci
dla pañstwa i koniecznoœci zaanga¿owania siê w politykê). Bêdzie to
mia³o odzwierciedlenie w nowej nazwie armii, przyjêtej we wrzeœniu
1943 r.: Birmañska Armia Narodowa (Bamar Tatmadaw). To BNA
ustanowi „szko³ê budowania narodu”, opart¹ na etnicznym nacjonalizmie birmañskim.
Armia birmañska sta³a siê jedynym instytucjonalnym filarem w³adzy w okupowanej Birmie, kontrolowanym przez thakinów. Dwie pozosta³e to administracja prowincjonalna, bêd¹ca w rêkach dawnych
biurokratów kolonialnych oraz rz¹d marionetkowy, reprezentuj¹cy
starsze pokolenie polityków birmañskich, z Ba Maw na czele. Tym
samym pod okupacj¹ japoñsk¹ wykszta³ci³ siê trójpodzia³: najstarsi
politycy birmañscy z doœwiadczeniem parlamentarnym okresu kolonializmu rz¹dzili pañstwem, administracj¹ regionaln¹ zawiadywali byli
urzêdnicy kolonialni, a m³odzi thakinowie, odsuniêci od bezpoœredniej
w³adzy, otrzymali armiê. Niewykluczone, ¿e gdyby te trzy segmenty
w³adzy uda³o siê zintegrowaæ politycznie, to wiod¹ca rola armii w powojennej polityce birmañskiej nie zaistnia³aby10.
Czêsto podkreœla siê, i¿ najwa¿niejszym nastêpstwem okupacji
japoñskiej by³o wprowadzenie ducha militaryzmu japoñskiego w szeregi armii birmañskiej, co zdecydowa³o o dominacji si³ zbrojnych w relacjach pañstwo–spo³eczeñstwo w powojennej Birmie. Jednak¿e rów10

Callahan, Making Enemies. War and State Building in Burma, Cornell 2004. Z tej ksi¹¿ki
pochodzi wiêkszoœæ materia³ów, na których siê opiera³em, opisuj¹c historiê tatmadaw do 1962 r.

10 M.
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nie dalekosiê¿nym nastêpstwem okupacji by³ fakt, ¿e wyraŸny podzia³
Armii Birmañskiej na „nas” i „ich” sprawi³, i¿ pod tê drug¹ kategoriê
podpad³y prawie wszystkie mniejszoœci etniczne zamieszkuj¹ce „tereny wy³¹czone”, na których Japoñczycy nie sprawowali bezpoœredniej kontroli, co tylko pog³êbi³o podzia³y11. Same mniejszoœci zreszt¹
w trakcie wojny wspiera³y aliantów i ich oddzia³y dywersyjne (np.
Chinditów)12, w zamian za obietnicê wdziêcznoœci po wojnie. Czêsto
wyœwiadcza³y im wielkie przys³ugi, czego najlepszym dowodem by³
bitny lud Kaczinów. Owi „birmañscy Gurkhowie” – jak zaczê³o siê ich
zwaæ – stworzyli bardzo skuteczn¹ partyzantkê. Mówi³o siê, ¿e na
Kaczin w trakcie drugiej wojny œwiatowej

11
11 Wkroczenie BIA na tereny etniczne spowodowa³o genezê trwaj¹cego po dzisiejszy dzieñ konfliktu
centrum–peryferie. Birmañczycy mordowali m.in. Karenów i palili ich wsie, na co ci odpowiedzieli
partyzantk¹ (i wspieraj¹c aliantów). W ten sposób „nienawiœæ wla³a siê w serca pobratymcze” i po
dzisiaj w nich trwa.
12
12 Najs³ynniejszy oddzia³ specjalny w dziejach drugiej wojny œwiatowej, Chindici, nazwany tak na czeœæ
mitologicznego birmañskiego lwa (w³aœciwie leogryfa) chinthe, bêd¹cego symbolem opieki, którego
nazwê Brytyjczycy Ÿle wymówili. Oddzia³ zosta³ stworzony przez gen. Orde Wingate’a, birmañskiego
odpowiednika Lawrence’a z Arabii, s³awnego nie tyle z umiejêtnoœci, ile z ekscentryzmu (nierzadko
chodzi³ nago, a jak ju¿ by³ ubrany, to nosi³ wokó³ szyi sznurek z cebulami i czosnkiem, które podjada³
ze smakiem; swoim ¿o³nierzom w przerwach miêdzy bitwami cytowa³ Arystotelesa i Listy œw. Paw³a,
choæ trudno ustaliæ, czy go s³uchali, a jeœli nawet – to czy rozumieli). Chindici zadali Japoñczykom
spore straty, przede wszystkim podbudowuj¹c s³abe morale wojsk alianckich w pierwszym okresie
wojny.
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jednego zabitego Kaczina przypada 25 ¿o³nierzy japoñskich. Gdy pewnego dnia genera³ Stilwell zapyta³ siê jednego z Kaczinów, sk¹d wiedz¹, ¿e zabili dok³adnie tylu a tylu wrogów, ten œci¹gn¹³ z pleców
bambusowy kosz i otworzy³ go: w œrodku znajdowa³y siê odciête uszy
japoñskich ¿o³nierzy. „Podziel przez dwa” – powiedzia³13. Trudno siê
zatem dziwiæ, ¿e wzbudzali w Japoñczykach strach.
Niestety, Kaczinowie, Karenowie i inne mniejszoœci przekona³y siê
po wojnie o tym samym, co pewne œrodkowoeuropejskie narody –
a mianowicie, ¿e Brytyjczycy chêtnie obiecuj¹ i jeszcze chêtniej korzystaj¹ z pomocy wojskowej tych, którym stworzyli nadziejê, ale gdy
przychodzi do spe³nienia obietnic, umywaj¹ rêce. Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ uboczn¹ wojny by³ fakt, ¿e walki odbywa³y siê wzd³u¿ linii
etnicznych/narodowoœciowych z mniejszoœciami popieraj¹cymi Brytyjczyków z jednej strony a Birmañczykami popieraj¹cymi Japoñczyków z drugiej. Nie odmieni³a tego póŸniejsza zmiana frontu przez
Birmañczyków.
Antyjapoñski ruch oporu
Pocz¹tkowo, po inwazji, nastroje spo³eczne w Birmie by³y bliskie
euforii – oczekiwano, ¿e Japoñczycy bêd¹ wyzwolicielami. Delikatnie
mówi¹c – pomylono siê. Japoñczycy stali siê dla Birmañczyków tym,
czym Sowieci dla Polski w 1945 r. – owszem, wyzwolili miejscowych
od jednego okupanta, lecz sami szybko zmienili siê w kolejnego.
Japoñczycy próbowali podtrzymaæ te nastroje, podkreœlaj¹c, i¿ te¿
s¹ Azjatami, buddystami i przez to „braæmi”. Jednak ich czyny œwiadczy³y o czymœ innym. Obiecana wolnoœæ nie nadesz³a, a swobody
obywatelskie zosta³y ukrócone. Okupacja kraju ³¹czy³a siê z bezwzglêdn¹ eksploatacj¹. Co gorsza, Japoñczycy traktowali Birmañczyków protekcjonalnie i z pogard¹. We wspomnieniach U Thanta czytamy: „jak to siê sta³o, ¿e Japoñczycy, jedni z najbardziej kulturalnych,
cywilizowanych i uprzejmych ludzi, przemienili siê w aroganckich
13

13 Warto

jeszcze dodaæ, ¿e taka dok³adna buchalteria pozwala³a oszacowaæ kwoty nale¿ne Kaczinom
za ich walkê. A Amerykanie p³acili im, co nale¿y podkreœliæ wielkimi literami, w OPIUM. B. Lintner,
The Rise and Fall of Communist Party of Burma, New Heaven 1990, s. 69–87.
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i brutalnych panów?” . Szczególnie upokarzaj¹ce by³o to, i¿ Japoñczycy mieli zwyczaj bicia po twarzy za najdrobniejsze uchybienie,
nawet za krzywy uœmiech. Mia³o to tak piorunuj¹cy skutek, ¿e po
dzisiejszy dzieñ ¿aden rodzic w Birmie nie uderzy swego dziecka
w twarz. To rozczarowanie Japoñczykami da³o podstawy do niezwyk³ej wolty politycznej, jaka stanie siê wkrótce udzia³em nacjonalistów.
Pocz¹wszy od nieudanej ofensywy japoñskiej na Indie w marcu
1944 r., Brytyjczycy zaczêli braæ górê. W listopadzie 1944 r. 14 armia
pod dowództwem gen. Slima przekroczy³a Czinduin, a w styczniu
1945 r. – Irawadi. Na prze³omie kwietnia i maja pad³o Mandalaj, zaWzgórze Mandalaj

pamiêtane g³ównie ze wzglêdu na heroiczny i skuteczny szturm Gurkhów na Wzgórze Mandalajskie. Japoñczycy bronili siê jeszcze w Forcie Dufferin, czyli dawnym pa³acu królewskim, co spowodowa³o jego
doszczêtne zniszczenie – z wyj¹tkiem kilku pagód i jednego klasztoru
nic nie pozosta³o po dawnej stolicy Mindona15. Wiêcej szczêœcia mia³
14
14 Cyt. przez Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps, A Personal History of Burna, New York
2009, s. 235.
15
15 Jako swoisty chichot historii lub jak powiedzieliby Birmañczycy – karmê – mo¿na za to wymieniæ
fakt podawany przez Thant Myint-U, a mianowicie, ¿e w walkach o Fort Dufferin w marcu 1945 w
Mandalaj zgin¹³ niejaki kapitan Basil Hamilton-Temple Blackwood, wnuk tego¿ Dufferina. Zosta³ on
zabity prawie dok³adnie w tym samym miejscu, w którym jego dziadek 60 lat wczeœniej obali³
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Rangun, który po japoñskiej ewakuacji 22 kwietnia, zosta³ obrabowany, lecz niezniszczony, i zajêty przez sprzymierzone si³y 3 maja
1945 r. I chocia¿ formalna kapitulacja wojsk japoñskich nast¹pi³a dopiero 24 wrzeœnia w Rangunie, to zwyciêstwo aliantów od wiosny
1945 r. by³o ju¿ pewne.
Nie jest jasne, kiedy thakinowie po raz pierwszy zaczêli rozwa¿aæ
zwrócenie siê przeciwko Japonii. Poczynaj¹c od grudnia 1943 r., Aung
San zacz¹³ wysy³aæ tajnych wspó³pracowników, by nawi¹zali kontakt
z aliantami i otrzymali od nich broñ. W 1944 r. utworzyli oni wraz
z komunistami (oraz innymi oddzia³ami antyjapoñskimi) tajny sojusz
przeciwko Japonii pod nazw¹ Organizacja Antyfaszystowska (AFO),
a od 19 sierpnia 1945 r. – Antyfaszystowska Liga Wolnoœci Ludu
(AFPFL – w skrócie Liga, na czele z Aung Sanem), a nastêpnie przeszli na stronê aliantów.
Rodz¹cy siê opór przeciwko Japonii zdawaæ siê bêdzie czynnikiem
³¹cz¹cym wielu przeciwników politycznych (nale¿y pamiêtaæ, ¿e ruch
thakinów nigdy nie by³ jednorodny; w trakcie wojny jedyn¹ birmañsk¹
grup¹, jaka nie splami³a siê wspó³prac¹ z Japoñczykami, by³a Komunistyczna Partia Birmy, CPB) wokó³ jednej sprawy – co nie wyst¹pi³o
nigdy wczeœniej i ju¿ siê nie powtórzy³o. Ta wspólna walka by³a typowym rozwi¹zaniem tymczasowym. By³ to przede wszystkim taktyczny
sojusz ró¿nych grup, które, gdy tylko osi¹gnê³y swój cel, od razu
skoczy³y sobie do garde³.
Z kolei wœród aliantów istnia³ wyraŸny podzia³ stanowisk w sprawie birmañskich nacjonalistów. Rz¹d kolonialny na wychodŸstwie
w indyjskiej Œimli, na czele z gubernatorem Dorman-Smithem, traktowa³ ich jak zdrajców i nie chcia³ s³yszeæ o wspó³pracy. Przeciwnego
zdania byli wojskowi na czele z g³ównodowodz¹cym Dowództwa Azji
Po³udniowo-Wschodniej (SEAC)16, lordem Mountbattenem. Oni widzieli korzyœci we wspó³pracy z nacjonalistami, przede wszystkim
w szybszym pokonaniu przeciwnika. Mountbatten uznawa³ wspó³prabirmañsk¹ monarchiê i zes³a³ króla na wygnanie „tak jakby duch Thibawa uzna³, ¿e nale¿y wyrównaæ
rachunki z rodzin¹ dawnego wicekróla”, tam¿e, s. 238.
16
16 W³aœnie wtedy po raz pierwszy u¿yto okreœlenia Azja Po³udniowo-Wschodnia, które po wojnie
przyjê³o siê jako okreœlenie ca³ego regionu, wypieraj¹c mniejsze i bardziej nacechowane znaczeniowo
pojêcia typu Indochiny.
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cê z thakinami za mniejsze z³o – alternatyw¹ by³a koniecznoœæ walki
z nimi w polu. A poza tym rozumia³ kluczowe znaczenie Aung Sana
w polityce birmañskiej, czego odciêci od œwiata w Œimli kolonialiœci
w rodzaju Dorman-Smitha nie byli w stanie poj¹æ. Wreszcie Mountbatten, jako prawdziwy arystokrata, nie mia³ oporów przed tym, by
rozmawiaæ z ka¿dym miejscowym przywódc¹, nawet o pochodzeniu
ch³opskim, podczas gdy wywodz¹cy siê g³ównie z klasy œredniej
urzêdnicy kolonialni pe³ni byli klasowych i rasowych uprzedzeñ wobec Birmañczyków.
Przywódcy Organizacji Antyfaszystowskiej (AFO), czyli póŸniejszej Antyfaszystowskiej Ligi Wolnoœci Ludu (AFPFL), zgadzaj¹c siê
na sojusz z Brytyjczykami, równie¿ ryzykowali. Birmañscy nacjonaliœci mieli œwiadomoœæ, ¿e nie rozwi¹zuje to zasadniczej dla nich kwestii – niepodleg³oœci. Przysz³oœæ nie rysowa³a siê jasno, ale „przefarbowuj¹c siê” na antyfaszystów i stawiaj¹c Brytyjczyków przed faktami dokonanymi, mieli szansê na ugranie jak najwiêcej. A co wa¿niejsze – ich dotychczasowa polityka tworzenia armii narodowej przynios³a teraz rezultaty: przestali byæ studentami bawi¹cymi siê w politykê
i paplaj¹cymi na zebraniach. Mieli broñ i wiedzieli, jak jej u¿yæ. W czasie drugiej wojnie œwiatowej wyros³o pokolenie pewnych siebie przywódców narodowych, którzy nie znali innego ¿ycia ni¿ polityka i ¿o³nierka.
Przyjêli oni strategiê udawania do ostatniej chwili lojalnoœci wobec
Japoñczyków. Aung San jeszcze w po³owie 1944 r. otrzyma³ japoñski
tytu³ genera³a (st¹d tytu³, w jakim siê doñ zwracano po birmañsku,
Bogyoke, „genera³”) oraz najwy¿szy order – Gwiazdê Wschodz¹cego
S³oñca z r¹k samego cesarza Hirohito, podczas gdy co najmniej od
grudnia 1943 r. nawi¹za³ kontakty z Brytyjczykami. 22 marca 1945 r.
Aung San zorganizowa³ w Rangunie paradê swoich wyruszaj¹cych
na front ¿o³nierzy, której przygrywa³a japoñska orkiestra i w której
wziêli udzia³ najwa¿niejsi oficjele japoñscy. Nastêpnie, kilka dni póŸniej, Aung San zebra³ swoje oddzia³y, oœwiadczy³ im, ¿e „s¹ na wojnie”
(tak jakby tego nie wiedzieli), po czym zmieni³ front i zaatakowa³
Japoñczyków. Wybuch jego powstania w Prome i Delcie zmusi³ Japoñczyków do szybszej ewakuacji z Rangunu. 27 marca, dzieñ wolty Aung Sana w 1945 r., jest obecnie œwiêtem narodowym w Birmie,
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Dniem Si³ Zbrojnych (Towhlanyei)17. Sojusz brytyjsko-birmañski sta³
siê faktem.
Patrz¹c na zachowania takich polityków jak Aung San, nale¿y
wystrzegaæ siê europocentrycznej perspektywy. Z niej bowiem wy³ania siê obraz cz³owieka, który najpierw by³ marksist¹-komunist¹,
nastêpnie faszyst¹, by skoñczyæ jako antyfaszysta i demokrata. Najpierw przeciwko Brytyjczykom wspiera³ Japoñczyków, a nastêpnie
odwrotnie. S³owem: w takim ujêciu bêdzie on kilkakrotnym zdrajc¹,
cynicznym politykiem bez zasad, politycznym kameleonem, zmieniaj¹cym strony w zale¿noœci od koniunktury. Tak w³aœnie widzia³a go
Aung San og³asza swoim ¿o³nierzom wymarsz na front

dawna kolonialna administracja brytyjska, z gubernatorem Dorman-Smithem na czele, oraz inny zaprzysiêg³y brytyjski imperialista –
Winston Churchill. To w³aœnie oni nazywali Aung Sana miejscowym
Quislingiem i chêtnie postawiliby go przed trybuna³em wojennym
(dodaj¹c z kolonialn¹ wspania³omyœlnoœci¹, i¿ na jego obronê wziêto
by pod uwagê póŸniejsz¹ s³u¿bê przeciwko Japonii). Tyle tylko, ¿e
tego typu postawa doskonale oddaje stopieñ niezrozumienia i kolonialnej buty Brytyjczyków. Aung San w swoich dzia³aniach kierowa³
17
17 A tak¿e, co podkreœla maj¹cy wyraŸne proarmijne sympatie R.H. Taylor i z czym siê jednak nie
sposób nie zgodziæ, data ta stanowi pocz¹tek dominacji armii jako si³y politycznej w Birmie, ten¿e, The
State In Myanmar, Singapore 2009, s. 237.
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siê zawsze tylko jednym celem – niepodleg³oœci¹ Birmy. Dla osi¹gniêcia tego celu wszystkie kroki by³y dozwolone – w tym sensie rzeczywiœcie reprezentowa³ „cyniczny patriotyzm”18 (jeœli patriotyzm mo¿e byæ cyniczny), obieraj¹cy sprzymierzeñców wed³ug ich przydatnoœci. Korzysta³ z ówczesnych pr¹dów intelektualnych dowolnie i eklektycznie, wybieraj¹c z nich to, co akurat pasowa³o do jego walki – nie
by³ „szczególnie fanatycznym wyznawc¹ ¿adnej ideologii”19. Mówi¹c
leninowskim jêzykiem, jego liczne wolty i zmiany stron by³y po prostu
taktycznymi ustêpstwami, „m¹droœci¹ etapu”.
Aung San by³ politycznym pragmatykiem, realist¹ kieruj¹cym siê
dobrem nadrzêdnego celu, jakim by³a dlañ niepodleg³oœæ Birmy,
i chc¹cym uzyskaæ go za wszelk¹ cenê. Jeœli na tej drodze komunizm
czy faszyzm by³ dobry – nale¿a³o ni¹ iœæ. Gdy zaœ przesta³ byæ korzystny, a sta³ siê balastem – odrzucono go i bez ¿enady nazwano siê
antyfaszystami. Wszelkie -izmy by³y tylko narzêdziami do jednego
celu – niepodleg³oœci. Tego typu postawa wœród bohaterów narodowych ludów walcz¹cych o niepodleg³oœæ i uwolnienie siê od silniejszych mocarstw nie powinna nas dziwiæ – przecie¿ Pi³sudski równie¿ „wysiad³ z czerwonego tramwaju rewolucji na przystanku niepodleg³oœæ”.
Tym samym dosz³o do taktycznego sojuszu miêdzy powracaj¹cymi
si³ami brytyjskimi a birmañskimi nacjonalistami, którzy zmienili nastawienie. Momentami obraz ten oscylowa³ wokó³ groteski albo tragikomedii, gdy do wojsk brytyjskich walcz¹cych z Japoñczykami przy³¹cza³y siê ca³e oddzia³y etnicznych Birmañczyków, nosz¹cych mundury japoñskie i wydaj¹cych rozkazy po japoñsku. Kulminacj¹ tej kuriozalnej konsekwencji sojuszu by³o pierwsze spotkanie Aung Sana
z g³ównodowodz¹cym brytyjsk¹ 14 armi¹, genera³em Slimem, opisane w pamiêtnikach tego ostatniego. Aung San przyby³ do kwatery
g³ównej Slima ubrany w mundur japoñskiego genera³a, z mieczem
u boku, czym zaszokowa³ sztabowców genera³a. Na pytanie Slima, czy
nie ba³ siê podj¹æ takiego ryzyka, przychodz¹c tutaj w takim stroju,
odpowiedzia³ spokojnie, ¿e nie. „Dlaczego?” – dopytywa³ Slim. – „Po18
18 W. Ostasz, Neutralizm powojennej Birmy na tle stosunków z Wielk¹ Brytani¹ i Stanami Zjednoczonymi, „Azja-Pacyfik” 2010, nr 13, s. 82.
19
19 Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 214.
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niewa¿ pan jest oficerem brytyjskim” – odpar³ Aung San i z miejsca
zdoby³ sympatiê genera³a20.
Brytyjskie interregnum (1945–1948)
Wojna mia³a katastrofalne nastêpstwa dla Birmy – kraj zosta³ ca³kowicie zniszczony. Poziom destrukcji by³ najwiêkszy z wszystkich krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej. Wycofuj¹cy siê Brytyjczycy zastosowali taktykê „spalonej ziemi”, podczas gdy Japoñczycy nie przeprowadzili ¿adnej odbudowy. Antyjapoñski ruch oporu w koñcówce wojny zacz¹³ niszczyæ linie komunikacyjne, mosty i porty, by odci¹æ armiê
japoñsk¹. Wiêkszoœæ miast powojennych przypomina³a „sterty gruzów”. Najgorszy los spotka³ Mandalaj, które, niczym Warszawa, praktycznie przesta³o istnieæ. W samym Rangunie po³owa budynków publicznych i handlowych i jedna trzecia mieszkañ zosta³a zniszczona,
a te, które zosta³y, by³y szkieletami, okradzionymi z wszystkiego, co
cenne. Szacowano, ¿e 80 proc. miasta trzeba bêdzie odbudowaæ. Powracaj¹cy Brytyjczycy popisali siê w tych warunkach charakterystycznym dla nich poczuciem humoru, wystawiaj¹c Hamleta w ranguñskim ratuszu w lutym 1946 r.
Na problemy gospodarcze na³o¿y³y siê uœpione przez wojnê konflikty polityczne: byli antyjapoñscy sojusznicy wkrótce zwrócili siê
przeciw sobie. Znikn¹³ wspólny wróg, który jednoczy³ wszystkich,
zmusza³ do umiarkowania i pohamowania swoich ¿¹dañ. W okresie
po drugiej wojnie œwiatowej ¿adna grupa ani ¿aden przywódca nie
zdo³ali ustanowiæ niekwestionowanej w³adzy nad jakimkolwiek znacz¹cym terytorium, zasobami czy ludnoœci¹. Obraz kraju w okresie
miêdzy koñcówk¹ walk a odzyskaniem niepodleg³oœci (i d³ugo póŸniej) to mozaika ró¿nych roszczeñ do w³adzy: gdzie tylko spojrzeæ
pojawiali siê sojusznicy przemienieni we wrogów (a czêsto po pewnym czasie ponownie w sojuszników). Sytuacjê komplikowa³ fakt setek tysiêcy ludzi pod broni¹. Ich obecnoœæ nie przyczynia³a siê do
przywrócenia porz¹dku, lecz wrêcz przeciwnie. Kradzie¿e i bandytyzm osi¹gnê³y bezprecedensowy rozmiar, a „przemoc sta³a siê walut¹
20

20 W. Slim,

Defeat into Victory, London 1956, s. 517–519.
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nie tylko polityki, ale tak¿e gospodarki, g³ównie na skutek powojennych braków i rynkowego parali¿u”21. We wspomnieniach z tamtego okresu czytamy, ¿e „kraj by³ na skraju rebelii”22.
Od pocz¹tku wejœcia aliantów na tereny birmañskie relacje miêdzy
powracaj¹c¹ administracj¹ kolonialn¹ a birmañskim ruchem oporu
by³y napiête. Skutki ich decyzji, co przekonuj¹co odda³a w swojej pracy Mary Callahan, decyduj¹co wp³yn¹ na losy powojennej Birmy –
stan¹ siê „oknem przysz³oœci politycznej Birmy”. Sprzecznoœci miêdzy
nimi ustanowi¹ parametry rozgrywek instytucjonalnych i politycznych, parali¿uj¹cych pañstwo zaraz po odzyskaniu niepodleg³oœci.
Kwesti¹ najwa¿niejsz¹ by³o to, kto bêdzie mia³ broñ, kto bêdzie mówi³
innym, co maj¹ robiæ, i kto bêdzie mia³ w³adzê nad terytorium. Zarówno partyzanci, jak i dawni kolonialiœci próbowali rozbrajaæ siê wzajemnie i tworzyæ w³asn¹ administracjê. Na wsiach dochodzi³o do konfliktów nie tylko politycznych, ale i zbrojnych. W warunkach, w których zachodzi³a walka o w³adzê, a spo³eczeñstwo by³o uzbrojone po
zêby, politycznie zmobilizowane i stoj¹ce w obliczu klêski gospodarczej, pokojowe przywrócenie rz¹dów nie nale¿a³o do zadañ prostych.
Rozwi¹zania, które przyjêto wtedy – bêd¹ce kompromisami ad hoc,
tymczasowymi ustêpstwami i taktycznymi decyzjami – utworz¹ ramy
polityki birmañskiej w zbli¿aj¹cym siê okresie niepodleg³oœci. Walka
polityczna od tej pory bêdzie polegaæ na wskazaniu i zniszczeniu przeciwnika, a nie na wspó³pracy czy szukaniu kompromisu, natomiast
praktyka polityczna powojennej Birmy sprawi, ¿e przemoc stanie siê
jej g³ównym narzêdziem.
Od pocz¹tku nie by³o ¿adnej empatii miêdzy Aung Sanem a by³ym
– i na nowo powo³anym (od paŸdziernika 1945 r.) – gubernatorem
Dormanem-Smithem, który nie móg³ wyobraziæ sobie Birmy bez nadzoru brytyjskiego. To powodowa³o, ¿e by³a administracja kolonialna sta³a siê „najbardziej destabilizuj¹c¹ si³¹ w Birmie”23. Sam Mountbatten musia³ interweniowaæ, by powstrzymywaæ rewan¿yzm dawnej administracji kolonialnej. Wci¹¿ wydawa³o im siê, i¿ s¹ pe³no-

21

Callahan, Making Enemies..., s. 106.
Donnison, The Changing of Kings: Memoires of Burma 1934–1949, London 1985, s. 267.
23
23 M. Callahan, Making Enemies..., s. 90.
21 M.
22

22 F.S.V.
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prawnym rz¹dem. D³ugo budzili siê z tego snu, czego najlepszym
dowodem jest pierwszy oficjalny dokument brytyjski, „Bia³a Ksiêga”
z 17 maja 1945 r., przyznaj¹ca Birmie status dominium we Wspólnocie Narodów w ci¹gu trzech–czterech lat, ale utrzymuj¹ca bezpoœredni brytyjski zarz¹d na „terenami wy³¹czonymi” do czasu, „a¿ ich mieszkañcy zaznacz¹ swoj¹ chêæ po³¹czenia siê z Birm¹ w³aœciw¹” (co
skazywa³o Birmê na absurd polityczno-geograficzny: niepodleg³a Birma otoczona ³ukiem terenów pod panowaniem brytyjskim, ale niemaj¹cych dostêpu do morza). Z ducha tego dokumentu wynika³o, i¿
Birma w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci uzyska niepodleg³oœæ, jedDom Aung Sana w Rangunie

nak¿e nie w chwili obecnej. Ponoæ Dorman-Smith mia³ przeczucie, ¿e
sprawy siê zmieni³y, lecz nie wiedzia³ jak bardzo. Próbuj¹c negocjowaæ ze starymi politykami w stylu U Sawa i ignoruj¹c maj¹cego poparcie spo³eczne Aung Sana poprzez powo³anie do Rady Wykonawczej swoich birmañskich zwolenników, administracja kolonialna pokazywa³a, jak bardzo by³a oderwana od ówczesnych realiów (notabene, Liga w sprawie swego uczestnictwa w Radzie te¿ postawi³a
warunki nie do zaakceptowania). Wydano nawet rozkaz aresztowania
Aung Sana: dopiero genera³ Slim, kieruj¹cy wojskami brytyjskimi
przywracaj¹cymi porz¹dek, a wiêc œwietnie znaj¹cymi nastroje spo³eczne, musia³ im uœwiadomiæ, ¿e aresztowanie Aung Sana oznacza
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koniecznoœæ zamkniêcia ca³ej Ligi i w konsekwencji pewny wybuch
powstania. Kolonialiœci niechêtnie zrezygnowali z pomys³u s¹dzenia
Aung Sana. Administracja kolonialna by³a w stanie poradziæ sobie ze
sporadycznymi wybuchami przemocy i utrzymaæ porz¹dek, ale na
pewno nie st³umiæ ogólnonarodowego powstania (g³ównie ze wzglêdu
na niepewn¹ lojalnoœæ ¿o³nierzy indyjskich, bêd¹cych pod silnym wp³ywem indyjskiego ruchu emancypacyjnego). W³aœnie genera³ Slim by³
tym, który przejawia³ wiêksze zrozumienie dla nacjonalistów birmañskich. W memorandum wys³anym do Kwatery G³ównej, w prostych
¿o³nierskich s³owach chyba najlepiej z wszystkich podsumowa³ postawê Aung Sana i innych nacjonalistów: „szereg motywów sprawi³o,
¿e Birmañska Armia Narodowa przesz³a na nasz¹ stronê, ale nie by³a
to sympatia do Brytyjczyków. M³ody Birmañczyk uznaje nas dziœ za
mniejsze z³o ni¿ Japoñczyka. Jego prawdziw¹ ambicj¹ jest pozbyæ siê
wszystkich obcych w³adców i ustanowiæ birmañski rz¹d dla swojego
kraju”24.
Nie rozumiano tego w Londynie. W szczególnoœci dotyczy³o to
Winstona Churchilla. On równie¿ nie rozumia³ znaków czasu, nazywaj¹c Aung Sana „zdradzieckim przywódc¹ rebeliantów” i pewnie
historia potoczy³aby siê inaczej, gdyby Churchill nie przegra³ wyborów w czerwcu 1946 r. na rzecz Laburzystów Attlee. Nowy premier
brytyjski jako socjalista by³ zdecydowanie bardziej empatyczny wobec
d¹¿eñ emancypacyjnych kolonii wrogich kolonializmowi. Rozumia³,
¿e nie da siê utrzymaæ Imperium Brytyjskiego w takim kszta³cie i mia³
nadziejê na u³o¿enie jak najlepszych relacji z nowo powsta³ymi pañstwami. A poza tym wiedzia³, ¿e Wielkiej Brytanii po prostu nie staæ
ju¿ na kolonie – po drugiej wojnie œwiatowej skarb pañstwa œwieci³
pustkami, a do sp³acenia pozostawa³y gigantyczne po¿yczki wobec
Amerykanów.
Podobnego jak Attlee zdania na temat kolonializmu by³ Mountbatten (dodatkowo, Mountbatten nie przepada³ za gubernatorem Dormanem-Smithem, którego nazywa³ „reakcyjnym t³uœciochem”). Pod
koniec wojny uzna³ on BNA i zaoferowa³ generaln¹ amnestiê oraz
zawar³ porozumienie o w³¹czeniu dawnych si³ BNA (nazwanych teraz
24

24 W. Slim,

Defeat into Victory, s. 97.
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Birmañskimi Si³ami Patriotycznymi, PBF) w sk³ad nowej armii Birmy,
ale jako oddzielne jednostki („dwa skrzyd³a”), co de facto oznacza³o
stworzenie dwóch armii. Jedno tworzyli Birmañczycy, drugie nie-Birmañczycy (g³ównie Karenowie). To porozumienie zosta³o sfinalizowane we wrzeœniu 1945 r. podczas konferencji w Kandy na Cejlonie
(6–7 wrzeœnia 1945).
W warunkach braku stabilnoœci i porz¹dku to w³aœnie kwestia
armii sta³a siê, jak udowodni³a Mary Callahan, spraw¹ kluczow¹ w rozgrywce o przysz³oœæ Birmy. Szczególne nastêpstwa mia³y konsekwencje konferencji w Kandy w sprawie stworzenia de facto dwóch
Kandy na Cejlonie. Widok
wspó³czesny

armii. Ten organizacyjny plan dobrze oddawa³ ówczesn¹ koncentracjê
na dzia³aniach doraŸnych i krótkoterminowych, które w przysz³oœci
doprowadz¹ do wybuchowej sytuacji. Ta struktura okaza³a siê bowiem
nie do utrzymania i to w³aœnie ona przyczyni³a siê do tego, i¿ armia
sta³a siê najwa¿niejszym miejscem politycznej kontestacji w warunkach powojennej Birmy.
Te „dwa skrzyd³a” by³y de facto dwoma ró¿nymi armiami, z innymi
tradycjami i innymi wizjami powojennej Birmy. A to zinstytucjonalizowa³o stworzenie dwóch zupe³nie niespójnych ze sob¹ wizji. Ka¿de
z tych dwóch skrzyde³ uznawa³o swoich odpowiedników za najpowa¿niejsze zagro¿enie dla przysz³oœci Birmy i ka¿de przygotowywa³o
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siê do walki (nacjonaliœci sposobili siê do kolejnego starcia o niepodleg³oœæ, mniejszoœci zaœ – do obrony kolonialnego ancien régime
b¹dŸ te¿ do w³asnej niepodleg³oœci). Mia³o to póŸniej fatalne skutki dla
integralnoœci Birmy.
Droga ku niepodleg³oœci
Brytyjczycy, chocia¿ mieli œwiadomoœæ, i¿ niepodleg³oœæ Birmy
(„na wzór Szwajcarii”) jest nieunikniona, to bynajmniej nie kwapili siê
do jej natychmiastowego uznania. Z kolei Aung San i Liga traktowali
kompromisy z Brytyjczykami jako tymczasowe ustêpstwa. Tak naprawdê interesowa³a ich tylko niepodleg³oœæ, rozumiana jako stworzenie jednej Birmy. Przywódcy narodowi mieli œwiadomoœæ, ¿e wolnoœæ wci¹¿ nie jest za rogiem, a Brytyjczycy mog¹ graæ na czas b¹dŸ
w ostatniej chwili zmieniæ decyzjê. St¹d pozbycie siê ich stanowi³o
priorytet. Chaos gospodarczy i polityczny, który podkopywa³ administracjê Dormana-Smitha, dzia³a³ tym samym na korzyœæ Aung Sana
i Ligi – nale¿a³o wiêc zwiêkszaæ niepokoje, by zdestabilizowaæ rz¹d.
To sprawi³o, i¿ AFPFL przyjê³a taktykê ryzykanck¹, polegaj¹c¹ na
odmowie wspó³pracy z rz¹dem oraz odmowie p³acenia podatków
i sprzeda¿y ry¿u agencjom rz¹dowym. Liga, jak kraj d³ugi i szeroki,
organizowa³a masowe wiece i demonstracje poparcia. Chocia¿ by³y
one pokojowe, to dawa³y wyraŸnie do zrozumienia, ¿e niespe³nienie
¿¹dañ spowoduje wybuch przemocy. Zyskuj¹cy coraz wiêksze poparcie spo³eczne i staj¹cy siê ulubieñcem t³umów Aung San poszed³
krok dalej, tworz¹c ze swoich weteranów z BNA, którzy nie weszli
w sk³ad nowej armii, paramilitarne oddzia³y Organizacji Ludowych
Ochotników.
Eskalacja destabilizacji nie by³a szczególnie trudna w warunkach
dramatycznej sytuacji gospodarczej kraju i s³aboœci pañstwa. W sierpniu 1946 r. dosz³o do strajku generalnego, który sparali¿owa³ Birmê.
W odpowiedzi na to nowy rz¹d premiera Attlee w sierpniu 1946 r.
odwo³a³ zasypuj¹cego Londyn alarmistycznymi depeszami gubernatora Dormana-Smitha: premier Attlee mia³ wtedy wa¿niejsze sprawy
na g³owie, ni¿ zaœciankowa Birma, takie jak bankructwo pañstwa,
Izrael czy Indie, i chêtnie uczyni³ by³ego gubernatora koz³em ofiar130
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nym w³asnego niezdecydowania i braku wizji co do przysz³oœci Birmy.
Attlee, by zacytowaæ taktowny jêzyk Webba, „zacz¹³ postrzegaæ go nie
tylko jako pozbawionego kontaktu z now¹ rzeczywistoœci¹, lecz jako
coœ w rodzaju «starej baby», ci¹gle narzekaj¹cej i robi¹cej awantury
o drobiazgi”25.
Natomiast nowy (od paŸdziernika 1946 r.) gubernator, sir Hubert
Rance, by³ w przeciwieñstwie do Dormana-Smitha ¿o³nierzem, dawnym adiutantem Mountbattena i szybko znalaz³ zrozumienie oraz
wspólny jêzyk z Aung Sanem, a nawet zawar³ coœ w rodzaju przyjaŸni.
Odrzuci³ taktykê braku wspó³pracy swojego poprzednika i przyj¹³ bardziej ³agodne stanowisko. Mia³ œwiadomoœæ, i¿ armia brytyjska nie
zdo³a³aby st³umiæ kolejnego powstania, co pozbawia³o Brytyjczyków
najwa¿niejszego oparcia dla ich rz¹dów kolonialnych w Birmie. Realistycznie oceniaj¹cy sytuacjê Rance (za wskazaniem rz¹du w Londynie)
uzna³, ¿e lepiej siê porozumieæ z Aung Sanem, i doprowadzi³ do stworzenia nowego rz¹du sk³adaj¹cego siê g³ównie z AFPFL. Jak to uj¹³
Hugh Tinker – „polityczna przysz³oœæ zosta³a przes¹dzona na korzyœæ
Aung Sana i AFO/AFPFL”26.
Skutkiem ubocznym tego by³ roz³am miêdzy socjalistami Aung
Sana i komunistami, i to mimo wielu zwi¹zków osobisto-towarzyskich
³¹cz¹cych ich liderów. Sami komuniœci równie¿ siê ze sob¹ pok³ócili
i podzielili na dwie za¿arcie zwalczaj¹ce siê frakcje. Pierwsz¹, bardziej
umiarkowan¹ i liczniejsz¹, by³a Bia³a Flaga pod przywództwem Than
Tuna, stanowi¹ca g³ówny nurt CPB, a drug¹, radykalniejsz¹, Czerwona Flaga pod przywództwem thakina Soe27, który przeszed³ do podziemia.
We wrzeœniu 1946 r. kraj nadal pozostawa³ sparali¿owany kolejn¹
rund¹ strajków i demonstracji. Aung San, który konsekwentnie uznawa³, ¿e bez wzglêdu na wszystko najwa¿niejsza jest niepodleg³oœæ,
wykorzysta³ ten kryzys w celu zdobycia od nowego gubernatora
Rance’a ustêpstw, które przywiod³y go do w³adzy. Ten w zamian za
25

Webb, The Peackock’s Children..., s. 100.
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27 Nazwy Czerwona i Bia³a Flaga narzuci³ sam Soe, który niczym Lenin, choæ mia³ mniejszoœæ, zdo³a³
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odwo³anie strajków nominowa³ Aung Sana na stanowisko doradcy ds.
obrony w Radzie Wykonawczej (co da³o Aung Sanowi wp³yw na armiê). Aung San zosta³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego (by³ nim tytularnie
gubernator Rance), odpowiedzialnym za obronê i sprawy zagraniczne. Poniewa¿ Brytyjczycy ju¿ faktycznie nie ingerowali w pracê Rady
i pozwolili Birmañczykom organizowaæ administracjê wedle w³asnego uznania, to w tym momencie Rada, pomyœlana pierwotnie jako
cia³o doradcze, sta³a siê de facto rz¹dem, Komitet – rad¹ ministrów,
a Aung San faktycznym premierem.
Komuniœci zareagowali na to, oskar¿aj¹c Aung Sana o „zdradê”
i „sprzedanie kraju imperialistom” oraz inicjuj¹c w³asne masowe demonstracje, na które Aung San odpowiedzia³ swoimi. Przywódcy komunistów przecenili swe mo¿liwoœci: byli przekonani, ¿e maj¹ poparcie spo³eczne wiêksze ni¿ rzeczywiœcie mieli i wydawa³o im siê, ¿e
zdo³aj¹ obaliæ formuj¹cy siê rz¹d Ligi czy to masowymi demonstracjami (Than Tun), czy zbrojnie (Soe). W obu przypadkach ostatecznie
ponieœli klêskê. Jednak poczucie niesprawiedliwego „zagarniêcia”
w³adzy przez Ligê doprowadzi³o wkrótce do komunistycznej rebelii –
pierwszej z odnóg wojny domowej w niepodleg³ej Birmie.
Porozumienie Attlee–Aung San (1947)
Popierana przez spo³eczeñstwo Liga dziêki kolejnym ustêpstwom
Brytyjczyków eskalowa³a ¿¹dania, a w razie niespe³nienia warunków
grozi³a wycofaniem swoich reprezentantów z Rady Wykonawczej.
W styczniu 1947 r. Aung San wyruszy³ do Londynu na negocjacje
dotycz¹ce kszta³tu przysz³ej niepodleg³oœci Birmy. Premier Attlee,
który zapewni³, ¿e rozwój polityczny Birmy bêdzie taki sam jak Indii,
by³ gotowy zaakceptowaæ nawet pe³n¹ niepodleg³oœæ Birmy poza Wspólnot¹ Narodów. Jednak¿e z bezpiecznego oddalenia Londynu urzêdnicy ca³kowicie nie doceniali g³êbokoœci resentymentów etnicznych.
Jedynie Churchill, znajduj¹cy siê obecnie w opozycji, ostrzega³ przed
groŸb¹ „ba³kanizacji Birmy” i akurat w tym wzglêdzie wykaza³ siê
znakomit¹ znajomoœci¹ kraju. Sam Attlee, informowany przez gubernatora Rance’a o rozwoju wypadków w Birmie i rosn¹cym poparciu
dla komunistów, wiedzia³, ¿e musi siê porozumieæ z Aung Sanem.
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W³aœnie w Aung Sanie upatrywano nadziei na to, ¿e p³ynne i udane
przejœcie Birmy do niepodleg³oœci stanie siê wizytówk¹ brytyjskiej
dekolonizacji w Azji.
Aung San, który udawa³ siê na Zachód po raz pierwszy, przybywa³
do Londynu w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach i uda³o mu siê wynegocjowaæ bardzo korzystne warunki. Po trwaj¹cych od 13 stycznia negocjacjach, 27 stycznia podpisano dokument nazwany Porozumieniem
Attlee–Aung San, które tak naprawdê zdecydowa³o o rozwoju wypadków politycznych w kraju. Na jego mocy Rada Wykonawcza uznana
zosta³a za rz¹d tymczasowy o statusie dominium, og³oszono jak najszybDelegacja birmañska w Londynie

sze zwo³anie Konstytuanty, która mia³a uchwaliæ konstytucjê zatwierdzon¹ przez brytyjski parlament. Z Konstytuanty mia³ zostaæ wy³oniony birmañski parlament (z dodatkow¹ reprezentacj¹ mniejszoœci etnicznych nominowanych przez gubernatora), który zdecyduje o tym,
czy wstêpowaæ do Wspólnoty Narodów28. W dokumencie nie by³o za
to mowy o ¿adnych osobnych przygranicznych ani wy³¹czonych terenach mniejszoœci (tym samym zrezygnowano z administracyjnego
28
28 Jedn¹ z pierwszych decyzji parlamentu by³o wycofanie siê ze Wspólnoty Narodów. By³ to presti¿owy
cios dla Brytyjczyków, ale dla Birmañczyków wówczas liczy³a siê tylko pe³na niepodleg³oœæ, natomiast
pozostanie we Wspólnocie Narodów oznacza³o koniecznoœæ uznania monarchy brytyjskiego za g³owê
pañstwa.
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podzia³u „dwóch Birm”), jednak zgoda na unifikacjê administracyjn¹
kraju zosta³a obwarowana federalistyczn¹ struktur¹ pañstwa i „dobrowoln¹ zgod¹ mniejszoœci”. Najwa¿niejszym jednak elementem porozumienia by³o stwierdzenie, ¿e Birma ma uzyskaæ niepodleg³oœæ (nie
podano jednak daty). Porozumienie by³o wielkim osobistym sukcesem Aung Sana. Sta³ siê on wtedy wschodz¹c¹ gwiazd¹ polityczn¹ Azji
– cz³owiekiem, który Imperium Brytyjskiemu wyrwa³ niepodleg³oœæ
Birmy. Mia³ wówczas 32 lata. Pó³ roku póŸniej ju¿ nie ¿y³.
Najwiêkszym politycznym wyzwaniem Aung Sana nie byli Brytyjczycy, lecz mniejszoœci etniczne oraz rywale polityczni w kraju, tacy
Aung San w Londynie

jak U Saw, na którego kilka miesiêcy wczeœniej nieznani sprawcy
dokonali zamachu: prze¿y³, ale straci³ oko. Oskar¿y³ wtedy Ligê o zorganizowanie zamachu i czeka³ na okazjê do zemsty. 9 kwietnia 1947 r.
odby³y siê wybory do Konstytuanty, w których Liga zdoby³a 248 z 255
miejsc (komuniœci – 7). Partie U Sawa, Ba Maw i Ba Seina zbojkotowa³y wybory, wiedz¹c, i¿ uzyskaj¹ niewielkie poparcie. Przewodnicz¹cym Konstytuanty zosta³ U Nu. To gremium stworzy³o 15-osobowy komitet w celu napisania konstytucji. 16 czerwca 1947 r. Konstytuanta jednomyœlnie przyjê³a decyzjê o niepodleg³oœci.
Przegrani komuniœci, wiedz¹c, i¿ wybory by³y uczciwe, przeszli do
podziemia, gdzie od 1947 r. zaczê³y z ni¹ walczyæ oddzia³y Birmañ134
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skich Strzelców (element birmañskiego „skrzyd³a” w armii kolonialnej po porozumieniu z Kandy) pod dowództwem pu³kownika Ne Wina. Po raz pierwszy jednostki wojska birmañskiego walczy³y z innymi
birmañskimi ugrupowaniami zbrojnymi. By³ to przedsmak tego, co
wkrótce czeka³o Birmê.
Najwa¿niejszym problemem politycznym, stoj¹cym przed Aung
Sanem, by³o wszak¿e znalezienie porozumienia z mniejszoœciami etnicznymi, które powszechnie obawia³y siê dominacji birmañskiej w powojennym pañstwie, a ich przywódcy zdawali sobie sprawê, i¿ ich
znaczenie zmaleje lub nawet zniknie, jeœli niepodleg³oœæ zostanie osi¹gniêta w imiê birmañskiej pañstwowoœci. Ponadto, a¿ do niepodleg³oœci, niektóre mniejszoœci (jak Karenowie) wierzy³y, ¿e bez wzglêdu na
wynik negocjacji Brytyjczyków z Lig¹ otrzymaj¹ prawo do samostanowienia, a Brytyjczycy o nich nie zapomn¹. Te nadzieje na niepodleg³oœæ/autonomiê by³y g³ówn¹ przyczyn¹ wybuchu konfliktu centrum–peryferie, jaki mia³ wstrz¹sn¹æ niepodleg³¹ Birm¹, a który po
dzisiejszy dzieñ siê tli.
Po powrocie z Londynu Aung San stan¹³ przed najtrudniejszym
zadaniem w swojej politycznej karierze – znalezienia porozumienia
z przywódcami mniejszoœci etnicznych – i wywi¹za³ siê z niego znakomicie.
Druga konferencja w Panglong (1947)
W takich okolicznoœciach w lutym 1947 r. zorganizowano drug¹
konferencjê w Panglong (to w³aœnie ona przejdzie do historii pod mianem Konferencji w Panglong; pierwsza odby³a siê w 1946 r. miêdzy
samymi przedstawicielami mniejszoœci, z przedstawicielami Ligi jako
goœæmi), na której ustanowiono podstawowe zasady powstania niepodleg³ej Birmy: Zwi¹zku (Unii) Birmañskiego. Chocia¿ Panglong nie
obejmowa³ wszystkich ustaleñ i by³ porozumieniem nawi¹zanym tylko z czêœci¹ mniejszoœci etnicznych, stanowi³ fundament nowo powstaj¹cej pañstwowoœci birmañskiej, jakim by³a federalistyczna koncepcja pañstwa. Niestety, fundament ów okaza³ siê byæ bardzo kruchy.
Aung San by³ zdolny do negocjacji z mniejszoœciami, wzi¹³ na siebie ciê¿ar rozmów. Poza obradami samej konferencji udawa³ siê oso135
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biœcie i bez obstawy do chat przywódców mniejszoœci, gdzie do póŸnych godzin nocnych negocjowa³ warunki porozumienia. Po trudnych
negocjacjach ustalono szereg indywidualnych porozumieñ (zarówno
podczas samej konferencji, jak i po jej zakoñczeniu), w których przyznano mniejszoœciom „prawa i przywileje uznane za fundamentalne
w pañstwach demokratycznych”, miêdzy innymi prawo do politycznej
autonomii oraz secesji z federacji, które znalaz³y siê w póŸniejszej
konstytucji przyjêtej 24 wrzeœnia 1947 r.
Zgodnie z konstytucj¹ z 1947 r. w³adza zosta³a podzielona miêdzy
Birmê w³aœciw¹ a krainy mniejszoœci. Zwi¹zek Birmañski mia³ siê
sk³adaæ obok Birmy w³aœciwej, z czterech autonomicznych pañstw
(krain) zwi¹zkowych: Szan, Kaczin, Karenni i Karen oraz Okrêgu
Wydzielonego Czin (podzia³ zosta³ odwzorowany we fladze: du¿a bia³a
gwiazda na czerwonym tle, symbolizuj¹ca Zwi¹zek Birmañski by³a
otoczona 5 mniejszymi wyra¿aj¹cymi krainy autonomiczne). W konstytucji zagwarantowano rozdzielenie religii od pañstwa. Chocia¿ Birmañczycy dominowali w obu Izbach, Birma mia³a mieæ dwuizbow¹
legislaturê, z 125-osobow¹ Izb¹ Narodowoœci oraz 250-osobow¹ Izb¹
Deputowanych. Pañstwa zwi¹zkowe Szanów i Karenni zosta³y ustanowione jako jedyne jednostki z nadzwyczajnym prawem do secesji
(artyku³y 201–206) po okresie dziesiêciu lat (w czym ponoæ wzorowano siê na konstytucji radzieckiej). Birma tym samym stawa³a siê
jedyn¹ by³¹ koloni¹ brytyjsk¹, która zyskiwa³a niepodleg³oœæ z formalnym prawem jednej ze swoich jednostek do secesji. 50-osobowa Rada
Pañstwa, której cz³onkowie zasiadali równie¿ w Parlamencie Zwi¹zkowym (po 25 w ka¿dej Izbie), sta³a siê najwy¿szym cia³em ustawodawczym, ale na poziomie lokalnym 33 dziedzicznych sawbwa utrzyma³o swoj¹ tradycyjn¹ w³adzê. Kaczinowie z kolei mieli porzuciæ prawo do secesji w zamian za nowe Pañstwo Zwi¹zkowe Kaczin, z miastami Myitkyin¹ i Bhamo. Ustanowiono 19-osobow¹ Radê Kaczin, której przedstawiciele reprezentowani byli w parlamencie, ale w samej
Radzie po³owê musieli stanowiæ nie-Kaczinowie. Kaczinowscy duwa,
œladem swoich szanowskich kolegów sawbwa, utrzymali swoje tradycyjne przywileje. Czinowie, którzy zawsze byli sk³onni do kompromisu
i œwiadomi swojego uzale¿nienia gospodarczego od Ministerialnej Birmy, nie dostali ¿adnych przywilejów podobnych do Szanów czy Ka136
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czinów, stworzono z nich jedynie Okrêg Wydzielony Czin. Konstytucja nie obejmowa³a krainy Karen. Kwestiê kareñsk¹, jedn¹ z najtrudniejszych, zostawiono do rozstrzygniêcia po uzyskaniu niepodleg³oœci.
Nie ustalono równie¿ niczego, co dotyczy³o Pao. Monowie i Arakañczycy nie zostali w ogóle uznani za mniejszoœci. Ponadto po Panglong
pozycja Ligi znacznie wzmocni³a siê w oczach brytyjskich – chocia¿
porozumienie to nie obejmowa³o wszystkich mniejszoœci i mia³o wiele
wad, Brytyjczycy traktowali je jako podstawê stosunków centrum–peryferie w Birmie. Od tej pory Brytyjczycy byli wdziêczni Aung Sanowi,
¿e „rozwi¹za³” ten problem i nie musz¹ ju¿ siê nim zajmowaæ
Wiele jednak niekonsekwencji w konstytucji z 1947 r. zosta³o przeoczonych w atmosferze euforii towarzysz¹cej niepodleg³oœci. Chyba
najwa¿niejsz¹ z nich by³a sprzecznoœæ tkwi¹ca w tym, ¿e federalistyczn¹ koncepcjê pañstwa po³¹czono z rzeczywist¹ centralizacj¹ w³adzy.
To zaœ oznacza³o, ¿e jednostki administracyjne mniejszoœci, chocia¿
mia³y autonomiê, jednak nie dysponowa³y prawami ustawodawczymi
i nie mia³y nic do powiedzenia w sprawach podatkowych czy dotycz¹cych finansów pañstwa – od pocz¹tku ca³kowicie zale¿a³y od finansowego wsparcia centrum, które determinowa³o jego dominacjê.
Tym samym by³ to w du¿ej mierze quasi-federalny system, „przypominaj¹cy raczej przynale¿noœæ Szkocji do Wielkiej Brytanii, ni¿ system
polityczny Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych”29.
W ostatecznym porozumieniu zawartym podczas konferencji w Panglong z 12 lutego 1947 r. (obecnie dzieñ ten jest obchodzony w Birmie jako œwiêto narodowe – Dzieñ Unii) 23 przedstawicieli z pañstw
zwi¹zkowych Szanów, Kaczinów i Czinów podpisa³o zgodê na wspó³pracê z rz¹dem przejœciowym. Czterech delegatów kareñskich wziê³o
udzia³ jako obserwatorzy, ale nie podpisa³o dokumentu koñcowego;
dla Karenów wspomnienia wojny by³y zbyt silne, nadzieja na pomoc
Brytyjczyków zbyt du¿a, a przyk³ad powstania s¹siedniego Pakistanu
zbyt kusz¹cy.
Bior¹c pod uwagê wszystkie niedostatki konferencji w Panglong
i maj¹c œwiadomoœæ kruchoœci kompromisu, jaki tam zawarto, trzeba
jednak stanowczo powiedzieæ, i¿ wa¿niejszy od samej litery poro29

29 R.H.

Taylor, The State In Myanmar, s. 229.
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zumieñ by³ tzw. duch Panglong, a wiêc wola wspó³pracy, kompromisu
i porozumienia miêdzy Birmañczykami a mniejszoœciami etnicznymi.
Federalistyczne porozumienie z Panglong jest kamieniem wêgielnym
kwestii etnicznej w Birmie. Dziêki rozs¹dnemu kompromisowi, wynegocjowanemu przez Aung Sana, zyskali wszyscy. Wiêkszoœæ birmañska – gdy¿ wychodzi³a z kolonializmu, odzyskawszy jednolity
kraj o imponuj¹cej powierzchni (drugi najwiêkszy w Azji Po³udniowo-Wschodniej), przypominaj¹cy dawn¹ imperialn¹ potêgê. Mniejszoœci
etniczne – gdy¿ uzyskiwa³y autonomiê i maksimum tego, co w tych
warunkach da³o siê otrzymaæ. Krajem, na którym Birma w pewnym
sensie siê wówczas wzorowa³a, by³a Jugos³awia marsza³ka Broz-Tity.
Porównanie to okaza³o siê z³owró¿bnie prawdziwe: tak jak idea Jugos³awii nie przetrwa³a, znajduj¹c fina³ w etnicznych rzeziach, tak Birmie
nie uda³o siê wykorzystaæ wielkiego osi¹gniêcia Panglongu.
Panglong by³ wielkim sukcesem politycznym Aung Sana i dowodem na to, i¿ mimo m³odego wieku jest on prawdziwym mê¿em stanu.
Jako jedyny do tej pory birmañski polityk rokowa³ nadzieje na rozwi¹zanie politycznego birmañskiego narodowoœciowego wêz³a gordyjskiego. Jego wizja zjednoczonej Birmy z gwarantowanymi prawami mniejszoœci przypomina indonezyjsk¹ „jednoœæ w ró¿norodnoœci”
i dawa³a szansê na stworzenie ponadetnicznej to¿samoœci, tak jak to
siê sta³o w Indonezji.
Niestety, w Birmie wizja ta nie sprawdzi³a siê, nie uda³o siê stworzyæ nowego pojêcia birmañskoœci, wykraczaj¹cego poza birmañsk¹
etnicznoœæ, a wiêc bêd¹cego do zaakceptowania dla mniejszoœci. Zamiast jednoœci nast¹pi³a wojna domowa, Birma pogr¹¿y³a siê na szeœædziesi¹t lat w konfliktach etnicznych, a nacjonalizmy oparte na w¹skim, etnicznym rozumieniu narodu zamiast maleæ i zanikaæ, zdominowa³y jej politykê. Sta³o siê tak z kilku powodów, z których chronologicznie pierwszym by³o zabójstwo Aung Sana.
Zabójstwo Aung Sana (1947)
19 lipca 1947 r., podczas spotkania Rady Wykonawczej w ranguñskim Sekretariacie, piêciu uzbrojonych mê¿czyzn wpad³o do sali obrad
i zaczê³o strzelaæ, zabijaj¹c na miejscu Aung Sana i szeœciu jego mini138
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strów. Tego dnia zgin¹æ mia³ równie¿ U Nu, jednak zabójcy go nie
znaleŸli.
Ten iœcie szekspirowski dramat kraju, który w przededniu swojej
niepodleg³oœci straci³ jej twórcê i niekwestionowanego przywódcê,
stanie siê jednym z najbardziej traumatycznych i dalekosiê¿nych w skutkach wydarzeñ w politycznej historii dwudziestowiecznej Birmy. Do
dziœ pozostaje te¿ tajemnic¹.
Oficjalne œledztwo przeprowadzone po zamachu wskaza³o winnym
U Sawa, którego po szybkim procesie (U Saw nie przyzna³ siê do
winy) powieszono. W¹tpliwoœci wszak pozosta³y, przede wszystkim
Ne Win (po lewej) i Aung San

dotycz¹ce udzia³u Brytyjczyków. Przekonanie o ich domniemanym
udziale by³o tak powszechne, i¿ gubernator Rance wyda³ nawet oficjalne dementi (sic!) zaprzeczaj¹ce udzia³owi rz¹du kolonialnego w zabójstwie. Po latach badacze skazani s¹ wy³¹cznie na hipotezy, g³oszenie
zaœ najró¿niejszych spekulacji o zleceniu, wspó³udziale, inspiracji itp.
przy braku dokumentów i dowodów jest tyle odwa¿ne, co bezkarne30.
30
30 Po dziœ dzieñ jest to ulubiony temat spekulacji, domys³ów i budowania najró¿niejszych, nawet
horrendalnych teorii. Najobszerniejsz¹ i najbardziej dok³adn¹, co nie znaczy, ¿e niepozbawion¹ wad,
prób¹ rekonstrukcji zabójstwa i odpowiedzi na pytanie o zleceniodawców, jest praca Kin Ounga, Who
Killed Aung San?, Bangkok 1993. Oddaj¹c autorowi ogromny szacunek za pracê, któr¹ wykona³, przy
jej lekturze nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ jest on uciekinierem politycznym z Birmy, co nale¿y zawsze
braæ pod uwagê, rozwa¿aj¹c postawione przez niego tezy.
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Zosta³o udowodnione, i¿ z zamachem powi¹zani byli niektórzy oficerowie brytyjscy zamieszani w nielegalny handel broni¹, którzy na
dodatek zaraz po tym opuœcili Birmê. Zabójcy pochodzili z pu³ku
dowodzonego przez Brytyjczyka, którego zastêpc¹ by³ Ne Win. Na
udzia³ tego ostatniego wskazuje siê czasem, podkreœlaj¹c, i¿ miêdzy
Ne Winem, dzia³aj¹cym jakoby zza kulis, a Aung Sanem nie by³o
nigdy g³êbszej wiêzi, a Aung Sana denerwowa³y upodobania Ne Wina
do hazardu i kobiet. Ne Win bez w¹tpienia by³ równie¿ cz³owiekiem,
który d³ugofalowo najbardziej zyska³ na zabójstwie Aung Sana. Ale
okaza³o siê to dopiero czternaœcie lat póŸniej, w 1962 r. W 1948 r.
kariera Ne Wina wcale nie by³a taka pewna, a przejêcie w³adzy przez
wojsko konieczne.
Wina U Sawa wydaje siê co najmniej prawdopodobna, nie sposób
natomiast przekonuj¹co rozstrzygn¹æ, czy dzia³a³ sam, czy z czyjejœ
inspiracji. Jest du¿o logiki w linii obrony, któr¹ przyj¹³, a mianowicie:
wszystkie dowody przeciw niemu œwiadcz¹ o jego skrajnej nieostro¿noœci, by nie powiedzieæ g³upocie. Trudno siê nie zgodziæ, ¿e jak na
cz³owieka próbuj¹cego zdobyæ w³adzê, jego zachowanie by³o zdecydowanie nonszalanckie. Jednak, jeœli weŸmie siê pod uwagê pe³ne przemocy realia polityki birmañskiej, gdzie posiadanie broni i uzbrojonych
ochroniarzy nie by³o czymœ niezwyk³ym, a tak¿e ogromne ambicje
samego U Sawa, przekonanego ponoæ, i¿ teraz jemu zostanie powierzone zadanie sformowania rz¹du, to ³atwiej przychodzi wyobra¿enie sobie, ¿e cz³owiek maj¹cy poczucie krzywdy, odczuwaj¹cy chêæ
zemsty i chory na w³adzê móg³by w drodze po ni¹ pope³niæ tyle nieostro¿noœci.
Oskar¿anie Brytyjczyków o wspó³udzia³ b¹dŸ inspiracje/zlecenie
równie¿ ma solidne podstawy, pod warunkiem ¿e rozró¿ni siê, którzy
Brytyjczycy mieli to uczyniæ. Raczej na pewno nie by³ to rz¹d premiera
Attlee ani gubernatora Rance’a, gdy¿ nie tylko nie mia³ w tym interesu,
ale by³oby to niezgodne z jego dotychczasow¹ polityk¹. Wszak to
Attlee postawi³ na porozumienie z Aung Sanem, maj¹c nadziejê na to,
¿e problem Birmy zostanie szybko rozwi¹zany, a Aung San stanowiæ
bêdzie najlepsz¹ zaporê przed komunistami. Bezkonfliktowe zaœ przekazanie w³adzy sprawi, i¿ Wielka Brytania zachowa wp³ywy w Birmie
i bêdzie mog³a pokazywaæ ten kraj jako ilustracjê swojej udanej deko140
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lonizacji. Zaiste trudno jest zgodziæ siê z logik¹, zgodnie z któr¹ rz¹d
negocjuj¹cy z partnerem (a wiêc uznaj¹cy go oficjalnie), a nawet wspieraj¹cy go polityczne, jednoczeœnie planuje go zabiæ. Nie ¿eby Wielka
Brytania nie by³a zdolna do takich czynów – wszak tytu³ „Perfidny
Albion” nie wzi¹³ siê z pró¿ni – lecz by³oby to wbrew jej interesom,
a przecie¿ to tylko one s¹ wieczne, jak chcia³ ongiœ lord Palmerston.
Du¿o bardziej prawdopodobny wydaje siê udzia³ zwyk³ych Brytyjczyków, kolonialistów z dawnej administracji Dorman-Smitha, a mo¿e
nawet czêœci establishmentu partii konserwatywnej. To dawni kolonialiœci i konserwatyœci nienawidzili Aung Sana jako zdrajcê i „Quislinga”, przez którego utracili kraj, w którym s³u¿yli i z którym siê
przez lata zwi¹zali. To oni pragnêli jego œmierci, gdy¿ – w przeciwieñstwie do laburzystów – sprzeciwiali siê dekolonizacji i chcieli j¹
utrzymaæ. Jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ nawet jeœli kolonialiœci/konserwatyœci ponosz¹ „moraln¹ winê za to zabójstwo” (jak wyrazi³ siê jeden
z laburzystowskich pos³ów w parlamencie brytyjskim), to brak jednoznacznych dowodów na ich udzia³ w zamachu.
Konsekwencje œmierci Aung Sana by³y dla Birmy fatalne. Œmieræ
ta stanie siê jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeñ we wspó³czesnej historii Birmy; zabierze cz³owieka-instytucjê, na którego osobowoœci opiera³ siê ruch narodowy po wojnie i który doprowadzi³ kraj
do niepodleg³oœci, symbolizuj¹c jednoœæ narodow¹. Aung San, twórca
birmañskiej armii oraz niepodleg³oœci kraju, okaza³ siê postaci¹ niezast¹pion¹, by³ jedynym, który potrafi³ utrzymaæ delikatne nici polityki
wewnêtrznej. Z jego œmierci¹ Birma straci³a jedynego polityka, który
widzia³ i rozumia³ niebezpieczeñstwo uczynienia z etnicznoœci i religii
dominuj¹cych wartoœci idei narodowej. Ta œmieræ przynios³a dramatyczne konsekwencje, a kraj pogr¹¿y³ siê w chaosie.
Przera¿enie po œmierci Aung Sana na chwilê pogodzi³o wszystkie
ugrupowania polityczne, ale d³ugofalowo nie powstrzyma³o przemocy,
a wrêcz doprowadzi³o do jej eskalacji. Da³o równie¿ z³y przyk³ad – od
tej pory zabójstwa polityczne stan¹ siê jedn¹ z cech charakterystycznych polityki birmañskiej. Niemal tu¿ po zabójstwie odrodzi³y siê
z ca³¹ jaskrawoœci¹ animozje etniczne i narodowe.
Dla przywódców Ligi najwa¿niejsze by³o uzyskanie niepodleg³oœci
i usuniêcie Brytyjczyków, resztê mo¿na by³o pozostawiæ na póŸniej.
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Okaza³o siê to taktyk¹ fataln¹ w konsekwencjach, a rosn¹ca niechêæ
i brak zaufania miêdzy Birmañczykami a Karenami stanie siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ wybuchu drugiej, wa¿niejszej, odnogi wojny domowej w Birmie – etnicznej. Polityczne reprezentacje Karenów, pozostaj¹ce podobnie jak komuniœci poza g³ównym nurtem polityki birmañskiej, zaczê³y przygotowania do walki o niepodleg³oœæ, tworz¹c
w³asne oddzia³y zbrojne i wierz¹c, i¿ odejœcie Brytyjczyków doprowadzi do birmañskiego ataku na kareñskie wioski.

Podsumowanie
Druga wojna œwiatowa da³a Birmie niepodleg³oœæ, ale jednoczeœnie
zasia³a ziarna konfliktu centrum–peryferie, który sta³ siê g³ówn¹ przyczyn¹ klêski pañstwa birmañskiego w XX w. Japoñczycy, sprzymierzywszy siê z birmañskimi nacjonalistami, doprowadzili do zniszczenia porz¹dku kolonialnego, którego Brytyjczykom nie uda³o siê ju¿
odbudowaæ po wojnie. Jednoczeœnie jednak zniszczyli struktury pañstwa, tworz¹c polityczne vacuum. W³aœnie w nim niepostrze¿enie narodzi siê armia birmañska – pierwotnie si³a, dziêki której Aung San
i jego koledzy doprowadz¹ do odzyskania niepodleg³oœci, ale nastêpnie instytucja, która zdominuje ¿ycie polityczne niepodleg³ej Birmy.
Armia ta, oparta na wzorcach militaryzmu japoñskiego i etnicznym
nacjonalizmie birmañskim, w³aœnie dziêki tym cechom odzyska dla
kraju niepodleg³oœæ, ale jednoczeœnie przez swój unitaryzm i birmanocentryzm uniemo¿liwi stworzenie modus vivendi z mniejszoœciami etnicznymi. Tym samym w sukcesie, jakim by³o odzyskanie wolnoœci,
tkwi³y zal¹¿ki póŸniejszej klêski pañstwowej Birmy.
D³ugofalowym rezultatem drugiej wojny œwiatowej i chaosu powojennego by³o zniszczenie pañstwa jako stra¿nika porz¹dku. Poniewa¿ przed wojn¹ tym porz¹dkiem by³ kolonializm, jego unicestwienie da³o szansê na niepodleg³oœæ Birmy, któr¹ wykorzystano. Si³¹,
która to sprawi³a, by³ etniczny nacjonalizm birmañski. Jednoczeœnie
jednak spowodowa³ on powstanie podzia³u miêdzy Birmañczykami
a mniejszoœciami etnicznymi. Ten sam nacjonalizm, który pozwoli³
Birmie odzyskaæ niepodleg³oœæ, sta³ siê jednoczeœnie nieusuwaln¹
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przyczyn¹ konfliktu centrum–peryferie i doprowadzi³ do wybuchu destrukcyjnej dla pañstwa wojny domowej, trwaj¹cej do dziœ.
Wojenny chaos, przemoc i uczestnictwo zbrojnych band przenios¹
siê na czas powojenny, stan¹ siê znakiem rozpoznawczym polityki
birmañskiej. Militaryzacja ¿ycia politycznego bêdzie w³aœnie obok
zrujnowania kraju, najwiêkszym negatywnym nastêpstwem wojny:
„w polityce birmañskiej po wojnie karabin nigdy nie zosta³ od³o¿ony
na bok”31.
Wojna uniemo¿liwi³a ewolucyjn¹ transformacjê Birmy, która, byæ
mo¿e, zapobieg³aby wielu póŸniejszym konfliktom. Pomog³a oczyœciæ
Pomnik ku czci niepodleg³oœci w Rangunie

pole z konserwatywnych, umiarkowanych i obytych z regu³ami parlamentarnymi polityków, którzy mogliby stanowiæ konkurencjê dla thakinów i lewicy. Japoñska okupacja zniszczy³a reputacjê Ba Maw, a zabójstwo Aung Sana da³o w³adzê tyle chaotycznemu, co charyzma31

31 Thant

Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 258.
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tycznemu U Nu, maj¹cemu wszak¿e zupe³nie inn¹ wizjê pañstwa.
W³aœnie œmieræ Aung Sana bêdzie jednym z kluczowych czynników
przyczyniaj¹cych siê do póŸniejszej klêski Birmy. Byæ mo¿e, jego
przywództwo umo¿liwi³oby Birmie powojenny sukces i zbudowanie
w tym wieloetnicznym pañstwie ponadnarodowej to¿samoœci, tak jak
siê to uda³o w Indonezji. Choæ z drugiej strony, byæ mo¿e, przedwczesna œmieræ, która da³a mu quasi-mityczny status, uchroni³a go
przed polityczn¹ klêsk¹.
Œmieræ Aung Sana w przededniu odzyskania niepodleg³oœci sta³a
siê dla Birmy proroczym z³ym omenem. Jeœli w czymœ racjê mia³
odchodz¹cy kolonialny gubernator Birmy, Dorman-Smith, to w przepowiedni, ¿e „kraj stanie siê wulkanem”. Sam chyba nie przewidzia³
skali tej erupcji – to, co nast¹pi³o w Birmie, to nie by³ polityczny
Wezuwiusz ani nawet nie Pinatubo, lecz istne Krakatau.

„Dekada” demokratyczna
(1948–1962)

Niepodleg³a Birma zosta³a proklamowana 4 stycznia 1948 r. o szczêœliwej astrologicznie godzinie 4.20 rano1. Jednak historia suwerennej
Birmy bynajmniej szczêœliwa nie by³a. Kraj, mimo osi¹gniêcia kilku
znacznych sukcesów przede wszystkim na arenie miêdzynarodowej,
od pocz¹tku by³ rozdzierany przez wojnê domow¹, a próba zbudowania sprawnego organizmu pañstwowego opartego na modelu demokracji parlamentarnej nie powiod³a siê. Mimo dotrzymania obietnicy Aung Sana z Panglong, ¿e prezydentem kraju bêdzie przedstawiciel mniejszoœci etnicznych (pierwszym prezydentem Birmy zosta³
Szan Sao Shwe Thaik), to mia³ on g³ównie funkcjê tytularn¹, nigdy
bowiem nie uda³o siê zrealizowaæ „ducha Panglong”. Postanowienia
konferencji pozosta³y w du¿ej mierze na papierze, a Birmañczykom
nie uda³o siê u³o¿yæ poprawnych relacji z mniejszoœciami. Rezultatem
tego by³ ci¹g³y konflikt centrum–peryferie: wyniszczaj¹ca kraj wojna
domowa, która uniemo¿liwi³a Birmie sukces pañstwowy i doprowadzi³a do przejêcia w³adzy przez juntê wojskow¹ w 1962 r., co zakoñczy³o erê parlamentarn¹ w tym kraju.
Okres 1948–1962 jest w Ÿród³ach i opracowaniach nazywany ró¿nie: „demokratyczny eksperyment”, „era parlamentarna”, „demokracja parlamentarna” itp. £¹czy je podkreœlenie, i¿ by³ to jedyny – jak siê
mia³o póŸniej okazaæ – okres demokratyczny w historii suwerennej
Birmy. I chocia¿ demokracja birmañska by³a, by uj¹æ to maksymalnie
1

Lub raczej, by byæ œcis³ym, najmniej niekorzystnej. Birmañscy astrologowie podkreœlali, ¿e data
og³oszenia niepodleg³oœci Birmy, podobnie jak Indii, by³a wyj¹tkowo niekorzystna i by zneutralizowaæ
z³y wp³yw gwiazd, wybrano godzinê 4.20 rano, jako maj¹c¹ przeciwdzia³aæ fatalnie wybranej ze
wzglêdu na konstelacje gwiazd dacie niepodleg³oœci (podobnie uczynili indyjscy astrolodzy, próbuj¹c
ratowaæ sytuacjê i wyznaczaj¹c niepodleg³oœæ Indii na pó³noc). Patrz¹c na dramatyczn¹ dwudziestowieczn¹ historiê tych pañstw, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e gwiazdy nie da³y siê oszukaæ.

1

145

Birma

¿yczliwie, u³omna, to pójœcie tym tropem zdaje siê zasadne, szczególnie w opozycji do póŸniejszej dyktatury armii. Wydaje siê, ¿e warto
zaproponowaæ nowy termin na okreœlenie tego okresu – „dekada
demokratyczna”. Bo chocia¿ demokracja parlamentarna nie trwa³a
w Birmie przez ca³y okres 1948–1962 (bior¹c pod uwagê fakt istnienia
przerwy na pierwszy zamach stanu armii i rz¹d tymczasowy Ne Wina
z lat 1958–1960), to po odjêciu pó³torarocznego rz¹du Ne Wina wychodzi prawie równo dziesiêæ lat. A co wa¿niejsze, w historii zwyk³o siê
okreœlaæ pewne epoki umownie, w nawi¹zaniu do prze³omowych wydarzeñ, a œcis³ej chronologii – wed³ug tego, na przyk³ad wiek XIX
„zacz¹³ siê” w 1789 r., a „skoñczy³ siê” w 1914. Wed³ug tego wzorca
mo¿na zaproponowaæ wprowadzenie okreœlenia „dekada demokratyczna” w odniesieniu do Birmy z lat 1948–1962.
Rz¹dy premiera U Nu (1948–1958 i 1960–1962)
Osob¹, która przejê³a przywództwo Ligi, a nastêpnie rz¹dy w nowo
powsta³ym pañstwie po zabitym Aung Sanie, by³ jeden z jego najbli¿szych wspó³pracowników, U Nu. By³a to postaæ niejednoznaczna, bez
w¹tpienia charyzmatyczna, pe³na sprzecznoœci i na pewno – barwna.
Urodzony w 1907 r. w rodzinie bogatych sklepikarzy we wsi Wakema ko³o Myaungmya w Delcie, podczas studiów na Uniwersytecie w Rangunie zwi¹za³ siê z ruchem thakinów. U Nu przewodniczy³
Zwi¹zkowi Studentów i da³ siê poznaæ jako aktywny agitator sprawy
narodowej i œwietny mówca, porywaj¹cy t³umy. Podobnie jak inni
thakinowie, fascynowa³ siê marksizmem, próbowa³ przet³umaczyæ
Marksa na birmañski (szybko siê podda³), a swojemu koledze (a po
latach przeciwnikowi politycznemu) Than Tunowi mia³ powiedzieæ:
„ty bêdziesz Leninem Birmy, a ja bêdê Gorkim”2. Kontynuuj¹c to
porównanie, mo¿na stwierdziæ, ¿e mia³ racjê co do Than Tuna, ale sam
sta³ siê raczej birmañskim Kiereñskim.
U Nu mia³ fascynuj¹c¹ osobowoœæ. Przez ca³e ¿ycie ¿y³ skromnie.
Bêd¹c ju¿ premierem, mieszka³ w ogrodowej chatce, przylegaj¹cej do
2

Cyt. za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps, A Personal History of Burna, New York 2009,
s. 268. Pozosta³e przyk³ady równie¿ pochodz¹ z tego Ÿród³a.
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oficjalnej rezydencji, a odchodz¹c z urzêdu w 1958 r. odda³ wszystkie
swoje rzeczy. By³ szczêœliwie ¿onaty z Mya Yi, któr¹ – jeœli wierzyæ
Thant Myint-U (wnukowi przyjaciela U Nu, a póŸniej sekretarza generalnego ONZ, U Thanta) – wykrad³ w nocy z jej domu, wbrew woli jej
ojca, w³aœciciela wiatraka (motorówkê mia³ dostarczyæ U Thant). Mieli piêcioro dzieci, ale w 1948 r. U Nu z³o¿y³ œluby abstynencji seksualnej (nie zachowa³a siê relacja ¿ony na to postanowienie, ale wiadomo,
¿e wiedli ze sob¹ szczêœliwe ¿ycie a¿ do œmierci U Nu).
By³ s³awny z niekonwencjonalnych zachowañ. ¯yczliwy, serdeczny, a nawet – jak sam o sobie powiedzia³ – „zuchwalczy”, by³ „typem

cz³owieka, z którym chêtnie wybierzesz siê na przygodê, bo wiesz, ¿e
bêdzie siê dzia³o”. Za m³odu mia³ upodobanie do cudacznych strojów,
alkoholu, kobiet, pi³ki no¿nej i boksu – a tak¿e do polityki i buddyzmu.
Te ostatnie dwa zostan¹ mu na d³u¿ej. Pisa³ równie¿ sztuki, chcia³
zostaæ dramatopisarzem – przyrównywa³ siê do George’a Bernarda
Shaw (skromny nie by³). Niczym Henry David Thoreau w³asnymi
147

Birma

rêkoma zbudowa³ sobie domek w lesie, ale w przeciwieñstwie do
tamtego pisarzem jednak nie zosta³, choæ równie¿ siedzia³ w wiêzieniu
za bierny opór. Dziêki – jak to uj¹³ Nehru – „promiennej osobowoœci,
wygrywaj¹cej mu wszêdzie przyjació³”, U Nu by³ powszechnie lubiany, choæ nie traktowany do koñca serio. Nazywany „filozofem” i „Don
Kichotem”, sprawia³ wra¿enie „wiecznego ch³opca, który nigdy nie
doroœnie”.
Swoj¹ niezwyk³¹ osobowoœæ U Nu przek³ada³ równie¿ na politykê.
Jego otwartoœæ i szczeroœæ zdumiewa³a rozmówców i tworzy³a niezwyk³¹ dyplomacjê. Amerykanom uzasadnia³ odmowê przyst¹pienia
do zimnej wojny po ich stronie, cytuj¹c s³owa Waszyngtona o „niewpl¹tywaniu siê w sojusze”. Z Churchillem, ponownie premierem Wielkiej Brytanii, wypi³ whiskey na znak „zakopania dawnych animozji”,
chocia¿ by³ ca³kowitym abstynentem. Podczas obiadu z Chruszczowem i ca³ym kierownictwem KC z pasj¹ opowiada³ o tym, jak to jego
rz¹d „pogoni³ komunistów” (Sowieci „oniemieli ze zdumienia”)3. A jednak mimo tych ekstrawagancji U Nu by³ sprawnym i zrêcznym politykiem, a birmañska dyplomacja skutecznie utrzyma³a niezale¿noœæ
Birmy.
Jego osobowoœæ i pogl¹dy wp³ynê³y na politykê przede wszystkim
w jednej kwestii – religii. By³ cz³owiekiem bardzo wierz¹cym i jednoczeœnie tolerancyjnym dla innych wyznañ. Przyk³ada³ wielk¹ wagê do
spraw buddyjskiej wiary, rozumianej jednak na sposób ludowy – pomieszanej z kultem natów i astrologi¹. Jako premier, kilkukrotnie porzuca³ swoje stanowisko i udawa³ siê na medytacjê do klasztoru, co
spotyka³o siê nie tylko ze spo³ecznym zrozumieniem, ale i aprobat¹.
Przyk³ada³ szczególne znaczenie do gromadzenia zas³ug i poprawiania w³asnej karmy, któr¹ w powszechnym mniemaniu mia³ bardzo
dobr¹. Jak pisa³ birmañski historyk Mya Maung, U Nu „pragn¹³ zostaæ budd¹”4 i choæ trudno stwierdziæ, czy mu siê to uda³o, to mo¿na domniemywaæ, i¿ przez zorganizowanie VI Soboru Buddyjskiego
3

Chruszczow – dawny œlusarz – zrewan¿owa³ siê U Nu, gdy podczas swej rewizyty w Rangunie
wytyka³ gospodarzom b³êdy konstrukcyjne w budowie Œwiêtej Jaskini Pagody Kaba Aye, gdzie odby³
siê VI Sobór Buddyjski – co z perspektywy religijnego Birmañczyka by³o podwójnym nietaktem.
4
4 Mya Maung, The Burma Road to Poverty, Westport 1991, s. 74. Nastêpne dwa cytaty równie¿ z tej
pracy.
3
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w 1954 r. (poprzedni by³ za króla Mindona) przynajmniej skutecznie
zagwarantowa³ sobie to, ¿e w nastêpnym wcieleniu nie odrodzi siê
jako szczur.
Jednak osobiste oddanie sprawom wiary przek³ada³ na birmañskie
warunki polityczne, a efekt tych dzia³añ nie by³ ju¿ taki jednoznaczny.
W swoim pañstwowym wsparciu buddyzmu U Nu nawi¹zywa³ do birmañskich królów, a tak¿e do takich nacjonalistycznych dzia³aczy, jak
U Ottama czy Saya San. Polityka pañstwowego wsparcia, a nastêpnie
próba uczynienia z buddyzmu religii pañstwowej mia³a stanowiæ ideologiczn¹ zaporê przed komunizmem, ale jednoczeœnie zantagonizowa³a niebuddyjskie mniejszoœci i pog³êbi³a konflikt centrum–peryferie. Przede wszystkim zaœ stanowi³a zaprzeczenie œwieckiej wizji pañstwa Aung Sana, co w warunkach wielowyznaniowej Birmy by³o jednak rozwi¹zaniem rozs¹dniejszym. By³ równie¿ bardziej prozaiczny
powód wspierania buddyzmu jako religii pañstwowej – w koñcówce
swoich rz¹dów U Nu czu³ coraz wyraŸniejszy „oddech armii” na swoich plecach. Wspieraj¹c buddyzm, co cieszy³o siê wyraŸnym (birmañskim) poparciem spo³ecznym, U Nu chcia³ zastopowaæ rosn¹c¹
rolê wojska. Niestety, nie uda³o mu siê to i ten bardzo popularny
polityk, który „wola³ byæ budd¹ ni¿ premierem”, ostatecznie straci³
w³adzê w 1962 r.
Pyidawtha
Œwiatopogl¹d buddyjski U Nu ³¹czy³ z socjalistycznymi pogl¹dami.
Pocz¹tkowo, jak wielu thakinów, by³ marksist¹ i ³¹czenie tych dwóch
pr¹dów nie wydawa³o mu siê sprzeczne. Zreszt¹ nie tylko jemu, wœród
birmañskiej elity (podobnie jak kambod¿añskiej czy laotañskiej) próby po¿enienia buddyzmu z socjalizmem by³y doœæ powszechne. Jak
stwierdzi³ jeden z wa¿niejszych polityków birmañskich lat piêædziesi¹tych, Ba Swe, „buddyzm jest niemal podobny do marksizmu”5.
Trudno siê dziwiæ socjalistycznym sympatiom wœród elit dekolonizuj¹cych siê krajów, które na w³asnej skórze doœwiadczy³y najgor5

„Teoria marksistowska nie jest antagonistyczna wobec filozofii buddyjskiej. Te dwie s¹, szczerze
mówi¹c, niemal¿e podobne”, U Ba Swe, The Burmese Revolution, Rangoon 1952, s. 13–14, 17.
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szych cech kapitalistycznego imperializmu. W wielu z nich socjalizm
by³ po prostu odmian¹ ruchu narodowego i dziêki niemu odzyska³y
suwerennoœæ. Stanowi³ równie¿ nadziejê na uchronienie kraju przed
nierównoœciami spo³ecznymi i wyzyskiem. Socjalistyczne zasady organizacji spo³eczeñstwa znajdowa³y w Azji zaplecze w miejscowych tradycjach oraz w tysi¹cletnich autorytarnych wzorcach funkcjonowania
pañstwa i spo³eczeñstwa („orientalna despotia”), jak równie¿ w normach moralnych i wartoœciach (np. prymat kolektywu nad jednostk¹). Socjalizm i komunizm „nie wywo³ywa³ wiêc negatywnych skojarzeñ w skali spo³ecznej”6.
Birma nie by³a wyj¹tkiem w skali kontynentu, ale ró¿ni³a siê pod
jednym zasadniczym wzglêdem. Socjalizuj¹cy nacjonaliœci od pocz¹tku mieli w komunistach g³ównego konkurenta politycznego, musieli
siê wiêc od nich odró¿niæ – podj¹æ wyzwanie na niwie ideologicznej.
W warunkach zdecydowanie lewicowych nastrojów spo³ecznych panuj¹cych wówczas w Birmie, jak równie¿ dominuj¹cych wœród dekolonizuj¹cych siê krajów pr¹dów intelektualnych, pe³nych iluzji, z³udzeñ i naiwnego optymizmu komunistycznych koncepcji, jedynym
sposobem by³o nie odrzucenie socjalizmu na rzecz innych, bardziej
skutecznych modeli spo³ecznych, lecz zaadaptowanie go, przyjêcie
w³asnego wzorca. W przypadku Birmy by³a to najpierw Pyidawtha
U Nu, a nastêpnie „birmañska droga do socjalizmu” Ne Wina.
Pyidawtha, czyli dos³ownie „przyjazny kraj” („kraj dobrobytu”),
przyjêta w 1952 r., to wizja pañstwa U Nu, w którym wszyscy mogliby
¿yæ spokojnie i dostatnio. Nie mia³a ona marksistowskiej proweniencji, co zreszt¹ by³o istotnym za³o¿eniem U Nu, chc¹cego, dezawuuj¹c
marksizm i opieraj¹c siê na birmañskich wzorach, oddaliæ zagro¿enie
ideologiczne komunizmu. By³a to krzy¿ówka rozwi¹zañ socjalistycznych i tych z zachodnich demokracji: socjaldemokratyczna wizja pañstwa opiekuñczego ze znacjonalizowan¹, centralnie planowan¹ gospodark¹, opart¹ na sowieckim modelu piêciolatek (w miejscowych
warunkach oœmiolatek) i rz¹dowych komitetach planowania, dzia³aj¹ca jednak w systemie demokracji parlamentarnej. W jej ramach za6
6 K. Gawlikowski, Dwie drogi odchodzenia od komunizmu: Rosja i Chiny, [w:] Rosja – Chiny. Dwa
modele transformacji, pod red. R. Paradowskiego i K. Gawlikowskiego, Toruñ 2001, s. 151.
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inicjowano szerokie programy rozwoju spo³ecznego, szkolnictwa i opieki zdrowotnej. Znacjonalizowano najwa¿niejsze przedsiêbiorstwa do
tej pory pozostaj¹ce w rêkach kapita³u brytyjskiego, co przyczyni³o siê
do tego, i¿ sta³y siê one zale¿ne od subsydiów pañstwowych. Mimo
prób oparcia gospodarki na w³asnej manufakturze nadal pozosta³a
ona w ogromnym stopniu zale¿na od œwiatowej koniunktury ry¿u.
Dopóki jego ceny by³y wysokie, pañstwo by³o w stanie funkcjonowaæ,
a nawet siê bogaciæ, gdy¿ skupowa³o od ch³opów ry¿ za ustalone ceny,
a sprzedawa³o je za rynkowe, lecz gdy w 1958 r. nast¹pi³ spadek koniunktury, prze³o¿y³o siê to na kryzys i upadek rz¹du U Nu. Generalnie poziom ¿ycia birmañskich obywateli w najlepszych okresach lat
piêædziesi¹tych ledwo zbli¿a³ siê do tego z czasów wielkiego kryzysu
lat trzydziestych (jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e wa¿nym czynnikiem to
powoduj¹cym by³y te¿ zniszczenia wojenne).
Birmañskiemu ch³opu niepodleg³oœæ przynios³a wyzwolenie od
indyjskiego w³aœciciela ziemskiego (g³ównie dlatego, ¿e ten ostatni
wyjecha³), a s³aboœæ pañstwa oznacza³a okreœlon¹ dozê niezale¿noœci,
któr¹ czêœci ch³opów uda³o siê wyrwaæ. Jednak upadek gospodarki
i za³amanie siê porz¹dku spo³ecznego zneutralizowa³y te korzyœci –
có¿ z tego, ¿e nie by³o ju¿ czettiara, skoro nie by³o te¿ stabilnie, przez
kraj przetacza³y siê rebelie, a na rynku brak by³o najpotrzebniejszych
towarów. Pañstwu, co prawda, prawie uda³o siê przywróciæ przedwojenny poziom upraw ry¿u, ale w tym celu wskrzeszono kolonialny
system aparatu przymusu poboru podatków. By³o to spowodowane
tym, ¿e trzeba by³o za coœ utrzymaæ pañstwo, jednak ubocznym skutkiem okaza³ siê wzrost poparcia dla hase³ komunistów, g³osz¹cych:
„ziemia dla dzier¿awców”. Ziemia, choæ formalnie, wraz z jej dwukrotn¹ nacjonalizacj¹ (1948 i 1954), nale¿a³a teraz do ch³opów, lecz na
skutek nieudolnej implementacji reformy de facto pozosta³o po staremu. Jedna trzecia ziemi nadal by³a w rêkach w³aœcicieli ziemskich,
a reformy sprzyja³y w³aœcicielom, nie dzier¿awcom. Pañstwo próbowa³o pomagaæ ch³opom poprzez system Pañstwowego Banku Rolnego (SAB), udzielaj¹cego kredyty najbiedniejszym, by nie wpadali
w d³ugi, ale niespójna polityka przyczyni³a siê do wykszta³cenia kolejnej warstwy poœredników, którzy sami spe³niali wymagania konieczne
do otrzymania kredytów z SAB, a nastêpnie odsprzedawali je, z w³as151
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nym zyskiem, biednym ch³opom. Jednak najwiêksze mo¿liwoœci mia³y monopolistyczne praktyki pañstwa w dziedzinie skupu i sprzeda¿y
ry¿u. Ponad 40 proc. dochodów skarbu pañstwa pochodzi³o ze sprzeda¿y ry¿u – i to dobro pañstwa, a nie ch³opa, sta³o siê najwa¿niejszym wyznacznikiem polityki gospodarczej niepodleg³ej Birmy. Pañstwowy monopolista – Zarz¹d Rynku Rolnego (SAMB) ustala³ ceny
skupu ry¿u na najni¿szym poziomie, a nastêpnie odsprzedawa³ je innym krajom na œwiecie po cenach rynkowych. Pañstwo siê bogaci³o,
ale w oczach ch³opa niewiele ró¿ni³o siê od swego kolonialnego poprzednika.
Wieœ birmañska

Lepiej by³o w miastach, gdzie emigracja znacznej populacji indyjskiej znacz¹co zredukowa³a problem bezrobocia wœród proletariatu.
Okres niepodleg³oœci to przede wszystkim pojawienie siê klasy œredniej, zwi¹zanej z pañstwem – birmañska bur¿uazja w du¿ej mierze nie
wykszta³ci³a siê, gdy¿ znaczna czêœæ dzia³alnoœci gospodarczej kraju
pozostawa³a w rêkach pañstwa. Mimo exodusu sporej czêœci Indusów, nadal tylko oko³o 40 proc. wszystkich biznesmenów stanowili
Birmañczycy – reszta to kapita³ obcy (brytyjski, indyjski i chiñski),
wci¹¿ bardzo wp³ywowy. Za to ¿ywio³ birmañski zdominowa³ administracjê pañstwow¹, uprzednio mocno zindianizowan¹ – dla zdecydowanej wiêkszoœci birmañskich mieszkañców miast to pañstwo sta³o
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siê najwa¿niejszym pracodawc¹. To zaœ powodowa³o, ¿e przy ogromnych sieciach patrona¿u, siêgaj¹cych najwy¿szych szczytów w³adzy,
rz¹d, boj¹c siê naruszyæ interesy pracowników bud¿etówki, co mog³oby doprowadziæ do protestów spo³ecznych, mog¹cych go obaliæ, musia³ kupowaæ przychylnoœæ biurokracji, rezygnuj¹c z nak³adania na ni¹
podatków i przeznaczaj¹c sk¹pe rezerwy walutowe na import luksusowych produktów, maj¹cych kupiæ mu spokój spo³eczny.
Pocz¹tkowo jednak, mimo trwaj¹cej wojny domowej, nie by³o Ÿle.
Pomoc zagraniczna i japoñskie reparacje wojenne nap³ywa³y do kraju
(w 1959 r. 70 proc. bud¿etu by³o finansowane z po¿yczek zagraniczMost nad Irawadi ko³o Awy

nych oraz darów), a wojna koreañska, niczym ongiœ wojna secesyjna,
pomog³a odbiæ siê gospodarce: wyœrubowa³a œwiatowe ceny na ry¿,
na czym zyska³a g³ównie Birma (i podobnie jak wtedy, po wojnie,
œwiatowe ceny spad³y, a gospodarka posz³a w dó³). Ruszy³a odbudowa zniszczonego kraju. Kolej znów jeŸdzi³a (choæ nadal plag¹ by³y
ataki komunistycznej partyzantki na poci¹gi), powsta³y nowe szko³y
czy szpitale. Odbudowano most na Irawadi ko³o Awy i rozbudowano
lotnisko w Rangunie, które sta³o siê najwa¿niejszym portem przesiadkowym w Azji Po³udniowo-Wschodniej (z dzisiejszej perspektywy
s³uchanie o czasach, w których do Bangkoku czy Singapuru lata³o siê
przez Rangun brzmi jak historical fiction).
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U Nu’owska Pyidawtha opiera³a siê na zachodnich (g³ównie skandynawskich) wzorcach pañstwa opiekuñczego – oraz na Rooseveltowskim New Deal’u. Niestety, mimo pocz¹tkowych sukcesów, mia³a tyle
wspólnego z rzeczywistoœci¹ tego kraju w latach piêædziesi¹tych, ile
Birma ma ze Skandynawi¹, a U Nu z Rooseveltem. Najwa¿niejszym
powodem klêski tej koncepcji, podobnie jak w ogóle przyczyn¹ upadku rz¹du U Nu i g³ównym czynnikiem klêski powojennej Birmy, by³a
trwaj¹ca nieustannie wojna domowa, o której destabilizuj¹cym wp³ywie, opisuj¹c realia Birmy, nie wolno zapomnieæ nawet na chwilê.
Polityka niezaanga¿owania
Obszarem, gdzie rz¹d U Nu osi¹gn¹³ najwiêksze sukcesy, by³a bez
w¹tpienia polityka zagraniczna. Chc¹c za wszelk¹ cenê obroniæ nowo
odzyskan¹ suwerennoœæ, nawi¹zuj¹c do polityki zagranicznej króla
Mindona, U Nu w rodz¹cej siê „zimnej wojnie” wybra³ „trzeci¹ drogê”.
Dziêki temu Birma sta³a siê jednym z liderów ruchu pañstw niezaanga¿owanych, regionalnym przyk³adem sukcesu – „Jugos³awi¹
Azji Po³udniowo-Wschodniej”. Namacalnym dowodem jej rosn¹cego
znaczenia i docenienia roli, jak¹ odegra³a, by³a nominacja U Thanta
na sekretarza generalnego ONZ w 1961 r.7
Polityka zagraniczna odrodzonego pañstwa rozgrywa³a siê w warunkach szerszych procesów politycznych – rodz¹cej siê zimnej wojny. W niej Birma sta³a siê elementem wiêkszej uk³adanki œwiatowej,
z³apana w sieci interesów czterech najwa¿niejszych pañstw: Stanów
Zjednoczonych, Zwi¹zku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Chin.
Amerykanie d³ugo nie wiedzieli, w jaki sposób traktowaæ emancypuj¹ce siê narody Azji – byli rozdarci. Z jednej strony ruchy wolnoœciowe dobrze wspó³gra³y z koncepcj¹ samostanowienia narodów,
a Amerykanie zawsze przyjaznym okiem patrzyli na narody wyzwalaj¹ce siê z kolonialnego ucisku (pod warunkiem, ¿e by³y to kolonie
obce – jeœli tylko takie ruchy pojawia³y siê w ich posiad³oœciach, bezwzglêdnie je t³umili). Z drugiej nie mogli sobie pozwoliæ na zbytnie
7

O neutralizmie Birmy, por. znakomite opracowanie Wiktora Ostasza, na którym siê wzorowa³em:
ten¿e, Neutralizm powojennej Birmy na tle stosunków z Wielk¹ Brytani¹ i Stanami Zjednoczonymi,
„Azja-Pacyfik” 2010, nr 13, s. 68–89.

7
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antagonizowanie europejskich sojuszników, Azja zaœ, szczególnie Po³udniowo-Wschodnia, nie le¿a³a wœród ich priorytetów. Wreszcie w latach 1946–1947 znaleŸli wyjaœniaj¹c¹ wszystko formu³ê – doktrynê
powstrzymywania. Zgodnie z ni¹ nacjonalistyczni przywódcy azjatyccy stali siê komunistami, a wiêc byli Ÿli, natomiast wszyscy, którzy
z nimi walczyli – dobrzy. Œwiat znów sta³ siê wygodnie czarno-bia³y.
W tym uproszczonym i schematycznym ujêciu nale¿a³o wszêdzie
na œwiecie reagowaæ na ekspansjê komunizmu i powstrzymywaæ wp³ywy radzieckie. Po stracie Chin w 1949 r. i zwyciêstwie komunistów
wietnamskich nad Francj¹ w 1954 r. region Azji Po³udniowo-WschodU Thant, sekretarz generalny ONZ
1961–1971

niej z peryferyjnego sta³ siê dla Stanów Zjednoczonych kluczowy, jako
najbardziej zagro¿ony fragment w „teorii domina” g³osz¹cej, ¿e upadek jednego kraju na rzecz komunizmu poci¹gnie za sob¹ inne, a sformu³owanej w³aœnie na przyk³adzie tego regionu. Birma w tym ujêciu
by³a kluczowym elementem, „tylnymi drzwiami” do Chin i kolejnym
obszarem zagro¿onym opanowaniem przez demoniczny komunizm.
Komuniœci birmañscy tymczasem tak naprawdê zostali pozostawieni sami sobie – zarówno Chiny, jak i ZSRR wspiera³y ich g³ównie
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„bratnio”, czyli s³ownie. Rzeczywistoœæ by³a tym samym dok³adnie
odwrotna do obrazu propagandowego wielkiej komunistycznej konspiracji, tworzonego g³ównie przez Amerykanów. Dla ZSRR Birma
nigdy nie by³a priorytetem, a poza tym jej neutralistyczna polityka by³a
dla Moskwy wygodna: Rangun stawa³ siê wzorem niezaanga¿owanego pañstwa Trzeciego Œwiata, buduj¹cego socjalizm po swojemu.
ZSRR wola³ wspieraæ przywódców typu Nehru, Sukarno czy Nasser,
którzy co prawda walczyli (albo jak Nasser – masakrowali) z rodzimymi komunistami, ale byli antyzachodni, a wiêc per saldo bardziej op³acalni politycznie. Nawet Chiñska Republika Ludowa (a¿ do 1967 r.)
„Teoria domina”. Grafika
z lat siedemdziesi¹tych

nie wspiera³a komunistów birmañskich na szersz¹ skalê, gdy¿ od
czasu polepszenia siê relacji z rz¹dem U Nu traktowa³a ich tylko jako
Ÿród³o nacisku – zreszt¹ KPCh mia³a wa¿niejsze kwestie do za³atwienia, w tym oddzia³y Kuomintangu w Birmie. Uzyskanie takiego
stanowiska Chin by³o jednym z najwiêkszych sukcesów rz¹du Ligi.
Wizyta Ne Wina w Pekinie w 1960 r. zakoñczy³a siê wielkim sukcesem, jakim by³o podpisanie traktatu o nieagresji i uk³adu granicznego.
By³o to istotne osi¹gniêcie, bo wczeœniej Chiny ¿¹da³y 2100 km2 ziemi
uznanej teraz przez Pekin za birmañsk¹. W porozumieniu granicznym
uzgodniono wymianê trzech kacziñskich wiosek, prze³êczy Hpimaw
i regionu Panhung-Panlao w zamian za obszar Namwan (mia³o to
swoje paradoksalne konsekwencje, gdy¿ Kaczinowie poczuli, i¿ dogadano siê ponad ich g³owami, co razem z prób¹ uznania przez U Nu
buddyzmu za religiê pañstwow¹ wkrótce sk³oni³o ich do rozpoczêcia
powstania).
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Zwi¹zek Radziecki nie przejawia³ szczególnego zainteresowania
regionem. ZSRR przyjaznym okiem patrzy³ na kolejne komunistyczne
triumfy, widz¹c w tym dowód na „nieuniknione” zwyciêstwo komunizmu na ca³ym œwiecie, ale nie mia³ tylu œrodków, by wspieraæ bratnie
kraje inaczej ni¿ tylko moralnie. Uwaga kolejnych genseków skierowana by³a w inn¹ stronê. Stalin nie interesowa³ siê zbytnio Azj¹ Po³udniowo-Wschodni¹, podobnie jak Chruszczow, który choæ kilkakrotnie spotka³ siê z U Nu i nawet odwiedzi³ Rangun, podpisuj¹c umowy o wspó³pracy gospodarczej (ry¿ za pomoc rozwojow¹), nie mia³
serca do Azji, traktuj¹c j¹ marginalnie w swoich planach. Jak sam
mówi³ s³owami znamionuj¹cymi prawdziwego mê¿a stanu: „Nie rozumiem towarzyszy z Azji Po³udniowo-Wschodniej, nie umiem wymówiæ ich nazwisk. A w ogóle to nie lubiê Azji, tam jest za ciep³o –
koszula przykleja mi siê do cia³a”8.
Chocia¿ Birma wyzwoli³a siê z brytyjskiego kolonializmu, to nie
znaczy, ¿e Wielka Brytania utraci³a tam wp³ywy. Birma nadal pozostawa³a wa¿na dla brytyjskich interesów w regionie. W warunkach
trwaj¹cej wojny domowej Brytyjczycy uznali za koniecznie wspieranie
rz¹du birmañskiego w walce z komunistami i chêtnie przeoczyli, ¿e
dostarczana przez nich broñ jest u¿ywana równie¿ przeciwko Karenom. Niepodleg³a i stabilna Birma, z wywa¿onym kursem polityki zagranicznej i utrzymuj¹ca dystans wobec Stanów Zjednoczonych i Chin,
by³a jak najbardziej w interesie brytyjskim, co doprowadzi³o do kuriozalnej sytuacji, w której interesy dawnych kolonizatorów i ich niegdysiejszych przeciwników – birmañskich nacjonalistów (którzy czêsto swoj¹ karierê polityczn¹ zaczynali w brytyjskich wiêzieniach) sta³y
siê zadziwiaj¹co zbie¿ne. Najlepsz¹ tego ilustracj¹ by³o wspomniane
spotkanie Churchilla z U Nu.
Z wszystkich mocarstw najwa¿niejsze dla Birmy by³y komunistyczne Chiny. Birma, wciœniêta miêdzy Chiny a Indie, pozostawa³a tam
8
8 Stosunek Chruszczowa do Azji opisuj¹ A. Fursenko, T. Naftali, Tajna wojna Chruszczowa, Warszawa
2007; W. Taubmann, Chruszczow. Cz³owiek i epoka, Wroc³aw 2012. Chruszczow równie¿ nie zyska³
sympatii komunistów birmañskich, przynajmniej tych z Czerwonej Flagi. Za „tajny referat” thakin Soe
nazwa³ Chruszczowa „zdrajc¹”, „renegatem” i... skaza³ go na œmieræ (zaocznie). Soe w ramach kary
oœwiadczy³ równie¿, ¿e zestrzeli ka¿dy radziecki samolot przelatuj¹cy nad jego terytorium, co by³o o
tyle frapuj¹ce, ¿e Czerwona Flaga kontrolowa³a wówczas tylko kawa³ek d¿ungli w Arakanie i nie mia³a
¿adnej artylerii.
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– by u¿yæ kultowych s³ów U Nu – niczym „miêkka tykwa wokó³
kaktusów” bardzo nie chcia³a zostaæ przez nie przek³uta9. Traktowana
przez Chiny zawsze jako w³asna strefa wp³ywów – choæ nigdy najistotniejsza – pojawi³a siê w polityce chiñskiej g³ównie ze wzglêdu na
obecnoœæ oddzia³ów kuomintangowskich, które przegrawszy wojnê
domow¹ w Chinach, wycofa³y siê przez Yunnan, maj¹c nadziejê na
rekonkwistê ojczyzny (o czym dalej). Ich neutralizacja sta³a siê jednym z wa¿niejszych celów Pekinu, a rz¹d birmañski walcz¹cy z komunistami stawa³ siê dla Pekinu „imperialistycznym s³ugusem”. Jednak
pojednawcza polityka Rangunu (Birma by³a pierwszym pañstwem
Z¹b Buddy

azjatyckim, który uzna³ ChRL 16 grudnia 1949 r.) i zmiana konfiguracji na arenie miêdzynarodowej sprawi³y, ¿e Pekin diametralnie zmieni³ kurs. Od po³owy lat piêædziesi¹tych Birma mia³a siê staæ znakiem
rozpoznawczym przyjaznej polityki Pekinu wobec pañstw Trzeciego
Œwiata, czynionej deklaratywnie wed³ug piêciu zasad pokojowego
wspó³istnienia z 1954 r. Birma zyska³a na tym najbardziej w 1960 r.,
gdy Pekin, który w³aœnie udowodni³ Indiom, ¿e te traktowa³y piêæ
9

9

Cyt. za: R. Butwell, U Nu of Burma, Stanford 1963, s.193.
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zasad i zdania o braterskiej przyjaŸni nazbyt dos³ownie, zabieraj¹c im
jedn¹ trzeci¹ Kaszmiru, potrzebowa³ politycznego potwierdzenia dla
w³asnej umiarkowanej polityki i zgodzi³ siê na korzystny dla Birmy
dziesiêcioletni traktat graniczny oraz traktat o przyjaŸni i nieagresji.
Ponadto Pekin, choæ wci¹¿ wspiera³ birmañskich komunistów, traktowa³ owe wsparcie bardziej jako formê nacisku na rz¹d birmañski, ni¿
jako celowe dzia³anie maj¹ce go obaliæ. Rangun zyska³ na przyjaznej
polityce Pekinu równie¿ w wymiarze duchowym: komunistyczne Chiny przekaza³y Birmie na 2500-lecie urodzin Oœwieconego z¹b Buddy,
spe³niaj¹c tym samym marzenie króla Anawrahty, który ongiœ bezskutecznie próbowa³ uzyskaæ ten z¹b od królestwa Nanzhao.
Chocia¿ ³agodna wobec ChRL polityka by³a nominalnie „wypaczeniem” neutralnego kursu i skrzywieniem go na korzyœæ Pekinu, to
trudno odmówiæ mu realizmu i politycznej dojrza³oœci. Chiny by³y
w tym czasie jedynym realnym zagro¿eniem dla m³odej pañstwowoœci
birmañskiej i nale¿a³o uczyniæ wszystko, by niebezpieczeñstwo chiñskiej inwazji oddaliæ. £agodna, a nawet przymilna polityka wobec Pekinu by³a w tej sytuacji najlepsz¹ gwarancj¹ minimalizacji ryzyka –
i op³aci³a siê: Birma uratowa³a niepodleg³oœæ. Dodatkowo zyska³a
os³abienie chiñskiego wsparcia dla miejscowych komunistów, korzystny uk³ad graniczny oraz – bezcenny nie tylko dla U Nu – z¹b
Buddy.
Birmañska polityka zagraniczna premiera U Nu nazywana jest polityk¹ niezaanga¿owania, jak równie¿ neutralizmem10. Jej podstawowym za³o¿eniem by³o bycie neutralnym w zimnej wojnie i utrzymywanie dobrych relacji z wszystkimi najwa¿niejszymi mocarstwami
œwiata. By³a to pragmatyczna koncepcja, opieraj¹ca siê na kompromisach i obliczona na obronienie suwerennoœci i uniemo¿liwienie powtórki z kolonializmu b¹dŸ ingerencji mocarstw w sprawy wewnêtrzne kraju. Dla Birmy w latach piêædziesi¹tych niepodleg³oœæ równa³a
siê jedynie ca³kowitej niezale¿noœci na arenie miêdzynarodowej, poza
uk³adem bloków. U Nu, naœladuj¹c króla Mindona, wysy³a³ równie¿
10

10 W

jêzyku angielskim okreœlenie „neutralizm” nabra³o pejoratywnego znaczenia na skutek s³ów
amerykañskiego Sekretarza Stanu, Johna Fostera Dullesa, ¿e „neutralnoœæ jest niemoralna” (naturalnie
moralna by³a jedynie polityka amerykañska); st¹d te¿ popularniejsze jest stosowanie okreœlenia
„niezaanga¿owanie”.
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studentów na stypendia zagraniczne. Z drugiej strony neutralnoœæ
wpisywa³a siê w szerszy proces „ruchu pañstw niezaanga¿owanych”,
do którego Birma formalnie wst¹pi³a, chocia¿ dopiero w roku 1961.
Wczeœniej U Nu, choæ bra³ aktywny udzia³ w spotkaniach ruchu, to do
niego formalnie nie przystêpowa³, gdy¿ – jakkolwiek nielogicznie by
to brzmia³o z punktu widzenia lingwistycznego – przyst¹pienie do
ruchu pañstw niezaanga¿owanych by³o dlañ inn¹ form¹ zaanga¿owania siê (najs³ynniejszym wydarzeniem tego ruchu by³a konferencja
inicjacyjna w jawajskim Bandungu w 1955 r., na której obok Sukarno
i Zhou Enlaia brylowa³ U Nu, a jej sekretarzem by³ U Thant).
Bandung. Miejsce konferencji za³o¿ycielskiej ruchu
pañstw niezaanga¿owanych

Kieruj¹c siê neutralizmem i d¹¿eniem do równowa¿enia ró¿nych
wp³ywów, w „dekadzie demokratycznej” (1948–1962) Rangun wielokrotnie dokonywa³ wolt. Najlepszym tego dowodem jest stanowisko
Rangunu wobec wojny koreañskiej – U Nu by³ „za, a nawet przeciw”.
Popar³ rezolucjê potêpiaj¹c¹ Pó³nocn¹ Koreê, ale sprzeciwi³ siê uznaniu
ChRL za agresora, a ponadto przyjmowa³ brytyjsk¹ pomoc w ramach
uk³adu Colombo, azjatyckiego „miniplanu Marshalla” (lecz amerykañskiej pomocy Birma siê zrzek³a po wsparciu CIA dla oddzia³ów
Kuomintangu).
W³aœnie pobyt formacji Kuomintangu bêdzie najwa¿niejszym czynnikiem zagranicznym, wp³ywaj¹cym na politykê wewnêtrzn¹ Birmy
w latach piêædziesi¹tych. Wojska KMT traktowa³y terytorium Birmy
jako przyczó³ek do ponownego ataku na Yunnan (czego w latach
160

„Dekada” demokratyczna (1948–1962)

1951–1953 czterokrotnie bezskutecznie próbowali dokonaæ). Pobyt
tych potê¿nych, a niepo¿¹danych goœci, którzy wcale nie kwapili
siê do opuszczenia kraju, zdeterminuje politykê zagraniczn¹ Birmy,
a póŸniej nawet poœrednio przyczyni siê do przejêcia w³adzy przez
juntê wojskow¹ w pañstwie.
Boj¹c siê inwazji komunistów chiñskich w ramach rewan¿u, przywódcy birmañscy robili wszystko, by siê ich pozbyæ – najpierw usi³owali uzyskaæ wsparcie œwiata, ale gdy to nic nie da³o, zwrócili siê ku
jedynemu mo¿liwemu rozwi¹zaniu: rozbudowie armii.
Sprawna polityka zagraniczna nie tylko spowodowa³a, ¿e Birma
by³a jedynym krajem Pó³wyspu Indochiñskiego, któremu niezaanga¿owanie przynios³o sukces i obroni³o jego kruch¹ niepodleg³oœæ,
ale jeszcze dodatkowo przyczyni³a siê do tego, i¿ by³a krajem niezwykle szanowanym na arenie miêdzynarodowej. Aktywna, otwarta i obecna na œwiecie, propaguj¹ca swoje idee i rozpoznawalna, by³a wzorem
dla wielu krajów Trzeciego Œwiata. Na przyk³ad twórca singapurskiego cudu gospodarczego, Lee Kuan Yew, na pocz¹tku swojej kariery
politycznej rzuci³ has³o uczynienia z Singapuru „drugiego Rangunu”
(po szeœædziesiêciu latach dla Rangunu stanie siê drugim Singapurem
jest marzeniem œciêtej g³owy). Natomiast personifikacj¹ ówczesnego
wp³ywu Birmy by³ U Thant, który zosta³ Sekretarzem Generalnym
ONZ w 1961 r. (i pozostawa³ nim przez dziesiêæ lat).
Tym wiêksze póŸniej by³o zdziwienie, ¿e pañstwo to, bêd¹ce regionalnym przyk³adem sukcesu, upad³o tak nisko i stoczy³o siê na samo
dno nêdzy i izolacji. Konwencjonaln¹ odpowiedzi¹, niebior¹c¹ pod
uwagê tego, jak zagraniczny image Birmy niewiele mia³ wspólnego
z trudn¹ sytuacj¹ wewnêtrzn¹, by³o stwierdzenie, ¿e „to udane pañstwo zesz³o na z³¹ drogê” i ¿e wszystkiemu winna jest junta wojskowa,
która doprowadzi³a ten bogaty kraj do bankructwa. I chocia¿ nie da
siê zaprzeczyæ, ¿e birmañscy genera³owie na gospodarce siê nie znali,
to obwinianie junty za ca³e z³o, które spotka³o Birmê, jest ocen¹
uproszczon¹ i nieprawdziw¹. Zamach stanu junty wojskowej nie wzi¹³
siê z pró¿ni, lecz by³ logiczn¹, choæ bynajmniej niekonieczn¹, konsekwencj¹ chaotycznej sytuacji w kraju w latach piêædziesi¹tych. Wtedy w³aœnie, w okresie „demokratycznej dekady”, pojawi³y siê przyczyny wojskowego zamachu stanu z 1962 r.
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Chaotyczna demokracja
Birma w³aœciwie od odzyskania niepodleg³oœci by³a rozdarta licznymi konfliktami, z których maj¹ca wkrótce wybuchn¹æ wojna domowa miêdzy rz¹dem a wieloma jego kontestatorami stanie siê najwa¿niejszym czynnikiem destabilizuj¹cym pañstwo. Mimo wszystko jednak by³ to kraj ¿ywy, dynamiczny, o barwnym, zintegrowanym ze
œwiatem i rozwijaj¹cym siê spo³eczeñstwie, którego perspektywy zosta³y zniszczone przez wojskowy zamach stanu.
Birma lat piêædziesi¹tych to kraj targany konfliktami, zanarchizowany, gdzie prowincja by³a kontrolowana przez mozaikê wszelakich
oddzia³ów i band zbrojnych, których czêsto nie sposób by³o od siebie
odró¿niæ. Ówczesny minister spraw wewnêtrznych w rz¹dzie U Nu,
Kyaw Nyein, stwierdzi³, ¿e „trzystu ludzi pod broni¹ mo¿e wzi¹æ ka¿de
miasto w kraju, z wyj¹tkiem Rangunu”11. W³adza tego ostatniego, po
którym przez spor¹ czêœæ dekady spodziewano siê, ¿e upadnie lada
dzieñ, przypomina³a archipelag w morzu niejasnoœci i chaosu, sprawowa³a jedynie symboliczny i formalny nadzór nad podleg³ym jej
terytorium. W rzeczywistoœci wiele obszarów rz¹dzi³o siê samo, o ile
by³a tam jakakolwiek w³adza – z³oœliwie mówiono, ¿e rz¹d U Nu to
„rz¹d 4 mili”, bo w³aœnie tyle od centrum Rangunu mia³o siê koñczyæ
jego rzeczywiste panowanie.
Rz¹d sk³ada³ siê pocz¹tkowo g³ównie z dawnych thakinów, dobiegaj¹cych teraz trzydziestki (a prawie 40-letni U Nu by³ tutaj prawdziwym nestorem) i maj¹cych nik³e pojêcie o rz¹dzeniu – okupacja
japoñska nie da³a im zbyt wielu okazji do sprawdzenia swoich si³,
a dawne pokolenie wyedukowanych przez Brytyjczyków polityków
parlamentarnych w stylu Ba Maw zosta³o zdyskredytowane. Rzeczywistoœæ szybko udowodni³a thakinom, ¿e pozbycie siê Brytyjczyków
nie by³o automatycznym rozwi¹zaniem wszystkim problemów kraju.
Jednak¿e z czasem thakinowie nauczyli siê sztuki rz¹dzenia, nie daj¹c
odebraæ sobie w³adzy i przejmuj¹c inicjatywê w walce z komunistami
i Karenami. U Nu, wspierany przez swojego sekretarza – U Thanta,
sta³ siê sprawnym i zdolnym politykiem, umiej¹cym przez d³ugi czas
11

11 Cyt.

za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 270.
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³¹czyæ ró¿ne interesy i ³agodziæ sprzecznoœci. Dyplomacja, kierowana
przez Anglobirmañczyka, Jamesa Barringtona, który œci¹gn¹³ resztki
dawnej zanglicyzowanej elity, œwiêci³a sukcesy i by³a wzorem dla s¹siadów.
Jednak sposób rz¹dzenia krajem i jego ogóln¹ sytuacjê polityczn¹
trudno uznaæ za wzór. Podstawowe demokratyczne regu³y prowadzenia polityki nigdy siê w Birmie nie przyjê³y – zosta³y wdro¿one
przez kolonialistów zbyt póŸno i zbyt nieudolnie. Pokolenie thakinów,
które dosz³o do w³adzy, ukszta³towane by³o na wzorcach opozycyjnych do zachodnich, demokracja zaœ tylko przez niewielu z nich by³a
Œródmieœcie Rangunu

uznawana za wartoœæ bezwzglêdn¹. W krytycznej historiografii czêsto
podkreœla siê, ¿e tak chwalona „demokratycznoœæ” Birmy (w odró¿nieniu od póŸniejszego zamordyzmu junty) jest, by to uj¹æ maksymalnie ¿yczliwie: niejednoznaczna. Wszystkie wybory w „demokratycznej
dekadzie”: na prze³omie lat 1951–1952, w roku 1956 oraz w roku 1960
by³y dalekie od standardów demokratycznych.
Niknie to jednak w ogólnym obrazie ¿ycia politycznego tego kraju.
Lektura Ÿróde³ i wspomnieñ z tamtego czasu jest prawdziwie melancholijna i miejscami nasuwa dziwnie znajome skojarzenia. W „demokratycznej dekadzie” birmañskie partie polityczne by³y tak naprawdê komitetami kierowanymi przez intelektualistów z Rangunu,
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którzy rzadko, jeœli w ogóle, konsultowali swoje decyzje z prowincj¹.
Maszyneria polityczna Ligi opiera³a siê w du¿ej mierze na uzyskiwaniu g³osów najbiedniejszych, takich jak uchodŸców z prowincji, którzy
osiedlali siê w miastach, tworz¹c „slumsy ze strzechy” zwane kwet-thit.
To w³aœnie z nich rekrutowali siê cz³onkowie prywatnych armii polityków, zasilali równie¿ szeregi gangów: „wiêkszoœæ lokalnych pos³ów
i szefów partii, podobnie jak przywódców powstañczych, by³a tylko
trochê lepsza od hersztów band zbrojnych”12, a polityczne warcholstwo nazywane w Ÿród³ach anglojêzycznym terminem warlordyzm (war
lord – „pan wojny”) sta³o siê znakiem rozpoznawczym sytuacji wewnêtrznej. Niewiele lepiej by³o w Ÿródle birmañskiej demokracji –
parlamencie. Rz¹dy Ligi, opieraj¹ce siê na kontrolowaniu biurokracji
za pomoc¹ systemu nagród, dop³at i subsydiów oraz przyznawaniu
licencji dla biznesu, polega³y na nieustaj¹cych osobistych targach.
Rozkwita³y sieci wzajemnych zale¿noœci, tworz¹ce piramidalne krzy¿ówki interesów osobistych i pañstwowych (system patrona¿y rozchodz¹cy siê od centrum na prowincjê), rzadko wykraczaj¹cych poza
horyzont dnia codziennego i prawie nigdy niedotycz¹cych dobra wspólnego. Ten miszmasz sprzecznych interesów, ambicji i lojalnoœci by³
utrzymywany (do czasu) dziêki mêczeñstwu Aung Sana i idealizacji
ruchu narodowego oraz charyzmie i popularnoœci U Nu, jak równie¿
sprawnoœci genera³ów, którzy zdo³ali obroniæ jego rz¹d. W momencie
gdy poparcie dla Ligi spad³o – w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych –
nast¹pi³ roz³am, który przyœpieszy³ przejêcie w³adzy przez armiê.
Zwyk³emu Birmañczykowi trudno siê by³o po³apaæ w uk³adach miejscowej polityki. W podziemiu konkurowa³y ze sob¹ komunistyczne Bia³a i Czerwona Flaga, w parlamencie zaœ – Partia Socjalistyczna i Organizacja Ludowych Ochotników, tworz¹ce Ligê, nieustannie siê dziel¹ce i k³óc¹ce. Liga zdominowa³a parlamentarne ¿ycie polityczne kraju,
wch³aniaj¹c s³absze partie, co sprawia³o, ¿e praktycznie nie mia³a
opozycji w parlamencie – ta by³a w podziemiu, czy to w formie pe³zaj¹cych wp³ywów komunistycznych, czy licznych ruchów mniejszoœci etnicznych. Te ostatnie, nie maj¹c nadziei na odpowiedŸ na po12
12 M. Smith, Burma. Insurgency and the Politics of Ethnicity, Dhaka–Bangkok–London–New York
1999, s. 124. To g³ównie na tej pracy opiera³em siê, opisuj¹c wojnê domow¹ w Birmie do 1988 r.
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stulaty, zwraca³y siê przeciwko systemowi parlamentarnemu i walczy³y o swoje prawa zbrojnie, potêguj¹c jeszcze chaos. Ten aspekt
wewnêtrzny polityki birmañskiej by³ w du¿ej mierze ukryty przed
œwiatem zewnêtrznym, który widzia³ tylko lepsz¹ twarz Birmy, a nie
dostrzega³ konsekwencji d³ugotrwa³ych i podkopuj¹cych pañstwo procesów, takich jak tl¹ca siê wojna domowa i pe³zaj¹ca rozbudowa armii,
które ostatecznie rozmontowa³y demokratyczny krêgos³up Birmy.
„Demokratyczna dekada” jest okresem niejednoznacznym, pe³nym sprzecznoœci i niekonsekwencji. Jednak trzeba te¿ wyraŸnie powiedzieæ, ¿e mimo ogromnych problemów spo³ecznych, gospodarUcz¹cy siê mnich

czych i etnicznych, biedy i wojny domowej, by³ to okres pe³en szans
i nadziei. By³ to równie¿ czas otwarcia siê na wp³ywy zewnêtrzne
i integracji Birmy ze œwiatem. Birma by³a krajem podstawowych swobód obywatelskich, a poziom wolnoœci mediów by³ imponuj¹cy, nawet
jak na dzisiejsze warunki zachodnie. Szko³y i poziom edukacji mog³y
stanowiæ chlubê pañstwa, a kadry kompetentnych, znaj¹cych œwiat
i nieboj¹cych siê jego wyzwañ biurokratów, pozwala³y ¿ywiæ nadziejê
na lepsz¹ przysz³oœæ. By³ to „czas zamêtu i kreatywnoœci”, jak nazwa³
go Thant Myint-U. Niestety, negatywny wp³yw wojny domowej i wynikaj¹cej z niej konsekwencji, jak¹ by³a rozbudowa armii, sprawi³, ¿e ten
demokratyczny eksperyment zosta³ gwa³townie przerwany.
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Wojna domowa w latach czterdziestych
i piêædziesi¹tych
Birmañska wojna domowa jest najd³u¿ej toczonym konfliktem
zbrojnym na œwiecie, mimo ró¿nej eskalacji i powolnego gaœniêcia,
trwaj¹cym do dziœ. Jest to jeden z najwa¿niejszych – jeœli nie najwa¿niejszy – powód klêski pañstwowej Birmy, który przyczyni³ siê do
rz¹dów junty wojskowej i pog³êbi³ nieusuwalny konflikt centrum–peryferie (Birmañczycy kontra mniejszoœci etniczne). Chocia¿ dzia³ania
zbrojne nie trwa³y ca³y czas, a walki by³y czêsto sporadyczne, dotykaj¹c tylko oddalonych regionów, to by³a to wci¹¿ ta sama, tl¹ca siê
i ponownie wybuchaj¹ca wojna, w której cieniu na pocz¹tku istnia³a
odrodzona pañstwowoœæ birmañska. ¯adnemu rz¹dowi po upadku
kolonializmu nie uda³o siê kontrolowaæ ca³ej powierzchni kraju, a „karabin nigdy nie zosta³ odjêty z polityki birmañskiej”13. Rezultatem
wojny, choæ trwaj¹cej formalnie do dziœ, a od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych przygas³ej, s¹ setki tysiêcy zabitych, kolejne miliony pozbawione ziemi oraz gospodarka w stanie ruiny, a przede wszystkim – przejêcie pañstwa przez armiê, instytucjê zbudowan¹ do tego, by tê wojnê
zakoñczyæ.
Niepodleg³a Birma wiosn¹ 1949 r. zamieni³a siê w mozaikê ró¿nych oddzia³ów zbrojnych. Kombinacja zniszczonej gospodarki, sparali¿owanego rz¹du i pozostaj¹cego pod broni¹ spo³eczeñstwa doprowadzi³a do tego, ¿e porz¹dek w kraju by³ utrzymywany nie przez
biurokracjê czy policjê, lecz przez kogokolwiek, kto mia³ broñ, powszechn¹ zreszt¹. W tych chaotycznych warunkach czêsto trudno
by³o odró¿niæ ¿o³nierza-patriotê od rozbójnika-bandyty i to bez wzglêdu na stronê. Sam U Nu stwierdzi³, ¿e „powstanie Saya Sana to bajka
dla dzieci w porównaniu do obecnej konfiguracji”, a po latach wspomina³, ¿e „rz¹d przypomina³ stary dom ze zgni³ymi podporami”14.
Zasadniczo wojna domowa toczy³a siê g³ównie miêdzy trzema si³ami: rz¹dem (Lig¹), komunistami i zbrojn¹ milicj¹ PVO (Oddzia³ami
Ludowych Ochotników) oraz mniejszoœciami etnicznymi. Ka¿da z nich
walczy³a o ró¿ne cele: komuniœci o w³adzê, mniejszoœci etniczne o sa13

za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 258.
Nu, Saturday’s Son, New Heaven 1975, s. 163.

13 Cyt.
14

14 U
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mostanowienie, a PVO w zasadzie o cokolwiek – i z kimkolwiek. Z tych
wszystkich najwa¿niejsi i najgroŸniejsi dla rz¹du byli Karenowie, ale
pocz¹tkowo najwiêcej problemów stwarzali komuniœci posiadaj¹cy
zaplecze, poparcie spo³eczne i nadziejê na pomoc zagranicy.
Nie sposób wskazaæ dok³adnej daty wybuchu wojny (sporadyczne
konflikty i starcia trwa³y de facto przez ca³y okres po drugiej wojnie
œwiatowej), ale za chronologicznie pierwsze istotne wydarzenie nale¿y
uznaæ wybuch rebelii komunistycznej 28 marca 1948 r. Poprzedzi³o
go wydanie przez U Nu 25 marca 1948 r. nakazu aresztowania Than
Tuna wraz z ca³ym kierownictwem Bia³ej Flagi. To doprowadzi³o do
Thakin Than Tun, przywódca Komunistycznej
Partii Birmy (Bia³ej Flagi)

wybuchu insurekcji komunistycznej 28 marca 1948 r. – i to w³aœnie tê
datê mo¿na uznaæ za symboliczny pocz¹tek wojny domowej. W sierpniu 1948 r. w ca³ym kraju zapanowa³ chaos – wiêkszoœæ terytorium
Birmy by³a w rêkach ró¿nych ugrupowañ zbrojnych, komunistów Bia³ej i Czerwonej Flagi, „bia³ej grupy” PVO, Kareni, którzy dopiero co
(9 sierpnia 1948 r.) chwycili za broñ15, czy partyzantki arakañskiej
i muzu³mañskiej w Arakanie. Ugrupowania te, które czêsto trudno
15
15 Karenni mieli nadziejê zachowaæ niezale¿noœæ i staæ siê „Luksemburgiem Azji”. Niestety, nie trafili
z porównaniem.
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by³o odró¿niæ od grup bandytów, walczy³y z rz¹dem, a nierzadko te¿
miêdzy sob¹. Armie rebelianckie mia³y w pierwszej fazie wojny w sumie oko³o 30 tys. ludzi pod broni¹, podczas gdy rz¹d ledwo trzy (!).
W tym decyduj¹cym momencie rz¹d uratowa³a mia¿d¿¹ca przewaga
si³y w powietrzu, uzyskana dziêki pomocy brytyjskiej. Kluczowa okaza³a siê te¿ lojalnoœæ pu³ków kareñskich, kaczinowskich i czinowskich, które pozosta³y wierne rz¹dowi U Nu. To w³aœnie ofensywa
tych oddzia³ów pozwoli³a odbiæ znaczn¹ czêœæ Œrodkowej Birmy
i umo¿liwi³a rz¹dowi przetrwanie, zreorganizowanie siê i przygotowanie do walki ze Zwi¹zkiem Narodowym Karen (KNU).
W³aœnie KNU, powsta³y w 1947 r., sta³ siê drugim najwa¿niejszym,
obok komunistów, oponentem rz¹du, walcz¹cym najpierw politycznie, a nastêpnie zbrojnie o niepodleg³oœæ b¹dŸ szerok¹ autonomiê.
Ich starania toczone by³y w warunkach rosn¹cego napiêcia birmañsko-kareñskiego. Oliwy do ognia doda³a postawa pu³ków kareñskich:
tragiczn¹ konsekwencj¹ ich lojalnoœci i faktu, ¿e ¿o³nierze kareñscy
potraktowali komunistów skutecznie, czyli bezwzglêdnie, by³y resentymenty wœród birmañskiej populacji (komuniœci byli g³ównie Birmañczykami) i wzrost napiêæ etnicznych. Po ca³ym kraju rozesz³y
siê wieœci o spisku miêdzy Karenami z KNU a Brytyjczykami, którzy mieli im dostarczyæ broñ. Nie tylko nie by³o to prawd¹, ale
by³o dok³adnie odwrotnie: to rz¹dowi birmañskiemu Brytyjczycy dostarczali broñ (na mocy porozumienia wojskowego Let Ya–Freeman
z 1947 r.) i nie przestali tego robiæ nawet po wybuchu walk z Karenami (traktat zosta³ odwo³any dopiero w 1954 r.). Opisuj¹c postawê
Brytyjczyków wobec Karenów, lojalnie walcz¹cych po ich stronie
podczas drugiej wojny œwiatowej, którym czêœæ oficerów brytyjskich
obiecywa³a niepodleg³oœæ i którzy mieli prawo oczekiwaæ od Londynu, jeœli nie wsparcia d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, to przynajmniej
neutralnoœci (a nie wspierania zbrojnie ich wrogów), nie sposób nie
pomyœleæ, jak wiele racji jest w okreœleniu Wielkiej Brytanii jako perfidnego Albionu.
W grudniu 1948 r. relacje miêdzyetniczne jeszcze bardziej siê pogorszy³y. Obie strony nie chcia³y iœæ na kompromis – sporo Birmañczyków nienawidzi³o Karenów, a wielu z nich wierzy³o, ¿e zdo³aj¹
sobie wykroiæ niepodleg³oœæ. Etniczny nacjonalizm birmañski zde168
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rzy³ siê z etnicznym nacjonalizmem kareñskim. Mia³o to dramatyczne
konsekwencje, których kulminacj¹ by³y rzezie w wigiliê Bo¿ego Narodzenia roku 1948 w Palaw ko³o Mergui w Tenasserim, gdzie oddzia³y
birmañskiej milicji Sitwundan najpierw wrzuci³y granaty do wype³nionego Karenami koœcio³a (zabijaj¹c ok. 80 osób), a nastêpnie zniszczy³y okoliczne wsie, co spowodowa³o œmieræ kolejnych oko³o 200 Karenów. Akty przemocy po obu stronach konfliktu trwa³y przez ca³y
styczeñ, a nad Delt¹ „niebo noc¹ zmienia³o sw¹ barwê na czerwon¹
od palonych wsi” – jak pisa³ Tinker16. Wed³ug wiêkszoœci wiarygodnych danych to Karenowie ucierpieli bardziej.
Oddzia³y
Sitwundan,
birmañskiej milicji zbrojnej

W odpowiedzi Karenowie chwycili za broñ, staj¹c siê najgroŸniejszym przeciwnikiem rz¹du, co zapocz¹tkowa³o drugi najwa¿niejszy
front wojny domowej – etniczny. Pod koniec stycznia opanowali najwa¿niejsze tereny Birmy Œrodkowej (m.in. Prome), a tak¿e zagrozili
Rangunowi, rozpoczynaj¹c jego wielomiesiêczne oblê¿enie. Gdyby
posiadali lepsz¹ koordynacjê dzia³añ i zdo³ali od razu œci¹gn¹æ pod
stolicê wszystkie oddzia³y, prawdopodobnie zdobyliby Rangun, obalili
rz¹d U Nu i zrealizowali swoje marzenie o w³asnym pañstwie Kawthoolei. Tak siê jednak nie sta³o, Karenowie mieli siê wkrótce przekonaæ o prawdziwoœci sentencji Drake’a: „okazja raz zmarnowana, jest
16

16 H.

Tinker, Union of Burma. A Study of The First Years of Independence, London 1957, s. 39.
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okazj¹ zmarnowan¹ na zawsze”. 22 maja, po 112-dniowym oblê¿eniu
Rangunu, bronionego przez wojska birmañskie (pod dowództwem
nowego g³ównodowodz¹cego, Ne Wina), milicjê oraz ka¿dego zdatnego do noszenia broni, Karenowie zwinêli obóz i rozpoczêli odwrót.
Bitwa zosta³a wygrana, a rz¹d U Nu uratowany.
Fakt, ¿e rz¹d U Nu przetrwa³, jest cudem – przes¹dzi³a o tym
kombinacja czynników, takich jak niezdecydowanie czêœci wojsk kareñskich i ich b³êdne decyzje, zaanga¿owanie birmañskich oddzia³ów,
lojalnoœæ pu³ków czinowskich oraz przede wszystkim brak skoordynowania i wspó³pracy, a czêsto równie¿ antagonizmy miêdzy licznymi
oddzia³ami rebeliantów. Istotna okaza³a siê równie¿ finansowa i militarna pomoc indyjska oraz brytyjska, maj¹ca kluczowe znaczenie dla
przetrwania rz¹du w pocz¹tkowym kryzysie.
KNU próbowa³a kontynuowaæ ofensywê – pod dowództwem kacziñskiego wodza Naw Senga, bêd¹cego ongiœ nadziej¹ armii birmañskiej, jednym z najlepszych jej dowódców, zaufanego Ne Wina,
zwanego „postrachem komunistów”, których skutecznie kiedyœ zwalcza³. Na pocz¹tku 1948 r. przeszed³ on na stronê kareñsk¹ – z nim na
czele po raz kolejny podjêto marsz na Rangun, a Naw Seng publicznie
og³osi³ jego szybkie zdobycie. Niestety, Naw Seng nie zna³ s³ów Abrahama Lincolna, ¿e „kura to m¹dre zwierzê, bo gdacze, dopiero gdy
zniesie jajko” i swoich przechwa³ek nie zrealizowa³ – zosta³ zatrzymany pod Taungoo przez desperackie „pospolite ruszenie” pstrokacizny birmañskich oddzia³ów pod dowództwem genera³a Kyaw Zaw.
Od tej pory szala przechyli³a siê na stronê birmañsk¹, która stopniowo
odbija³a kolejne miasta. Ne Win zmusi³ Karenów do odwrotu – czêœæ
w Góry Pegu, czêœæ w Góry Arakan, a resztê w niedostêpne mangrowce na po³udniu Delty. Tym samym Karenowie zostali pokonani
w otwartym polu i od tej pory, podobnie jak komuniœci, przeszli g³ównie do dzia³añ dywersyjnych i partyzanckich.
Od tego momentu rz¹d U Nu odbija³ siê od dna, a od 1950 r.
powstania powoli traci³y impet. Pó³tora roku od odzyskania niepodleg³oœci szala zaczê³a siê przechylaæ na korzyœæ rz¹du – by³ ju¿ w stanie odzyskiwaæ przynajmniej nominaln¹ kontrolê nad wiêkszoœci¹
terytorium i zasobów. Od po³owy lat piêædziesi¹tych ani komuniœci,
ani Karenowie nie kontrolowali ju¿ ¿adnych wiêkszych miast. Fakt, ¿e
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rz¹d przetrwa³ lata 1948–1952, to w du¿ej mierze zas³uga U Nu, który
wielokrotnie sam, w pojedynkê, zachowa³ zdoln¹ do ¿ycia koalicjê.
Przez twarde trzymanie siê w³asnych pozycji zdo³a³ utrzymaæ miêdzynarodowe uznanie jako prawomocnego rz¹du narodowego, a kluczowe dostawy broni z Wielkiej Brytanii i Indii w najgorszych chwilach powstania przynios³y w decyduj¹cej chwili wsparcie. Zasadnicze
powody, dziêki którym rz¹d U Nu przetrwa³ dramatyczny pocz¹tek,
by³y jednak dwa: pierwszym by³a zdolnoœæ do zaskarbienia sobie
przychylnoœci lokalnych dowódców wojskowych Bo (wata¿ków/warlordów), a drugim – póŸniej – rosn¹ca rola armii.
Na prowincji pe³n¹ w³adzê przejêli lokalni dowódcy bêd¹cy panami
swoich terytoriów: zaprowadzali porz¹dek, nak³adali podatki, zbierali
rekrutów i kierowali poczynaniami zbrojnymi przy ma³ej wiedzy Ministerstwa Wojny, które wobec braku kontroli i w istniej¹cym chaosie
praktycznie nie mia³o dostatecznej wiedzy, co siê dzia³o na prowincji.
To w³aœnie owi dowódcy, nieprzynale¿¹cy do si³ zbrojnych zorganizowanych przez rz¹d, z pomoc¹ swoich oddzia³ów spacyfikowali wiêkszoœæ kraju, w³¹czaj¹c do nich miejscowych naczelników, bandytów
i opryszków rekrutowanych w imiê jednej zasady – lojalnoœci. Bo stali
siê – wed³ug Taylora – „rz¹dem równoleg³ym do biurokracji” i „pañstwem w pañstwie”17.
Najwa¿niejszym pytaniem politycznym drugiego roku niepodleg³oœci sta³o siê wiêc – jak to ujê³a Mary Callahan: „czy ci przywódcy
lokalni wybior¹ skierowanie swojej broni przeciwko rebeliantom zabieraj¹cym ich uprawy, czy przeciwko rz¹dowi, który robi³ to samo?”18.
Dawni antykolonialni thakinowie, znalaz³szy siê w rz¹dzie, zaczêli mimowolnie naœladowaæ politykê gospodarcz¹, podatkow¹ i prawn¹ by³ych urzêdników kolonialnych, co z perspektywy ch³opa birmañskiego oznacza³o, ¿e w sumie niewiele siê zmieni³o, a pañstwu nie przydawa³o legitymizacji. Wybór owych lokalnych wata¿ków Bo mia³ kluczowe znaczenie nie tylko dla losów wojny domowej w Birmie, ale
w ogóle istnienia tego pañstwa. By³ on bowiem dokonywany nie z powodu patriotyzmu czy przekonañ ideologicznych – legitymizacja odro17

R.H. Taylor, The State In Myanmar, Singapore 2009, s. 269, g³ównie na tej pracy opiera³em siê,
opisuj¹c sytuacjê wewnêtrzn¹ w niepodleg³ej Birmie.
18
18 M. Callahan, Making Enemies. War and State Building in Burma, Cornell 2004, s. 140–141.
17
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dzonego pañstwa birmañskiego wœród mas wiejskich by³a od pocz¹tku na dramatycznie niskim poziomie – lecz z czysto przyziemnych
powodów. Wata¿ków interesowa³o przede wszystkim bezpieczeñstwo
domostw, w³asnoœci, pól oraz rodzin, a w tych wszystkich kwestiach
rz¹d na pocz¹tku wojny domowej by³ znacznie mniejszym dla nich
zagro¿eniem ni¿ rebelianci, którzy najczêœciej przybywali wczeœniej
i ¿¹dali podatków, jedzenia i schronienia. Tym samym to rebelianci
byli dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa pierwszym drapie¿nikiem i dlatego
wiêkszoœæ lokalnych przywódców wybra³a w³aœnie rz¹d. Rz¹d U Nu
ocala³, bo by³ mniejszym z³em.
¯o³nierze tatmadaw rozmawiaj¹ z ch³opami

Lojalnoœæ wobec rz¹du lokalnych przywódców b¹dŸ przynajmniej
ich niechêæ do rebeliantów opiera³a siê g³ównie na sieci osobistych
powi¹zañ i interesów siêgaj¹cych Rangunu. Tak tworzy³y siê ad hoc
sojusze polityczne i wojskowe – rz¹d coœ dawa³ b¹dŸ czegoœ nie zauwa¿a³ w zamian za uznanie i wziêcie jego strony. Jednak przekazywanie uprawnieñ w rêce lokalnych przywódców oznacza³o, ¿e poza
Rangunem rz¹d nie mia³ bezpoœredniej kontroli w³asnej biurokracji
nad populacj¹ i zasobami kraju, dlatego musia³ dzia³aæ niebezpoœrednio. Ten zdecentralizowany model w³adzy zacz¹³ przypominaæ realia
monarchii birmañskiej.
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Dopiero od po³owy lat piêædziesi¹tych, gdy porz¹dek powróci³ do
wiêkszoœci kraju, rz¹d by³ w stanie, w wyniku negocjacji z miejscowymi naczelnikami Bo (wata¿kami/warlordami), w³¹czyæ te oddzia³y,
a co za tym idzie – wiêkszoœæ kraju – pod swoj¹ jurysdykcjê, który to
proces zosta³ zakoñczony w trakcie „rz¹du przejœciowego” Ne Wina.
Drugim powodem by³a rosn¹ca si³a armii, dziêki której rz¹d przetrwa³ najtrudniejsze chwile, a póŸniej móg³ funkcjonowaæ – gdyby nie
wojsko birmañskie b¹dŸ to jedna, b¹dŸ inna z powstañczych armii
przejê³aby w³adzê. Gdy Ne Win przej¹³ armiê, pod swoim dowództwem mia³ zaledwie oko³o 2–3 tys. ¿o³nierzy (per analogiam: komuGenera³ Ne Win wizytuj¹cy
oddzia³y w trakcie oblê¿enia Rangunu

niœci mieli ok. 15 tys. ¿o³nierzy, Karenowie – ok. 10 tys., a PVO – ok.
4 tys.), a ona sama niewiele siê ró¿ni³a od innych band zbrojnych
i podobnie jak ca³e pañstwo by³a w stanie upadku. Nikt nie móg³ przypuszczaæ, i¿ w ci¹gu dekady zmieni siê w si³ê, która zmonopolizuje
politykê birmañsk¹. A jednak w tym najtrudniejszym momencie Ne
Win by³ w stanie zebraæ armiê i stopniowo, wioska po wiosce, miasto
po mieœcie, odzyskiwaæ kontrolê nad krajem. Tym samym to w³aœnie
armia genera³a Ne Wina, na równi z politycznymi umiejêtnoœciami
premiera U Nu, uratowa³a m³od¹ pañstwowoœæ Birmy.
Jednak tatmadaw, zbudowana wokó³ tyle¿ charyzmatycznej i bezkompromisowej, co kontrowersyjnej postaci genera³a Ne Wina i gru173
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py jego wspó³pracowników, etnicznie birmañskich dowódców wojskowych, takich jak gen. Tin Pe, brygadier Aung Gyi czy gen. Sein Lwin,
zaczê³a wp³ywaæ na politykê krajow¹, któr¹ zdominuje w nastêpnej
dekadzie. St¹d te¿ dominacja armii birmañskiej w ¿yciu politycznym
kraju musi byæ postrzegana przez pryzmat tych dramatycznych i niebezpiecznych czasów, w których to w³aœnie armia utrzyma³a jednoœæ
kraju. To zaœ wzmocni³o jej przekonanie o wiod¹cej roli w narodzie,
¿ywione co najmniej od czasu drugiej wojny œwiatowej i symbolizowane s³ynnymi s³owami Ne Wina z 1945 r.: „armia jest nie tylko nadziej¹ kraju, ale i jego ¿yciem i dusz¹”19. Ta „najsilniejsza pod wzglêdem politycznym armia œwiata” sta³a siê – jak to uj¹³ czeski birmanista
Jan Beèka – we w³asnych oczach „zbawc¹ narodu” i instytucj¹ lojaln¹
tylko wobec siebie20.
Rola i wzrost znaczenia armii
W momencie, w którym rz¹d powoli zaczyna³ odzyskiwaæ grunt,
odbiwszy wiêkszoœæ najwa¿niejszych miast i przywróciwszy kontrolê
nad g³ównymi zasobami kraju, w styczniu 1950 r. doszed³ jeszcze
jeden cios, który okaza³ siê najbardziej brzemienny w skutkach. Z pó³nocy przybyli nieproszeni Chiñczycy, a konkretnie oddzia³y pokonanego w wojnie domowej w Chinach Kuomintangu.
Wkroczenie oddzia³ów Kuomintangu zagrozi³o nie tylko istnieniu rz¹du, ale w ogóle suwerennoœci ca³ego pañstwa birmañskiego.
W momencie, w którym œwiat nie pomóg³ Birmie, rz¹d zrobi³ jedyn¹
rzecz, jak¹ w tej sytuacji móg³: da³ zielone œwiat³o na ogromn¹ rozbudowê armii, by pozbyæ siê tego œmiertelnego zagro¿enia. To rzeczywiœcie w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych siê powiod³o, a dziêki
zwyciêstwom Kuomintang zmieni³ siê z si³y stanowi¹cej œmiertelne
niebezpieczeñstwo dla niepodleg³oœci kraju w coœ w rodzaju górskiego gangu albo mafii – by³ szkodliwy, niew¹tpliwie, lecz nie zagra¿a³
ju¿ fundamentom pañstwa.
19

za: J. Silverstein, Military role and the Politics of Stagnation, Cornell 1977, s. 45.
Beèka, The National Liberation Movement in Burma During The Japanese Occupation (1941–
–1945), Praga 1983, s. 185.

19 Cyt.
20

20 J.
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Produktem ubocznym gruntownej przebudowy i modernizacji armii by³o powstanie wzmocnionej struktury z poczuciem si³y i przekonaniem, i¿ to armia w³aœnie najlepiej definiuje interesy narodowe – i ¿e
to ona ma prawo odpowiedzieæ na pytanie, kto jest wrogiem. Na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Ne Win rozpocz¹³ stopniowy, powolny,
cichy i skuteczny proces centralizacji w³adzy sztabu generalnego nad
prowincjonalnymi oddzia³ami, co oznacza³o równie¿ wzmocnienie
jego w³adzy osobistej. Jego wyjazdy zagraniczne, a tak¿e najwy¿szych
oficerów, w celu zakupu broni sta³y siê poszukiwaniem odpowiednich
wzorów do budowy armii, a tak¿e do budowy pañstwa. Odrzucono
wzorce zachodnie, jak równie¿ indyjskie – jako nazbyt zeuropeizowane. Dla odmiany wojskowym bardzo spodoba³ siê przyk³ad Izraela,
Indonezji, a przede wszystkim – Jugos³awii. To w³aœnie Jugos³awia
zaczê³a od 1955 r. stanowiæ wzór dla Birmy – pocz¹tkowo dla armii,
a póŸniej dla ca³ego kraju. Wieloetniczna, ale trzymana tward¹ rêk¹,
socjalizuj¹ca, ale stanowczo broni¹ca swojej niezale¿noœci, a w polityce zagranicznej reprezentuj¹ca „trzeci¹ drogê” – ruch pañstw niezaanga¿owanych, Jugos³awia marsza³ka Tito bardzo przypad³a birmañskim genera³om do gustu, tym bardziej ¿e przez d³ugie lata by³a
symbolem wzglêdnego sukcesu gospodarczego, osi¹gniêtego drog¹
niekapitalistyczn¹. Inspiracji jugos³owiañskich w polityce birmañskiej
mo¿na odnaleŸæ znacznie wiêcej: od „birmañskiej drogi do socjalizmu”, bêd¹cej jawnym nawi¹zaniem do „jugos³owiañskiej drogi do
socjalizmu” Tity, po explicite nazywanie Birmy „Jugos³awi¹ Azji Po³udniowo-Wschodniej”21.
Najwa¿niejszym powodem niezale¿noœci armii by³y w³asne fundusze. Chocia¿ U Nu od pocz¹tku krzywo patrzy³ na ¿¹dania finansowe, czym irytowa³ wojskowych („U Nu siê wydaje – pisa³ Maung
Maung – ¿e mo¿e siê przyjaŸniæ z ka¿dym; przyjaŸñ jest okay, pod
warunkiem ¿e ma siê w rêku du¿y kij”) 22, to œrodki siê znalaz³y: armia
otrzyma³a 40 proc. wydatków rz¹du. Jednak to wci¹¿ by³o ma³o na jej
21

21 Porównanie

to okaza³o siê z³owró¿bnie prawdziwe: tak jak idea Jugos³awii nie przetrwa³a, koñcz¹c
siê etnicznymi rzeziami, tak przyk³ad Jugos³awii stanie siê antyprzyk³adem i jednym z elementów
legitymizacji re¿imu Than Shwe w latach 1992–2010; junta uzasadnia³a koniecznoœæ rz¹dów twardej
rêki groŸb¹ ba³kanizacji kraju.
22
22 Cyt. za: M. Callahan, Making Enemies..., s. 161.
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potrzeby. Wtedy brygadier Aung Gyi, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników Ne Wina, wpad³ na genialny pomys³ uzyskania pieniêdzy innym sposobem. Powo³a³ Instytut S³u¿by Obronnej (DSI),
który pierwotnie by³ armijn¹ kantyn¹ przeznaczon¹ dla ¿o³nierzy i ich
rodzin (korzystaj¹c¹ z dop³at rz¹du). Jednak od 1952 r., gdy otwarto
w Rangunie pierwszy DSI, kupowaæ tam mogli wszyscy. A poniewa¿
armia – na preferencyjnych warunkach – by³a dobrze zaopatrzona
w podstawowe produkty konsumenckie, bez których nie da siê ¿yæ,
takie jak mleko, cukier czy piwo, to nadwy¿ki zaczê³a sprzedawaæ
w DSI, których sieæ rozros³a siê w najwa¿niejszych miastach kraju.
Aung Gyi, twórca sukcesu
finansowego tatmadaw

Interes szed³ tak znakomicie, ¿e w 1960 r. Aung Gyi i jego koledzy
zawiadowali sieci¹ statków, prowadzili najwa¿niejsze operacje importowo-eksportowe, nawet posiadali banki. Co jednak najwa¿niejsze –
uzyskali wzglêdn¹ niezale¿noœæ finansow¹ od rz¹du. Dziêki czemu
wojskowi mogli wyrwaæ siê spod jego nadzoru i zacz¹æ funkcjonowaæ
jako niezale¿na, niekontrolowana i najpotê¿niejsza w kraju instytucja,
coœ w rodzaju „pañstwa w pañstwie”, które wkrótce uzna, ¿e zna siê
na rz¹dzeniu lepiej ni¿ cywile.
Tym samym wzmocnienie armii by³o produktem ubocznym trwaj¹cych od upadku pañstwa kolonialnego chaosu i decentralizacji w³adzy, a przede wszystkim pojawienia siê Kuomintangu – œmiertelnego
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zagro¿enia dla pañstwowoœci birmañskiej. To przede wszystkim stan
zagro¿enia m³odego pañstwa birmañskiego przyczyni³ siê do przekszta³cenia armii w potê¿n¹ instytucjê, s³u¿¹c¹ jako „poœrednik miêdzy krajem a œwiatem, obywatelem i pañstwem oraz konsumentem
i dostawc¹”23. Armia przekszta³ci³a siê, staj¹c siê nowoczesnym, potê¿nym wojskiem, a jej dowódcy wykorzystali instytucjonaln¹ pustkê,
spowodowan¹ rozpadem starych struktur monarszych, niekompletnym i nieefektywnym tworzeniem pañstwa kolonialnego oraz latami
wojny i destrukcji, i weszli na drogê, która przemieni ich w budowniczych pañstwa. Sta³o siê to niejako niepostrze¿enie, przy ma³ej œwiadomoœci samych Birmañczyków, poch³oniêtych codziennoœci¹ i wojn¹ domow¹ oraz przy praktycznie zerowej uwadze œwiata.
Od po³owy lat piêædziesi¹tych kraj zaczyna³ zaznawaæ coraz wiêkszego spokoju i na horyzoncie malowa³a siê nadzieja na pokój i zakoñczenie walk. Przywódca komunistów Than Tun wysy³a³ pojednawcze
sygna³y, zwane przez prasê ranguñsk¹ „listami z d¿ungli”. U Nu szybko wykorzysta³ okazjê i zaproponowa³ „broñ za demokracjê” – w zamian za z³o¿enie broni przez komunistów i „powrót do œwiat³a”, jak
oficjalnie (w nawi¹zaniu do buddyzmu) nazywano ich poddanie siê.
To doprowadzi³o do masowych dezercji w szeregach komunistów,
których ¿o³nierze czêsto po prostu porzucali jednostki i wracali do
swoich wsi. Ponadto poddawa³y siê ca³e ugrupowania mniejszoœci
oraz przede wszystkim sprawiaj¹cy ci¹g³e k³opoty PVO, który z³o¿y³
broñ w 1958 r. Jedynym wyj¹tkiem w owej serii sk³adania broni byli
Karenowie, próbuj¹cy pierwszego wspólnego frontu przeciwko rz¹dowi z innymi ugrupowaniami (krótkotrwale, a w koñcu daremnie).
W 1958 r. wydawa³o siê, ¿e wojna domowa zmierza ku koñcowi, a Birma ma szansê na pokój. Tak siê jednak nie sta³o, gdy¿ na przeszkodzie
stanê³a armia, maj¹ca coraz wiêksze znaczenie.
W pewnym sensie amnestia nie przys³u¿y³a siê rz¹dowi U Nu – fale
by³ych rebeliantów, zasilaj¹cych partie polityczne i zyskuj¹cych znaczenie na prowincji, powodowa³y niepokój armii, uznaj¹cej ich za
zagro¿enie dla funkcjonowania pañstwa. Ówczesny dokument programowy armii g³osi³ znamienne s³owa: „dla zasady rz¹dów ludu,
23

23 Tam¿e, s.
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rz¹dzonych przez ludzi i dla ludzi, nie ma obecnie miejsca w Birmie.
Obecnie mamy do czynienia z sytuacj¹ bêd¹c¹ anomali¹, by nie powiedzieæ idiotyzmem, w której cz³owiek bêd¹cy rebeliantem dwa miesi¹ce wczeœniej mo¿e zostaæ teraz ministrem, a nawet szefem rz¹du”24.
W ten w³aœnie sposób wojsko legitymizowa³o swe pierwsze powa¿ne
wkroczenie do polityki birmañskiej.
Armia, która w 1958 r. po raz pierwszy przejê³a w³adzê, by³a ju¿
jednak zupe³nie inn¹ instytucj¹ ni¿ na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych.
Tatmadaw by³a ju¿ nie tylko w stanie sprostaæ wrogowi zewnêtrznemu, ale sta³a siê potê¿n¹, niezale¿n¹ finansowo i niekontrolowan¹
przez rz¹d instytucj¹, z w³asn¹ ideologi¹, która postanowi³a zrobiæ
kolejny krok – przej¹æ pañstwo.
Pierwszy zamach stanu armii (1958)
Masowe sk³adanie broni przez ró¿ne grupy rebeliantów mog³oby
wskazywaæ na pocz¹tek nowego okresu w historii Birmy, zwiastuj¹cego wreszcie spokój dla umêczonego wojn¹ kraju. Tak siê jednak
nie sta³o, natomiast wydarzeniem roku 1958 by³o przejêcie w³adzy
przez „rz¹d przejœciowy” Ne Wina. I chocia¿ zosta³o to uczynione
w „bia³ych rêkawiczkach”, przy rzekomej zgodzie U Nu, by³ to najprawdziwszy zamach stanu, który przepowiada³ póŸniejsze k³opoty
kraju.
Wymieniane s¹ ró¿ne przyczyny zaistnienia tego wydarzenia. Jedni
twierdz¹, ¿e armiê popchnê³a obawa, i¿ dawni rebeliancki powróc¹
teraz do w³adzy demokratycznymi metodami – wygrywaj¹c wybory.
Inni uznaj¹, ¿e przyczyn¹ by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna
kraju i utrzymuj¹cy siê stan bezprawia na wielu obszarach kraju. Faktem jest, ¿e warlordyzm, bandytyzm i korupcja by³y na porz¹dku dziennym, a wiele oddzia³ów by³o niczym wiêcej ni¿ prywatnymi armiami
ró¿nych polityków Ligi, niewiele siê ró¿ni¹cymi od gangów. To jednak
nie t³umaczy sprawy, gdy¿ taka sytuacja by³a w kraju ju¿ wczeœniej
i w du¿ej mierze nic siê nie zmieni³o. Podobnie jak zagro¿enie za
strony mniejszoœci etnicznych, gdy¿ na wojnie trwa³ mniej wiêcej
24
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constans i powstañcy nie stanowili ju¿ bezpoœredniego zagro¿enia dla
rz¹du. Prawdziwym powodem zamachu stanu by³o jednak rosn¹ce
przekonanie armii, ¿e potrafi rz¹dziæ lepiej od cywilów, a od s³ów do
czynów przesz³a ona w momencie kryzysu pañstwa, spowodowanego
roz³amem w Lidze.
Roz³am w Lidze zniszczy³ kruchy konsensus miêdzy rz¹dem U Nu
a armi¹. Dotychczasowa grupa rz¹dz¹ca od dekady Birm¹ (U Nu, Ne
Win, Ba Swe, Kyaw Nyein, by wspomnieæ tylko najwa¿niejszych) sta³a
siê kimœ w rodzaju rz¹dz¹cej oligarchii, potrafi¹cej w obliczu ogromnych problemów kraju zakopaæ swoje animozje i ró¿nice ideologiczne
Siedziba Ligi w Rangunie

i stworzyæ w miarê mo¿liwoœci skuteczny system rz¹dów. Jednak ka¿dy z nich mia³ swoich ludzi w terenie, swoje organizacje pomocnicze
oraz swoje prywatne interesy. To nie tworzy³o partii politycznej w zachodnim rozumieniu tego s³owa – by³ to zlepek indywidualnoœci po³¹czonych kruchymi wiêzami i kompromisami. W koñcu animozje
da³y o sobie znaæ i dosz³o do roz³amu, maj¹cego fatalne skutki. Jak
przekonuj¹co argumentuje Thant Myint-U: „nie by³o wyraŸnych ró¿nic ideologicznych ani niezgodnoœci co do prowadzenia polityki. To
bardziej opowieœæ o przyjacio³ach i znajomych, którzy po dwudziestu
latach mieszkania i pracowania razem w warunkach wojny i pokoju,
zaczêli byæ sob¹ zmêczeni – i których ¿ony nie mog³y ju¿ na siebie
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patrzeæ; w momencie, w którym ¿ony zaczê³y siê ze sob¹ k³óciæ, by³o
tylko kwesti¹ czasu, kiedy Liga siê rozpadnie”25.
K³ótnia wyniknê³a o pozornie prost¹ kwestiê nominacji sekretarza
generalnego Ligi. W wyniku sporu Liga podzieli³a siê na dwie frakcje:
jedn¹, kierowan¹ przez U Nu, która sta³a siê znana jako „czysta”, oraz
opozycyjn¹, z Ba Swe/Kyaw Nyeinem, zwan¹ „stabilna”. Zaczê³a siê
bratobójcza walka z u¿yciem „haków”, oskar¿eñ i kontroskar¿eñ, nast¹pi³o wzajemne wycinanie swoich zwolenników, a wrêcz starcia na
prowincji – jednym s³owem: birmañska „wojna na górze”. Rz¹d U Nu
ledwo (siedmioma g³osami) zdo³a³ obroniæ wotum nieufnoœci dla sieBa Swe, lider frakcji „stabilnej” AFPFL

bie – i to tylko dziêki g³osom Zjednoczonego Frontu Narodowego
(NUF), czyli „kryptokomunistów”, jak zwali ich przeciwnicy. Jednoœæ
Partii Socjalistycznej i ca³ej Ligi leg³a w gruzach, a los rz¹du U Nu
zale¿a³ teraz od wsparcia jego by³ych przeciwników, z którymi od
dekady walczy³a armia.
W takich okolicznoœciach U Nu, potrzebuj¹cy wsparcia jak kania
d¿d¿u, zgodzi³ siê na powo³anie nowych prowincji – pañstw zwi¹zkowych Arakan i Mon – w zamian za poparcie w parlamencie i z³o¿enie
25

25 Thant

Myint-U, The River of Lost Footsteps, A Personal History of Burna, New York 2009, s. 283.
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broni przez partyzantów. Armia uzna³a to za „otwieranie drzwi dla
komunistów”, a widok U Nu negocjuj¹cego z jej wrogami, zamienionymi teraz w polityków i mog¹cych w razie zwyciêstwa w zbli¿aj¹cych siê wyborach stworzyæ rz¹d, by³ trudny do zniesienia. Wojskowych do sza³u doprowadza³a perspektywa zobaczenia swoich dawnych wrogów – komunistów – w rz¹dzie, a jeszcze bardziej – po³¹czenia ich oddzia³ów z tatmadaw, co z perspektywy armii by³o zrównywaniem bohaterów ze zdrajcami. Ne Win, mimo deklarowanej neutralnoœci, coraz bardziej zbli¿a³ siê do „stabilnej” frakcji Ligi, U Nu
zaœ, próbuj¹cy ograniczyæ wp³ywy armii, by³ na najlepszej drodze do
dogadania siê z komunistami.
W coraz bardziej gêstej atmosferze politycznej, pe³nej domys³ów,
spisków i demonstracji ulicznych obu stron, we wrzeœniu U Nu œci¹gn¹³ do Rangunu 10 tys. swoich uzbrojonych zwolenników. Nie wiadomo, czy by³a to próba uderzenia wyprzedzaj¹cego, czy ostatnia
szansa na unikniêcie zamachu stanu, ale bez wzglêdu na wszystko
próba ta zawiod³a. Armia, która zdawa³a siê byæ przygotowana do
takiego rozwoju wydarzeñ od dawna, zaczê³a rozbrajaæ zwolenników
U Nu. Nic ju¿ nie mog³o uratowaæ jego rz¹du.
W proarmijnej historiografii podkreœla siê, ¿e g³ównodowodz¹cy
armi¹ – Ne Win, prezentowa³ postawê, któr¹ mo¿na okreœliæ jako „nie
chcia³, ale musia³”: dokona³ zamachu stanu, broni¹c rz¹d przed nieuniknionym buntem jego w³asnych regionalnych dowódców, którzy
zrobiliby to samo. Chocia¿ napiêcia wewn¹trz armii by³y faktem, to
argumentacja, wed³ug której obala siê rz¹d, by mu pomóc, jest prawdziwym dialektycznym majstersztykiem godnym najlepszych sowieckich wzorców.
Faktem jest, ¿e rz¹d U Nu, staj¹cy przed wyzwaniem kwadratury
ko³a – zbudowania socjalistycznej prosperity w warunkach wojny domowej i zwalniaj¹cej gospodarki oraz utrzymania niezale¿nej polityki
zagranicznej – nie zdo³a³ stworzyæ sprawnych instytucji administracyjnych pañstwa. W konsekwencji rz¹d ten, rozdarty od wewn¹trz, nie
by³ w stanie sprostaæ wyzwaniu ze strony armii.
W tym momencie kryzysu, prawdopodobnie maj¹c œwiadomoœæ
nieuniknionego, U Nu 26 wrzeœnia zgodzi³ siê „dobrowolnie” oddaæ
w³adzê genera³owi Ne Winowi na okreœlony czas. 28 paŸdziernika
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1958 r. rz¹d Ne Wina zosta³ zaprzysiê¿ony „na okres do przeprowadzenia najbli¿szych wyborów”, co mia³o oznaczaæ szeœæ miesiêcy,
ale przeci¹gnê³o siê na okres trzykrotnie d³u¿szy.
Rz¹d przejœciowy Ne Wina (1958–1960)
Rz¹d przejœciowy Ne Wina, zwany w Ÿród³ach birmañskich „rz¹dem generalskim” (Bogyoke), ma zaskakuj¹co dobr¹ opiniê w literaturze przedmiotu, co wyraŸnie kontrastuje z jednoznacznie negatywn¹ ocen¹ jego rz¹dów po drugim zamachu stanu. Doœæ powszechnie
uwa¿a siê, i¿ by³ to najlepszy rz¹d w powojennej historii Birmy, najbardziej uporz¹dkowany i zarz¹dzany. Tak jednak nie do koñca by³o,
choæ nie da siê odmówiæ mu kilku sukcesów.
Przejêcie w³adzy z r¹k cywilów wieñczy proces przemiany ¿o³nierzy w budowniczych pañstwa. Z perspektywy wojska nareszcie pozbyto siê owych irytuj¹cych polityków, tn¹cych bud¿et armii i mieszaj¹cych siê do operacji wojskowych. Ich miejsce zast¹pi³ Ne Win,
bardzo popularny dowódca, przez niektórych wrêcz czczony jak bohater. Przejêcie w³adzy przez niego oznacza³o „prawdziw¹ bonanzê”
dla spragnionych w³adzy, presti¿u, stanowisk i znaczenia dowódców
polowych. To w tym czasie DSI (armijna sieæ sklepów) sta³ siê istn¹
potêg¹ gospodarcz¹ w pañstwie, rozszerzaj¹c siê i inwestuj¹c w nowe
obszary – a wszystko to przy zwolnieniu z podatków i c³a. DSI sta³ siê
najpotê¿niejsz¹ organizacj¹ komercyjn¹ w pañstwie, „okrêtem flagowym”, „czebolem armii”.
Rz¹d Ne Wina zabra³ siê energicznie do dzia³ania: odnowi³ budynki, pousuwa³ nielegalne slumsy w centrum i przeniós³ ich mieszkañców – 165 tys. (!) ludzi – za miasto, usun¹³ z ulic miasta 50 tys.
(sic!) bezpañskich psów i 10 tys. krów, natomiast mieszkañców stolicy
w nawi¹zaniu do sowieckich subotników zmusi³ do „dobrowolnego”
usuniêcia œmieci. Walczy³ skutecznie z przestêpczoœci¹, armia zaœ
na jego polecenie rozdawa³a ludnoœci ¿ywnoœæ i drewno na opa³. Przede wszystkim zdo³a³ doprowadziæ do wzrostu eksportu ry¿u o dwa
miliony ton, co pozostaje powojennym rekordem, a dziêki temu – do
wzrostu gospodarczego, choæ nie jest oczywiste, czy by³a to zas³uga
rz¹du, czy tylko sprzyjaj¹cej koniunktury œwiatowej. Zaprowadzenie
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porz¹dku w pañstwie by³o jednak faktem, z którym niepodobna dyskutowaæ.
Efektywny sposób, w jaki rz¹dzono, mia³ wszak swoje ciemne strony. Jak dyplomatycznie pisa³ ówczesny ambasador brytyjski, Richard
Allen, bêd¹cy sk¹din¹d przychylny „rz¹dowi przejœciowemu”: „zarówno moralne, jak i fizyczne oczyszczenie kraju przeprowadzono za
cenê, któr¹ ludzie o nastawieniu liberalno-demokratycznym mogliby
uznaæ za wygórowan¹”26. Owe g³adkie s³owa kry³y fakt, ¿e po zamkniêciu 371 polityków, w miastach rozpoczêto aresztowania setek ludzi podejrzewanych o sympatie prokomunistyczne, których nastêpP³askowy¿ Szan

nie wys³ano do „obozów koncentracyjnych” (pod t¹ taktown¹ nazw¹
kry³y siê obozy pracy) na Wyspach Kokosowych oraz na³o¿ono kaganiec „nieodpowiedzialnej” prasie, wykorzystuj¹c (o ironio!) kolonialne prawo Zachowania Porz¹dku Publicznego.
Przede wszystkim zaœ Ne Win rozwi¹za³ rêce armii – od teraz
przesta³a byæ w czymkolwiek blokowana i przesz³a do pe³nej ofensywy. Rz¹d zdo³a³ równie¿ nak³oniæ szanowskich sawbwa do podpisania w kwietniu 1959 r. zrzeczenia siê ich legalnej w³adzy na rzecz
wysokich pensji. Sawbwa, od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, poddani
byli presji, która mia³a doprowadziæ do zrzeczenia siê praw. Odbywa³o
26

26 Cyt.

za: M. Callahan, Making Enemies..., s. 194.
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siê to w warunkach niestabilnego regionu, wstrz¹sanego konfliktem
z Kuomintangiem oraz odpryskami wojny domowej, jak równie¿ oddolnego ruchu ¿¹daj¹cego zniesienia ich feudalnych przywilejów.
W koñcu sawbwa ust¹pili. 24 kwietnia 1959 r. 34 sawbwa podpisa³o
coœ, co ranguñska prasa nazwa³a „birmañsk¹ Magna Carta” – w zamian za jedno pañstwo zwi¹zkowe Szan oraz pensje i odprawy sawbwa
zrezygnowali z przywilejów i w³adzy (co nie zmienia faktu, ¿e zachowali sporo w³adzy nieformalnej). Jednak porównanie do Wielkiej
Karty Swobód by³o zdecydowanie przesadzone: zrzeczenie siê w³adzy
przez sawbwa nie przyczyni³o siê do demokratyzacji pañstwa Szan.
Nagroda Magsaysaya, „azjatycki
Nobel”, który Ne Win otrzyma³ za
bycie „stra¿nikiem zasad demokratycznych”

Konsekwencje inwazji Kuomintangu i odpowiedzi na ni¹ w postaci
d³ugotrwa³ego stacjonowania armii birmañskiej w tym regionie doprowadzi³y do czegoœ dok³adnie przeciwnego. Pañstwo zwi¹zkowe
Szan stanie siê wkrótce najbardziej niespokojnym rejonem Birmy,
z setkami ugrupowañ walcz¹cych ze sob¹ (i handluj¹cych opium)
oraz mozaik¹ polityczn¹, jakiej nie powstydzi³by siê Afganistan, Ba³kany albo Kaukaz.
W ramach walki z komunistami rozpoczêto kampaniê ideologiczn¹, w której buddyzm by³ u¿ywany w roli orê¿a w walce o rz¹d dusz –
w czym nawi¹zywano do polityki U Nu, choæ doœæ nieudolnie. Najlep184
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szym rezultatem tych dzia³añ by³ fakt, i¿ populacja, owszem, wziê³a
sobie do serca czêœæ hase³ i rzeczywiœcie pos³ucha³a wezwania do
obrony buddyzmu, g³osuj¹c na U Nu w najbli¿szych wyborach parlamentarnych, którego – s³usznie – uznawano za autentyczniejszego
zwolennika buddyzmu ni¿ nowo nawróconych genera³ów.
Trwaj¹ce rz¹dy wojskowych bynajmniej nie wyzwala³y spo³ecznego entuzjazmu. Powszechne by³y skargi na nadmiern¹ polityzacjê
oficerów, ich pychê, niezrównowa¿enie, korupcjê i brak elementarnego szacunku dla cywilów. Pozostaje zagadk¹, dlaczego armia zgodzi³a siê na przeprowadzenie w 1960 r. planowanych wyborów, chocia¿ mia³a œwiadomoœæ, ¿e popierana przez ni¹ „stabilna” frakcja Ligi
je przegra. Oficjalny powód oddania przez armiê w³adzy – „szacunek
do demokracji” – w œwietle jej stosunku do tej¿e demokracji mo¿e byæ
uznany co najwy¿ej za kpinê albo za nieumiejêtnoœæ znalezienia lepszego wyt³umaczenia, ale na pewno nie za prawdziw¹ przyczynê.
Realnym powodem prawdopodobnie by³a œwiadomoœæ, ¿e nale¿y opuœciæ rz¹dy, póki jeszcze nie straci³o siê ca³ego poparcia – w tym ujêciu
by³oby to zatem taktyczne wycofanie siê na „z góry upatrzone pozycje”. Wyt³umaczenie mo¿e byæ jednak diametralnie inne: wojskowi,
jak przysta³o na typowy rz¹d autorytarny, nie mieli œwiadomoœci tego,
jak bardzo zaczynaj¹ byæ niepopularni. Wreszcie, istnieje jeszcze jeden
mo¿liwy powód, który w œwietle póŸniejszych wydarzeñ przynajmniej
daje do myœlenia. Ju¿ po oddaniu w³adzy z powrotem w rêce U Nu, Ne
Win w ci¹gu roku rozpocz¹³ generaln¹ reorganizacjê armii, która pozwoli³a mu ukróciæ autonomiê regionalnych dowódców oraz dokonaæ
czystki na samym szczycie. W momencie ponownego przejêcia w³adzy w 1962 r. Ne Win dysponowa³ ju¿ ca³kowicie lojaln¹ i godn¹ zaufania armi¹, na której móg³ ca³kowicie polegaæ. Byæ mo¿e, jego dobrowolne oddanie w³adzy dwa lata wczeœniej by³o œwiadomym ustêpstwem, maj¹cym na celu uporz¹dkowanie w³asnego zaplecza przed
decyduj¹cym wkroczeniem. Na tak¹ interpretacjê wskazywa³oby równie¿ nonszalanckie zachowanie samego Ne Wina. Bêd¹c na czele
„rz¹du tymczasowego”, sprawia³ wra¿enie, ¿e rz¹dzenie nie sprawia
mu przyjemnoœci i ¿e nie bêdzie chcia³ przejmowaæ w³adzy w przysz³oœci. Raz podczas konferencji prasowej na temat dzia³añ rz¹du
znudzony powiedzia³ dziennikarzom: „napiszcie co chcecie”, i wyszed³.
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Innym razem skar¿y³ siê, ¿e przez obowi¹zki premiera nie mo¿e graæ
w golfa. Jeœli jego zachowanie by³o skuteczn¹ „zas³on¹ dymn¹”, to
osi¹gn¹³ wielki sukces. Za oddanie w³adzy zebra³ burzê pochwa³ i gratulacji ze œwiata. Otrzyma³ nawet „azjatyck¹ pokojow¹ Nagrodê Nobla”
(jak czêsto nazywa siê filipiñsk¹ Nagrodê Magsaysaya) za bycie „stra¿nikiem zasad demokratycznych” w „czasie narodowego zagro¿enia”
w Birmie. Z perspektywy czasu jego nagroda wygl¹da równie kuriozalnie, jak honorowanie Pokojowym Noblem takich wzorów moralnych, jak Jaser Arafat czy Michai³ Gorbaczow.
Cywilne Interregnum (1960–1962)
Armia popieraj¹ca „stabiln¹” frakcjê Ligi przegra³a wybory w lutym
1960 r., mimo ¿e próbowa³a je przeprowadziæ po swojemu. Jednak,
nawet jeœli armia planowa³a masowo sfa³szowaæ wybory, to siê to nie
uda³o, co niezbyt dobrze œwiadczy o jej zdolnoœciach.
W wyborach zwyciê¿y³a dawna „czysta” frakcja Ligi, nazwana teraz
Parti¹ Pyidaungsu (Zwi¹zku/Unii) pod wodz¹ mniej efektywnego, ale
za to charyzmatycznego U Nu, który sta³ siê najwiêkszym krytykiem
armii. W kampanii wyborczej rzuci³ has³o, i¿ g³osowanie stanowi „wybór miêdzy demokracj¹ a faszyzmem”27 (co, przy ewidentnej przesadzie tego sformu³owania, nie by³o do koñca nieprawd¹) oraz poczyni³ dwie obietnice, które zdecydowa³y o jego zwyciêstwie: uczynienia buddyzmu religi¹ pañstwow¹ i stworzenia nowych jednostek
administracyjnych pañstw (krain): Monów i Arakañczyków. Pyidaungsu otrzyma³a 52 proc. g³osów, a frakcja „stabilna” – 30 proc. (prokomunistyczny NUF jedynie 5 proc.). Nie mo¿na siê nie zgodziæ ze
sformu³owaniem, i¿ wynik wyborów by³ „symboliczny” i zadawa³ k³am
dobremu image rz¹du Ne Wina (choæ mo¿na te¿, broni¹c go, stwierdziæ, ¿e by³a to typowa niewdziêcznoœæ demokracji – skuteczny administrator przegra³ ze œwietnym oratorem i populist¹).
Powróciwszy do w³adzy, U Nu nie zdo³a³ zapobiec kolejnemu podzia³owi w ramach Partii Pyidaungsu, tym samym „tragedia frakcjonalizacji partii U Nu osi¹gnê³a rozmiary farsy”28. Sam U Nu, jak przysta³o
27

27 Cyt.
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28 R.H.

za: Maung Maung, Burma and General Ne Win, London 1969, s. 273.
Taylor, The State In Myanmar, Singapore 2009, s. 251.
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na prawdziwego mê¿czyznê i mê¿a stanu, w decyduj¹cym momencie
sporu uciek³, wybieraj¹c 45 dni medytacji na œwiêtej Górze Popa.
Zdawa³ siê byæ zmêczony i traciæ ochotê do rz¹dów, podejmuj¹c nieprzemyœlane i nerwowe decyzje – nawet ¿yczliwy mu historyk Hugh
Tinker nazywa jego poczynania „niezorganizowanymi”. Po roz³amie
Ligi, uwolniony od obecnoœci socjalistów, nie mia³ ju¿ teraz hamulców
dla w³asnej idei oparcia pañstwa na religii. Rozczarowany polityk¹,
U Nu sk³ania³ siê coraz bardziej ku buddyzmowi (i to w ludowej wersji, z kultem natów), który zgodnie z przedwyborcz¹ obietnic¹ chcia³
uczyniæ religi¹ pañstwow¹, co wywo³a³o ostry sprzeciw mniejszoœci
Mulmejn, stolica pañstwa
zwi¹zkowego Mon

i sta³o siê jednym z powodów otwarcia nowych ognisk rebelii (Kaczinowie). Jednak U Nu nadal brn¹³ w ten politycznie œlepy zau³ek,
a symbolicznym wyrazem jego ówczesnej postawy by³ nakaz budowy
60 tys. pagód z piasku w intencji ustanowienia pokoju w kraju.
Konflikty wewnêtrzne w partii sparali¿owa³y rz¹d, a chaotyczny
sposób sprawowania w³adzy tylko dolewa³ oliwy do ognia w warunkach zapaœci gospodarczej kraju. Najwiêkszym problemem rz¹du by³a
jednak – tradycyjnie – kwestia etniczna, która wybuch³a z now¹ si³¹,
równie¿ na nowym obszarze spokojnych do tej pory pañstw Szan
i Kaczin, a nawet wœród pokojowych zazwyczaj Czinów, którzy za¿¹187

Birma

dali w³asnego pañstwa zwi¹zkowego. GroŸniejsi byli jednak Kaczinowie, którzy doprowadzili do powstania Organizacji Wyzwolenia Kaczinu (KIO), za³o¿onej 5 lutego 1961 r., która z czasem ewaluowa³a do
miana najlepszej i najgroŸniejszej organizacji mniejszoœci etnicznych
w Birmie. Ich decyzja o rozpoczêciu powstania nie mia³a wiele wspólnego z walk¹ innych mniejszoœci, a raczej by³a wynikiem ogólnej frustracji, wyra¿anej przez wszystkie grupy etniczne, z powodu zbirmanizowanego rz¹du w Rangunie, który niewiele siê liczy³ z ich zdaniem
i potrzebami. Iskr¹ rozpalaj¹c¹ konflikt, by³a propozycja uczynienia
buddyzmu religi¹ pañstwow¹, która powsta³a zaraz po przekazaniu
Klasztor na Górze Popa, do
którego U Nu uda³ siê na
medytacjê

Chinom trzech wiosek kacziñskich, co pog³êbi³o brak zaufania do
rz¹du U Nu.
Drug¹ kwesti¹, która rozpala³a najwiêcej emocji by³a sprawa praw
Szanów do secesji z Unii. Ne Win zaraz po nak³onieniu sawbwa do
zrzeczenia siê swoich praw zacz¹³ propagowaæ zniesienie praw do
secesji. Ale czym innym by³y feudalne przywileje sawbwa, przeciwko
którym burzono siê w samym pañstwie Szan, a czym innym prawa
prowincji, na które teraz birmañscy politycy w Rangunie chcieli podnieœæ rêkê. To zaœ zagra¿a³o delikatnej równowadze wynegocjowanej
w Panglong. Szanowie i inne narodowoœci wspólnie zaczêli domagaæ
siê niezw³ocznej i pog³êbionej dyskusji na temat takich pojêæ, jak
federalizm, secesja czy w ogóle przysz³oœæ Unii.
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Napiêcia na linii centrum–peryferie i wzrost roszczeñ mniejszoœci
by³y obserwowane z coraz wiêkszym niepokojem przez armiê. Wielu
dowódców uwa¿a³o, ¿e kompromis z Panglong jest zagro¿ony przez
te ¿¹dania, a przede wszystkim przez Ruch Federalny – grupê dyskusyjn¹, zapocz¹tkowan¹ przez by³ego sawbwa i pierwszego prezydenta Unii, Sao Shwe Thaik, jednego z niewielu naprawdê oœwieconych
sawbwa i g³ównego orêdownika kompromisu z Birmañczykami. Jest
rzecz¹ smutno-ironiczn¹, ¿e ruch rozpoczêty przez tego „ugodowca”
doprowadzi do zamachu stanu, przejêcia w³adzy przez wojsko, anulowania praw mniejszoœci, a tak¿e œmierci samego Sao Shwe Thaik.
Dziewczynka z twarz¹ thanaki

Wszystko dlatego, ¿e armia uznawa³a ten ruch za organizacjê chc¹c¹
doprowadziæ do roz³amu pañstwa, podczas gdy tak naprawdê by³a to
ca³kowicie legalna inicjatywa. By³a to autentyczna próba naprawy
pañstwa w obrêbie konstytucyjnych, demokratycznych i praworz¹dnych rozwi¹zañ, bêd¹cych opozycj¹ wobec rebelii i powstañ zbrojnych. Dopiero klêska skrzyd³a legalistycznego pod wodz¹ Sao Shwe
Thaik przyczyni³a siê do podjêcia walki przez wielu jego cz³onków.
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Sao Shwe Thaik i inni proponowali bardziej luŸn¹, federalistyczn¹
formê konstytucji z równym podzia³em w³adzy miêdzy birmañskie
centrum i etniczne peryferie. Z czêœci birmañskich proponowali utworzyæ jedn¹ jednostkê administracyjn¹ – pañstwo zwi¹zkowe – niemaj¹ce w³adzy wiêkszej od obszarów mniejszoœci, co mia³oby zapobiec monopolizacji w³adzy politycznej i gospodarczej przez Rangun.
By³oby to nawi¹zaniem do administracyjnej tradycji „dwóch Birm”
i jako takie stanowi³o najgorszy mo¿liwy wariant dla Ne Wina i armii,
uznaj¹cych integralnoœæ terytorialn¹ za absolutny dogmat.
Z Ne Winem zgadza³ siê U Nu, ale poniewa¿ by³ politykiem, i to
pragmatycznym, wyrazi³ zgodê na spotkanie z przedstawicielami Ruchu – odby³o siê ono w po³owie lutego 1962 r. i znane by³o jako Seminarium Federalne. Nie wiadomo, czy zdo³ano siê porozumieæ – 2 marca armia przeprowadzi³a drugi, finalny zamach stanu. To by³ koniec
„demokratycznej dekady”. Sprawdzi³y siê s³owa wypowiedziane przez
brytyjskiego ambasadora Richarda Allena w 1960 r.: „jeœli armia bêdzie zmuszona ponownie interweniowaæ, demokracja w Birmie nie
odrodzi siê na pokolenia, jeœli w ogóle”29.
Drugi zamach stanu Ne Wina (1962)
2 marca 1962 r. dosz³o do drugiego, decyduj¹cego zamachu stanu
w Birmie. Armia przy u¿yciu oddzia³ów zbrojnych i czo³gów przejê³a
w³adzê. By³o to dzia³anie zunifikowanej, zbiurokratyzowanej struktury
wojskowej, z rozkazami p³yn¹cymi z Rangunu i wykonywanymi bez
szemrania w ca³ym podleg³ym terenie. Tym razem nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci – by³ to zamach stanu w najczystszej formie. W 1962 r.
wojskowi na dobre stali siê budowniczymi pañstwa i nie oddali tej roli
do dziœ.
Istnieje wiele ró¿nych analiz dotycz¹cych przyczyn drugiego zamachu stanu. Najpopularniejsz¹ wersj¹ prezentowan¹ przez wiêkszoœæ
najwa¿niejszych birmanistów jest uznanie, i¿ to kwestia etniczna spowodowa³a drugi zamach stanu. Jest to zgodne z wersj¹ podawan¹
przez Aung Gyi zaraz po zamachu, a mianowicie, i¿ to sympatia okazy29

29 Cyt.

za: M. Callahan, Making Enemies..., s. 172.
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wana przez U Nu postulatom mniejszoœci etnicznych popchnê³a armiê
do dzia³ania. Aung Gyi, przyrównuj¹c ruch federalny do „plag d¿umy
i cholery”, stwierdzi³, ¿e armia musia³a dzia³aæ, nim bêdzie za póŸno30.
W tej dyskusji istniej¹ wa¿ne g³osy przeciwstawne, przede wszystkim ze strony mniejszoœci etnicznych, jak chocia¿by autorstwa szanowskich badaczy Chao Tzang Yawnghwe czy Sai Aung Tun31. Równie¿
Mary Callahan, która jako jedyna mia³a dostêp do armijnych archiwów, zdaje siê podzielaæ te w¹tpliwoœci (choæ nie opowiada siê za tym
wprost). Wed³ug tej tezy rz¹d premiera U Nu przygotowywa³ reformê
armii – pragn¹³ jej znacznej redukcji i ograniczenia wp³ywów politycznych. W odpowiedzi tatmadaw dokona³a zamachu stanu, a kwestia
mniejszoœci pos³u¿y³a jako pretekst. Jak jednak by³o naprawdê, wci¹¿
nie wiadomo i badacze obecnie nadal s¹ skazani na spekulacje.
Podsumowanie
Chaotyczna sytuacja polityczna w warunkach wojny domowej i inwazji Kuomintangu spowodowa³a wzmocnienie wojska i struktur si³owych oraz os³abienie cywilnych instytucji pañstwa, partii i demokratycznych hamulców mog¹cych zablokowaæ wzrost znaczenia armii.
To stworzy³o z armii instytucjê równoleg³¹ wobec pañstwa, „pañstwo
cienia”, która zwa¿ywszy na swoj¹ potêgê, mog³a regulowaæ znaczne
obszary ¿ycia politycznego, spo³ecznego i gospodarczego kraju.
Wzrost znaczenia armii nie by³ odosobniony w skali regionu –
przyk³ady Filipin czy Malezji s¹ tu znamienne. Jednak¿e istnia³a pewna zasadnicza ró¿nica, wynikaj¹ca ze sposobu radzenia sobie z wewnêtrznymi rebeliami. Na Filipinach czy w Malezji, gdzie zastosowano metody przystosowawcze, armia nie przejê³a tylu funkcji pañstwa, ilu w Birmie – takich jak na przyk³ad wprowadzanie porz¹dku,
przeprowadzanie spisów, podatków czy dystrybucji po¿ywienia. Rozwijaj¹c terminy Alfreda Stepana, pisz¹cego, i¿ w takiej sytuacji „wojsko
zmienia siê z «instytucji» w «rz¹d»”, Callahan przekonuj¹co twierdzi,
30

za: Sai Aung Tun, The History of Shan State From Its Origin to 1962, Bangkok 2009, s. 492.
Tzang Yawnghwe, The Shan of Burma, Memoirs of a Shan exile, Singapore 1987 s. 119; Sai
Aung Tun, The History..., s. 499–502.
30 Cyt.
31

31 Chao
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¿e w przypadku Birmy – gdzie decyduj¹cym powodem transformacji
armii w najwa¿niejsz¹ strukturê pañstwa, by³o zagro¿enie suwerennoœci pañstwa ze strony Kuomintangu i koniecznoœæ sprostania mu –
dosz³o do sytuacji, w której „armia sta³a siê pañstwem”, a wojskowi
jego budowniczymi32. W takim ujêciu cywile stawali siê przeszkod¹
nie tylko w konsolidacji w³adzy przez wojsko, ale i w jego wizji narodowej suwerennoœci.
W wyniku sukcesywnego „po¿erania” pañstwa armia by³a w stanie
narzuciæ swoj¹ wizjê i zmonopolizowaæ takie pojêcia, jak: „pañstwo”,
„naród”, „patriotyzm”, „niepodleg³oœæ” czy „suwerennoœæ”. Innymi
Mniszki

s³owy – patriotyzm sta³ siê mo¿liwy tylko w jednej autorytarnej wersji,
opartej na etnicznym nacjonalizmie birmañskim, a ka¿dy sprzeciw
oznacza³ zagro¿enie dla istnienia pañstwa. To zaœ powodowa³o nieustanny konflikt etniczny.
32

32 M.

Callahan, Making Enemies..., s. 201–206.
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Lata 1962–1988 s¹ kluczowym okresem w historii Birmy. Poczynaj¹c od drugiego zamachu stanu w 1962 r., rozpoczê³y siê w Birmie
rz¹dy amii, trwaj¹ce de facto do dziœ i czyni¹ce z Birmy kraj najd³u¿ej
na œwiecie rz¹dzony przez juntê wojskow¹. Przez pierwsze 26 lat rz¹dów wojska dominuj¹c¹ postaci¹ polityki birmañskiej pozostawa³ jego
przywódca, genera³ Ne Win. To jego decyzje, tak w polityce wewnêtrznej, zagranicznej, jak i na frontach tocz¹cej siê nieustannie wojny
domowej, zdeterminuj¹ los Birmy. Najgorzej posz³o mu w zarz¹dzaniu
pañstwem, szczególnie gospodark¹, któr¹ doprowadzi³ wrêcz w sposób spektakularny do ruiny. Lepiej radzi³ sobie w polityce zagranicznej, w której utrzyma³ Birmê z dala od wojny w Wietnamie. Najlepiej
zaœ zarz¹dza³ w wojsku, które zdo³a³o oddaliæ œmiertelne zagro¿enie
dla pañstwa, jakim by³a odnowiona insurekcja komunistyczna wspierana z Pekinu. Pod koniec rz¹dów Ne Wina armia – tatmadaw –
wesz³a w fazê rozbudowy i potêgi, w konsekwencji czego w nastêpnym okresie (1988–2011) odniesie zwyciêstwo nad licznymi partyzantkami mniejszoœci etnicznych.
Birma lat 1962–1988 jest dowodem na prawdziwoœæ wielu tez – na
przyk³ad dotycz¹cych nieuchronnej klêski antyrynkowych pomys³ów
na gospodarkê. Jednak jeœli mo¿na by w tym okresie wyró¿niæ jedn¹
najwa¿niejsz¹ tezê, to stanowi³oby j¹ potwierdzenie pewnej „oczywistej oczywistoœci”, o której zapomniano w Birmie, a mianowicie, i¿ armia ze swojej istoty nadaje siê do wojny, a nie do rz¹dzenia pañstwem.
Okolicznoœci drugiego zamachu stanu
Noc¹ 2 marca 1962 r. wojsko birmañskie z pomoc¹ czo³gów zajê³o strategiczne pozycje wokó³ Rangunu. Oko³o 2.00 w nocy premier
U Nu zosta³ aresztowany w swojej rezydencji, podobnie jak piêciu jego
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ministrów, przewodnicz¹cych s¹du najwy¿szego oraz oko³o trzydziestu przywódców szanowskich i Karenni, którzy przybyli na Seminarium Federalne. Czêsto podkreœla siê, ¿e drugi zamach stanu
junty mia³ tylko jedn¹ bezpoœredni¹ ofiarê – za to niezwykle symboliczn¹. By³ nim syn by³ego prezydenta Sao Shwe Thaik, Sai Myee.
17-letni ch³opak zagrodzi³ drogê ¿o³nierzom przyby³ym aresztowaæ ojca – i zosta³ zabity1. Sao Shwe Thaik te¿ zreszt¹ wkrótce zmar³
w wiêzieniu, a na wieœæ o tym wdowa po nim stanê³a na czele partyzantki Szanów. Trudno o bardziej wymown¹ ilustracjê nadchodz¹cego dramatu.
Genera³ Ne Win, dyktator Birmy 1962–1988

O godz. 8.50 rano Ne Win og³osi³ przez radio, ¿e „si³y zbrojne
przejê³y odpowiedzialnoœæ za kraj”. Nastêpnego dnia zawieszono konstytucjê z 1947 r. i rozwi¹zano parlament. 5 marca powo³ano Radê
Rewolucyjn¹, z Ne Winem na czele, który wzi¹³ równie¿ odpowiedzialnoœæ za obronê, finanse i podatki. Na prowincji zarz¹dzanie pañstwami zwi¹zkowymi przejê³o piêæ Rad Najwy¿szych. Radê Rewo1

Wed³ug oficjalnej wersji – „podczas próby oporu” starszy syn Sao, Sai Tzang (ten sam, który
przewodzi³ skrzyd³u radykalnemu), twierdzi³, ¿e podczas oglêdzin cia³a zmar³ego brata znalaz³ jednak
dwie kule – tê drug¹ z ty³u g³owy; B. Lintner, Burma in Revolt. Opium and Insurgency Since 1948,
Bangkok 1999, s. 210.
1
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lucyjn¹ (rz¹d) tworzyli najbardziej lojalni oficerowie Ne Wina, tacy jak
Aung Gyi, Tin Pe, Kyaw Soe, oraz niewielu proarmijnych cywilów,
takich jak dr Maung Maung, by³y komunista thakin Thein Pe czy
zdeklarowany marksista Ba Neyin, który sta³ siê doradc¹ ekonomicznym genera³a i autorem najwa¿niejszych dokumentów ideologicznych
armii. Uzasadnienie dzia³añ armii zosta³o wyg³oszone 7 marca podczas konferencji prasowej brygadiera Aung Gyi. To w³aœnie wtedy
przedstawi³ on zamach stanu jako odpowiedŸ na zagro¿enie federalizmem. Nastêpnie nakreœli³ plany armii zmierzaj¹ce do oczyszczenia
¿ycia politycznego kraju, u¿ywaj¹c iœcie Orwellowskiego terminu „zdrowa polityka”, maj¹cego byæ antynomi¹ demokracji parlamentarnej.
Wiêkszoœæ Birmañczyków przyjê³a drugi zamach stanu spokojnie,
maj¹c w pamiêci poprzedni. Jednak¿e tym razem nie by³o powtórki
z historii. Te dwa zamachy ró¿ni³y siê od siebie zasadniczo. Pierwszy,
przeprowadzony zosta³ niemal¿e w „bia³ych rêkawiczkach”, przy drugim u¿yto czo³gów i aresztowano najwa¿niejszych polityków, nie dbaj¹c o ¿adne pozory. Po pierwszym zamachu armia, choæ rz¹dzi³a twardo, to jednak formalnie mitygowa³a siê i bra³a pod uwagê opiniê publiczn¹, a Ne Win czêsto bywa³ w parlamencie, gdzie wyjaœnia³ swoj¹
politykê. Po drugim przesta³a siê czymkolwiek przejmowaæ – zaczê³a
rz¹dziæ za pomoc¹ dekretów, mówi¹c s³owami Bertila Lintnera, „formalizuj¹c, a nie legalizuj¹c swoj¹ omnipotencjê”2. Najlepszym dowodem na brak hamulców by³ stosunek do przywódców mniejszoœci: Sao
Shwe Thaik zmar³ wkrótce w wiêzieniu, natomiast inny z najwa¿niejszych przywódców szanowskich, by³y sawbwa Hsipaw, Sao Kya Hseng,
zosta³ aresztowany przez armiê i przepad³ bez wieœci, prawdopodobnie rozstrzelany (do dziœ nie odnaleziono grobu). Na wieœæ o tym oraz
o obaleniu systemu federalnego tysi¹ce studentów z mniejszoœci etnicznych chwyci³o za broñ. Jednak najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ by³o to, ¿e po
pierwszym zamachu armia rz¹dzi³a tymczasowo, teraz zaœ wkroczy³a,
by przej¹æ w³adzê na sta³e.
O tym, ¿e armia nie ¿artuje, pierwsi przekonali siê studenci. Niezadowoleni z nowych porz¹dków, w tym przede wszystkim z zakazu
opuszczania akademików po 20.00, zaprotestowali 7 czerwca. Ran2

2

Tam¿e, s. 212.
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kiem t³um studentów opanowa³ kampus, przegoni³ policjê i og³osi³
uniwersytet „fortec¹ demokracji”. Wieczorem, bez ostrze¿enia, na
teren uniwersytetu wpad³o wojsko, strzelaj¹c z ostrej broni do t³umu.
Setki ludzi – „sabota¿ystów” – jak nazwa³ ich Ne Win – zginê³y na
miejscu. Operacj¹ dowodzi³ Sein Lwin, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników Ne Wina, ewidentnie dzia³aj¹cy na jego rozkaz.
Nastêpnego dnia, 8 czerwca, armia w planowy sposób zaminowa³a
i wysadzi³a w powietrze budynek Zwi¹zku Studentów – co zaszokowa³o Birmañczyków. Zwi¹zek Studentów by³ dla narodu „tym w sferze
œwieckiej, co Szwedagon w religijnej”: symbolem oporu i ruchu narodowego (to tutaj mia³y miejsce strajki w 1920 r. i to tu swoj¹ karierê
rozpocz¹³ Aung San i inni thakinowie), jego zniszczenie „rzuci³o d³ugi
cieñ na ca³¹ erê rz¹dów armii”3.
Masakra na kampusie i wysadzenie budynku Zwi¹zku Studentów
rozpoczê³y trwaj¹cy do dziœ antagonizm miêdzy armi¹ a studentami
(i szerzej – inteligencj¹), bezpoœrednio zaœ spowodowa³y masowy odp³yw studentów do komunistów oraz chwycenie za broñ przez inne
mniejszoœci etniczne. W tym momencie dla armii nie mia³o to znaczenia: Ne Win pokaza³, ¿e rz¹dzi i ¿e rozumie w³adzê po maoistowsku: jako pochodz¹c¹ z lufy karabinu oraz, parafrazuj¹c innego klasyka, udowodni³, ¿e nie zawaha siê odr¹baæ – czy w tym wypadku
odstrzeliæ – ka¿dej rêki podniesionej przeciwko jego rz¹dom.
Osobowoœæ Ne Wina
¯aden birmañski przywódca w XX w. nie wywar³ na Birmê takiego
wp³ywu jak Ne Win. Pod wzglêdem znaczenia mo¿e byæ on porównywany jedynie z Aung Sanem, jednak w przeciwieñstwie do tamtego
Ne Win mia³ du¿o czasu, by odcisn¹æ swoj¹ osobowoœci¹ piêtno na
losach kraju. Jego 26-letnie dyktatorskie rz¹dy uczyni³y z Birmy jedno
z najbiedniejszych i najbardziej zamkniêtych pañstw œwiata. W poszukiwaniu alternatywnej drogi rozwoju, która ominê³aby wady kapitalizmu oraz komunizuj¹cego socjalizmu i uratowa³aby to¿samoœæ kra3

D. Steinberg, Burma: A Socialist Country in Southeast Asia, Boulder 1982, s. 78. Zreszt¹ po latach
sam Ne Win po¿a³uje tego czynu: by³a to jedyna z jego decyzji, za jak¹ publicznie siê t³umaczy³, lecz
nie mia³ odwagi przyznaæ, ¿e sam wyda³ rozkaz.

3
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ju, Ne Win wyprowadzi³ Birmê na zupe³ne bezdro¿a. On sam zaœ,
pocz¹tkowo podziwiany i szanowany, tak w kraju, jak i za granic¹,
z czasem sta³ siê ¿yw¹ egzemplifikacj¹ prawdziwoœci s³ynnej konstatacji lorda Actona o „w³adzy absolutnej korumpuj¹cej absolutnie”.
Co gorsza dla niego, wraz z postêpuj¹cym zdziczeniem i ezoteryzmem, z czasem sta³ siê on postaci¹ tragikomiczn¹, politycznym „tygrysem bengalskim”: trochê œmiesznym, trochê strasznym.
Ne Win urodzi³ siê jako Shu Maung w 1911 r. w Paungdale w Dolnej Birmie, w rodzinie prowincjonalnej klasy œredniej. Potem dosta³
siê na studia medyczne do Rangunu. Gdyby je skoñczy³ i zosta³ lekarzem, historia kraju potoczy³aby siê pewnie inaczej – chyba Ÿle siê
sta³o i dla niego, i dla Birmy, ¿e po dwóch latach obla³ egzaminy
i zmuszony zosta³ do szukania pracy. Nie by³ to czas sprzyjaj¹cy –
trwa³a Wielka Depresja. Shu Maung spróbowa³ rozkrêciæ w³asny biznes: handel wêglem w Prome. Pomys³ by³ dobry, ale Shu sta³ siê
konkurencj¹ dla lobby indyjskiego, kontroluj¹cego ten rynek i szybko
zosta³ z niego wyciêty. Indyjscy handlarze nawet nie przypuszczali, jak
wysok¹ cenê zap³ac¹ po latach za pokonanie ma³o znacz¹cego konkurenta. To by³ jeden z najwa¿niejszych momentów formatywnych
w jego ¿yciu: od tego czasu narodzi³ siê w nim g³êboki resentyment
do obcego kapita³u. Po latach, maj¹c ju¿ pe³niê w³adzy nad krajem,
zemœci siê na Indusach okrutnie, en masse wyrzucaj¹c ich wszystkich
z Birmy.
Niedosz³y biznesmen Shu zosta³ urzêdnikiem na poczcie. Pewnie
wkleja³by znaczki i stemplowa³ przesy³ki do koñca ¿ycia, gdyby nie to,
¿e mieszkanie, które wynajmowa³ w Rangunie, dzieli³ z m³odymi thakinami. W ten sposób dosta³ siê do g³ównego nurtu polityki studenckiej i zarazi³ siê marksizmem. Poprzez studenckie znajomoœci znalaz³
siê wœród „30 towarzyszy” przechodz¹cych japoñskie szkolenie na
Hajnanie, gdzie przybra³ pseudonim Ne Win – „jasne s³oñce”.
To by³ moment prze³omowy w jego ¿yciu. Twarde, by nie powiedzieæ brutalne, szkolenie przypad³o Ne Winowi do gustu. ¯o³nierka mu siê spodoba³a – on sam zosta³ bardzo zdolnym oficerem, a japoñska armia sta³a siê dla niego przyk³adem tego, jak powinna dzia³aæ
ka¿da instytucja: karnie, sprawnie, bez dyskusji i w¹tpliwoœci, a przede wszystkim – bezwzglêdnie, bo tylko to gwarantuje skutecznoœæ.
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Szybko pi¹³ siê po szczeblach kariery, zostaj¹c w koñcu, w dramatycznych okolicznoœciach na pocz¹tku wojny domowej, jej g³ównodowodz¹cym. Opieraj¹c siê na etnicznym nacjonalizmie birmañskim oraz
wzorach militaryzmu japoñskiego, uczyni³ z armii potê¿n¹ machinê,
œwietnie funkcjonuj¹c¹ instytucjê, zdoln¹ do obrony suwerennoœci
kraju i do pokonania licznych armii powstañczych. Co wa¿niejsze:
stworzy³ z niej instytucjê autonomiczn¹, niekontrolowan¹ z zewn¹trz
i bêd¹c¹ pañstwem w pañstwie – swoje w³asne lenno. Zdo³a³ z pozycji
primus inter pares dojœæ do w³adzy ca³kowitej, a na drodze ku temu
pokonaæ zdolniejszych od siebie przeciwników, konkurentów, a naProme, miasto, w którym
wychowa³ siê Ne Win

wet wyró¿niaj¹cych siê wspó³pracowników, takich jak Aung Gyi czy
Kyaw Zaw, i utrzymaæ niekwestionowan¹ w³adzê nad armi¹, a potem
nad ca³ym pañstwem.
By³ barwn¹ postaci¹. Kobieciarzem i playboyem. Oficjalnie mia³
szeœæ ¿on, choæ i ta liczba nie jest pewna. Kochanek nikt nigdy nie
zliczy³. Jego ukochan¹ ¿on¹ by³a Khin May Than, która zmar³a w roku
1972, co by³o dla niego ciosem i musia³o wp³yn¹æ na pogarszaj¹cy siê
stan psychiczny. Pocieszy³ siê, ¿eni¹c z Anglobirmank¹ June Rose
Bellamy, niegdyœ aktork¹ kabaretow¹, dorównuj¹c¹ mu temperamentem i robi¹c¹ mu publicznie sceny (szybko siê z ni¹ rozwiód³). Jeszcze
inn¹ jego ¿on¹ by³a póŸniejsza historyk Ni Ni Myint, z któr¹ o¿eni³ siê
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dwukrotnie i która po latach weŸmie siê za poprawianie oficjalnej historii kraju. Generalnie Ne Win by³ powszechnie znany ze z³ej reputacji. Gdy jeszcze za rz¹dów U Nu pewna w³oska firma chcia³a uzyskaæ
kontrakt na dostawy broni dla armii, zabra³a z Italii specjalnie dla Ne
Wina „towarzyszkê”, co wywo³a³o skandal. Gdy kareñski dowódca Lin
Htin o¿eni³ siê z Lousi¹ Benson, by³¹ miss Birmy – i by³¹ kochank¹
Ne Wina – ten piêæ lat póŸniej urz¹dzi³ na niego zasadzkê i go zabi³.
Oprócz kobiet jego hobby stanowi³y wyœcigi konne – by³ widywany
na niedzielnych wyœcigach na ranguñskim torze nawet w szczycie
walk z Karenami o stolicê w 1949 r. Gdy przej¹³ w³adzê, wszystkich
June Rose Bellamy, najbarwniejsza z ¿on Ne Wina

tych rozrywek spo³eczeñstwu zakaza³, ale sam grywa³ w golfa w swojej rezydencji, a gdy tylko wyje¿d¿a³ za granicê, natychmiast szed³
na wyœcigi – oraz na zakupy, po towary, których w kraju zabroni³.
Podczas jednej z wizyt w Stanach Zjednoczonych powiedzia³: „nie
chcê zwiedzaæ tych wszystkich fabryk ani zak³adów. ChodŸmy graæ
w golfa”4.
Mia³ wybuchowy temperament: w armii s³awne by³y jego napady
z³oœci, rynsztokowy jêzyk i zmienne nastroje. W Sylwestra 1976 r. prze4

Cyt. za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps, A Personal History of Burna, New York 2009,
s. 294. Tam te¿ opis osobowoœci Ne Wina, na którym siê wzorowa³em.
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szkadza³a mu g³oœna muzyka dobiegaj¹ca z jednej z siedzib dyplomatycznych po drugiej stronie jeziora Inya, naprzeciwko jego willi.
Mia³ ponoæ wskoczyæ do wody, przep³yn¹æ jezioro, wedrzeæ siê na
imprezê, zniszczyæ perkusjê i pobiæ perkusistê oraz znokautowaæ kilku goœci stoj¹cych obok. Byli za g³oœno.
Wed³ug Thant Myint-U, Ne Win w latach szeœædziesi¹tych odbywa³
regularne wizyty u znanego psychiatry dr. Hansa Hoffa w Wiedniu,
ale niestety, ze szkod¹ dla siebie i kraju zaprzesta³ ich w po³owie lat
siedemdziesi¹tych. Z wiekiem jego fobie narasta³y, a Ne Win, jak
twierdzi wielu historyków, a chronologicznie pierwszy Maung Maung
Gyi, w swych autorytarnych zachowaniach zaczyna³ przypominaæ monarchów birmañskich, opieraj¹c siê na grupie potakiwaczy i eliminuj¹c wszystkich obdarzonych niezale¿nym umys³em5. Ba³ siê spisków i zamachów. Nikomu nie ufa³, degraduj¹c nawet najbli¿szych
i najwierniejszych wspó³pracowników, takich jak Tin Oo. Kucharzowi kaza³ próbowaæ potrawy w swojej obecnoœci. By³y prezydent Singapuru, Lee Kuan Yew, wspomina, ¿e widzia³ Ne Wina graj¹cego
w golfa w Rangunie w stalowym he³mie i z wianuszkiem ochroniarzy
dooko³a.
Najs³ynniejsze by³o jednak jego zami³owanie do astrologii i numerologii. W 1970 r., wed³ug popularnej wersji, astrolog ostrzeg³ go,
i¿ czeka go „prawicowy zamach”. Jako ¿e dla Birmañczyków – jak pisa³
Tiziano Terzani – „przepowiednia ma charakter twórczy”6, a wiêc zapowiedziane wydarzenie jest faktem, z którym nale¿y siê liczyæ, Ne
Win postanowi³ „spacyfikowaæ przysz³oœæ” i sam dokona³ „prawicowego zamachu” – mianowicie: zmieni³ ruch drogowy z lewostronnego na prawostronny. Spowodowa³o to zamêt na drogach i wywo³uje
chaos po dzieñ dzisiejszy, ale Ne Win oszuka³ los: przepowiednia,
owszem sprawdzi³a siê, ale on zachowa³ w³adzê.
5

Maung Maung Gyi, Burmese Political Values. Socio-Political Roots of Authoritarism, Westport, 1983,
s. 184–202.
6
6 Astrologia i numerologia pe³ni¹ niezwykle wa¿ne funkcje w ¿yciu Birmañczyków. Kluczowe s¹
horoskopy, numerologia, a przede wszystkim technika yadaya, czyli oszukiwania losu. Oznacza to
wybór czynnoœci, które nale¿y wykonaæ, by zneutralizowaæ niekorzystn¹ przepowiedniê (przepowiednia z definicji jest faktem dokonanym, z którym nale¿y siê liczyæ). Znaczenie astrologii dla mentalnoœci
Birmañczyków, podobnie jak innych Azjatów, œwietnie oddaje T. Terzani w ksi¹¿ce, Powiedzia³ mi
wró¿bita. L¹dowe podró¿e po Dalekim Wschodzie, t³um. J. £oziñski, Warszawa 2008, s. 56–74.
5
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Potem by³o tylko gorzej. W celu uniemo¿liwienia zamachu na siebie mia³ strzelaæ do w³asnego odbicia w lustrze. By odstraszyæ z³e
duchy, przechodz¹c przez mosty, chodzi³ ty³em. W 1985 r. z dnia na
dzieñ zmieni³ walutê w kraju na pieni¹dze podzielne przez szczêœliw¹
dla niego liczbê 9. Birmañczycy codziennie musieli æwiczyæ tabliczkê
mno¿enia, operuj¹c takimi banknotami jak 45 czy 90 oraz 75, która to
cyfra jako ¿ywo nie jest podzielna przez 9, ale Ne Win mia³ w momencie wprowadzania reformy akurat tyle lat.
Z akcentowaniem irracjonalnoœci Ne Wina i innych birmañskich
przywódców nale¿y jednak byæ ostro¿nym. Jak s³usznie zauwa¿y³
Andrew Selth, podkreœlanie fobii i dziwactw birmañskich genera³ów
jest czêsto orê¿em w politycznej walce przeciw nim na Zachodzie lub
te¿ s³u¿y analitykom jako wygodny wytrych w obliczu braku zrozumienia sensu najwa¿niejszych decyzji7. Podkreœlanie ezoterycznych
sympatii przywódców ma ich ukazaæ jako niepowa¿nych i nieprzewidywalnych despotów, którzy nie nadaj¹ siê do rz¹dzenia pañstwem.
Jest to g³êboko b³êdna analiza, œwiadcz¹ca o niezrozumieniu realiów
tego kraju. W przeciwieñstwie do zracjonalizowanego Zachodu, astrologia i numerologia s¹ silnie obecne w spo³eczeñstwie birmañskim.
Birmañczycy wierz¹ w swoje szczêœliwe numery i czêsto konsultuj¹
siê z astrologami. Jednak – i to jest kluczowe – numerologia i astrologia s³u¿¹ im jako pomoc w podejmowaniu decyzji, ale nie s¹ Ÿród³em
tych decyzji. Tak wiêc na przyk³ad, jeœli Birmañczyk chce siê o¿eniæ,
to pyta o szczêœliw¹ datê œlubu, a nie o to, z kim ma siê ¿eniæ. Podobnie w przypadku polityki: astrologia i numerologia s³u¿¹ dobraniu
pozytywnych okolicznoœci do decyzji ju¿ podjêtych (szczêœliwa godzina, odpowiednie miejsce itp.) b¹dŸ te¿ s¹ wygodnym spo³ecznym
uprawomocnieniem decyzji w³adz. Mityczna otoczka ma przekonaæ
zabobonne spo³eczeñstwo, ¿e dana decyzja jest nieunikniona, gdy¿
by³a zapisana w gwiazdach. A w³adca, który zachowuje siê w tak irracjonalny sposób, wysy³a tym samym fatalistycznemu spo³eczeñstwu
komunikat, ¿e moce s¹ po jego stronie, wiêc jakikolwiek opór jest
zbyteczny. Lecz to nie astrolodzy s¹ Ÿród³em decyzji politycznych i nie
7
7 A. Selth, Burma’s ‘Superstitious’ Leaders, http://www.lowyinterpreter.org/post/2009/10/22/Burmassuperstitious-leaders.aspx (dostêp: 25 stycznia 2014).
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oni rz¹dz¹ krajem, lecz genera³owie – wró¿bici maj¹ za zadanie opracowaæ optymalne okolicznoœci implementacji danej decyzji. S¹ po
prostu „rzuceni” na odcinek „gwiazdy” i maj¹ siê na nim dobrze spisaæ
(za nowej junty czêsto astrolodzy za „z³e” przepowiednie l¹dowali
w obozach pracy).
Jednak pozostaje faktem, ¿e z biegiem czasu Ne Win coraz bardziej
traci³ kontakt z rzeczywistoœci¹, a jego zachowanie zaczê³o wymykaæ
siê spod kontroli. Jest to raczej bardziej uniwersalny dowód na degeneracjê cz³owieka przez pe³niê w³adzy, ni¿ na szczególne, birmañskie okolicznoœci kulturowe, sprzyjaj¹ce wytworzeniu siê irracjonalnej despotii.
Birmañska wró¿ka

Pagoda Maha Wizaya w Rangunie, zwana „pagod¹ Ne
Wina”
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Pointa losów Ne Wina pozostaje dog³êbnie smutna. Po 1988 r.
wycofywa³ siê z polityki – i chocia¿ na pocz¹tku wci¹¿ pozostawa³
„szar¹ eminencj¹”, to z czasem jego wp³yw mala³, a on sam traci³
zainteresowanie doczesnoœci¹. Gdy jego podw³adni przychodzili do
niego „po radê”, odsy³a³ ich bez s³owa. Jak wspomina Lee Kuan Yew,
który odwiedzi³ go kilkukrotnie w latach dziewiêædziesi¹tych, Ne Win
znalaz³ wytchnienie w buddyzmie – przesta³ siê interesowaæ œwiatem,
rodzin¹ czy krajem i mówi³ tylko o medytacji. Mo¿na domniemywaæ,
¿e mia³ chyba œwiadomoœæ klêski w³asnej idei i nieszczêœcia, jakie
sprowadzi³ na swój kraj. Pod koniec rz¹dów, w klasycznym stylu królów birmañskich, zbudowa³ obok Szwedagonu wielk¹ z³ot¹ pagodê
Maha Wizaya, maj¹c¹ poprawiæ jego karmê. Chyba siê nie uda³o. Do
dziœ pagoda stoi pusta – Birmañczycy j¹ omijaj¹, twierdz¹c, ¿e przynosi
pecha.
Bez wzglêdu na to, jak wygl¹daj¹ dalsze inkarnacje Ne Wina,
przeznaczenie dopad³o go ju¿ w tym ¿yciu. Pó³ roku przed œmierci¹
zosta³ razem z córk¹ Sandar, podejrzewan¹ o spiskowanie, osadzony
w areszcie domowym przez ludzi, którym ongiœ przekaza³ w³adzê.
Zmar³ osamotniony i pod nadzorem w grudniu 2002 r. w wieku 91 lat,
a na jego pogrzeb – przemilczany przez juntê i przeprowadzony prawie potajemnie – przyby³o tylko kilkanaœcie osób.
„Birmañska droga do socjalizmu”
Du¿o wa¿niejsze implikacje dla kraju od osobowoœci Ne Wina
mia³a jednak polityka wewnêtrzna armii, której za³o¿enia ideologiczne
sformu³owane zosta³y w dwóch dokumentach programowych: „Birmañskiej drodze do socjalizmu” (kwiecieñ 1962) oraz „Systemie wspó³zale¿noœci cz³owieka i jego otoczenia” (styczeñ 1963). By³ to eklektyczny – by nie powiedzieæ pseudointelektualny – miszmasz marksizmu, buddyzmu i humanizmu, czy te¿ – mówi¹c bardziej precyzyjnie, „ideologiê zaczerpniêto z buddyjskiej epistemologii, jêzyk analityczny z marksizmu, a idee polityczne z leninizmu”8. Podstawowym
celem nowej ideologii mia³o byæ doprowadzenie do powszechnej pro8

8

R.H. Taylor, The State In Myanmar, Singapore 2009, s. 361.
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sperity. Powinno to siê urzeczywistniæ poprzez wykorzenienie „systemu, który powoduje wyzysk cz³owieka przez cz³owieka”, ale patrz¹c
na rezultaty, nie sposób nie dojœæ do wniosku, ¿e wysz³o niczym
w s³ynnym bon mocie W³adys³awa Gomu³ki – odwrotnie9.
Przeciwnicy Ne Wina podkreœlaj¹, ¿e tak naprawdê by³a to tylko
zas³ona dymna dla jego chêci w³adzy absolutnej i ksenofobicznych
pogl¹dów. Zgodnie z tym Ne Win nie wierzy³ ani w buddyzm, ani
w socjalizm, ale chcia³ mieæ polityczn¹ ideologiê, za pomoc¹ której
móg³by rz¹dziæ krajem. Wed³ug tej koncepcji rz¹dy Ne Wina „nie
nawi¹zywa³y do ¿adnej birmañskiej socjalistycznej arkadii, lecz do
dwudziestowiecznych form politycznej represji; jeœli ju¿ by³ to jakiœ
socjalizm, to by³ to narodowy socjalizm cesarskiej Japonii”10. Jeszcze
inn¹ interpretacj¹ w tym nurcie jest twierdzenie, ¿e marksizm by³ dla
armijnych elit po prostu sposobem – wtedy jeszcze nie wiedziano jak
nieskutecznym – na przywrócenie dawnej potêgi pañstwa i zbudowanie Czwartego Imperium Birmañskiego.
Zwolennicy twierdz¹, ¿e kurs przyjêty przez Ne Wina stanowi³
wyraz usi³owania po¿enienia socjalizmu i buddyzmu i nawi¹zania do
w³asnych tradycji politycznych. A przede wszystkim: ¿e by³a to próba
obrania innej drogi rozwoju kraju – alternatywy wobec zachodniego
kapitalizmu i totalitarnego komunizmu11.
Sam Ne Win t³umaczy³ swoje stanowisko jednemu z dyplomatów
tak: „dopóki pañscy rodacy pozostaj¹ w naszym kraju, aby uczyæ moich rodaków, naród nasz niczego siê nie nauczy. Musimy uczyæ siê
przede wszystkim od siebie – i dla siebie”12. Efekty tego „uczenia siê
od samego siebie” by³y op³akane, a cena, jak¹ zap³aci³a za to Birma,
bardzo wysoka.
19

„W kapitalizmie nastêpuje wyzysk cz³owieka przez cz³owieka, a w socjalizmie – odwrotnie”.
Smith, Burma. Insurgency and the Politics of Ethnicity, Dhaka–Bangkok–London–New York
1999, s. 199.
11
11 Za³o¿enia tego pogl¹du dobrze streszcza niepozbawiony do niego nutki sympatii Tiziano Terzani:
„Ne Win zamkn¹³ kraj, twierdz¹c, ¿e tylko w ten sposób mo¿na chroniæ czysto birmañsk¹ cywilizacjê.
W pewnym sensie mia³ racjê, co do jakiegoœ stopnia sankcjonowa³o jego dyktaturê. Birma rzeczywiœcie
zachowa³a to¿samoœæ, trwa³y dawne tradycje, kwit³a religia, a ¿ycie milionów mieszkañców nie zosta³o
wessane w wir industrializacji, urbanizacji i bezmyœlnego naœladowania Zachodu”; T. Terzani, Powiedzia³ mi wró¿bita..., s. 58.
12
12 Cyt. za: M.Warneñska, Kraj tysiêcy pagód, Warszawa 1979, s. 268.
9

10

10 M.
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Zamkniêto kraj, czyni¹c z niego jeden z najbardziej izolowanych,
hermetycznie zamkniêtych pañstw œwiata – Birma sta³a siê „Albani¹
Azji”. Wyproszono zagraniczne agencje rozwojowe i doradców. Wyrzucono fundacje Forda i Azja. Zrezygnowano z programu stypendiów
Fulbrighta, obecnoœci filii zagranicznych uniwersytetów (np. Johna
Hopkinsa), a nawet szkó³ jêzykowych. Angielski usuniêto ze szkó³
(wróci³ w 1980 r., ponoæ po tym, jak córka Ne Wina nie dosta³a siê na
studia w Wielkiej Brytanii z powodu s³abej znajomoœci tego jêzyka).
Zakazano wyjazdów za granicê, zlikwidowano zewnêtrzne stypendia
zagraniczne Birmañczyków. Starano siê odci¹æ wszystkie wp³ywy
Wyœcig zaprzêgów. Tradycyjna rozrywka birmañska

z zagranicy. Skutecznie ocenzurowano prasê: ju¿ od 1963 r. zaczêto
walkê z „ulegaj¹cym sensacjonalizmowi kapitalistyczno-prawicowym
dziennikom, kierowanym przez si³y antysocjalistyczne i sabota¿ystów”13
– do 1966 r. mediom na³o¿ono skuteczny kaganiec.
W celu, jak to ujêto, „podwy¿szenia moralnoœci”, zakazano tañców w stylu zachodnim, „krzywdz¹cych standardy moralne zarówno
mê¿czyzn, jak i kobiet” konkursów piêknoœci, „przynale¿¹cej do zdegenerowanej i dekadenckiej kultury bur¿uazyjnej” muzyki pop oraz
wyœcigów konnych (pierwsze co zrobi³ Ne Win podczas wizyty
w Wielkiej Brytanii to pójœcie na wyœcigi w Ascot). W pañstwie Szan
13
13 Cyt. za: M. Charney, A History of Modern Burma, Cambridge 2009, s. 112, dalsze przyk³ady
pochodz¹ równie¿ z tego Ÿród³a.
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– jakby jeszcze by³o mu ma³o k³opotów zwi¹zanych z rebeliami –
zabroniono hazardu. Zamkniêto „domy o z³ej reputacji” (czyli sale
koncertowe i taneczne), a w kinach ocenzurowano niemoralne filmy
z Zachodu (czyli wiêkszoœæ – jedynym znacz¹cym wyj¹tkiem by³a
seria Bondów). Zabroniono pokazywania filmów „przedstawiaj¹cych
naty, duchy i wiedŸmy” – birmañskim dzieciom nie dane zatem by³o
ujrzeæ potencjalnie groŸnych dla re¿imu przygód dobrego duszka
Kacpra.
Zakazano wjazdu do kraju obcokrajowcom; wizy przyznawano jedynie na 24 godziny (w latach siedemdziesi¹tych wyd³u¿ono do tygoGra uliczna
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dnia), na granicy zaœ widnia³ serdeczny, zachêcaj¹cy napis: „Obcokrajowcy! Wstêp wzbroniony! Przekroczenie tego punktu grozi œmierci¹ przez rozstrzelanie!”. Wyrzucono z Birmy wszystkich zagranicznych dziennikarzy oraz misjonarzy, a szko³y i szpitale prowadzone
przez tych ostatnich znacjonalizowano. Lotnisko w Rangunie – ongiœ
najwa¿niejszy wêze³ komunikacyjny tej czêœci œwiata – sta³ siê sennym
portem z jednym kursem dziennie. Jak metaforycznie podsumowa³
birmañski historyk Thant Myint-U: Ne Winowska Birma, niczym
w hotelu, wywiesi³a znak „nie przeszkadzaæ”14.
Nowa w³adza odwróci³a siê plecami do inteligencji. Jeœli wczeœniejszy rz¹d tymczasowy armii korzysta³ jeszcze z technokratów, biurokratów i badaczy obeznanych ze œwiatem, tak obecny w swoim wojskowym purytanizmie darzy³ g³êbok¹ nieufnoœci¹ wszystkich ludzi
wykszta³conych. Ca³e zastêpy wyedukowanych i doœwiadczonych
urzêdników pañstwowych zosta³y wyrzucone i uda³y siê najczêœciej na
emigracjê (czêsto do ONZ kierowanego przez U Thanta). W ten sposób rozpocz¹³ siê drena¿ birmañskich mózgów. Armijne elity polityczne nie grzeszy³y elokwencj¹. Tym samym nadzieja na utrzymanie znaj¹cych œwiat i umiej¹cych siê w nim obracaæ elit zosta³a celowo
zniszczona. Ne Win uczyni³ to œwiadomie, chyba maj¹c o inteligencji
zdanie podobne do Lenina – a na pewno obawiaj¹c siê tej klasy jako
ewentualnego zagro¿enia dla w³asnej w³adzy.
Najdalej id¹ce zmiany zasz³y w gospodarce. Pocz¹tkowo biznesmeni powitali zamach stanu z nadziej¹: wszak autorytarna w³adza jest
tym, co krêgi biznesowe na ca³ym œwiecie lubi¹ najbardziej. Szybko
siê przekonali, ¿e autarkizm Ne Wina nie jest business friendly. Rz¹d
og³osi³ nacjonalizacjê wszystkich najwa¿niejszych fabryk i przedsiêbiorstw, ca³ej produkcji, dystrybucji i eksportu dóbr. Konsekwencje
dla gospodarki by³y katastrofalne, w sierpniu 1963 r. produkcja przemys³owa spad³a o 40 proc., a bezrobocie poszybowa³o w górê15.
14

Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 296.
kierownictwo zorientowa³o siê pod koniec lat szeœædziesi¹tych, ¿e polityka gospodarcza jest
klêsk¹. Reformy, jakie przeprowadzono, naœladowa³y wzorce radzieckie, i to z nawi¹zk¹: w 1971 r.
wprowadzono plan 21-letni (!), podzielony na 4-latki i formalnie zrezygnowano z autarkii, zapraszaj¹c
z powrotem Bank Œwiatowy i inwestorów (ale zg³osi³ siê tylko jeden: zachodnioniemiecka firma
zbrojeniowa). Przede wszystkim jednak otwarto siê na pomoc zagraniczn¹ i to w³aœnie ona utrzyma³a
Birmê Ne Wina przy ¿yciu.

14 Thant
15

15 Same
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Zakazano dzia³alnoœci jakichkolwiek firm prywatnych, a w lutym
1963 r. przejêto 24 banki zagraniczne, do tej pory tworz¹ce z Rangunu
jedno z centrów finansowych Azji. Takie banki, jak Lloyds, HSBC czy
Chartered, sta³y siê teraz Bankami Ludowymi. W maju 1964 r. przeprowadzono pierwsz¹ czêœciow¹ demonetyzacjê, co pozbawi³o ludzi
oszczêdnoœci – patent ten bêdzie wykorzystywany jeszcze dwukrotnie
w dzia³aniach junty.
W ramach nacjonalizacyjnej polityki wyrzucono wszystkie firmy
z obcym kapita³em, nie tylko zachodnie, ale przede wszystkim wydalono Indusów oraz Chiñczyków, którzy prowadzili w³asne przedBirmañskie pieni¹dze –
kyaty

siêbiorstwa czy us³ugi. Pozbyto siê finansistów, handlowców i przedsiêbiorców, którzy od pokoleñ zamieszkiwali ten kraj i stanowili si³ê
napêdow¹ jego gospodarki. To pozbawi³o kraj wykwalifikowanych
kadr w przemyœle, zarz¹dzaniu i handlu. Jak pisze Adam Jelonek,
„rezultat tych dzia³añ by³ ³atwy do przewidzenia, a gospodarka ze
stanu permanentnego kryzysu popad³a w ci¹gu dos³ownie kilku miesiêcy w stan zupe³nej ruiny”16.
W ca³ym kraju zainstalowano „ludowe sklepy”, w zamierzeniu maj¹ce nawi¹zywaæ do niezwyk³ego sukcesu DSI. Ale bez konkurencji ze
16

16 A.W. Jelonek, W stronê nieliberalnej demokracji. Szkice z antropologii politycznej Azji Po³udniowo-

Wschodniej, Warszawa 2002, s. 70.
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strony prywatnego kapita³u i z „socjalistycznym stosunkiem do zysku”, a przed wszystkim bez wykwalifikowanych kadr (armia nie posiada³a zbyt wielu ludzi maj¹cych wiedzê o gospodarce, a tych, którzy
siê znali – jak Aung Gyi – szybko siê pozby³a17) sta³y siê one birmañskim odpowiednikiem „pustych pó³ek”. Dystrybucja by³a narodow¹
plag¹: sklepy zaczê³y œwieciæ pustkami, a podstawowe towary sta³y
siê rarytasem i pojawia³y siê w najmniej spodziewanym momencie
(np. parasole podczas pory suchej) – jeœli w ogóle. Niczym w ZSRR
albo PRL zapanowa³a „gospodarka braków”, a towary pierwszej potrzeby mo¿na by³o dostaæ tylko na czarnym rynku.
Rz¹dy Ne Wina doprowadzi³y Birmê do gospodarczej ruiny. Z jednego z najbogatszych krajów Azji sta³a siê najbiedniejsza, niczym inna
dawna nadzieja kontynentu – Filipiny. Ne Win nie zna³ siê na gospodarce, czego nawet nie ukrywa³. Amerykañskiemu ambasadorowi powiedzia³, ¿e „ka¿dy ekonomista mówi mi co innego i sam nie wiem, co
mam o tym wszystkim myœleæ”18. Wybra³ najgorzej – pos³ucha³ w³asnych marksistów, a nie Aung Gyi, którego wp³ywów siê obawia³. Z czasem zdawa³ sobie coraz bardziej sprawê z klêski – ju¿ w 1965 r. stwierdzi³, ¿e gdyby nie to, ¿e Birma jest krajem rolniczym, wszyscy by
g³odowali. W czêsto cytowanym zdaniu, nawi¹zuj¹cym do chiñskiego
przys³owia, powiedzia³: „z³apaliœmy19 ogon tygrysa i nie mo¿emy go
puœciæ”, co mia³o oznaczaæ, ¿e nie da siê zmieniæ polityki gospodarczej
i trzeba iœæ dalej. Rzeczywiœcie, próba zmiany podwa¿a³aby podstawy
re¿imu, który w tej sytuacji musia³ przymykaæ oko na istnienie czarnego rynku, bez którego nie da³oby siê funkcjonowaæ. Jednoczeœnie
jednak tworzy³o to polityczn¹ kwadraturê ko³a, gdy¿ towary przemycane do Birmy sz³y z Tajlandii z punktów kontrolowanych przez Karenów, co sprawia³o, ¿e ci ostatni mieli fundusze na prowadzenie
walki. Armia zaœ nie mog³a ich, podobnie jak innych powstañców,
17

17 Aung

Gyi – jeden z najbli¿szych wspó³pracowników Ne Wina i architekt obu zamachów stanu –
zosta³ ku powszechnemu zdumieniu zwolniony w lutym 1963 r. (dopiero po jego dymisji najwa¿niejsze
reformy antyrynkowe nabra³y rozpêdu). Powodem odejœcia by³a jego przegrana w walce o kreowanie
polityki gospodarczej pañstwa z marksistami Tin Pe („Czerwonym Brygadiem”) czy Ba Nyein, którzy
nadali kszta³t polityce gospodarczej junty.
18
18 Cyt. za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 299.
19
19 Pluralism majestatis by³o jego ulubion¹ form¹ wyra¿ania siê. Wiêcej, por. B. Góralczyk, Z³ota ziemia
roni ³zy. Esej birmañski, Warszawa 2010, s. 215.
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pokonaæ, gdy¿ na skutek socjalistycznych braków nie staæ jej by³o na
nowy sprzêt. Poniewa¿ jednak rebelianci byli dla w³adzy pañstwa
raczej „przewlek³ym katarem ni¿ gruŸlic¹” (nie stanowili zagro¿enia
dla funkcjonowania re¿imu)20, to nadal trzymano siê owego „ogona
socjalistycznego tygrysa”. Rezultat by³ taki, ¿e w 1987 r. Birma – ongiœ
„spichlerz Azji” – zyska³a tytu³ LDC, czyli w oenzetowskiej nomenklaturze miano jednego z najmniej rozwiniêtych pañstw œwiata, do³¹czaj¹c do doborowego towarzystwa Bangladeszu, Burkina Faso czy Czadu.
A jednak mimo to Ne Winowska Birma mia³a dobr¹ opiniê w œwiecie zachodnim. Nie kto inny, jak Samuel Huntington, w 1968 r. nazwa³
Przemyt z Tajlandii do Birmy, lata osiemdziesi¹te

armiê birmañsk¹ „motorem postêpu”21 (sic!), co nieodparcie przywodzi na myœl skecz kabaretu Tey o trzech ko³ach sprawnych w samochodzie. Znany amerykañski dziennikarz, Harrison Salisbury (pisz¹cy
m.in. o Chinach), charakteryzowa³ Ne Wina jako „szczerego ¿o³nierza”, wysi³ki jego i innych „uczciwych oficerów” zarz¹dzania gospodark¹ uzna³ za „nadzwyczajne”, a ca³y rz¹d armii okreœli³ mianem
„uczciwego do szpiku koœci”22, co z dzisiejszej perspektywy brzmi jak
20

Opiumowa d¿ungla, Warszawa 1981, s. 60.
Huntington, Political Order in Changing Societies, New Heaven 1968, s. 100–102.
22
22 „New York Times”, 20 czerwca 1964, cyt. za: L.J. Herbert, Burma: Maintaining Traditional Values,
Carnegie-Mellon University 1981, s. 233.
20 W. Gie³¿yñski,
21

21 S.P.
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Monty Python. Sk³ania te¿ do zadumy, ¿e Ne Winowska Birma, mimo
obecnoœci znanych dysydentów pokroju U Thanta czy U Nu, by³a
w stanie uwieœæ zachodni¹ opiniê publiczn¹ nie gorzej ni¿ stalinowski
Zwi¹zek Radziecki czy maoistowskie Chiny.
Czêœci¹ tego sukcesu polityki dezinformacji by³ fakt ca³kowitego
odciêcia kraju od œwiata. Ci nieliczni obcokrajowcy, którzy przybywali
do Birmy, wracali w przekonaniu, i¿ zobaczyli kraj wolny od wp³ywów
reszty œwiata. Birma mia³a byæ fascynuj¹cym odpryskiem dawnej Azji,
gdzie ludzie wci¹¿ chodzili w dawnych strojach i palili lokalne cheeroty, a buddyzm by³ autentyczn¹ wiar¹, jak te¿ alternatywnym modelem
¿ycia, bez poœpiechu i skrajnoœci komunizmu i kapitalizmu. A poniewa¿ wolno by³o przebywaæ w Birmie tylko przez tydzieñ – i to w kilku
wyznaczonych strefach, z dala od tl¹cej siê wojny domowej – trudno
by³o zrozumieæ, ¿e za t¹ fasad¹ potiomkinowskiego skansenu kryje siê
poczucie beznadziei, apatii i zgnêbienia przez w³adzê. St¹d te¿ protesty roku 1988 by³y ogromnym szokiem dla Zachodu. Jak sardonicznie podsumowa³ Thant Myint-U: „Protesty w Birmie? To brzmia³o
niczym zamach stanu w Shangri-La”23.
Rada Rewolucyjna i BSPP
W czasie rz¹dów Ne Wina bezpieczeñstwo sta³o siê najwa¿niejsz¹
kwesti¹ pañstwa, opartego teraz na wzorcach unitarnych. Przez 26 lat
swoich rz¹dów Ne Win stosowa³ podwójn¹ strategiê: w „Birmie w³aœciwej” koncentrowa³ siê na budowie scentralizowanego systemu w³adzy, natomiast na terenach etnicznych próbowa³ ostatecznie zniszczyæ
przeciwników.
Jego rz¹dy zwyk³o siê periodyzowaæ za birmañskim historykiem
Maung Maung Gyi na dwa okresy: Rady Rewolucyjnej (1962–1974)
oraz Socjalistycznej Republiki – lub te¿ jako „okres BSPP” (1974–
–1988). Zasadnicz¹ ró¿nic¹, dziel¹c¹ te dwa podokresy rz¹dów Ne
Wina, by³ fakt, ¿e w pierwszym okresie los kraju i rz¹dów wojskowych
wci¹¿ pozostawa³ niewiadomy, a sztywna zasada polityki nieustalona.
Sam Ne Win i genera³owie nie byli do koñca pewni, czy pozostan¹
23

23 Thant

Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 37.
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u w³adzy i wci¹¿ ³udzili siê, ¿e jest mo¿liwa jakaœ forma wspó³pracy
z cywilnymi politykami (oczywiœcie na ich w³asnych warunkach).
W drugim okresie w¹tpliwoœci ju¿ nie by³o, wszelkie alternatywy wykluczono, a armia, przebrana w cywilne ubrania partii BSPP, planowa³a pozostaæ u w³adzy na zawsze, uniemo¿liwiaj¹c jak¹kolwiek zmianê metodami parlamentarnymi.
W pierwszym okresie Ne Win rz¹dzi³ za pomoc¹ dekretów, bez
potrzeby informowania spo³eczeñstwa o swoich decyzjach, o ich wyjaœnieniu nie wspominaj¹c. Najwa¿niejszym organem decyzyjnym by³a Rada Rewolucyjna z nim samym na czele. W ramach piramidalnej
struktury Rady rozchodzi³y siê koncentrycznie na ca³y kraj. Za Rady
Rewolucyjnej nadano obowi¹zuj¹cy z grubsza do dziœ kszta³t administracyjny kraju: siedem pañstw (krain) zwi¹zkowych (Mon, Arakan,
Czin, Kaczin, Karenni, Karen i Szan) oraz siedem regionów (division)
Birmy w³aœciwej (Sagaing, Tenasserim, Pegu, Magwe, Mandalaj, Irawadi i Rangun), z czego w Birmie w³aœciwej ¿y³o 72 proc. wszystkich
mieszkañców kraju. W pañstwach zwi¹zkowych administracja niewiele siê ró¿ni³a od tej w birmañskich regionach. Mniejszoœci etniczne straci³y jak¹kolwiek autonomiê, a ich administracja poddana zosta³a wyraŸnej centralizacji. Armia, propaguj¹ca unitarnoœæ pañstwa,
zamierza³a „wyeliminowaæ etnicznoœæ jako kwestiê konstytucyjn¹ i zast¹piæ j¹ takimi pojêciami, jak rozwój regionalny czy ró¿norodnoœæ
kulturowa”24. Pod tym eufemistycznym okreœleniem kry³a siê rzecz
jasna wyraŸna i œwiadoma polityka birmanizacji, której celem by³o
„roztopienie” mniejszoœci w szerszej kulturze birmañskiej. To siê przez
ca³y okres newinowski nie uda³o (ale zaczê³o przynosiæ efekty po
1990 r.). Birmanizacja odbywa³a siê przy akompaniamencie corocznego œwiêtowania martwego de facto porozumienia z Panglong i rokrocznie powtarzanych zapewnieñ o równoœci wszystkich odrêbnych
grup etnicznych kraju. Rozumienie tej równoœci by³o wszak¿e klasycznie orwellowskie: Birmañczycy byli w nim „równiejsi”.
Wszystkie swoje decyzje armia opar³a na przeœwiadczeniu, i¿ oto
teraz wprowadza siê „zdrow¹ politykê”, bêd¹c¹ przeciwieñstwem demokracji parlamentarnej i federalizmu, które zosta³y uznane za przy24

24 R.

H. Taylor, The State In Myanmar, s. 306.
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czyny s³aboœci tego pañstwa. 28 marca 1964 r., w rocznicê wybuchu
powstania komunistycznego, zdelegalizowano wszystkie partie – by
nie przeszkadza³y. Rozmontowanie demokratycznej struktury kraju
mia³o byæ kluczowe dla „wzmocnienia pañstwa” – g³ównego celu
armii. To w³aœnie dlatego obalono wszystkie instytucje mog¹ce byæ
konkurencj¹ dla armii, która opanowa³a pañstwo: takie jak partie
polityczne, stowarzyszenia, organizacje, uniwersytety, prasa. W ich
miejsce powo³ano pañstwowe organy, maj¹ce zapewniæ mobilizacjê
mas pod sztandarami armii, co spowodowa³o lawinowy rozrost biurokracji pañstwowej oraz znacz¹co zwiêkszy³o procent ludnoœci utrzy-

Kobieta pal¹ca cheerot, tradycyjny
papieros birmañski

Kobieta na targu w Myitkyinie, stolicy
pañstwa zwi¹zkowego Kaczin

muj¹cej siê z bud¿etu, co z kolei poœrednio przyczyni³o siê do zbiednienia spo³eczeñstwa, które marnia³o paralelnie z pañstwem.
Najwa¿niejsz¹ z instytucji armijnych sta³a siê partia BSPP: Partia
Programu Socjalistycznego Birmy, powo³ana 4 czerwca 1962 r. jako
Partia Birmañskiej Drogi do Socjalizmu (BSWP). Zbudowana na zasadach leninowskiego „centralizmu demokratycznego”, pierwotnie
œciœle armijna, po 1972 r. sta³a siê parti¹ masow¹, na wzór KPZR czy
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PZPR. Has³a i cele programowe g³osi³y „budowê socjalizmu jako systemu maj¹cego kontrowaæ ludzki egotyzm” i bêd¹cego zrównowa¿eniem „skrajnoœci” kapitalizmu oraz komunizmu, co mia³o siê urzeczywistniæ poprzez stworzenie zwierzchniej kadry partyjnej wzorowych
moralnie jednostek, które – naœladuj¹c poœwiêcenie mnichów – mia³y
prowadziæ spo³eczeñstwo ku socjalizmowi i których „przewodni¹ rol¹”
by³o „wykorzenienie oszukañczych praktyk, motywu zysku, beztroskiego ¿ycia, paso¿ytnictwa, bumelanctwa i egoizmu”25.
O tym, jak bardzo ¿ywotna by³a ideologia BSPP, niech œwiadczy
ten przywo³ywany przez Taylora fragment z seminarium partii z roku
1965, na którym spisano listê „uniwersalnych politycznych b³êdów”,
jakich nale¿y unikaæ za wszelk¹ cenê. Lektura owej listy mo¿e pobudziæ do wrêcz filozoficznej zadumy: „drobnomieszczañskie sekciarstwo, zawê¿ony pragmatyzm, dogmatyzm, oportunizm, poputczniczestwo (okolicznoœciowe sprzymierzeñstwo), szarlatanizm, powierzchownoœæ, bur¿uazyjny reformizm, biurokratyczny stylizm, anarchistyczny stylizm, lewicowy infantylny nieporz¹dek, bur¿uazyjno-militarystyczny styl i inne podobne z³a i -izmy”. W tym ujêciu „birmañska
droga do socjalizmu” mia³a byæ, w wyraŸnym nawi¹zaniu do buddyzmu, „drog¹ œrodka” miêdzy socjaln¹ demokracj¹ prawicowej bur¿uazji a komunizmem bur¿uazji lewicowej. Ta pe³na g³êbi intelektualnej dialektyka by³a jednak w du¿ej mierze dekoracj¹. Ma³o kto z samych cz³onków partii wierzy³ w te powtarzane rytualnie has³a – zupe³nie jak w póŸnym KPZR czy PZPR bycie cz³onkiem partii dawa³o
po prostu niezas³u¿enie uprzywilejowan¹ pozycjê w spo³eczeñstwie,
co oznacza³o chocia¿by dostêp do dóbr koncesjonowanych. W rzeczywistej polityce liczy³a siê wy³¹cznie armia, która tak naprawdê sta³a siê
pañstwem.
Wraz z tym postêpowa³o wycofywanie siê z integracji ze œwiatem:
z roku na rok Birma by³a coraz mniej zwi¹zana ze œwiatow¹ gospodark¹. Wymiana zagraniczna w latach piêædziesi¹tych, stanowi¹ca oko³o
40 proc. PKB, spad³a w latach szeœædziesi¹tych do 26 proc., a miêdzy
1970 a 1977 r. do 13 proc., co by³o wynikiem najni¿szym z wszystkich
pañstw Trzeciego Œwiata! Wycofanie siê z relacji miêdzynarodowych
25

25 Cyt.

za: tam¿e, s. 363.
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by³o logiczn¹ konsekwencj¹ przekonania o koniecznoœci wzmocnienia pañstwa. Skoro nie mo¿na by³o polegaæ na zagranicy, zdominowanej przez zachodni¹ finansjerê albo komunistyczne wp³ywy, trzeba
by³o zwróciæ siê do œrodka i staæ siê samowystarczalnym26. To zaœ
oznacza³o koniecznoœæ oparcia siê na ch³opstwie.
Ch³opstwo by³o t¹ klas¹ spo³eczn¹, na której Ne Win opar³ swoje
rz¹dy, gdy¿ by³o najmniej „ska¿one” wp³ywami obcymi i stanowi³o
jedyn¹ grupê spo³eczn¹, mog¹c¹ hipotetycznie obaliæ rz¹d – przez
wparcie na przyk³ad dla komunistów (swoist¹ ironi¹ jest to, ¿e to
jednak miejskie protesty w 1988 r. doprowadzi³y do jego upadku).
Wieœ birmañska, widok
wspó³czesny

Rzeczywiœcie, do dziœ armia birmañska rekrutuje siê g³ównie z birmañskich ch³opów, gdzie ksenofobia i zaœciankowoœæ s¹ najsilniejsze
i gdzie mundur daje jedyn¹ nadziejê na awans spo³eczny. Oparcie siê
na ch³opstwie i konsekwentna logika utrzymania siê re¿imu u w³adzy
oznacza³a, ¿e konieczne sta³o siê zachowanie niskich cen na ¿ywnoœæ, by nie doprowadziæ do wybuchów spo³ecznych. To z kolei po26

26 To oczywiœcie by³a u³uda – Birma w du¿ej mierze mog³a funkcjonowaæ dziêki po¿yczkom i kredytom

zagranicznym, g³ównie japoñskim, które wszak równie¿ marnotrawiono, przeznaczaj¹c na takie
inwestycje, jak np. planetarium dla Ne Wina. Tokio, maj¹ce powojenny kompleks winy, udawa³o, ¿e
tego nie widzi, a¿ do 1988 r.
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wodowa³o, ¿e wp³ywy z podatków by³y mizerne, inwestycje w gospodarkê – rzadkie, a wzrost PKB – wolny. Jeœli do tego doda siê upadek
handlu, spadek eksportu i importu, którego a¿ jedna trzecia (wed³ug
innych szacunków dwie trzecie) pochodzi³o z przemytu, to zarysuje
siê w pe³ni obraz upadku gospodarczego kraju.
Ch³opom rzeczywiœcie ¿y³o siê lepiej ni¿ w innych pañstwach socjalistycznych. Chocia¿ ziemiê znacjonalizowano, to ch³opów nie zmuszono do wstêpowania do komun. Jednak¿e i oni odczuli konsekwencje socjalistycznego gospodarowania. W newinowskiej Birmie ziemia
by³a w³asnoœci¹ pañstwa, a ch³op stawa³ siê de facto dzier¿awc¹, zmuszonym do sprzeda¿y pañstwu okreœlonych przydzia³ów po ustalonej (zwykle niskiej) cenie. Niespe³nienie tego skutkowa³o sankcjami,
z odebraniem ziemi w³¹cznie. Ten system sprawia³, ¿e ma³o kto stara³
siê o zwiêkszenie upraw, a ka¿dy próbowa³ sprzedawaæ nadwy¿ki na
czarnym rynku. Zdolnoœæ do tego zale¿a³a od intensywnoœci kontroli
armii – najwiêkszej w okolicach wielkich miast, najmniejszej na peryferiach, gdzie niekiedy wioski nie zmieni³y siê od stuleci. Na tym
systemie najlepiej wychodzili ch³opi posiadaj¹cy du¿y area³ ziemi,
czyli niewielu, bo Birma jest krajem ma³ych gospodarstw wiejskich –
przydzia³y na ¿ywnoœæ by³y obliczane wed³ug œredniej krajowej, a nie
tej w danej wsi, co skutkowa³o tym, ¿e bogaty ch³op, spe³niwszy przydzia³, móg³ sprzedaæ nadwy¿ki na wolnym rynku – i jeszcze bardziej
siê wzbogaciæ. Kluczem wiêc by³ dostêp do ziemi, a tê kontrolowa³y
rady ludowe27 – cz³onkostwo w nich stanowi³o zatem najlepszy sposób
ochrony w³asnych interesów. To tworzy³o grupê ludzi „równiejszych”
– powi¹zanych z w³adz¹, którzy zyskiwali najwiêcej. Chocia¿ system
przydzia³ów by³ niewydolny, to jego utrzymywanie bra³o siê z przyczyn politycznych: uniemo¿liwia³o odrodzenie siê systemu kapitalistycznego na wsi. Pañstwo by³o w stanie zahamowaæ prywatn¹ ini27

27 Armia

wprowadzi³a rady ludowe, które mia³y byæ odpowiedzi¹ na pobrytyjski system administracji
wiejskiej, który siê zasadniczo nie zmieni³ w trakcie dekady demokratycznej. Rady mia³y za cel przede
wszystkim kontrolê ludnoœci oraz organizacjê pracy – by³y po prostu instytucjami maj¹cymi przeprowadzaæ zarz¹dzenia z centrali (samorz¹dnoœci, nazywanej z sowiecka „lokalizmem”, bano siê jak
ognia i walczono z ni¹ na wszelkie sposoby, przede wszystkim centralnie kontrolowan¹ biurokracj¹).
Tworzone one by³y czêsto przez rodziny dawnych naczelników, co sprawia³o, ¿e zasadniczo niewiele
siê na birmañskiej wsi zmienia³o, a jeœli ju¿, to na (znacznie) gorsze, ze wzglêdu na niewydolnoœæ
i nieefektywnoœæ systemu.
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cjatywê, gro¿¹c¹ rozniesieniem systemu, ale przez to „wyla³o dziecko
z k¹piel¹” – hamowa³o jakikolwiek rozwój wsi i doprowadzi³o j¹ do
zastoju.
Ca³y system powodowa³ w du¿ej mierze sprzecznoœæ interesów
pañstwa i ch³opa (na którym formalnie siê ono opiera³o) – pañstwo
uznawa³o, ¿e ziemia nale¿y do niego (na mocy ustawy nacjonalizacyjnej z 1963 r. ch³op móg³ uprawiaæ ziemiê za zgod¹ miejscowego
komitetu ziemskiego; jednak dotyczy³o to tylko 17 proc. wszystkich
ziem – reszta pozosta³a w rêkach prywatnych, lecz innym rozporz¹dzeniem z 1965 r. zakazano dzier¿awy – pañstwo, poprzez komitety
Nowicjat mnichów to bardzo wa¿ne wydarzenie w ¿yciu birmañskiej wsi

ziemskie, sta³o siê najwa¿niejszym sêdzi¹ w kwestii ziemi, delegalizacja dzier¿awy zaœ po prostu przenios³a j¹ do podziemia), a skoro jest
pañstwowa, to uprawiaj¹cy j¹ ch³op powinien siê dzieliæ owocami
swojej pracy; ponadto podkreœla³o, i¿ uwolni³o ch³opów od lichwiarzy,
da³o im kredyty oraz zawsze skupowa³o od nich plony (nie wspominaj¹c o przekazywaniu nawozów, narzêdzi czy maszyn). Do ch³opa nie
przemawia³a jednak ta moralizatorska dialektyka – widzia³ on sprawy
w znacznie prostszy sposób, a mianowicie: ¿e jest teraz biedny.
To wszystko spowodowa³o dramatyczny spadek eksportu ry¿u. Ju¿
w 1964 r. Birma straci³a tytu³ najwiêkszego eksportera ry¿u. Jego
sprzeda¿ za granicê lecia³a na ³eb na szyjê: z 1,8 mln w 1963 do 0,3 mln
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w 1968 r., co sprawi³o, ¿e rz¹d straci³ mo¿liwoœæ pokrycia kosztów
importu niezbêdnych produktów. W odpowiedzi bynajmniej nie zliberalizowano polityki, lecz przeciwnie: obciêto import maszyn i narzêdzi,
co jeszcze bardziej pogr¹¿y³o sektor rolniczy. Gdy w Rangunie zabrak³o ry¿u w 1967 r., rz¹d odwróci³ uwagê opinii publicznej, wzniecaj¹c antychiñskie rozruchy. Tego typu taktyka stanie siê dla armii
doœæ czêsta.
Fatalne nastroje spo³eczne sprawi³y, ¿e Ne Win w po³owie lat szeœædziesi¹tych spróbowa³ porozumienia z U Nu i innymi by³ymi politykami. Miêdzy paŸdziernikiem 1966 r. a sierpniem 1967 r. tacy ludzie,
jak U Nu, Ba Swe czy Kyaw Nyein, zostali wypuszczeni z aresztów
domowych i wkrótce zaproszeni do 33-osobowej Grupy Doradczej
ds. Jednoœci Wewnêtrznej (IUAB), powo³anej w grudniu 1968 r. jako
swoisty think thank – intelektualne zaplecze rz¹du. Byli decydenci
zostali zachêceni do formu³owania propozycji reform i projektów rz¹dowych. Grupa zadanie wykona³a i uzna³a, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem dla Birmy bêdzie powrót do demokracji parlamentarnej. Ne Win
rzecz jasna odrzuci³ tê propozycjê i ostatnia szansa na wspó³pracê
prys³a – wkrótce U Nu, œwiadom, ¿e nie ma mo¿liwoœci zmieniæ kraju
w pokojowy sposób od œrodka, wyjedzie i rozpocznie powstanie zbrojne na pograniczu z Tajlandi¹.
Gdy nie uda³o siê podj¹æ wspó³pracy z dawnymi decydentami,
kolejnym pomys³em Ne Wina by³o uczynienie z BSPP partii masowej.
Sta³o siê to formalnie w 1971 r., ale do koñca istnienia tej partii ponad
po³owa jej cz³onków – i wszyscy najwa¿niejsi urzêdnicy centralni, regionalni czy ambasadorowie – byli wojskowej proweniencji. Najczêœciej wojskowi „przechodzili na emeryturê”, by przej¹æ funkcje w partii.
Obiecuj¹c promulgacjê nowej konstytucji, Ne Win w 1972 r. postanowi³ przemeblowaæ – w du¿ej mierze dekoracyjnie – rz¹d. On sam
i 19 innych oficerów œci¹gnê³o mundury i przyjê³o tytu³y cywilne –
takie pseudoucywilnienie równie¿ stanie siê jednym z ulubionych manewrów armii, powielanych po dzieñ dzisiejszy. Og³oszono równie¿
chêæ rozpisania nowej konstytucji i powo³ania systemu jednopartyjnego, wraz z wyborami do Ludowego Przedstawicielstwa (parlamentu) Pyithu Hluttaw oraz rad regionalnych. Owe Rady Bezpieczeñstwa
i Administracji – sk³adaj¹ce siê praktycznie wy³¹cznie z wojskowych
218

Era Ne Wina (1962–1988)

i policjantów – które po 1962 r. sta³y siê podstawow¹ administracj¹ na
poziomie centralnym, pañstw zwi¹zkowych, miast i wsi, otwar³y swoje
drzwi dla „cywilów” – cz³onków BSPP. Teoretycznie mia³o to daæ
ludziom g³os w zarz¹dzaniu pañstwem, ale w to chyba nie wierzyli
nawet g³osz¹cy to genera³owie (teraz ju¿ cywile).
Najwa¿niejsz¹ zmian¹ by³o przyjêcie nowej konstytucji. Poprzedzi³y j¹ iœcie teatralne dzia³ania: w kraj trzykrotnie ruszy³y grupy ankieterów Komisji Konstytucyjnej, które mia³y zbieraæ zdania ludzi na
temat jej kszta³tu. Przebadano ponoæ oko³o 8 mln ludzi i zebrano
ponad 50 tys. opinii – a dziwnym trafem konstytucja i tak wyra¿a³a to,
co chcia³a armia. Jeszcze wiêksz¹ grotesk¹ by³o referendum konstytucyjne, przeprowadzone w grudniu 1973 r. By³o to iœcie stalinowskie – albo albañskie – referendum: gdyby wierzyæ oficjalnym wynikom (90 proc. g³osuj¹cych, 95 proc. za), oznacza³oby to, ¿e za rz¹dowym projektem unitarnej konstytucji g³osowa³y równie¿ ró¿ne ugrupowania partyzanckie (i wspieraj¹ca je ludnoœæ), które akurat prowadzi³y wojnê z tym¿e rz¹dem w³aœnie o tê kwestiê: unitaryzmu/federalizmu pañstwa.
Zgodnie z now¹ konstytucj¹ Birma sta³a siê Socjalistyczn¹ Republik¹ Zwi¹zku Birmañskiego, której systemem mia³a byæ „demokracja
socjalistyczna” z jednopartyjnym rz¹dem. Birma otrzyma³a now¹ flagê
– poprzedni¹, czerwon¹ z niebieskim kwadratem w lewym górnym
rogu i wielk¹ bia³¹ gwiazd¹ otoczon¹ piêcioma mniejszymi, istniej¹c¹
od 1948 r., – zast¹pi³a nowa, o takim samym uk³adzie – z oddali ³atwo
mylonym z flag¹ Tajwanu – tyle ¿e teraz 14 ma³ych gwiazdek (symbolizuj¹cych prowincje kraju) otacza³o k³osy ry¿u i ko³o zêbate – wyraŸne odniesienie do socjalistycznoœci kraju.
Konstytucja tworzy³a z Birmy pañstwo unitarne i stwierdza³a ca³kowicie jasno, ¿e podmioty administracyjne nie maj¹ ¿adnej autonomii,
czyli zakoñczy³a formaln¹ dyskusjê o jakichkolwiek prawach dla mniejszoœci. Konstytucja sankcjonowa³a reformy administracyjne armii po
zamachu stanu, ustalaj¹c siedem prowincji birmañskich oraz siedem pañstw zwi¹zkowych mniejszoœci etnicznych, scentralizowanych
i kontrolowanych przez Rangun, bez prawa jakiejkolwiek autonomii.
Ustanowiono jednoizbowy parlament: 450-osobowe Zgromadzenie
Narodowe (Ludowe) (Pyithu Hluttaw) wybierane na 4-letni¹ kaden219
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cjê. Hluttaw ze swoich cz³onków wybiera³ Radê Pañstwa, wy³aniaj¹c¹
z kolei Przewodnicz¹cego, który automatycznie stawa³ siê Prezydentem pañstwa. Najwa¿niejszym organem administracji publicznej sta³a
siê teraz Rada Ministrów, wybierana przez Hluttaw z listy przedstawionej przez Radê Pañstwa. Funkcja wyborów by³a podobna do tej
w Zwi¹zku Radzieckim, Hluttaw bowiem posiada³ mniej wiêcej tyle
w³adzy, co radziecka Rada Najwy¿sza, choæ przynajmniej mia³ ³adniejsz¹, bo nawi¹zuj¹c¹ do królewskiej tradycji, nazwê. W styczniu
1974 r. odby³y siê wybory do Hluttaw, w których braæ udzia³ mogli
tylko kandydaci BSPP. Formalnie – i tylko tak – rz¹dy wojskowych
skoñczy³y siê 2 marca 1974 r., gdy Rada Rewolucyjna odda³a w³adzê
Hluttaw. Zgromadzenie wybra³o z kolei 28-osobow¹ Radê Pañstwa, na
której czele rzecz jasna stan¹³ Ne Win.
Zmiana rz¹dów Rady Rewolucyjnej na BSPP by³a wiêc klasycznym
zabiegiem dekoracyjnym. Nowe okrêgi administracyjne BSPP zosta³y
ustanowione równolegle do wojskowych, co powodowa³o, ¿e to miejscowy dowódca zawsze mia³ ostateczne s³owo zarówno w sprawach
cywilnych, jak i wojskowych. W ca³ym kraju rozpleni³ siê system „potrójnych pastwisk”: wojskowy otrzymywa³, oprócz swej funkcji militarnej, równie¿ pozycjê w administracji i pañstwowej firmie – z ka¿dej
czerpa³ korzyœci dla swojej rodziny i sieci klientów, ale to powodowa³o
fatalne zarz¹dzanie. Innym przyk³adem jest s¹downictwo. Po zamachu stanu z 1962 r. wprowadzono podlegaj¹ce œcis³ej centralizacji S¹dy Rewolucyjne, które by³y prowadzone przez trzech sêdziów, z których przynajmniej jeden powinien mieæ wykszta³cenie prawnicze.
W okresie BSPP wszystkich sêdziów wybierano, ale musieli byæ cz³onkami partii, przewodnicz¹cym zaœ by³ najczêœciej oficer, podczas gdy
pozosta³a dwójka „dla dekoracji” pochodzi³a z ludu i nie mia³a ¿adnego wykszta³cenia. Nie by³ to problem, a wrêcz zaleta. W tym nowym
uk³adzie prawnik pe³ni³ rolê doradcz¹, równie¿ czysto dekoracyjn¹
zreszt¹, bo jak inaczej nazwaæ za³o¿enie, i¿ w postêpowaniu s¹dowym
„nie nale¿y siê opieraæ na dowodach”, a celem wymiaru sprawiedliwoœci jest „zreformowanie moralnych nawyków przestêpcy”28. Wszechobecna korupcja by³a norm¹. Niczym w dawnej monarchii birmañ28

28 Cyt.

za: R.H. Taylor, The State In Myanmar, s. 383.
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skiej zdarza³o siê, ¿e sêdziowie brali ³apówki od obu stron, jednak
w przeciwieñstwie do okresów królewskiego, kolonialnego i demokratycznego, teraz by³o dro¿ej i trudniej, bo trzeba by³o przekupiæ
trzech sêdziów, a nie jednego.
Korupcja panowa³a nie tylko w s¹downictwie – by³a immanentnym
elementem ca³ej administracji i funkcjonowa³a w ka¿dej sferze spo³ecznej: s³u¿bie zdrowia, administracji publicznej, w policji – wszêdzie
³apówka otwiera³a wszystkie drzwi. Za³atwienie sprawy w urzêdzie
bez podarunku stawa³o siê wyzwaniem. Do tego dochodzi³a powszechna nieefektywnoœæ. System promowa³ pos³uszeñstwo i niewychylanie
siê – oraz powszechne zak³amanie i infiltracjê agentów wywiadu wojskowego. Urzêdnicy ni¿szego szczebla wiedzieli, ¿e nale¿y mówiæ
prze³o¿onym tylko to, co chc¹ us³yszeæ – nikt nie mia³ odwagi podj¹æ
decyzji ze strachu przed odpowiedzialnoœci¹. Nazywa³o siê to z birmañska ma lo, ma shot, ma pyot, czyli „nic nie rób, nie daj siê wpl¹taæ,
nie daj siê zwolniæ”. Wszystkie kwestie przepychano wy¿ej, co powodowa³o marn¹ wydajnoœæ i uniemo¿liwia³o jakiekolwiek skuteczne zarz¹dzanie. Re¿im zwala³ winê na kulturê, twierdz¹c, i¿ dzieje siê tak
z powodu ana de (niedzia³anie z obawy przed ura¿eniem kogoœ), ale
to socjalistyczny system, nie kultura, stworzy³ tak¹ nieefektywnoœæ.
Ten z³y system utrzymywa³y w du¿ej mierze œrodki z pomocy zagranicznej. Te systematycznie ros³y – jeœli na pocz¹tku rz¹dów wojskowych, w okresie nadziei na samowystarczalnoœæ – w latach 1962–
–1972 Birma otrzyma³a oko³o 28 mln USD wsparcia, to w 1979 r. by³o
ju¿ 350 mln USD. Wraz z tym dramatycznie rós³ d³ug pañstwa, a zdolnoœæ œci¹gania podatków spad³a do poziomu 40 proc. Gdy w po³owie
lat osiemdziesi¹tych przysz³o sp³aciæ d³ugi a ceny ry¿u polecia³y w dó³,
rozpocz¹³ siê pocz¹tek koñca re¿imu.
Partia BSPP, naœladuj¹c radziecki styl, stworzy³a równoleg³¹ do
pañstwowej administracjê partyjn¹, która by³a wa¿niejsza. Partia próbowa³a kontrolowaæ wszystkie sfery ¿ycia spo³ecznego – i tylko jej
nieudolnoœæ i niekompetencja sprawia³a, ¿e siê to nie udawa³o: newinowsk¹ Birmê mo¿na uznaæ za przyk³ad silnego autorytaryzmu, ale
nie totalitaryzmu. Do tego dochodzi³ spo³eczny fatalizm – wed³ug
Maung Maung Gyi, dyktatorski sposób sprawowania w³adzy przez Ne
Wina i kontrola armijno-partyjnej nomenklatury by³a dla Birmañczy221
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ków zrozumia³a, gdy¿ wpisywa³a siê w tradycjê w³adzy jako czegoœ
z natury opresyjnego, arbitralnego i wyzyskuj¹cego – jednego z „piêciu nieszczêœæ cz³owieka”. W zachodniej literaturze przedmiotu czêsto spotyka siê okcydentalizuj¹ce przyrównania czasów Ne Wina do
monarchii birmañskiej (w stylu „w Birmie ¿o³nierze byli królami”);
wydaje siê jednak, ¿e lepszym porównaniem bêdzie odwo³anie siê do
Milovana Ðilasa i jego koncepcji „nowej klasy” – uprzywilejowanej
nomenklatury partyjnej, która w warunkach birmañskich tym siê tylko ró¿ni³a od swoich radzieckich, polskich czy jugos³owiañskich odpowiedników, ¿e by³a wojskowa.
Protesty
Przez ca³y okres rz¹du ery Ne Wina armia mocno trzyma³a w³adzê,
nie dopuszczaj¹c do jej utraty. A¿ do 1988 r. w³aœciwie wy³¹cznie
komuniœci wsparci przez Chiñczyków stanowili realne dla niej zagro¿enie – ale tylko chwilowo. Reszta, czyli powstañcy z mniejszoœci
etnicznych oraz dysydenci, de facto siê nie liczy³a. Nikt nie by³ w stanie
odebraæ Ne Winowi w³adzy, a zakorzeniony fatalizm spo³eczny i lojalnoœæ armii sprawia³y, ¿e móg³ rz¹dziæ latami.
Nie oznacza to jednak, ¿e ca³e spo³eczeñstwo by³o potulne. Jednak
tylko najbardziej odwa¿ne i bezkompromisowe jednostki wa¿y³y siê
na powiedzenie „nie” – ryzykuj¹c tortury, uwiêzienie, a nawet – egzekucje. Zwykle pochodzili oni z dwóch grup, które najczêœciej protestowa³y przeciwko rz¹dom wojskowych – studentów i mnichów (czasem
do protestów do³¹czali te¿ robotnicy). Z oboma tymi grupami armia
poradzi³a sobie po swojemu, czyli si³¹.
¯ycie polityczne kraju po zamachu stanu przenios³o siê do podziemia. Ocenzurowana prasa sta³a siê tub¹ re¿imow¹, nieinformuj¹c¹
o niczym poza publicznymi przemowami przywódców oraz kolejnymi
sukcesami. Najwa¿niejsza z szeœciu dozwolonych gazet re¿imowych,
„Dziennik Ludu Pracuj¹cego” by³a birmañskim odpowiednikiem radzieckiej „Prawdy”, chiñskiego „Renmin Ribao” czy naszej „Trybuny
Ludu”. Ocenzurowano równie¿ rynek wydawniczy, podobnie jak film,
muzykê i kino, co zabi³o nowoczesne rozrywki. Nawet sprzyjaj¹cy
juncie Taylor pisze, ¿e „polityka birmañska sta³a siê nudna i mono222
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tonna” – na szczytach w³adzy zast¹pi³y j¹ intrygi dworskie, a g³ód
wiedzy spo³ecznej o w³adzy, wobec braku wolnej prasy, zast¹pi³y pog³oski. Birmañczycy przekonali siê o uniwersalizmie maksymy, ¿e
„plotka jest córk¹ tajemnicy”. Miejscem, gdzie mo¿na siê by³o dowiedzieæ najwiêcej, by³y herbaciarnie – barometry nastrojów spo³ecznych i prawdziwe oazy wolnoœci intelektualnej.
Pierwsz¹ grup¹ spo³eczn¹, z któr¹ armia mia³a problemy, byli mnisi. W przeciwieñstwie do rz¹du U Nu wojskowi postanowili oddzieliæ
religiê od pañstwa, co akurat by³o zgodne z wizj¹ Aung Sana. Jednak
ich celem by³o przede wszystkim zredukowanie wp³ywu religii na
Mnich pal¹cy fajkê

pañstwo (kler stanowi³ alternatywê dla armii) oraz przejêcie kontroli
przez pañstwo nad koœcio³em buddyjskim. Armia odwraca³a reformy
U Nu: w 1962 r. uchylono dzieñ wolny od pracy dla urzêdów w dniach
œwi¹t buddyjskich, zniesiono zakaz uboju byd³a oraz odwo³ano prohibicjê w sprzeda¿y alkoholu w œwiêta religijne, co akurat spotka³o siê
ze spo³ecznym poparciem (by nie powiedzieæ aplauzem). Wstrzymano budowê œwi¹tyñ natów w Rangunie i Mandalaj, druk subsydiowanych przez rz¹d tekstów religijnych, znacz¹co ograniczono nagrania buddyjskich kazañ w radiu oraz zniesiono Radê Budda Sasana.
W 1964 r. zadekretowano stworzenie jednej organizacji buddyjskiej:
Zwi¹zku Budda Sasana Sangha (BSSO) (oczywiœcie pod nadzorem
223
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armii) i zarejestrowanie w niej wszystkich mnichów. Ju¿ rok póŸniej
dyktator uzna³, ¿e mnisi s¹ przeciwni jego w³adzy i pañstwo zlikwidowa³o autonomiê s¹downicz¹ i egzaminacyjn¹ klasztorów oraz nakaza³o zarejestrowanie siê w BSSO – mnisi powinni nosiæ miêdzy innymi
identyfikatory (!). W odpowiedzi w Mandalaj dosz³o do zamieszek,
a mnisi spalili kilka ciê¿arówek i budynek partii BSPP. W obliczu protestów Rada Rewolucyjna wycofa³a siê i wstrzyma³a nakaz rejestracji
mnichów, ale by³o to tylko taktyczne ustêpstwo armii i chwilowe zwyciêstwo mnichów – Ne Win powróci³ do idei rejestracji pod koniec
1979 r., tym razem skutecznie. W styczniu 1980 r. odby³a siê KonwenBirmañski student buddyjskiego kanonu

cja Wszystkich Szkó³ Sanghi, która wyrazi³a zgodê kleru na rejestracjê
mnichów. Operacj¹ poddania kleru pod kontrolê dowodzi³ Sein Lwin
– póŸniejszy „rzeŸnik z Rangunu”, mo¿na siê wiêc domyœlaæ, jakich to
subtelnych metod perswazyjnych u¿y³. W zamian Ne Win og³osi³ publiczn¹ amnestiê, z której skorzysta³ miêdzy innymi U Nu.
Zupe³nie inaczej mia³a siê sprawa ze studentami – tutaj zastosowano znacznie ostrzejsze metody. Ju¿ pierwszy pojedynek ze studen224
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tami, zakoñczony w 1962 r. zniszczeniem budynku Zwi¹zku Studentów, sta³ siê wzorem rozwi¹zywania sporów ze spo³eczeñstwem. W ujêciu armii wszystko mia³o byæ jak w wojsku – armia rozkazuje, spo³eczeñstwo s³ucha. St¹d te¿ odpowiedŸ rz¹du na protesty by³a ka¿dorazowo taka sama: zwrócenie siê do armii i opieranie siê na „minimalnej sile ludzkiej i maksymalnej sile ognia” jak eufemistycznie uj¹³
Taylor strzelanie do bezbronnych ludzi29. Tym zasadniczo w³adza
armii odró¿nia³a siê in minus od kolonizatorów brytyjskich, równie¿
nieustannie borykaj¹cych siê z protestami studenckimi, ale którzy
jednak starali siê rozwi¹zywaæ spór w miarê pokojowo, a siêgaæ po si³ê
Ne Win i U Thant

tylko ostatecznie – i to inny rodzaj si³y (rozgonienie, uwiêzienie itp.,
a nie strzelanie). Armia nie mia³a tyle pob³a¿ania dla w³asnego spo³eczeñstwa, ile dawni okupanci dla swoich poddanych – bezlitoœnie
t³umi³a ka¿dy protest i byæ mo¿e, to jest w³aœnie powód, dla którego,
w przeciwieñstwie do Brytyjczyków, w³adzê utrzyma³a.
Rz¹d nieustannie próbowa³ na³o¿yæ cugle ruchowi studenckiemu.
Zamyka³ i otwiera³ uczelnie oraz – co sta³o siê wzorem dla nowej junty
29

29 Tam¿e, s.

337.
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po 1988 r. – rozdziela³ uniwersytety na mniejsze i izolowane geograficznie jednostki – same kampusy zaœ powyrzuca³ za miasta, by oddzieliæ studentów od wp³ywu ich na mieszkañców. Do tego dosz³a
masowa infiltracja studentów przez agentów wywiadu wojskowego
(MIS), natychmiastowe bezwzglêdne karanie – z zes³aniem na Wyspê
Kokosow¹ (birmañsk¹ krzy¿ówkê gu³agu z Gujan¹ Francusk¹), a niekiedy nawet œmierci¹, oraz celowe zastraszanie wyk³adowców (byli
poci¹gani do odpowiedzialnoœci za zachowanie w³asnych studentów),
celowe zani¿enie p³ac wszystkim zwi¹zanym z edukacj¹ oraz wprowadzenie systemu „równiejszych” studentów – faworyzowanie tych,
Mauzoleum U Thanta
w Rangunie

Sarkofag U Thanta
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którzy zapisali siê do BSPP. Wreszcie wprowadzono reformê, która
okaza³a siê skuteczna z perspektywy stabilnoœci re¿imu i fatalna dla
elit pañstwa, polegaj¹ca na tym, ¿e w po³owie lat siedemdziesi¹tych
wprowadzono system regionalnych college’ów, w których studenci
z obszarów wiejskich studiowali przez pierwsze lata studiów, przybywaj¹c na uniwersytety w Rangunie i Mandalaj dopiero na ostatnie dwa
lata, podczas których byli ju¿ bardziej zainteresowani zabezpieczeniem swoich karier ni¿ protestowaniem. Zadzia³a³o – liczba protestów
w latach osiemdziesi¹tych by³a znacznie mniejsza, ale poziom nauczania spad³ drastycznie. W rezultacie Birma, chlubi¹ca siê do tej
pory jednym z najlepszych systemów szkolnictwa w ca³ej Azji, stoczy³a siê na samo dno. Studenci odpowiadali wewnêtrzn¹ emigracj¹,
pójœciem do komunistów oraz beznadziejnymi protestami – jak w 1969,
1970 czy (dwukrotnie) w 1974 r. Najwa¿niejszy w ca³ym okresie rz¹dów Ne Wina by³ rok 1974, w którym skumulowa³o siê spo³eczne
niezadowolenie z sytuacji gospodarczo-politycznej pañstwa. Najpierw
(w czerwcu) dosz³o do brutalnego st³umienia robotniczych protestów,
a nastêpnie, w grudniu, mia³ miejsce pe³en makabreski protest zwi¹zany z pochówkiem U Thanta.
U Thant, by³y sekretarz generalny ONZ w latach 1961–1971, zmar³
w 1974 r. w Nowym Jorku na nowotwór. Szanowany i powa¿any
w œwiecie, nie by³, oglêdnie mówi¹c, lubiany przez wojskowy rz¹d
birmañski. U Thant symbolizowa³ dok³adne przeciwieñstwo Ne Wina
i idealnie odmienn¹ wizjê kraju. By³ zamerykanizowanym Birmañczykiem, ³¹cz¹cym najlepsze cechy birmañskie i zachodnie. Personifikowa³ Birmê otwart¹ na zagranicê, zintegrowan¹ z ca³ym globem.
Dziêki wyjazdowi do Nowego Jorku pozosta³ jedynym cz³onkiem rz¹du U Nu, którego wojskowi nie aresztowali po zamachu stanu w roku
1962. Do tego dochodzi³a osobista zazdroœæ Ne Wina.
Nie usprawiedliwi to jednak¿e wyj¹tkowej ma³ostkowoœci, jak¹ siê
popisa³ Ne Win po œmierci U Thanta. Jak wspomina historyk Thant
Myint-U, wnuk U Thanta, który jako dziecko bra³ udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych, a po latach pozostawi³ jej barwny opis, re¿imowe
media og³osi³y, ¿e rodzina z³ama³a prawo, przywo¿¹c trumnê do kraju
(sic!) – zgodzono siê na pochówek, ale tylko na ma³ym, prywatnym
cmentarzu.
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Po uroczystym publicznym po¿egnaniu na dawnym ranguñskim
torze wyœcigowym trumna z cia³em U Thanta zmierza³a na cmentarz,
gdy nagle zosta³a zatrzymana przez tysi¹ce studentów. Og³osili oni, ¿e
zabieraj¹ trumnê i mimo protestów rodziny zaw³aszczyli j¹ i zawieŸli
na kampus Uniwersytetu Ranguñskiego. Tam odby³ siê mityng polityczny: studenci wystosowali ultimatum do rz¹du, w którym domagali siê pañstwowego pogrzebu i pochowania U Thanta jako bohatera
narodowego w mauzoleum zbudowanym na miejscu dawnego Zwi¹zku Studentów.
7 grudnia rz¹d zaproponowa³ kompromis: mauzoleum zostanie
owszem zbudowane, ale nie na uniwersytecie, lecz ko³o pagody Szwedagon, pogrzeb zaœ bêdzie mia³ charakter nie pañstwowy, lecz prywatny. Rodzina zdo³a³a przekonaæ studentów do akceptacji tego kompromisu. Nastêpnego dnia trumna z konduktem ¿a³obnym zmierza³a
ju¿ w stronê Szwedagonu, gdy nagle drogê zast¹pi³a mu inna, radykalna grupa studentów. Grupa ta, mimo protestów, przejê³a trumnê
(!) – zdobyt¹ ju¿ drugi raz w trakcie ca³ego pogrzebu – i zabra³a j¹
z powrotem na uniwersytet.
Przez trzy dni trwa³ pat, a¿ wreszcie 11 grudnia armia nie wytrzyma³a i wys³a³a 15 plutonów oddzia³ów specjalnych (Lontein), które
z u¿yciem czo³gów przeprowadzi³y szturm na kampus, zabijaj¹c kilkudziesiêciu studentów (niektórzy podobno bronili trumny U Thanta
do koñca), i ostatecznie odbi³y trumnê. Nastêpnie, w konwoju pojazdów opancerzonych przewieziono cia³o zmar³ego pod Szwedagon
i pochowano nieopodal œwiêtej pagody – spoczywa tam do dziœ30. Nie
zapobieg³o to jednak niepokojom – w zamieszkach armia ponownie
otworzy³a ogieñ i znów pola³a siê krew. Wprowadzono godzinê policyjn¹ i spacyfikowano ludnoœæ. Aresztowano ponad 3 tys. osób, a setki studentów skazano na lata wiêzienia. Protesty odbywa³y siê jeszcze
w maju i czerwcu 1975, marcu 1976 oraz lipcu 1977 r. (dacie ze szczêœliwymi siódemkami – 7.07.1977, które jednak studentom szczêœcia nie
30

30 Miejsce

jego pochówku jest g³êboko symboliczne – obok niego znajduje siê grobowiec Supayalat,
ostatniej królowej birmañskiej oraz Khin Kyi, matki Aung San Suu Kyi. Kilkadziesi¹t metrów dalej
le¿y z kolei Bahadur Shah Zafar – „ostatni Mogo³”, zes³any do Rangunu przez Brytyjczyków. Natomiast
przedziwn¹ ironi¹ losu jest to, ¿e naprzeciwko mauzoleum U Thanta znajduje siê pagoda Maha Wizaya,
owa „pechowa” pagoda Ne Wina – nawet po œmierci los z³¹czy³ dawnych oponentów.
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przynios³y), ale nie mia³y ju¿ takiej si³y. W zasadzie a¿ do 1988 r.,
mimo powszechnego niezadowolenia demonstracje nie wystêpowa³y
ju¿ na szerok¹ skalê.
GroŸniejsza od ruchu studenckiego by³a dla Ne Wina próba buntu
we w³asnych szeregach. Przez ca³y okres swoich rz¹dów Ne Win mia³
generalnie niekwestionowane poparcie. Niemniej jednak znana jest
przynajmniej jedna próba spisku – nast¹pi³a ona w czerwcu 1976 r.,
gdy grupa jedenastu m³odszych oficerów, niezadowolonych z fatalnej
sytuacji gospodarczej kraju i powszechnej korupcji w armii, próbowa³a zlikwidowaæ Ne Wina, San Yu i Tin Oo oraz zliberalizowaæ rz¹d.
Oficerowie mieli planowaæ przeci¹gniêcie na swoj¹ stronê szefa sztabu
armii, genera³a Tin U31, znanego z powœci¹gliwoœci w stosunku do
demonstruj¹cych studentów. Gdy spisek wyszed³ na jaw, wszyscy oni
zostali uwiêzieni, w³¹cznie z Tin U, który, byæ mo¿e, nie wiedzia³ nawet
o tej próbie. Niemniej jednak w ramach czystki usuniêto wszystkich
stronników Tin U (którego ¿onê oskar¿ono o „korupcjê”, co by³o tyle¿
wygodnym, bo uniwersalnym oskar¿eniem wobec praktycznie ka¿dego cz³onka armijnego establishmentu) oraz spor¹ liczbê lepiej wykszta³conych oficerów – i 50 tys. (!) cz³onków partii BSPP. Jednak
podczas zjazdu cz³onkowie partii wyrazili poœredni protest przeciwko
Ne Winowi: w g³osowaniu na przewodnicz¹cego partii San Yu uzyska³
znacznie wiêcej g³osów od Ne Wina. W odpowiedzi wykryto kolejny
spisek: „okaza³o siê”, ¿e cz³onkowie Komitetu Centralnego tworz¹
„Bandê 113”, powi¹zan¹ z KGB. Wszyscy niedoszli spiskowcy (prawdopodobnie wiêkszoœæ nie wiedzia³a nawet, ¿e tworzy bandê, do tego
tak liczn¹, nie mówi¹c o tym, ¿e sterowan¹ z Moskwy) zostali wydaleni z partii.
Do kolejnych przetasowañ dojdzie w 1981 r., w którym Ne Win
zrzek³ siê tytu³u Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa (prezydenta) na
rzecz swojego zastêpcy, San Yu; zachowa³ jednak tytu³ przewodnicz¹cego BSPP, co oznacza³o, ¿e de facto nic siê nie zmieni³o. Wreszcie,
31

31 Zapisywany

czêœciej jako Tin Oo – nie myliæ z innym Tin Oo, podw³adnym Ne Wina i jego szefem
wywiadu, na którego równie¿ przysz³a kolej – zosta³ uwiêziony w 1983. W celu zmniejszenia i tak
sporego zamieszania, bêdê pisa³ nazwisko Tin U/Oo – szefa sztabu, przez „U”, a szefa wywiadu – przez
„Oo”. Tin U po latach wyjdzie z wiêzienia i stanie, obok Aung San Suu Kyi, na czele opozycyjnej Ligi
na Rzecz Demokracji, natomiast Tin Oo, mimo uwiêzienia, zachowa do koñca lojalnoœæ wobec Ne
Wina, zostanie po latach wypuszczony i zabierze do grobu wiele tajemnic by³ego dyktatora.
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w czerwcu 1983 r. dosz³o do ostatniej wielkiej czystki na szczytach
w³adzy: Ne Win pozbawi³ stanowisk i wolnoœci swojego dotychczasowego ulubieñca i prognozowanego nastêpcê, szefa wywiadu Tin Oo –
który otrzyma³ podwójny wyrok do¿ywocia za w warunkach birmañskich uniwersalnie adekwatne zarzuty „malwersacji finansowych”
i „korupcji” – oraz wszystkich jego zwolenników. To nie by³a dobra
decyzja, a czystka w wywiadzie da³a o sobie znaæ ju¿ w paŸdzierniku
tego samego roku, gdy agenci pó³nocnokoreañscy wysadzili w powietrze Mauzoleum Mêczenników w czasie, gdy wizytowa³a je delegacja po³udniowokoreañska na czele z prezydentem Chun Doo-hwaZniszczone Mauzoleum Mêczenników (Aung Sana)
w Rangunie

nem32. Zmiany na szczytach w³adzy nie nios³y za sob¹ ¿adnego racjonalnego wzorca: stanowi³y po prostu birmañsk¹ imitacjê zakulisowych intryg znanych z ZSRR czy ChRL i nie stanowi³y ¿adnej alternatywy systemowej.
Przez ostatnie lata rz¹dów Ne Wina w spo³eczeñstwie panowa³ cyniczny nastrój. Ch³opi uprawiali swoje ziemie bez werwy, przemyt
w obliczu legalnych ograniczeñ w imporcie towarów kwitn¹³, prze32

32 Prezydent

prze¿y³, gdy¿ kilka minut spóŸni³ siê na uroczystoœæ. Zgin¹³ jego minister spraw zagranicznych i dwóch innych – oraz 21 osób z t³umu. Zniszczono mauzoleum, którego do dziœ nie
odbudowano (zamkniêto je na wszelki wypadek i tak pozosta³o po dzieñ dzisiejszy). Gdy wysz³o na
jaw, ¿e za zamachem sta³a Korea Pó³nocna, Birma nakaza³a wszystkim dyplomatom pó³nocnokoreañskim opuszczenie kraju w ci¹gu 48 godzin – po raz pierwszy w historii swojej dyplomacji
uczyni³a taki krok.
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mys³ kula³, a urzêdnicy – te¿ biedni, ale lepiej sytuowani ni¿ przeciêtny
cz³owiek – urzêdowali. Sytuacja wewnêtrzna od po³owy lat siedemdziesi¹tych siê ustabilizowa³a – pomoc z zagranicy nap³ywa³a, wojna
domowa dotyczy³a tylko regionów pogranicznych, natomiast wszyscy
wyczekiwali odejœcia starzej¹cego siê Ne Wina – z nadziej¹ na zmiany.
Polityka zagraniczna
Obszarem, na którym Ne Win odniós³ w miarê najwiêksze sukcesy, by³a polityka zagraniczna. W du¿ej mierze by³a to kontynuacja
polityki neutralizmu z czasów U Nu. Pod tym wzglêdem nie by³o
miêdzy nimi zasadniczych ró¿nic, co najwy¿ej rz¹d wojskowy ów
neutralizm doprowadzi³ dalej – by nie powiedzieæ do skrajnoœci, zamykaj¹c ca³kowicie kraj. Za najwiêksz¹ zas³ugê dyktatora uznaje siê
utrzymanie Birmy z dala od drugiej wojny indochiñskiej (wojny w Wietnamie) – i jest to niepodwa¿alne.
Ogólnie rzecz bior¹c, po zamachu stanu w 1962 r. najwa¿niejsz¹
cech¹ nowej w³adzy by³o to, ¿e polityka zagraniczna sta³a siê mniej
istotna dla pañstwa ni¿ w dekadzie demokratycznej. Natomiast sama
polityka neutralizmu i niezaanga¿owania zasadniczo siê nie zmieni³a.
Birma stara³a siê staæ z boku konfliktów, co pasowa³o wszystkim –
neutralna Birma mog³a otrzymywaæ pomoc rozwojow¹ i kredyty od
tak odmiennych pañstw, jak Japonia, Niemcy Zachodnie, Zwi¹zek
Radziecki czy Stany Zjednoczone, co w du¿ej mierze pozwoli³o re¿imowi Ne Wina utrzymaæ siê tak d³ugo u w³adzy
Konsekwencje polityki wewnêtrznej – nacjonalizacja w³asnoœci prywatnej i rosn¹ca autarkia – odepchnê³y Birmê od takich krajów, jak
Wielka Brytania czy Indie (aczkolwiek bez wiêkszych konfliktów), za
to przyci¹gnê³y do bloku socjalistycznego. Birma w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zbli¿y³a siê do „demoludów”. Ju¿ w 1965 r.
moskiewska „Prawda” uzna³a, ¿e Birma „wesz³a na w³aœciw¹ drogê do
socjalizmu”, który to komplement, w¹tpliwej wartoœci, spowodowa³
intensyfikacjê kontaktów miêdzy Rangunem a Moskw¹ i jej satelitami. Otrzymywano radzieck¹ pomoc rozwojow¹, doradców i specjalistów, a birmañscy studenci wysy³ani byli na studia do pañstw socjalistycznych, w tym przede wszystkim do Pragi. Zwi¹zek Radziecki
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s³u¿y³ Birmie równie¿ tym, w czym by³ najlepszy – wsparciem moralnym. Radziecka prasa i Interfaks regularnie oskar¿a³y Chiny o ingerencjê w sprawy wewnêtrzne Birmy, dozbrajanie komunistów birmañskich oraz – po 1968 r. – o bezpoœredni¹ inwazjê (stanowi³o to jeden
z niewielu przypadków w historii, gdy „Prawda” pisa³a prawdê). Tego
wszystkiego rz¹d birmañski – ze wzglêdu na specyfikê relacji z Pekinem – sam powiedzieæ nie móg³. Zbli¿enie z blokiem socjalistycznym
trwa³o do 1979 r.
Jednoczeœnie Ne Win równowa¿y³ wp³ywy radzieckie ociepleniem
stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Waszyngtonu neutralna
Tablica upamiêtniaj¹ca strajk z 1920 r. przy pagodzie Szwedagon w Rangunie – jeden z niewielu
akcentów rosyjskich w Birmie

i niewspieraj¹ca komunistów w Indochinach Birma by³a jednym z kluczy do sukcesu polityki amerykañskiej na pó³wyspie. W 1966 r. Ne
Win odby³ wizytê w Stanach, podczas której zosta³ przyjêty z honorami. W nastêpnej dekadzie Stany Zjednoczone zaczê³y dostarczaæ
Rangunowi œmig³owce i samoloty oficjalnie „w ramach wsparcia antynarkotykowego”, choæ chyba ¿aden pocisk z nich wystrzelony nie
trafi³ nigdy w jakiekolwiek pole opium, za to w wojska mniejszoœci
etnicznych – jak najbardziej.
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Najwiêkszym wyzwaniem dla re¿imu by³y jednak Chiny. Pekin,
który dotychczas dobrze traktowa³ rz¹d U Nu i w znikomy sposób
wspiera³ komunistów birmañskich, za Ne Wina dokona³ zasadniczej
rewizji polityki. ChRL od pocz¹tku przyjê³a zamach stanu z 1962 r.
podejrzliwie. W momencie radykalizacji nastrojów zwi¹zanych z zawieruch¹ Rewolucji Kulturalnej w Chinach neutralizm Rangunu przesta³ Pekinowi wystarczaæ. Relacje stopniowo siê pogarsza³y, co by³o
zwi¹zane z radykalizuj¹cym siê kursem Pekinu. Swoj¹ rolê musia³y
te¿ odegraæ lekko prosowieckie sympatie Ne Wina. W tym czasie rz¹d
Bre¿niewa by³ ju¿ dla Pekinu „zdegenerowan¹ klik¹ rewizjonistycznych socjalimperialistów” (jak przyjacielsko siê on nim wyrazi³ Zhou
Enlai), wiêc ka¿dy, kto by³ z nim w dobrych stosunkach, automatycznie w oczach Pekinu zara¿a³ siê ow¹ degeneracj¹.
Bezpoœrednim powodem za³amania siê relacji chiñsko-birmañskich
by³y antychiñskie zamieszki w Rangunie w 1967 r., spowodowane rozlewaniem siê Rewolucji Kulturalnej na Birmê, wyzywaj¹cym zachowaniem m³odych maoizuj¹cych hua qiao („zamorskich Chiñczyków”)
oraz brakiem ry¿u. Antychiñskie zamieszki by³y o tyle novum w licznych konfliktach etnicznych Birmy, ¿e wobec Chiñczyków – w przeciwieñstwie do Indusów – Birmañczycy nie ¿ywili jeszcze a¿ takiej
niechêci. Birmañscy hua qiao byli w du¿ej mierze zasymilowani i zintegrowani ze spo³eczeñstwem birmañskim, czego najlepszym przyk³adem by³ sam Ne Win, maj¹cy mieszane birmañsko-chiñskie pochodzenie.
Jednak zachowanie hua qiao, chodz¹cych ze znaczkami Mao, czerwonymi opaskami i urz¹dzaj¹cych pochody uliczne – co w Pañstwie
Œrodka by³o wówczas ulubionym i ze wszech miar po¿¹danym przez
w³adzê sposobem spêdzania wolnego czasu przez m³odych – obudzi³o
w Birmie konflikty etniczne i wyzwoli³o uœpione antychiñskie resentymenty. Sta³o siê to tym prostsze, ¿e w mieœcie zabrak³o ry¿u, a kraj
pogr¹¿ony by³ w kryzysie gospodarczym. 26 czerwca t³um wœciek³ych
Birmañczyków rozpocz¹³ przy biernoœci w³adz (a zdaniem jej przeciwników – zachêcie) lincz hua qiao zamieszkuj¹cych stolicê. Grabiono
sklepy, niszczono budynki, a spotkanych na ulicy Chiñczyków bito
i zabijano (zginê³o te¿ kilkunastu Kaczinów, których mylnie wziêto za
Chiñczyków). Przy okazji zaatakowano równie¿ Ambasadê Chin. To
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oznacza³o zerwanie relacji miêdzy Birm¹ a Chinami. W odpowiedzi,
w Pekinie, w „spontanicznym” wybuchu gniewu chiñski lud pracuj¹cy
spali³ kuk³ê Ne Wina przed ambasad¹ birmañsk¹, chiñski rz¹d zaœ
„uroczyœcie ostrzeg³” Rangun, by „zszed³ z perwersyjnego, rozwi¹Ÿle
antychiñskiego kursu”, a gdy ten nie pos³ucha³, wyzwa³ do obalenia
„birmañskiego Czang Kaj-szeka”, czyli Ne Wina. 1 stycznia 1968 r.
wyekwipowana przez Chiñczyków i wspierana przez nich operacyjnie
armia, teoretycznie komunistów birmañskich, a faktycznie chiñska,
pod dowództwem Kaczina Naw Senga rozpoczê³a inwazjê na Birmê
od pó³nocy. Gdyby uda³o siê zrealizowaæ to zamierzenie, ca³kiem
prawdopodobne, i¿ rz¹d Ne Wina by upad³, a Birma zamieni³aby d¿umê wojskowej dyktatury na cholerê komunistyczn¹, w ujêciu maoistowskim, chyba jednak nieporównywalnie gorsz¹ – o czym mo¿e
œwiadczyæ los czerwonokhmerskiej Kambod¿y.
Chiñski atak z pó³nocy oznacza³ ziszczenie siê najgorszego koszmaru elit politycznych Birmy: rebelii komunistycznej wspartej przez
Chiny. Armia zdo³a³a obroniæ kraj, zatrzymuj¹c inwazjê chiñsk¹ nad
Saluin i eliminuj¹c bazy komunistów w Górach Pegu, co po dzisiejszy
dzieñ jest jednym z jej najwiêkszych sukcesów i czym siê w pe³ni
zas³u¿enie chlubi. Stopniowo w stosunkach z Pekinem powróci³ polityczny realizm, oznaczaj¹cy de facto hipokryzjê, czy nawet „nadzwyczajn¹ hipokryzjê”, jak uzna³ badacz, Martin Smith33.
Ju¿ w 1971 r. wznowiono relacje. Stosowano ulubion¹ przez Pekin
dualistyczn¹ taktykê „kontaktów rz¹dowych i partyjnych”. To pozwala³o jednoczeœnie utrzymywaæ stosunki z pañstwem Ne Wina (kontakty rz¹dowe), a jednoczeœnie – ju¿ jako partia KPCh, lecz nie rz¹d
ChRL – wspieraæ Komunistyczn¹ Partiê Birmy. Dochodzi³o do ambiwalencji zrozumia³ej tylko w Azji. Chiñczycy byli w stanie jednoczeœnie oficjalnie pochwaliæ Ne Wina i podkreœlaæ przyjacielskie relacje,
a w tym samym czasie nadaj¹ca z Yunnanu rozg³oœnia G³os Ludu
Birmañskiego (VOPB) oskar¿a³a go o wszystkie mo¿liwe z³o. Ta hipokryzja pasowa³a obu stronom – Pekin z przyczyn wizerunkowych
wola³ nie pogarszaæ swojej reputacji w Trzecim Œwiecie: dialektyczne
wyt³umaczenie faktu, ¿e naje¿d¿a siê socjalistyczne pañstwo nieza33

33 M.

Smith, Burma..., s. 249.
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anga¿owane, by pomóc mu zbudowaæ komunizm, przekracza³o nawet
dyplomatyczny geniusz Zhou Enlaia. Dla Birmy utrzymywanie jakichkolwiek relacji z Chinami by³o mimo wszystko koniecznoœci¹: Birmañczycy mieli œwiadomoœæ, z kim granicz¹. W³aœnie ze wzglêdu na
poprawê relacji z Chinami Ne Win odby³ równie¿ w grudniu 1977 r.
wizytê w Phnom Penh, pozostaj¹c jednym z niewielu miêdzynarodowych przywódców uznaj¹cych re¿im Pol Pota. By³a to bardzo cenna
z punktu widzenia Ne Wina wizyta. W podziêce wspieraj¹cy Czerwonych Khmerów Pekin nakaza³ przenieœæ siê urzêdom CPB oraz rozg³oœni VOPB za granicê na birmañsk¹ stronê. Poza tym Ne Win
z pewnoœci¹ mia³ o czym rozmawiaæ z Pol Potem. Panowie mogli siê
wymieniæ cennymi doœwiadczeniami dotycz¹cymi tego, jak maltretowaæ w³asne spo³eczeñstwa.
Tymczasem w Chinach umiera³ Mao, a Komunistyczna Partia Birmy zrobi³a wielki b³¹d, opowiadaj¹c siê ca³kowicie po stronie maoistów. Niespodziewanie prasa chiñska przesta³a pisaæ o „rewolucyjnej
walce w Birmie”, chiñscy „ochotnicy” wrócili do domu, a sam Deng
Xiaoping – witany jako goœæ honorowy – odby³ 26 stycznia 1978 r.
szeœciodniow¹ wizytê w Rangunie. Nagle znów okaza³o siê, ¿e Chiñczyków i Birmañczyków ³¹cz¹ pauk phaw (wiêzi pokrewieñstwa, „braterstwo”). Jednak nawet w okresie Deng Xiaopinga Chiny nie przesta³y do koñca wspieraæ komunistów birmañskich, choæ znacz¹co
zmniejszy³y tê pomoc. Wyjaœnieniem mog³aby byæ chêæ trzymania
w szachu rz¹du w Rangunie – ale ju¿ nie potrzeba jego usuniêcia.
Ta iœcie makiaweliczna ambiwalencja (utrzymywanie dobrych relacji
z rz¹dem centralnym i wspieranie partyzantek z nim walcz¹cych) polityki pekiñskiej pod pewnymi wzglêdami nie powinna dziwiæ.
Polepszeniu siê relacji z Chinami pomog³o równie¿ wycofanie siê
Birmy z ruchu pañstw niezaanga¿owanych w 1979 r. na znak protestu
przeciwko sowieckim machinacjom. Po³owa lat osiemdziesi¹tych to
ju¿ istotne ocieplenie relacji chiñsko-birmañskich. Ne Win odwiedzaj¹cy Pekin w 1985 r. us³ysza³ od Deng Xiaopinga, ¿e jest „starym
przyjacielem”. W zamian odwdziêczy³ siê równie prawdziwym zdaniem, i¿ miêdzy ich krajami „nie ma problemów”34.
34

34 Dla

porz¹dku nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e w latach 1985–1988 rozpoczê³o siê ocieplenie relacji
z Tajlandi¹, którego owoce bêd¹ dopiero po 1988 r. i tam zostan¹ opisane.
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Wszystkie opisywane poprzednio wydarzenia musz¹ jednak byæ
rozpatrywane w kontekœcie nieustannie trwaj¹cej wojny domowej
w Birmie. Jej oblicze, chocia¿ ukryte przed œwiatem, mia³o istotny
wp³yw na losy kraju.
Wojna domowa w „erze Ne Wina”
Analizuj¹c „erê Ne Wina”, trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e przebiega³a
ona w warunkach nieustaj¹cej wojny domowej, z licznymi grupami
zbrojnymi – które czêsto równie¿ walczy³y ze sob¹35. Ta sama armia,
która politycznie doprowadzi³a Birmê do klêski, w wymiarze militarnym spisywa³a siê znacznie lepiej, by nie powiedzieæ (zwa¿ywszy
na posiadane zasoby) – bardzo dobrze. Birma nie jest Boliwi¹, gdzie
dzielna armia przegra³a wszystkie wojny w historii kraju. Tutaj armia
by³a w stanie zwyciê¿aæ przeciwników i (póŸniej) odeprzeæ zagro¿enie chiñskie, udowadniaj¹c, ¿e jest dobrym wojskiem. To zaœ stanowi³o, przy fatalnym rz¹dzie jej dowódców w ca³ym kraju, œwietn¹ ilustracjê faktu, i¿ ¿o³nierze s¹ od wojaczki, a nie od rz¹dzenia – i ich rz¹dy
cywilne s¹ po prostu groŸn¹ aberracj¹.
Zamach stanu junty, przeprowadzony przynajmniej formalnie w imiê
rozwi¹zania kwestii etnicznej, tak naprawdê doprowadzi³ tylko do intensyfikacji walk, pojawienia siê nowych ognisk zapalnych oraz odrodzenia komunistów, którzy odzyskali w oczach narodu wiarygodnoœæ.
Natomiast po zamachu stanu obraz walk sta³ siê prostszy. Zdominowa³
go trójpodzia³: armia birmañska, komuniœci oraz oddzia³y mniejszoœci
etnicznych. Jedyn¹ si³¹ próbuj¹c¹ zburzyæ ten stan rzeczy by³a krótkotrwa³a i nieudana inicjatywa zbrojna U Nu na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, ale po jej klêsce trójpodzia³ powróci³ i utrzyma³ siê a¿ do 1988 r.
Paradoksalnie w pierwszym roku rz¹dów armii (1963) odnotowano najmniejsz¹ liczbê powstañ od pocz¹tku niepodleg³oœci kraju. Sta³o
siê to przede wszystkim z powodu rozmów pokojowych w latach 1963
i 1964, które jednak zawiod³y. Wkrótce walki wznowiono. W porównaniu z poprzedni¹ dekad¹ teraz armia mia³a do czynienia z silnymi
35

35 Dok³adny opis wojny domowej, zob.: M. Lubina, Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna

we wspó³czesnej Birmie, Kraków 2014, przedstawiony tu opis jest streszczeniem tamtej pracy.
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ruchami Szanów i Kaczinów na pó³nocnym wschodzie kraju. Jednak
nie tylko pó³noc siê buntowa³a przeciwko rz¹dowi armii – ogniska
powstañ wybucha³y w³aœciwie na ka¿dym terenie etnicznym. Jeœli
doliczyæ do tego odrodzonych komunistów, to zrozumie siê, czemu
o Birmie powiedziano wtedy „naród, który idzie do podziemia”. Podstawowa ró¿nica w porównaniu z zesz³¹ dekad¹ polega³a jednak na
tym, ¿e tym razem to w du¿ej mierze rz¹d siê do tego przyczyni³ swoj¹
tragiczn¹ polityk¹ gospodarcz¹ i bezlitosnym zamordyzmem.
Najbardziej alarmuj¹ca sytuacja zapanowa³a na P³askowy¿u Szan.
Pañstwo zwi¹zkowe sta³o siê mozaik¹ dziesi¹tek organizacji zbrojRuiny Mrauk-U, stolicy królestwa Arakanu, zdobytego
w 1784 r. i w³¹czonego do
Birmy

nych – nie tylko szanowskich, równie¿ Lahu, Wa, Pao, by nie wspomnieæ o resztkach Kuomintangu i komunistach – dziel¹cych siê, ³¹cz¹cych, k³óc¹cych, jednaj¹cych siê, spiskuj¹cych przeciwko sobie oraz
walcz¹cych z rz¹dem i ze sob¹ (niekiedy w tym samym czasie). W zasadzie ka¿da dolina i ka¿de wzgórze w pañstwie zwi¹zkowym by³o
kontrolowane przez inne ugrupowanie zbrojne. Wobec takiej sytuacji
Ne Win postanowi³ sprawê uproœciæ i w 1967 r. nakaza³ stworzenie
„milicji obronnej”, czyli paramilitarnych jednostek Ka Kwe Ye (KKY).
Ka¿dy, kto przyst¹pi³ do KKY, by³ za rz¹dem, a kto tego nie uczyni³ –
przeciwko. KKY sta³o siê zatem zbieranin¹ prorz¹dowych wata¿ków
w stylu Lo Hsing-hana, zainteresowanych g³ównie handlem opium.
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KKY, podobnie jak oddzia³y powstañcze, zdegenerowa³y siê do tego
stopnia, i¿ trudno by³o je odró¿niæ od band przestêpczych. Wszystkie
te czynniki doprowadzi³y pañstwo Szan do ruiny gospodarczej, gdy¿
gangom przemycaj¹cym opium, przeciwnie ni¿ zdecydowanej wiêkszoœci mieszkañców pañstwa zwi¹zkowego, bardzo zale¿a³o na anarchii, bo ona umo¿liwia³a utrzymywanie siê tego procederu.
W innych czêœciach kraju rz¹d zastosowa³ tyle skuteczn¹, co bezwzglêdn¹ taktykê „czterech ciêæ”. Po za³amaniu siê rozmów pokojowych 1963/1964 armia zmieni³a podejœcie do partyzantów. By z nimi
walczyæ, wprowadzi³a ca³kowicie now¹ taktykê, wzorowan¹ na rozwi¹zaniach antykomunistycznych w brytyjskiej Malezji oraz systemie „strategicznych wsi” realizowanym przez Amerykanów w Wietnamie. W po³owie lat szeœædziesi¹tych rozpoczê³a kampaniê „czterech
ciêæ” (Pyat Ley Pyat), maj¹c¹ odci¹æ partyzantów od jedzenia, funduszy, wiadomoœci wywiadowczych oraz rekruta poprzez przeciêcie
wiêzi ³¹cz¹cych ich z cywilnymi wsiami. By³a to bardzo skuteczna
taktyka, choæ jej koszt spo³eczny by³ ogromny: jak pisa³ Martin Smith
w swej klasycznej pracy poœwiêconej wojnie domowej w Birmie: „dla
armii w trakcie kampanii «czterech ciêæ» nie by³o czegoœ takiego, jak
niewinny albo neutralny wieœniak. Ka¿da spo³ecznoœæ musi albo walczyæ, albo uciec, albo do³¹czyæ do tatmadaw”36. „Cztery ciêcia” mia³y
niesamowit¹ skutecznoœæ i chocia¿ ich efektem ubocznym by³a depopulacja sporych regionów Birmy, to zdo³a³y doprowadziæ do klêski
powstañców w „Birmie w³aœciwej” i Arakanie.
Jednak sukces kampanii by³ niepe³ny. Mimo pozytywnego rezultatu w „Birmie w³aœciwej”, na terenach przygranicznych akcja „czterech ciêæ” zawodzi³a, gdy¿ partyzanci zawsze mogli przejœæ granicê
i przy ¿yczliwoœci s¹siadów Birmy tam odbudowaæ swoje si³y. Armia
zaœ nie mia³a tylu œrodków, by œciœle odci¹æ trudno dostêpne i w du¿ej
mierze po dzisiejszy dzieñ ustalone g³ównie na papierze granice kraju.
Partyzanci na pograniczu nie stanowili jednak bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla kraju – potrafili utrzymaæ swoj¹ niezale¿noœæ,
nie bêd¹c jednoczeœnie zagro¿eniem dla rz¹du. Dla tego najwiêksze
niebezpieczeñstwo stanowili komuniœci. Ci odzyskali poparcie spo36

36 M.

Smith, Burma..., s. 260.
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³eczne po 1962 r., ale ju¿ w po³owie dekady ponownie je utracili na
skutek przyjêcia maoizmu i zafundowania sobie rodzimej wersji rewolucji kulturalnej – nie mniej krwawej ni¿ oryginalna. W jej wyniku
wybito, czêsto w typowy, czyli makabryczny sposób, starszych towarzyszy37, a os³abienie struktur partii i jej oddzia³ów doprowadzi³o do
tego, ¿e inicjator czystek i przywódca CPB, Than Tun, zosta³ w 1968 r.
zamordowany przez agenta rz¹dowego.
Jednak nowy impuls dla komunistów przyszed³ w 1969 r., gdy Pekin zainicjowa³ skryt¹ inwazjê na Birmê, znan¹ pod nazw¹ Dowództwa
Pó³nocno-Wschodniego (NEC). Zbieranina wszelakich mniejszoœci
Porozumienia CPB–KIO ze
stycznia 1968 r. podpisano
pod has³em wspólnej walki
pod przywództwem myœli
Mao. Po czterech miesi¹cach okaza³o siê, ¿e myœl
Mao nie wystarczy wobec
sprzecznych interesów i sojusz siê za³ama³, co by³o poœrednim powodem klêski
komunistów

etnicznych, których do sprawy maoizmu przekona³y chiñskie dostawy
pieni¹dza i broni, maj¹ce magicznie jednocz¹cy wp³yw na ró¿ne ugrupowania, czasem wrêcz wrogie ideowo, pod dowództwem Naw Senga
przekroczy³a granicê chiñsko-birmañsk¹ 1 stycznia 1969 r. Ich celem
by³o po³¹czenie siê z oddzia³ami birmañskich komunistów operuj¹cych w centrum kraju (Góry Pegu). Prawdopodobnie gdyby uda³o
siê zrealizowaæ ten zamiar, Birma podzieli³aby los Wietnamu, Laosu
czy Kambod¿y, gdzie wspierani z zewn¹trz komuniœci z czasem prze37
37 Na przyk³ad wspó³za³o¿yciela partii Ba Tina (Goshala) zamêczono zardzewia³ym no¿em, sekretarza
partii, yebaw Htay’a zadŸga³ w³asny syn, Yan Aunga zaœ, dawnego wspó³towarzysza Aung Sana,
w podró¿y do Amoy birmañscy czerwonogwardziœci najpierw wyzywali od „japoñskich faszystów”,
nastêpnie opluli, skoczyli nogami na gard³o, a¿ wreszcie zat³ukli kijami bambusowymi.
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jêli w³adzê; mo¿liwe te¿, ¿e zosta³aby na trwa³e podzielona niczym
Korea.
Nie dopuœci³a do tego armia birmañska, która na samym pocz¹tku
chiñskiej inwazji dokona³a kluczowego wyboru, który w perspektywie
d³ugoterminowej sprawi³, i¿ zwyciê¿y³a w wojnie. Ne Win mia³ œwiadomoœæ, ¿e losy wojny zale¿¹ od zwyciêstwa w centralnej Birmie („Birmie w³aœciwej”), a wiêc kluczowej z perspektywy zdobycia i utrzymania w³adzy w czêœci kraju. St¹d te¿ armia rzuci³a swoje oddzia³y na
oddzia³y komunistów birmañskich w Górach Pegu, z którymi zwyciê¿a³a: im bardziej wzmacnia³o siê Dowództwo Pó³nocno-Wschodnie,
tym bardziej s³abli komuniœci w centrum, a¿ w koñcu w po³owie lat
siedemdziesi¹tych praktycznie zniknêli.
Po rozprawieniu siê z komunistami birmañskimi tatmadaw by³a
w stanie zatrzymaæ ofensywê Frontu Pó³nocno-Wschodniego. W roku
1971, w jednej z kluczowych bitew wojny domowej, armia birmañska po 42 dniach oblê¿enia i opierania siê „ludzkiej fali” komunistów,
obroni³a strategiczne miasteczko Kunlong, uniemo¿liwiaj¹c Frontowi
przekroczenie Saluin i wdarcie siê do „Birmy w³aœciwej”. By³ to kluczowy moment kampanii – od tego czasu NEC straci³ przewagê strategiczn¹ na wojnie. Coraz bardziej sk³ócony wed³ug linii etnicznych
(o klêsce zdecydowa³ m.in. roz³am miêdzy Kaczinami i komunistami) s³ab³, czego symbolem by³a niewyjaœniona œmieræ Naw Senga
w 1972 r.38
Mimo zatrzymania pochodu Frontu wci¹¿ kontrolowa³ on wraz
z innymi oddzia³ami rebelianckimi prawie ca³e pogranicze chiñsko-birmañskie, co nie powinno dziwiæ, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w regionie
tylko Czerwoni Khmerzy Pol Pota uzyskali od Pekinu wiêksze wsparcie. Armia birmañska w obliczu powa¿nego zagro¿enia pañstwa po
prostu wycofa³a siê do birmañskiego rdzenia z niebirmañskich peryferii (zarówno militarnie, jak i ekonomicznie), porzucaj¹c je na ³askê
partyzanckich oddzia³ów i samej kontroluj¹c tylko kluczowe szlaki
prowadz¹ce do „Birmy w³aœciwej”, a na pozosta³ych prowadz¹c de
38

38 Wed³ug

oficjalnej wersji podanej przez CPB Naw Seng zmar³ w marcu 1972 r. wskutek „upadku
z konia”. W tê wersjê nie wierzyli chyba nawet jej twórcy, gdy¿ wkrótce j¹ zmieniono na równie
niewiarygodn¹, twierdz¹c, ¿e zgin¹³ „podczas nieszczêœliwego wypadku na polowaniu”. Wed³ug niej
mia³ siê on „poœlizgn¹æ” i spaœæ ze ska³y.
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facto partyzanck¹ walkê (szczególnie na p³askowy¿u Szan). To zaœ
spowodowa³o, ¿e peryferie zaczê³y rz¹dziæ siê same: w stanie Kaczin
niepodzielnie w³ada³a KIO, u Karenów KNU, natomiast w pañstwie
Szan wszyscy bili siê ze wszystkimi (o opium). Armia realnie powróci
na te tereny mniejszoœci etnicznych dopiero po 1988 r.
Jakby by³o ma³o skomplikowanej sytuacji na birmañskiej scenie
politycznej lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, doszed³ do niej
dodatkowy czynnik – powrót by³ego premiera U Nu, który w 1969 r.
postanowi³ rzuciæ polityczne i militarne wyzwanie Ne Winowi, tworz¹c
Partiê Demokracji Parlamentarnej (PDP) i próbuj¹c zbrojnie odzyskaæ w³adzê. Poniewa¿ polityk ten zawsze by³ mocniejszy w s³owach
ni¿ w czynach, to po wrzawie medialnej i kilku nieistotnych potyczkach inicjatywa za³ama³a siê, a U Nu odszed³ z polityki i odda³ siê
temu, co robi³ najlepiej, a wiêc medytacji. Przez kilka lat przebywa³
w Indiach, kontempluj¹c ¿ycie, a¿ w 1980 r. nieoczekiwanie na mocy
powszechnej amnestii powróci³ do Rangunu, gdzie pojedna³ siê z Ne
Winem. Wymownym zaœ podsumowaniem losu ruchu i jeszcze jednym przyk³adem tragicznej groteski birmañskiej polityki by³o zachowanie jednego z pomocników U Nu, Karena Davida Zaw Tuna, który
w po³owie lat osiemdziesi¹tych zosta³ przewodnikiem turystycznym
w Bangkoku i oprowadza³ spragnionych egzotyki zachodnich turystów po obozach swoich by³ych towarzyszy broni.
W³aœnie Karenowie, po bazach których oprowadza³ turystów Zaw
Tun, stali siê od lat siedemdziesi¹tych najsilniejszym przeciwnikiem
rz¹du. Pod wodz¹ (od 1966) charyzmatycznego i zapiekle antykomunistycznego Bo Mya, „posiadaj¹cego w Birmie wrêcz mitologiczn¹
s³awê, która w zale¿noœci od perspektywy lokuje siê gdzieœ miêdzy
Robin Hoodem, Billym Kidem, Che Guevar¹ czy Abu Nidalem”39,
z ruchu bêd¹cego w defensywie i nieustaj¹cych k³opotach finansowych przerodzili siê w najwiêkszego beneficjenta „birmañskiej drogi do socjalizmu”, gdy¿ to przez ich tereny sz³y szlaki zaopatruj¹ce „czarny rynek” w Birmie. ¯adne inne ugrupowanie zbrojne nie
zyska³o tak na klêsce gospodarczej Birmy, jak Karenowie, a ongiœ
uœpione pogranicze sta³o siê têtni¹cym ¿yciem szlakiem handlowym,
39

39 M.

Smith, Burma..., s. 281.
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przyczyniaj¹c siê poœrednio do wielkiego rozwoju gospodarczego Tajlandii.
Drugim powodem sukcesu Karenów by³o pe³nienie przez nich
funkcji buforu. Tajskie w³adze chêtnie przysta³y na pomys³ Bo Mya
uczynienia z Karenów „Legii Cudzoziemskiej”, która broni³aby granic
Tajlandii i dziêki temu uniemo¿liwia³a po³¹czenie siê birmañskich
i tajskich komunistów (ci ostatni stanowili realne zagro¿enie dla królewskiej w³adzy w Tajlandii). Karenowie odegrali tutaj znacz¹c¹ rolê,
gdy¿ ich postawa poœrednio przyczyni³a siê do zatrzymania pe³zaj¹cej
komunizacji Tajlandii. W rezultacie tych wszystkich czynników na
swoich terenach Karenowie stworzyli de facto w³asne parapañstwo
Kawthoolei, z wszystkimi elementami pañstwowoœci, takimi jak administracja, si³y zbrojne, edukacja czy szpitale.
To w³aœnie Bo Mya by³ inicjatorem o¿ywienia pomys³u powo³ania
wspólnego frontu przeciwko tatmadaw. By³o to zadanie trudne, gdy¿
w warunkach birmañskich nie istnia³ prosty podzia³ na armiê i walcz¹ce z ni¹ ugrupowania zbrojne, lecz i owi partyzanci nierzadko bili
siê ze sob¹. Wojna domowa w Birmie nie jest wiêc odzwierciedleniem
prostego podzia³u na armiê i jej przeciwników. St¹d te¿ próby powo³ania wspólnego frontu przeciw armii nie nale¿a³y do ³atwych. Ju¿ kilkakrotnie wczeœniej powo³ywano „zjednoczone fronty”, pod uniwersalnie adekwatnym has³em „wróg mojego wroga jest moim przyjacielem” (raz nawet przyjêto je jako slogan), zawsze koñczy³o siê to fiaskiem. 10 maja 1976 r. uda³o siê jednak doprowadziæ do sojuszu niemal
wszystkich najwa¿niejszych si³ antyrz¹dowych w ramach Narodowego Frontu Demokratycznego (NDF), og³aszaj¹c „stolic¹” miasteczko,
któremu nadano dumn¹ nazwê Manerplaw („pole zwyciêstwa”).
Celem Frontu by³o stworzenie „trzeciej alternatywy”, obok komunistów i rz¹du – i mu siê to w du¿ej mierze uda³o. Front by³ najwiêkszym i najbardziej udanym przedsiêwziêciem politycznym birmañskich mniejszoœci etnicznych, jedynym, który nie umar³ szybk¹ œmierci¹ nied³ugo po swoim powstaniu. Ten Front sta³ siê jedynym „zjednoczonym frontem”, maj¹cym jakikolwiek wp³yw na losy wojny domowej w Birmie: szczególnie po przy³¹czeniu siê doñ KIO w 1983 r.
znaczenie Frontu sta³o siê ogólnonarodowe. Stworzenie Frontu pomog³o równie¿ nag³oœniæ sprawê mniejszoœci etnicznych, do tej pory de
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facto zapomnianych przez œwiat. Najbardziej symbolicznym tego rezultatem by³a wizyta w 1987 r. delegacji Frontu w Londynie, która
spotka³a siê tam miêdzy innymi z dawnymi urzêdnikami kolonialnymi
wspó³odpowiedzialnymi za politykê brytyjsk¹ zaraz po wojnie, bêd¹cymi teraz ju¿ w bardzo podesz³ym wieku. Jak pisze Smith, który
by³ œwiadkiem tego symbolicznego wydarzenia, zszokowani staruszkowie nie wiedzieli, gdzie siê schowaæ, gdy przywódca Kaczinów,
Brang Seng, opowiada³ im ze ³zami w oczach o wszystkich zbrodniach
armii birmañskiej i setkach tysiêcy ludzi poleg³ych na skutek zbyt
szybkiego wyjœcia kolonialistów z Birmy.

Na pó³nocy z kolei, od momentu ustabilizowania siê walk miêdzy
komunistami a rz¹dem, w po³owie lat siedemdziesi¹tych trwa³ pat. Na
terenach mniejszoœci rz¹dzili partyzanci, na pograniczu chiñsko-birmañskim komuniœci, a w Birmie w³aœciwiej przybywa³o armii. Komuniœci i tatmadaw krwawo walczyli ze sob¹ w górach, d¿unglach i na
p³askowy¿u Szan, przy braku jakiejkolwiek uwagi, a nawet œwiadomoœci ze strony œwiata. Jednak¿e ¿adna ze stron nie mog³a zwyciê¿yæ.
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Komuniœci birmañscy, po radykalnym zmniejszeniu pomocy chiñskiej za Deng Xiaopinga, znaleŸli nowe Ÿród³o dochodu, dok³adnie
takie samo, jak Karenowie na po³udniu: opodatkowanie przemytu
do Birmy. Poniewa¿ jednak przynosi³ on znacznie mniejsze dochody ni¿ ten z Tajlandii, zmodyfikowali swoje pryncypialne stanowisko
w kwestii opium. Uprzednio zwalczali jego uprawy i handel narkotykami, jednak problemy finansowe skutecznie zrównowa¿y³y ideologiczny zapa³. Opium sta³o siê podstaw¹ ich funkcjonowania, natomiast obszar kontrolowany przez formalnie dogmatycznych maoistów
sta³ siê prawdziw¹ oaz¹ wolnego handlu w socjalistycznej Birmie.
W po³owie lat osiemdziesi¹tych komuniœci zaczêli nawet wspó³pracowaæ przy przeróbce opium w heroinê z pozosta³oœciami Kuomintangu (sic!). W ten oto sposób opium przyczyni³o siê do paradoksalnego „koñca historii”, a komuniœci stali siê po prostu ostatnimi na d³ugiej liœcie ugrupowañ zbrojnych, które zaczyna³y handel
opium w celu finansowania swojej walki, a koñczy³y jako zwyk³e
bandy przemytników. Opium mia³o uniwersalnie korupcjogenny charakter.
Osobn¹ historiê stanowili Kaczinowie. Jako jedni z niewielu nie
utrzymywali siê wy³¹cznie z opium, a g³ównie z handlu jadeitem, z którego ich ziemie s³yn¹. Uczynili ze swego pañstwa zwi¹zkowego de
facto kolejny bufor, parapañstwo z w³asnym systemem administracyjnym, szko³ami, szpitalami i infrastruktur¹. Co warto podkreœliæ, jak
stwierdzi³ Lintner, bodaj jedyny obcokrajowiec, który odwiedzi³ w latach osiemdziesi¹tych wszystkie ziemie kontrolowane przez partyzantów, administracja kacziñska by³a najlepsza, obok kareñskiej, w ca³ej Birmie, pod wzglêdem efektywnoœci, bij¹c o g³owê komunistów,
o licznych terytoriach w pañstwie Szan nie wspominaj¹c.
Z kolei armia birmañska, której g³ównym zmartwieniem od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych sta³ siê Narodowy Front Demokratyczny, w walce z komunistami oraz Kaczinami na pó³nocy nie podejmowa³a wiêkszych ofensyw, skupiaj¹c siê na tradycyjnych dzia³aniach,
a wiêc paleniu wsi, mordowaniu ch³opów, gwa³ceniu kobiet i zmuszaniu wszystkich do bycia bezp³atnymi tragarzami wojska.
Najtrudniejsza sytuacja panowa³a w pañstwie zwi¹zkowym Szan.
Rz¹d kontrolowa³ tam tylko najwa¿niejsze miasta, a i tak nie wszyst244
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kie. Dziesi¹tki, jeœli nie setki partii, oddzia³ów, ugrupowañ, armii czy
band zbrojnych nieustaj¹co walczy³y ze sob¹ i z rz¹dem (jeden z oddzia³ów Armii Pañstwa Szan na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych stoczy³
w Namhsan 30 bitew w ci¹gu miesi¹ca z czterema ró¿nymi przeciwnikami!) z powodów osobistych, ideologicznych, geograficznych i finansowych, tworz¹c i zrywaj¹c sojusze, i powoduj¹c, i¿ politycznie
pañstwo Szan sta³o siê prawdziw¹ birmañsk¹ stajni¹ Augiasza. Ponadto polityka nie koñczy³a siê na Szanach. Inne organizacje etniczne
z tego pañstwa zwi¹zkowego te¿ niemi³osiernie siê k³óci³y i dzieli³y.
Przyk³ady Pao, Karenni, Lahu, Naga oraz Wa s¹ tu wymowne. Przedstawiciele tego ostatniego ludu, abstrahuj¹c od licznych wewnêtrznych podzia³ów politycznych, w pewnym momencie s³u¿yli w piêciu
ró¿nych armiach, w tym przede wszystkim u komunistów.
Jedyn¹ logik¹, jak¹ mo¿na przyj¹æ w opisywaniu zachodz¹cych
tam wydarzeñ, jest handel opium. W razie ofensywy rz¹dowej grupy
mog³y spokojnie przechodziæ na tajsk¹ b¹dŸ laotañsk¹ stronê, a wzajemne waœnie i korupcja uniemo¿liwia³y skoordynowan¹ akcjê w tym
rejonie œwiata, tworz¹c Z³oty Trójk¹t (nazwa wziê³a siê st¹d, ¿e za
opium p³acono z³otem) – idealne schronienie dla rebeliantów. Jednak
mia³o to swoj¹ drug¹ stronê medalu, prowadzi³o do degeneracji oddzia³ów partyzanckich, które zamienia³y siê w zbrojne „przybudówki”
handlarzy opium, i do ogólnej demoralizacji pogranicza, w którym
wszystko tak naprawdê stawa³o siê przykrywk¹ dla handlu narkotykami.
Personifikacj¹ tego stanu rzeczy by³a postaæ pó³-Szana pó³-Chiñczyka, Khun Sa, którego zawsze bardziej interesowa³y narkotyki ni¿
polityka. Khun Sa wi¹za³ sojusze z ka¿dym przeciwko ka¿demu i wzbogaci³ myœl ludzk¹ o aforyzm „pieni¹dze nie maj¹ wrogów – i nie znaj¹
granic”, który na tych terenach mia³ uniwersalne zastosowanie. W latach osiemdziesi¹tych w pañstwie Szanów coraz mniej chodzi³o o jak¹kolwiek ideê, a coraz wiêcej o zyski z opium. Kolejne ugrupowania
dzieli³y siê, wchodzi³y w sojusze, zrywa³y je i ponownie nawi¹zywa³y,
i tak w kó³ko. Poniewa¿ armia birmañska by³a zbyt s³aba, by spe³niæ
przys³owiow¹ rolê gajowego, ten stan absolutnego miszmaszu polityczno-etniczno-opiumowego trwa³ w pañstwie Szan a¿ do po³owy lat
dziewiêædziesi¹tych.
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Podsumowanie „ery Ne Wina”
Lata 1962–1988 by³y kluczowym okresem w historii Birmy. To
wtedy „hartowa³a siê armijna stal”. Powsta³y podstawy pañstwa zdominowanego przez armiê, która niczym nowotwór dzia³a³a na tkankê pañstwow¹ – im armia stawa³a siê silniejsza, tym pañstwo s³absze. Stopniowe wch³anianie kolejnych segmentów pañstwa, fatalne
zarz¹dzanie gospodark¹, bezwzglêdnoœæ i brutalnoœæ wobec w³asnego spo³eczeñstwa, w tym szczególnie wobec mniejszoœci etnicznych,
a przede wszystkim rosn¹ce przekonanie o w³asnej niezbêdnoœci doNauka w birmañskiej szkole

prowadzi³y Birmê do statusu jednego z najbiedniejszych pañstwa
œwiata.
Szczególnie fatalne okaza³y siê socjalistyczne pomys³y w gospodarce, które zrujnowa³y pañstwo (byæ mo¿e. przyjêcie kapitalistycznej
drogi doprowadzi³oby Birmê z czasem do reform systemowych, takich jak w Korei Po³udniowej czy Tajlandii), oraz autarkiczna polityka,
która odciê³a Birmê od œwiata i w z³udniej nadziei na uratowanie to¿samoœci kraju zahibernowa³a go w czasie, czyni¹c z niego skansen.
Sta³a siê tym samym polityczn¹ mrzonk¹, za któr¹ Birma zap³aci³a
bardzo wysok¹ cenê. Ten ongiœ dynamiczny i otwarty na œwiat kraj
stoczy³ siê na dno nêdzy i beznadziei, a tragedia birmañskiego spo³eczeñstwa – ongiœ ¿ywego, kosmopolitycznego i kreatywnego – teraz
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zaœ st³amszonego i sponiewieranego przez dyktaturê – umknê³a uwadze œwiata.
Armia birmañska by³a przekonana, ¿e bez „przewodniej roli” wojska kraj siê rozpadnie wzd³u¿ linii etnicznych albo zostanie skomunizowany na maoistowski wzór. Wszystkie aspekty polityki armii –
wewnêtrznej i zewnêtrznej – bra³y siê z tego dominuj¹cego paradygmatu bezpieczeñstwa. Dla armii birmañskiej polityka by³a przed³u¿eniem wojny domowej, a to sprawia³o, i¿ wojskowi nie byli w stanie
dostrzec, ¿e to ich rz¹dy stanowi¹ podstawê problemu, a nie jego
rozwi¹zanie. Trzymanie siê unitarnej wizji pañstwa, zdominowanej
Uliczna herbaciarna

przez ¿ywio³ etnicznie birmañski, w tak zró¿nicowanym kraju musia³o
prowadziæ do konfliktów. A przy niezdolnoœci do kompromisu ze strony wojska, jedynym rozwi¹zaniem tego dylematu, by³a ca³kowita ani247

Birma

hilacja wrogów politycznych z mniejszoœci etnicznych. To siê w du¿ej
mierze uda³o w „Birmie w³aœciwej” na skutek bezwzglêdnej, lecz skutecznej taktyki „czterech ciêæ”, ale ponios³o klêskê na pograniczach
kraju. Armia nie by³a w stanie pokonaæ partyzantek – g³ównie na
skutek w³asnej ekonomicznej s³aboœci, bior¹cej siê z fatalnego stanu
gospodarki, a to powodowa³o, ¿e konflikt trwa³, a na terenie Birmy
istnia³o de facto kilka osobnych organizmów pañstwowych (choæ nieuznanych miêdzynarodowo). Dopiero w nastêpnym okresie armia
rozwi¹¿e tê kwestiê, niszcz¹c swoich przeciwników.
Trzeba jednak oddaæ armii birmañskiej i Ne Winowi przynajmniej
dwie zas³ugi – utrzymanie kraju z dala od wojny w Wietnamie oraz
przede wszystkim obronienie kraju przed nieustannymi wp³ywami
komunistycznymi, od 1968 r. wspieranymi bezpoœrednio z Pekinu.
Jakkolwiek cynicznie by ta metafora zabrzmia³a, armijna d¿uma by³a
jednak dla kraju znoœniejsza ni¿ komunistyczna cholera.
Armia birmañska sta³a siê w tych latach wojskiem z prawdziwego
zdarzenia. Uzyska³a w pe³ni zas³u¿ony respekt i powa¿anie wœród s¹siadów za swoje umiejêtnoœci bojowe. Mimo nieustaj¹cych braków
w sprzêcie i uzbrojeniu, by³a w stanie osi¹gaæ imponuj¹ce rezultaty,
potwierdzaj¹c zdolnoœæ Birmañczyków do wojaczki. W latach 1962–
–1988 birmañska tatmadaw potwierdzi³a, ¿e jest œwietn¹ armi¹ – i fatalnym rz¹dem.

„Dwudziestolecie” nowej junty
(1988–2011)

Fatalne rz¹dy armii, szczególnie w sferze gospodarczej, doprowadzi³y w koñcu do wybuchu spo³ecznego, zwanego Ruchem 88.
W efekcie protestów rozsypa³a siê nieudolna administracja pañstwowa.
Pokaza³y one wielk¹ spo³eczn¹ nadziejê na zmianê, personifikowan¹
pojawieniem siê na scenie politycznej Aung San Suu Kyi, córki Aung
Sana. Te nadzieje zosta³y jednak utopione we krwi w kolejnym zamachu stanu z 18 wrzeœnia 1988 r., przeprowadzonym przez now¹ ekipê
w wojsku – tzw. now¹ juntê. Ekipa ta przejê³a w³adzê, niszcz¹c opozycjê pod przywództwem pani Suu Kyi i nie odda³a rz¹dów a¿ do dziœ.
„Dwudziestolecie” nowej junty bêdzie okresem jednoczeœnie kontynuacji i zmiany. Kontynuacji – gdy¿ by³y to wci¹¿ rz¹dy tej samej
armii (choæ w zmienionym sk³adzie personalnym), jak równie¿ w tym
samym stopniu bezwzglêdne. Zmiany – poniewa¿ nowa junta zasadniczo odró¿nia³a siê od starej tym, ¿e poprzednia ekipa opiera³a siê –
obok brutalnej si³y – na socjalistycznej ideologii, podczas gdy nowa –
tylko na samej sobie, czyli gloryfikacji armii. Ponadto zrewidowa³a
politykê gospodarcz¹ i próbowa³a na w³asnych warunkach wyjœæ do
œwiata. Zachód jednak, po latach zamykania oczu na zamordyzm armii
birmañskiej, teraz sta³ siê jej najwiêkszym krytykiem, nak³adaj¹c sankcje i próbuj¹c doprowadziæ do zwyciêstwa opozycji demokratycznej.
Tym samym w „czarnym dwudziestoleciu” nowej junty dominuj¹cym
tematem medialnym bêdzie pojedynek re¿imu z Aung San Suu Kyi,
który przykuje percepcjê œwiata. By³ to wszak¿e w¹tek wtórny. Najistotniejszym problemem pozosta³ fakt ca³kowitej nieudolnoœci rz¹dzenia krajem przez armijne elity. Nowa junta, podobnie jak stara, by³a
wyj¹tkowo z³ym rz¹dem i to w³aœnie nieudolnoœæ bêdzie jego najwiêkszym przewinieniem znacznie powa¿niejszym, ni¿ ³amanie praw cz³owieka czy nieprzestrzeganie demokracji, choæ i tego nie da siê ³atwo
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wzi¹æ w nawias, gdy¿ re¿im upodli³ w³asne spo³eczeñstwo, zmuszaj¹c
je do „¿ycia w ciszy”.
Protesty roku 1988
Niezadowolenie z rz¹dów armii i napiêcie kraju ros³o przynajmniej
od po³owy lat osiemdziesi¹tych. W latach 1985 i 1986 dokonano denominacji pieniêdzy, zabieraj¹c ludziom oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia.
We wrzeœniu 1987 r. ponownie (a trzeci raz w historii kraju, po 1964
i prze³omu lat 1985 i 1986), zdenominowano birmañski kyat. Tym sposobem rz¹d szuka³ ratunku w obliczu dramatycznej sytuacji ekonomicznej kraju. Spowodowa³o to jednak, ¿e od 60 do 80 proc. wszystkich pieniêdzy w Birmie sta³o siê bezwartoœciowe. W ci¹gu dwóch lat
ludzie dwukrotnie stracili wszystko. „W³ócznia upad³a na najni¿szy
punkt” – demonetyzacja dotknê³a przede wszystkim zwyk³ych ludzi,
bo wojskowi i urzêdnicy pañstwowi dziêki dostêpowi do reglamentowanego ry¿u zdo³ali przetrwaæ ten kataklizm. Dodatkowo w grudniu
1987 r. Birma zosta³a zmuszona do poproszenia ONZ o nadanie jej
statusu „najmniej rozwiniêtego pañstwa œwiata”, co dla dumnych Birmañczyków by³o rzecz¹ upokarzaj¹c¹. Nastroje spo³eczne dobrze oddawa³o powiedzenie „gra skoñczona, ale publicznoœæ zmuszono, by
siedzia³a na swoich miejscach, a aktorzy nie chc¹ zejœæ ze sceny”1.
Iskr¹, która wywo³a³a wybuch spo³eczny, by³a sprzeczka w podranguñskiej herbaciarni 12 marca 1988 r. Ta, uzupe³niona nieadekwatn¹
reakcj¹ policji, spowodowa³a zamieszki. Byli ranni i zabici. Tak zaczê³a
siê oddolna rewolucja. 18 marca przesz³a wielka demonstracja, utopiona we krwi, co jednak nie zatrzyma³o protestów kierowanych pocz¹tkowo przez studentów2 i napêdzanych z³oœci¹ na szybuj¹ce w górê ceny ¿ywnoœci (o 400 proc. wzros³a cena ry¿u), d³ugo t³umion¹
1

Cyt. za: D. Steinberg, Neither Silver Nor Gold; The 40th Anniversary of the Burmese Economy, [w:]
Independent Burma at Forty Years: Six Assessments, pod red. J. Silverstein, New York 1989, s. 35.
2 Najwa¿niejszym z nich by³ Min Ko Naing (Paw Oo Tun; „Min Ko Naing” to pseudonim oznaczaj¹cy
znamiennie „pogromcê królów”; kry³o siê pod nim w pewnym momencie nawet kilka postaci, ale
najs³ynniejszy by³ w³aœnie Paw). Zosta³ on aresztowany w 1989 i spêdzia³ w wiêzieniu, z krótkimi
przerwami, ca³y okres do 2012 r., staj¹c siê najs³ynniejszym wiêŸniem politycznym Birmy po Aung
San Suu Kyi, jednak w przeciwieñstwie do niej przesiedzia³ g³ównie w wiêzieniu, a nie w areszcie
domowym. Nie otrzyma³ te¿, jak ona, za swoje pochodzenie taryfy ulgowej: wielokrotnie by³ okrutnie
torturowany – od tego czasu kuleje. Wyszed³ w 2012 r.
1
2
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wœciek³oœci¹ wobec rz¹du, poczuciem szansy na zmianê. Furorê zaczê³y robiæ listy otwarte pisane do Ne Wina przez Aung Gyi, w których
dawny podw³adny dyktatora punktowa³ wszystkie bol¹czki (g³ównie
ekonomiczne) rz¹du, a jego pozycjê miêdzynarodow¹ nazwa³ „prawie
¿artem”3.
W odpowiedzi na kryzys 23 czerwca zwo³ano zjazd generalny BSPP.
Ne Win po 26 latach rz¹dów „ot tak, dla kaprysu, zrezygnowa³”4. Do
dziœ nie sposób wyjaœniæ tej decyzji: czy by³a to rzeczywiœcie spontaniczna reakcja, wynikaj¹ca z poczucia klêski i zmêczenia rz¹dzeniem, czy te¿ taktyczne „wycofanie siê na z góry upatrzone pozycje”:
Ulica w Rangunie

pozorne oddanie w³adzy i utrzymanie jej zza kulis. Za t¹ drug¹ interpretacj¹ przemawia nominowanie na swojego nastêpcê Sein Lwina,
znanego pó³analfabety, œlepo wiernego Ne Winowi i s³awnego z wydawania rozkazu: yike that pyit that: „bij, by zabiæ, strzelaj, by zabiæ”.
Spo³eczeñstwo równie¿ zinterpretowa³o rezygnacjê Ne Wina wed³ug
drugiego klucza – prawie nikt nie wierzy³, ¿e naprawdê odejdzie.
Protesty trwa³y nadal, a wrêcz siê zintensyfikowa³y. W dotychczas
3

Zob. http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/wp-content/uploads/2011/06/AungGyiLetters.pdf (dostêp: 25 stycznia 2014).
4
4 B. Góralczyk, Z³ota ziemia roni ³zy. Esej birmañski, Warszawa 2011, s. 211 (wed³ug chêtnie powtarzanej plotki Ne Win decyzjê podj¹³ noc wczeœniej podczas gry w karty).
3
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sennym Rangunie rozkwit³o ¿ycie polityczne, z tysi¹cem dyskusji
i sporów w herbaciarniach stolicy. Datê g³ównego protestu wybrano
nieprzypadkowo, licz¹c na szczêœliwoœæ cyfry 8: 8 sierpnia 1988 r.,
godz. 8 rano, minut 8 (st¹d te¿ protesty te nazywa siê czasem „8888”).
Niestety, jak mia³o siê okazaæ, Birma to nie Chiny, gdzie ósemka jest
liczb¹ szczêœliw¹.
Tego dnia setki tysiêcy ludzi wysz³o na ulice Rangunu. Jak wspominali naoczni œwiadkowie, mia³o siê wra¿enie, ¿e ca³e miasto wysz³o na
ulicê. Id¹cy nieœli sztandary religijne oraz – z braku liderów i symboli
oporu – zdjêcia Aung Sana. By³ spokój, atmosfera bardziej przypomina³a piknik. Podobne protesty odby³y siê w innych miastach Birmy.
By³ to autentyczny oddolny ruch spo³eczny, narodzony z wœciek³oœci
i frustracji przeciwko dwudziestoszeœcioletnim fatalnym rz¹dom armii. Spo³eczeñstwo powiedzia³o doœæ z³emu rz¹dowi, wierz¹c, ¿e ten
odda w³adzê. Armia przez ca³y dzieñ sta³a z boku, ale o 23.30 wy³¹czono œwiat³o w Rangunie, a t³umowi nakazano siê rozejœæ. Gdy nie pos³ucha³, otwarto ogieñ. Strzelanina trwa³a do rana.
Jednak protesty trwa³y nadal. Przez nastêpne piêæ dni ¿o³nierze,
u¿ywaj¹c czo³gów, karabinów maszynowych i zwyk³ych pistoletów,
strzelali z ostrej broni do kogo popadnie: do ludzi na ulicach, uczniów,
kobiet, dzieci, mnichów, gapiów w oknach, a nawet – co by³o barbarzyñstwem godnym Czerwonych Khmerów – do grupy lekarzy przed
wejœciem do Szpitala Ranguñskiego. Chyba najbardziej wymownym
podsumowaniem tamtych dni by³ widok ¿o³nierzy armii birmañskiej
strzelaj¹cych do cywilów nios¹cych portrety Aung Sana – za³o¿yciela
tej¿e armii.
Wed³ug oficjalnego raportu Departamentu Stanu USA zginê³o kilkaset osób, choæ liczba ofiar mog³a siê równaæ nawet 2 tys. (inne
szacunki mówi¹ o 4 tys., co jest chyba górn¹ granic¹). Ich prawdziwej
liczby nie da siê poznaæ, bo armia szybko usunê³a cia³a i dokona³a
masowych kremacji, by zatrzeæ œlady (wed³ug uporczywych pog³osek,
cia³ami ok. 200 zmar³ych nakarmiono te¿ krokodyle z zoo).
Masakra zakoñczy³a siê 13 sierpnia, gdy Sein Lwin – dowodz¹cy t¹
akcj¹, za któr¹ zosta³ unieœmiertelniony jako „rzeŸnik z Rangunu” –
poda³ siê do dymisji. Armiê wycofano z miast. Natomiast 18 sierpnia w taktyce rz¹du marchewka zast¹pi³a kij. Na czele rz¹du stan¹³
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cywil: dr Maung Maung. By³ on jednym z nielicznych niewojskowych
cz³onków BSPP, szanowanym prawnikiem i intelektualist¹ na us³ugach armii. Napisa³ jej oficjaln¹ historiê oraz biografiê – czy raczej
hagiografiê – Ne Wina, by³ równie¿ autorem nacjonalistycznej ustawy
o narodowoœciach z roku 1982. Spo³eczeñstwo jednak nie zaakceptowa³o Maung Maunga i odrzuci³o jego pojednawcze gesty.
Przez ca³y sierpieñ trwa³y nieustaj¹ce marsze, kontrmarsze, demonstracje uliczne i protesty Jak mia³o siê okazaæ, by³y to najwiêksze udokumentowane protesty miejskie w ca³ej historii Birmy. Wypada siê
chyba zgodziæ z Davidem Steinbergiem, ¿e wyst¹pienia te najbardziej
Masowe protesty roku 1988

przypomina³y Komunê Parysk¹ z 1870 r. Pod czerwonym sztandarem
– uznanym przez studentów za kolor demokracji – protestowa³y wszystkie grupy spo³eczne. ¯¹dano rozliczenia 26 lat fatalnych rz¹dów, a niekiedy równie¿ – s¹du nad genera³ami. Ca³e spo³eczeñstwo chcia³o
„demokracji”, choæ ma³o kto wiedzia³, co to oznacza: rozumiano j¹ po
prostu jako alternatywê wobec bardzo z³ego rz¹du wojskowych.
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Zapanowa³a „atmosfera karnawa³u”5. Administracja pañstwowa
praktycznie rozsypa³a siê, w ka¿dym mieœcie i miasteczku pañstwa
zapanowa³ parali¿. Usta³ ca³kowicie ruch na drogach. W ca³ym kraju
powstawa³y komitety strajkowe. Setki tysiêcy ludzi wysz³y na ulice.
Ludzie napawali siê wolnoœci¹ robienia tego, czego od 26 lat nie by³o
wolno – organizowania siê do woli i mówienia g³oœno, co myœl¹. Ca³e
pañstwo birmañskie przesta³o dzia³aæ: urzêdnicy porzucali swoje stanowiska i przy³¹czali siê do demonstrantów, a dyplomaci podpisali
wspólny list oskar¿aj¹cy rz¹d o doprowadzenie Birmy do upadku.
Nawet policjanci zastrajkowali. Birmañska struktura pañstwowa oddolnie siê samounicestwi³a.
Ulica siê rozpolitykowa³a. Codziennie w komitetach, domach czy
herbaciarniach odbywa³y siê tysi¹ce spotkañ, posiedzeñ i narad, w trakcie których do nocy dyskutowano, spierano siê i obmyœlano „co robiæ?”. Studenci, którzy zapocz¹tkowali ruch, w³aœciwie momentalnie
siê pok³ócili i podzielili na kilka (za¿arcie siê zwalczaj¹cych) frakcji.
Jak grzyby po deszczu zaczêli pojawiaæ siê pretendenci do w³adzy,
z których wiêkszoœæ stanowi³y dawno zapomniane twarze. Pierwszym
by³ Aung Gyi. Kolejnym – Tin U, dawny szef sztabu armii. Nastêpnym
nie kto inny, jak by³y premier U Nu, który 28 sierpnia, jakby nigdy
nic, powo³a³ w³asn¹ partiê – Ligê dla Demokracji i Pokoju. Nastêpnie
9 wrzeœnia (o 9.00 rano) zwo³a³ konferencjê prasow¹, na której og³osi³
powo³anie nowego rz¹du, sk³adaj¹cego siê prawie wy³¹cznie z jego
by³ych wspó³pracowników. Poniewa¿ mia³ on wówczas 81 lat – i tyle
mniej wiêcej wynosi³a œrednia wieku jego proponowanego rz¹du –
to gdyby rzeczywiœcie rz¹d ów powsta³, móg³by œmia³o rywalizowaæ
o miano lidera œwiatowej gerontokracji z przywódcami radzieckimi
i chiñskimi6. Jeszcze inny „nieœmiertelny” birmañskiej polityki, 83-letni thakin Soe, mimo wieku i z³ego stanu zdrowia, nie straci³ animuszu:
5
5 B. Lintner, Outrage. Burma’s Struggle for Democracy, Hong Kong 1989, s. 342, g³ównie na tej pracy
opiera³em siê, opisuj¹c wydarzenia 1988 r.
6
6 Rzecz jasna U Nu nie odegra³ ju¿ wiêkszej roli. Po zamachu stanu SLORC zosta³ „poproszony”
o rozwi¹zanie swojego rz¹du. Odmówi³ melodramatycznym listem, w którym pisa³, ¿e „mo¿ecie mnie
œci¹æ, zabiæ, zes³aæ do koñca ¿ycia do wiêzienia, ale nie zrobi to na mnie wra¿enia. Proszê tylko, byœcie
moje cia³o przekazali ¿onie, celem wrzucenia do morza, by mog³y je zjeœæ ryby”. SLORC potraktowa³
go ³agodniej: zosta³ umieszczony w areszcie domowym, z którego wyszed³ wkrótce. Zmar³ w spokoju
w lutym 1995 r.. Por. M. Smith, Burma. Insurgency and the Politics of Ethnicity, Dhaka–Bangkok–London–New York 1999, s. 404.
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ze szpitalnego ³ó¿ka wzywa³ do rewolucji. Najwa¿niejszym wy³aniaj¹cym siê liderem protestów sta³a siê jednak Aung San Suu Kyi, córka
Aung Sana, która powróci³a do Birmy po latach pobytu za granic¹
i z miejsca zdoby³a serce ulicy. Wesz³a przebojem do birmañskiej
polityki swoj¹ pierwsz¹ porywaj¹c¹ t³umy przemow¹ 25 sierpnia pod
pagod¹ Szwedagon.
Niestety, równie¿ wtedy da³a o sobie znaæ cecha charakterystyczna polityki birmañskiej, a mianowicie podzia³y i konflikty osobiste.
Przywódcy opozycji nie byli w stanie zjednoczyæ wysi³ków, a wrêcz
przeciwnie, wierz¹c, ¿e rz¹d upadnie lada dzieñ, ka¿dy z nich sam
dzieli³ skórê na wci¹¿ ¿ywym „armijnym niedŸwiedziu”. Opozycja
podzieli³a siê na dwie g³ówne frakcje: jedn¹, na czele z U Nu, a drug¹
– z triumwiratem Aung Gyi, Tin U, Aung San Suu Kyi (póŸniej i ów
triumwirat siê rozpadnie). Wtedy to wysz³o na jaw, ¿e ca³y ruch by³
w istocie nieplanowan¹ rewolucj¹ niemaj¹c¹ ¿adnego – poza ogólnikow¹ chêci¹ demokracji – ideologicznego spoiwa – i ¿adnego centralnego kierownictwa.
„Birmañska jesieñ ludów” roku 1988 zaczê³a zmierzaæ w z³¹ stronê. U¿ywaj¹c metafory Fromma, „wolnoœæ do” zamieni³a siê szybko
w „wolnoœæ od”. W kraju zapanowa³a anarchia. Brakowa³o ¿ywnoœci,
wody i leków. Ludzie nie otrzymywali od dawna wyp³at, a inflacja
szala³a. Pod koniec sierpnia fala przemocy rozla³a siê po robotniczych
dzielnicach Rangunu, a braki ¿ywnoœci zaczê³y powodowaæ zamieszki. W miastach zapanowa³a psychoza szpiegów. Na ulicach dochodzi³o do linczu ludzi podejrzewanych, ¿e s¹ TW – tajnymi wspó³pracownikami – zdarzy³y siê przypadki publicznego masakrowania, wieszania na drzewach i latarniach, palenia ¿ywcem, a nawet œcinania
g³ów domniemanym szpiegom. 25 sierpnia wypuszczono wszystkich
wiêŸniów – nie tylko politycznych, ale przede wszystkim kryminalnych,
co doprowadzi³o do brutalizacji ¿ycia publicznego i powszechnego
lêku. Przestêpczoœæ zaczê³a niebezpiecznie rosn¹æ, a napady na sklepy
i magazyny pañstwowe sta³y siê codziennoœci¹. Przychylny juncie
Robert Taylor pisze, i¿ sytuacja w kraju dosz³a do „momentu cromwellowskiego” (czytaj: potrzeba by³o kogoœ, kto zrobi porz¹dek)7. Jak
7

7

R.H. Taylor, The State of Myanmar, Singapore 2009, s. 374–384.
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pisze Bertil Lintner, który zebra³ chyba najbardziej przekonuj¹ce œwiadectwa wydarzeñ roku 1988, pocz¹tkowa euforia z powodu odejœcia
armii zamieni³a siê w strach, paranojê i z³oœæ, a to, co pierwotnie przypomina³o pokojow¹ filipiñsk¹ „rewolucjê ludow¹”, zamieni³o siê w polowanie na czarownice i krwawe zamieszki.
Napiêcie ros³o. 15 wrzeœnia t³um ruszy³ równie¿ na kwaterê g³ówn¹
armii, ale Aung Gyi zdo³a³ mu to wyperswadowaæ. 17 wrzeœnia t³um
rozbroi³ ¿o³nierzy pilnuj¹cych ministerstwa handlu, co by³o pierwszym przypadkiem, gdy ¿o³nierze pokojowo oddali broñ. Na 19 wrzeœnia wyznaczono spotkanie, na którym miano powo³aæ rz¹d tymczasoPacyfikacja protestów w roku 1988

wy. Nie zd¹¿ono. 18 wrzeœnia dosz³o do kolejnego, chronologicznie
trzeciego w historii kraju, zamachu stanu armii.
O 22.00 wprowadzono godzinê policyjn¹. Oddzia³y nakaza³y t³umowi siê rozejœæ, a nastêpnie zaczê³y strzelaæ do ludzi. Dosz³o do nierównych walk, w trakcie których protestanci u¿ywali dzid, no¿y i proc
przeciwko karabinom maszynowym. Rozlew krwi trwa³ przez dwa dni
– zginê³o oko³o tysi¹ca osób w Rangunie, w tym uczniowie, mnisi
i studenci. Ich liczby nie da siê dok³adnie oszacowaæ, gdy¿ podobnie jak w przypadku protestów „8888”, armia przeprowadzi³a natychmiastow¹ kremacjê cia³ (ponoæ czêœæ osób spalono ¿ywcem). Oko³o
10 tys. studentów usz³o na tereny przygraniczne, gdzie do³¹czyli do
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partyzantek mniejszoœci etnicznych. „Powróci³ rodzaj spokoju”, jak
Taylor nazwa³ masakrê przez armiê w³asnego spo³eczeñstwa8. Protesty siê za³ama³y, birmañsk¹ oddoln¹ rewolucjê utopiono we krwi.
Armia bezwzglêdnie przywróci³a swoj¹ w³adzê.
Reakcja Zachodu na masakry by³a odmienna ni¿ w trakcie zimnej
wojny, gdy ka¿dorazowo milczano, kiedy re¿im strzela³ do cywilów.
Tym razem Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania i Niemcy
zawiesi³y pomoc rozwojow¹ (w przypadku Stanów Zjednoczonych by³o ni¹ ponad 12 mln USD rocznie, przeznaczone na walkê z narkotykami – zawieszenie tej pomocy przysz³o Waszyngtonowi tym proœciej, ¿e program by³ ostro krytykowany za swoj¹ ca³kowit¹ nieskutecznoœæ). Przede wszystkim jednak to, co siê sta³o, by³o szokiem
dla decydentów i spo³eczeñstw zachodnich. W py³ rozsypa³ siê d³ugo
utrzymuj¹cy siê image Birmy jako „spokojnego i ³agodnie wyizolowanego kraju”. Jednak reakcja œwiata i tak by³a doœæ skromna. W porównaniu z masakr¹ wokó³ Tiananmen rok póŸniej, „powstanie 88”
nie sta³o siê œwiatowym symbolem t³umienia d¹¿eñ wolnoœciowych.
Nie dosz³o do powszechnego oburzenia w spo³eczeñstwach zachodnich. Sta³o siê tak po czêœci dlatego, ¿e o Birmie nikt nie wiedzia³,
a przede wszystkim dlatego, ¿e na Zachodzie akurat trwa³y wakacje,
a w Rangunie, inaczej ni¿ w Pekinie, nie by³o telewizji. To siê jednak
szybko zmieni³o ju¿ po st³umieniu protestów. Wkrótce Birma stanie
siê z zaœcianka przedmiotem najwa¿niejszych newsów w zachodnich
mediach, lecz wydarzy siê tak nie z powodu „powstania 88”, lecz jednej
kobiety, która zdobêdzie serca Zachodu: Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi
Córka Aung Sana jest najtrudniejszym do rzetelnego przedstawienia politykiem birmañskim. Jak w przypadku ¿adnej innej postaci,
opinie wyra¿aj¹ce podziw, fascynacjê i uwielbienie mieszaj¹ siê tutaj
z niechêci¹, deprecjacj¹ i otwart¹ nienawiœci¹. Co gorsza, status, jaki
osi¹gnê³a w Birmie i na Zachodzie, sprawia, ¿e bardzo trudno pozostaæ bezstronnym i obiektywnym w ocenie jej dzia³añ.
8

8

Tam¿e, s. 384.
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Aung San Suu Kyi (ASSK) urodzi³a siê 19 czerwca 1945 r. jako
trzecie dziecko Aung Sana – oprócz niej twórca pañstwa birmañskiego
mia³ jeszcze dwóch synów (i kolejn¹ córkê, która zmar³a wkrótce po
porodzie). Starszy z synów utopi³ siê w basenie domowym. M³odszy,
Aung San Oo, wybra³ karierê in¿yniera i osiedli³ siê w Stanach Zjednoczonych. Nie interesowa³ siê polityk¹, a gdy zrobi³a to jego siostra,
skrytykowa³ j¹ – za co zosta³ doceniony przez re¿im, który bardzo
potrzebowa³ tego typu „dania odporu” i chêtnie wskazywa³ go jako
przyk³ad „w³aœciwej postawy”.
Suu Kyi mia³a dwa lata, kiedy zgin¹³ jej ojciec. W wieku czternastu
lat wyjecha³a z kraju, do którego nie wraca³a przez prawie trzydzieœci
lat. Najpierw pojecha³a do Indii, gdzie jej matka zosta³a ambasadorem.
By³a tam przyjmowana na salonach przez Nehru i Indirê Gandhi jako
przyjaciel rodziny, a tak¿e skoñczy³a tam szko³ê i uniwersytet. Mia³o
to decyduj¹ce znaczenie dla formowania siê jej póŸniejszych pogl¹dów: zetknê³a siê z gandyzmem oraz ide¹ non violence, i to w wersji
wyidealizowanej. Nastêpnie uda³a siê do Wielkiej Brytanii, tam ukoñczy³a studia na Oksfordzie. Potem pracowa³a u U Thanta w ONZ w Nowym Jorku.
Podczas studiów pozna³a Michaela Arisa, m³odego pracownika
naukowego, specjalizuj¹cego siê w buddyzmie. Zakocha³a siê w nim,
w czym nie by³oby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e w m³odoœci
z³o¿y³a przysiêgê, i¿ nigdy nie wyjdzie za obcokrajowca. Ale, jak twierdz¹ niektórzy, „kobieta zmienn¹ jest”, i Suu Kyi w koñcu wysz³a za
Arisa. Wyjecha³a z nim do Bhutanu, gdzie s³u¿y³ jako doradca króla,
ona zaœ by³a nauczycielk¹ królewskich dzieci. Wróciwszy do Anglii
urodzi³a Arisowi dwójkê synów. On kontynuowa³ swoj¹ karierê naukow¹, ona dba³a o dom i przy okazji sama zajê³a siê badaniami: porównywa³a elity birmañskie i indyjskie czasów kolonialnych oraz pisa³a biografiê w³asnego ojca. Para wiod³a spokojne, szczêœliwe – i ciche – ¿ycie ma³¿eñskie.
W 1988 r. Suu Kyi pojawi³a siê w Rangunie przypadkowo: jej matka
mia³a w kwietniu wylew krwi do mózgu i córka przyjecha³a, by siê ni¹
zaopiekowaæ. Nieoczekiwanie dla siebie nagle znalaz³a siê w „oku
cyklonu”: rewolucja j¹ porwa³a i wci¹gnê³a na szczyt. Suu Kyi przebojem wesz³a do polityki.
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Z miejsca zosta³a najgroŸniejszym przeciwnikiem armii. Sta³o siê
tak z kilku powodów. Po pierwsze: krad³a re¿imowi legitymizacjê.
Jako córka Aung Sana powiedzia³a, ¿e obecny kryzys to „drugie narodowe wyzwolenie” (po pierwszym odzyskaniu niepodleg³oœci), czym
niszczy³a jeden z kamieni wêgielnych podstaw ideologicznych re¿imu, jakim by³o oparcie siê na Aung Sanie. W dotychczasowym ujêciu
armia, której twórc¹ by³ Aung San, sta³a siê stra¿niczk¹ jego wartoœci
i kontynuatork¹ jego dzie³a. To zaœ powodowa³o, ¿e rz¹dy armii mia³y
byæ czymœ logicznym i naturalnym, czymœ, czego równie¿ pragn¹³by
Aung San, gdyby nie zgin¹³. Ne Win ustawia³ siê w pozycji „towarzysza
Aung San Suu Kyi z brytyjskim mê¿em Michaelem Arisem

broni” Aung Sana, którego dzie³o mia³ dokoñczyæ. Tym samym Aung
San by³ wiêc nolens volens symbolem pañstwa: jego podobizny wisia³y
w urzêdach, restauracjach i na budynkach rz¹dowych oraz widnia³y
na banknotach, gazety pe³ne by³y jego cytatów, a w jego mauzoleum
oddawano czêœæ mêczennikom 1947 r. Zdaniem Steinberga, Aung
San osi¹gn¹³ nawet pozycjê czegoœ w rodzaju ogólnonarodowego „politycznego nata”9.
9

9

D. Steinberg, Burma. State in Myanmar, Washington 2000, s. 75.
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W momencie, w którym pojawi³a siê córka Aung Sana, ten wytworzony przez armiê obraz zosta³ zniszczony. Przypomniano sobie,
¿e sam Aung San zdj¹³ mundur, co mia³o wyra¿aæ rozdzia³ armii od
pañstwa. Dyskusyjne jest, w jakim stopniu Aung San widzia³by udzia³
armii w ¿yciu publicznym: zapewne w istotnym, ale w¹tpliwe, by pragn¹³ tego, co zrobi³ Ne Win, czyli przejêcia pañstwa przez armiê. Suu
Kyi, wychodz¹c do t³umu jako córka bohatera, ukazywa³a armii fa³szywoœæ jej uprawomocnienia opieraj¹c¹ siê na Aung Sanie – i uczyni³a
to skutecznie. Œwiadczy o tym fakt, ¿e od tej pory junta porzuci³a
budowanie legitymizacji na postaci twórcy birmañskiej niepodleg³oœWejœcie do mauzoleum Aung
Sana (Mêczenników) jest do
dzisiaj zamkniête

ci, usuwaj¹c jego podobizny z banknotów i umniejszaj¹c jego rolê
(armia postawi³a na dawnych królów – twórców imperiów birmañskich, jako na swój wzór). Symbolem tego sta³o siê mauzoleum Aung
Sana w Rangunie: jest to grobowiec ojca narodu, do którego po dzieñ
dzisiejszy nie wolno ¿adnemu cz³onkowi tego narodu wejœæ10.
Po drugie, Suu Kyi by³a groŸna z powodu swoich osobistych cech.
By³a b³yskotliwa, elokwentna, charyzmatyczna, a do tego m³oda i piêk10

10 Z

wyj¹tkiem jednego dnia w roku (19 lipca) pami¹tki po zamachu na Aung Sana. Mauzoleum
zamkniêto po zamachu w 1983 r. i z braku funduszy nie odbudowano. Po 1988 r. sta³o siê ono
niebezpiecznym symbolem – od tego czasu wejœcia do niego pilnowa³y zastêpy policji do walki
z zamieszkami i wozy z armatkami wodnymi, a ka¿dy zbli¿aj¹cy siê cz³owiek powodowa³ natychmiastowe pojawienie siê tajniaków i zatrzymanie. W zaiste niecodzienny sposób armia birmañska oddawa³a ho³d swojemu za³o¿ycielowi.
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na: stanowi³a dok³adne przeciwieñstwo stetrycza³ych genera³ów u w³adzy. Personifikowa³a nadziejê na zmianê – i tym siê w³aœnie ró¿ni³a od
pozosta³ych przywódców opozycji, ¿e by³a inna. W przeciwieñstwie do
genera³ów, nigdy nie by³a u w³adzy, by³a obca, „spoza uk³adu”. Ponadto reprezentowa³a sob¹ kosmopolityzm i otwarcie na œwiat – dok³adnie odwrotnie ni¿ ksenofobiczni i nietolerancyjni wojskowi. Suu
Kyi, wykszta³cona na Zachodzie, mówi¹ca p³ynnie po angielsku, wiêkszoœæ ¿ycia mieszkaj¹ca za granic¹, a jednoczeœnie maj¹ca œwietn¹
genealogiê, ubieraj¹ca siê w tradycyjne stroje birmañskie i odwo³uj¹ca siê do buddyzmu, personifikowa³a najlepsze po³¹czenie Wschodu
i Zachodu: Birmê otwart¹ na œwiat, nieboj¹c¹ siê go i chc¹c¹ iœæ z jego
duchem. Wszystko to by³o koszmarem i herezj¹ dla genera³ów.
Co gorsza, przez ma³¿eñstwo z obywatelem brytyjskim Suu Kyi
by³a zwi¹zana z Wielk¹ Brytani¹, a wiêc dawnym kolonizatorem. Mówi³a p³ynnie po angielsku – i to z wiktoriañskim akcentem. Swego
m³odszego syna nazwa³a Kim – na czeœæ bohatera powieœci Rudyarda
Kiplinga, piewcy kolonializmu. Dla genera³ów – nacjonalistów z krwi
i koœci – wszystko to stanowi³o istny policzek, by³o bezczelnoœci¹
i niepojêt¹ anomali¹. Suu Kyi sta³a siê uosobieniem Birmy, której nie
powinno byæ.
Co wiêcej, by³a kobiet¹ – i chocia¿ fakt dojœcia tak wysoko zawdziêcza typowej azjatyckiej „pseudoemancypacji” politycznej11 – to
aspekt ten równie¿ odgrywa³ pewn¹ rolê. W oczach armii, która zdo³a³a zmonopolizowaæ ca³¹ sferê polityczn¹, zaw³aszczaj¹c j¹, polityka
nie jest miejscem dla kobiety, szczególnie posiadaj¹cej zwi¹zki z zagranic¹.
Wreszcie Suu Kyi by³a nie do zaakceptowania z powodu swoich
pogl¹dów. Opowiada³a siê z pe³nym przekonaniem za demokracj¹
i przestrzeganiem praw cz³owieka. Mieszkaj¹c wiele lat na Zachodzie,
zyska³a niekwestionowan¹ wiarê, i¿ s¹ to wartoœci powszechne, a li11

11 W XX w. w Azji, du¿o wczeœniej ni¿ w Europie, kobiety zaczê³y pe³niæ najwy¿sze funkcje publiczne,

takie jak premier czy prezydent (Indie, Pakistan, Sri Lanka, Indonezja, Bangladesz). Nie by³ to jednak
dowód na emancypacjê polityczn¹ kobiet, a wrêcz przeciwnie – na utrzymuj¹cy siê patriarchalizm
polityczny w tych krajach. Ka¿da bowiem z tych kobiet (np. Benazir Bhutto, Indira Gandhi czy
Megawati Sukarnoputri) by³a (najczêœciej) córk¹, ¿on¹, wdow¹ b¹dŸ siostr¹ przywódcy narodowego
i w³aœnie z tego tytu³u otrzymywa³a kredyt polityczny. W Azji nigdy nie mia³a miejsca kariera w stylu
Margaret Thatcher, która w³asnymi si³ami wspiê³a siê na szczyt.
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beralna demokracja jest ustrojem uniwersalnie najlepszym. To powodowa³o swoiste oderwanie Suu Kyi od birmañskiej rzeczywistoœci,
co zreszt¹ czêsto zarzuca³a jej junta (by³ to argument tyle s³uszny, co
obosieczny: zamkniêci w swoich oazach luksusu genera³owie byli nie
mniej oderwani od rzeczywistoœci zwyk³ego Birmañczyka ni¿ idealistka Suu Kyi) i które sta³o siê jedn¹ z przyczyn jej pora¿ki politycznej. Wierz¹c, ¿e demokracja i prawa cz³owieka to wartoœci uniwersalne, i przestrzegaj¹c ich regu³, Suu Kyi by³a bezbronna wobec „nagiej si³y” junty. Jednym s³owem: Suu Kyi mia³a racjê, a genera³owie
mieli si³ê. Rezultat by³ ³atwy do przewidzenia.
Has³o NLD „Racja jest si³¹”,
niestety, birmañska rzeczywistoœæ polityczna udowodni³a, ¿e jest dok³adnie odwrotnie

Najlepszym przyk³adem na okcydentalizacjê Suu Kyi, przynosz¹c¹
skutek w postaci wyboru przez ni¹ nieadekwatnych strategii walki
politycznej w realiach birmañskich, by³o zastosowanie gandyzmu
i metod non violence. Gandhi zwyciê¿y³ swoimi dzia³aniami dlatego,
¿e przeciwko sobie mia³ przeciwnika w postaci kolonialnej Wielkiej
Brytanii. O ówczesnych Brytyjczykach mo¿na (i trzeba) powiedzieæ
wiele z³ego, ale by³y to rz¹dy mimo wszystko oparte na prawie, którego przestrzeganie by³o jednym z fundamentów w³adzy kolonialistów. Gandhi wykorzysta³ fakt, ¿e Brytyjczycy nie mogli sobie pozwoliæ
na otwarte lekcewa¿enie w³asnych praw. Z tych samym powodów
w Stanach Zjednoczonych zwyciê¿y³ (choæ poœmiertnie) Martin Lu262
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ther King – kolejna postaæ stanowi¹ca inspiracjê dla Suu Kyi. Ale
Birma to nie Zachód: pod wzglêdem relacji w³adza–obywatel jest jej
znacznie bli¿ej do kraju, gdzie dzia³a³ jeszcze inny ze s³ynnych filozofów/dzia³aczy stosuj¹cych non violence: Lew To³stoj, czyli do Rosji.
To³stoj przegra³ – i podobny los spotka³by Gandhiego, gdyby dane mu
by³o protestowaæ w Zwi¹zku Radzieckim: szybko trafi³by do ³agru.
Cech¹ bowiem ³¹cz¹c¹ re¿imy takich krajów, jak Birma, Rosja czy
Chiny, jest fakt, który najlepiej metaforycznie podsumowa³ chiñski
dysydent Yao Liwu: „jeœli wygrywasz z nimi w szachy, oni przewracaj¹
szachownicê”.
Stosuj¹ca non violence Suu Kyi przegrywa³a kolejne pojedynki
z genera³ami, którzy niewiele sobie robili z faktu, ¿e ona ma racjê –
i po prostu stosowali si³ê, zamykaj¹c j¹ w areszcie domowym. Suu Kyi
gra³a w „grê o sumie zerowej”, nie potrafi¹c iœæ na kompromis. Lecz
mia³a ma³o kart w swoim rêku – wiêkszoœæ trzymali genera³owie.
W rezultacie „wygrywa³a moralnie”, ale zas³ugi z tego tytu³u mog¹, co
najwy¿ej, sprawiæ, ¿e zgodnie z doktryn¹ buddyzmu therawada w nastêpnym wcieleniu odrodzi siê jako mnich i osi¹gnie nirwanê (kobiecie osi¹gniêcie nirwany bezpoœrednio nie jest dane z definicji).
Natomiast w ¿yciu doczesnym ponios³a (wtedy) klêskê polityczn¹12,
gdy¿ przyk³ad Birmy potwierdza tezê o tym, ¿e polityka ze swej natury
jest amoralna i obowi¹zuje w niej „etyka odpowiedzialnoœci”, a nie
aksjologia.
Suu Kyi pope³ni³a równie¿ taktyczny b³¹d, sugeruj¹c koniecznoœæ
rozliczenia genera³ów z ich poprzednich rz¹dów (b¹dŸ nie zaprzeczaj¹c wystarczaj¹co stanowczo takim g³osom). To zamknê³o jej drogê
do porozumienia z establishmentem. W momencie, w którym dla wojskowych utrata w³adzy równa³a siê utracie wolnoœci, a nawet ¿ycia,
opcja ta musia³a byæ w naturalny sposób wykluczona.
Aung San Suu Kyi za wiernoœæ swoim przekonaniom zap³aci³a
wysok¹ cenê osobist¹. W 1989 r. zosta³a uwiêziona w areszcie domowym (w którym spêdzi³a wiêkszoœæ z ostatnich dwudziestu piêciu lat),
a jej mê¿owi i dzieciom utrudniano kontakt z ni¹ – nawet telefoniczny.
12

12 Obecnie

ASSK zasadniczo zmieni³a podejœcie (zob. ostatni rozdzia³ tej ksi¹¿ki), odchodz¹c od
idealistycznej postawy na rzecz Realpolitik, co jest tym donioœlejszym dowodem na klêskê jej
poprzedniej postawy.
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Gdy Michael Aris zachorowa³ na raka w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, junta odmówi³a mu prawa wjazdu do Birmy, ob³udnie zas³aniaj¹c siê „niedostatecznym poziomem opieki medycznej”. W zamian przedstawiono iœcie diaboliczny wybór samej Suu Kyi: pozwolono jej na wyjazd do chorego mê¿a do Wielkiej Brytanii. Gdyby to
uczyni³a, prawdopodobnie nigdy by ju¿ nie wjecha³a do Birmy, a jej
kariera polityczna by³aby skoñczona. Suu Kyi stanê³a wiêc przed
dylematem niczym z greckiego dramatu, w którym wybieraæ musia³a
miêdzy powinnoœci¹ wobec ojczyzny a w³asn¹ rodzin¹. Wybra³a to
pierwsze13.
Suu Kyi swoj¹ postaw¹ zyska³a ogromne poparcie spo³eczne, przechodz¹ce momentami w uwielbienie, ale patrz¹c z punktu widzenia
politycznego, nie przynios³o to wymiernych skutków. Gdyby Birma
by³a pañstwem demokratycznym, wygra³aby ka¿de wybory, ale rzecz
w tym, ¿e Birma demokratyczna nie by³a. I wbrew „myœleniu ¿yczeniowemu” samej Suu Kyi oraz tysiêcy j¹ wspieraj¹cych aktywistów
i publicystów zachodnich, demokratyzacja kraju wcale nie okaza³a siê
byæ czymœ nieuchronnym i koniecznym. Wrêcz przeciwnie, przez
dwie dekady szanse na spe³nienie siê tego marzenia nie ros³y, lecz
mala³y. W Birmie jej historia siê nie skoñczy³a, a armia nie zamierza³a
oddaæ w³adzy i jedynym sposobem uzyskania tej¿e by³o dla Suu Kyi –
jak mia³o siê okazaæ w przysz³oœci – porozumienie siê z genera³ami.
Przepaœæ miêdzy jej wizj¹ demokratycznej Birmy a armijnymi priorytetami dotycz¹cymi stabilnoœci, bezpieczeñstwa i roli armii w pañstwie by³a zbyt wielka do pokonania.
Genera³owie jej nienawidzili i rozkrêcali przeciwko niej najbardziej
pod³e kampanie propagandowe. Wytoczono przeciwko jej osobie najciê¿sze dzia³a, udowadniaj¹c tym samym, ¿e panowie wojskowi u w³adzy, oglêdnie mówi¹c, d¿entelmenami nie byli. Nazywano j¹ a¿ do
2011 r., w zale¿noœci od koniunktury, „destrukcyjnym elementem”,
„imperialistycznym pacho³kiem”, „bezzêbn¹ staruch¹”, „wiedŸm¹ demokracji”, a nawet „ludobójcz¹ prostytutk¹”. Lecz im bardziej j¹ opluwano, tym bardziej kocha³a j¹ ulica. I Zachód.
13

13 Ponoæ

m¹¿ do koñca popiera³ jej decyzjê i j¹ wspiera³ (zmar³ w 1999 r.). Inaczej ni¿ starszy syn,
Alexander – tak przynajmniej wynika ze Ÿróde³ i relacji œwiadków, ale nie godzi siê g³êbiej wchodziæ
w ¿ycie osobiste Suu Kyi, tym bardziej ¿e nie mia³o to ju¿ póŸniej wp³ywu na jej losy polityczne.
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W³aœnie na Zachodzie Aung San Suu Kyi za swoj¹ postawê zyska³a
najwiêcej uznania. Sta³a siê tam ikon¹ walki o idea³y, „wspó³czesn¹
Joanna d’Arc”, „nowym Gandhim” a nawet czêœci¹ popkultury. Zachód pokocha³ Suu Kyi, gdy¿ by³a autentyczna, szczera i odwo³ywa³a
siê do zachodnich idea³ów, wierz¹c, ¿e s¹ uniwersalne. Nie by³o w niej
fa³szu, a jej skromnoœæ osobista po³¹czona z determinacj¹ pozyskiwa³a
jej wszêdzie przyjació³. Zdoby³a sobie serca œwiata, gdy podczas kampanii wyborczej w 1990 r. sz³a samotnie naprzeciwko celuj¹cemu do
niej plutonowi ¿o³nierzy, co uwieczni³ zespó³ U2 w przeboju Walk on.
Dla wielu by³a ¿yw¹ personifikacj¹ piêkna pokonuj¹cego z³o.
Aung San Suu Kyi podczas
uroczystoœci, na której odebra³a pokojow¹ Nagrod¹
Nobla (2012)

Przede wszystkim jednak by³a w stanie wiele przecierpieæ dla zachodnich zasad (w które wielu zreszt¹ na Zachodzie nie wierzy b¹dŸ
traktuje instrumentalnie). W œwiecie zdominowanym przez gospodarkê i finansjerê by³a jedn¹ z ostatnich wielkich romantycznych postaci polityki – tym bardziej uwielbian¹, ¿e niesprawiedliwie cierpi¹c¹
za w³asne pogl¹dy. Pasowa³a do historii walki dobra ze z³em, czegoœ
w filmowym stylu Piêknej i bestii b¹dŸ Króla lwa (ten ostatni film by³
w Birmie zakazany w³aœnie ze wzglêdu na oczywiste skojarzenia
z ASSK). Równie¿ w Polsce zyska³a wielu bezkrytycznych zwolenników, gdy¿ jej postawa doskonale wpisywa³a siê w idea³y „wolnoœci
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naszej i waszej”. Jej pogl¹dy – bêd¹ce eklektycznym po³¹czeniem
tradycji buddyjskiej z demokracj¹ i prawami cz³owieka – œwietnie
sprzedawa³y siê na Zachodzie, poszukuj¹cym inspiracji duchowej na
Wschodzie. Jednym s³owem: Zachód pokocha³ Aung San Suu Kyi
w sposób w³aœciwie bezkrytyczny.
Mia³o to wa¿kie konsekwencje polityczne. Na Suu Kyi posypa³ siê
grad nagród, z pokojow¹ Nagrod¹ Nobla (1991) i nagrod¹ parlamentu
Europejskiego im. Sacharowa na czele. Przede wszystkim jednak
jej osoba zdominowa³a percepcjê polityki birmañskiej w zachodnim
œwiecie. Dla Zachodu w odniesieniu do Birmy przez dwie dekady
istnia³ tylko jeden temat – by³a to ASSK i demokratyzacja tego kraju.
Przez jej pryzmat patrzono na Birmê i to ona zmonopolizowa³a obraz
tego kraju. Osobiœcie na tym zyska³a: gdyby nie poparcie Zachodu,
zosta³aby politycznie usuniêta przez genera³ów poza nawias, a tak
utrzyma³a siê w walce o w³adzê. Lecz czy owa dominacja ASSK wysz³a
Birmie na dobre, jest ju¿ kwesti¹ bardziej kontrowersyjn¹. Na przyk³ad, sprawa sankcji na³o¿onych na kraj, które popiera³a ASSK – jest
klasycznym przyk³adem tego, ¿e jej osobiste interesy polityczne nie
zawsze sz³y w parze z dobrem wiêkszoœci spo³eczeñstwa.
Wojownicy, nie politycy. Obraz junty birmañskiej
Na Zachodzie przedstawiano tocz¹c¹ siê w Birmie walkê o w³adzê
miêdzy rz¹dz¹c¹ armi¹ a opozycj¹ demokratyczn¹ w moralnych kategoriach walki dobra ze z³em. To oczywiœcie wygodna perspektywa,
pozwalaj¹ca ³atwo os¹dzaæ i krytykowaæ, lecz powoduj¹ca niezrozumienie opisywanego kraju, a w konsekwencji – mylne oceny i analizy. Wysyp kompletnie b³êdnych prognoz dotycz¹cych Birmy by³
wynikiem w³aœnie tego rodzaju zideologizowanego podejœcia, w którym postawa normatywna zastêpowa³a próbê zrozumienia rzeczywistoœci, a moralne potêpienie junty uniemo¿liwia³o dostrze¿enie motywów jej dzia³añ, a przez to wyjaœnienia rzeczywistoœci birmañskiej.
Nie chodzi te¿ o to, ¿eby usprawiedliwiaæ juntê – jak z kolei czyni kilku
zachodnich i rodzimych badaczy/publicystów – bo usprawiedliwianie
zamordyzmu jest nie tylko moralnie dwuznaczne, lecz przede wszystkim rozczarowuj¹ce intelektualnie – i niczemu, poza sam¹ dyktatur¹,
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nie s³u¿y. Celem krytycznej analizy jest próba zrozumienia i wyjaœnienia motywów dzia³añ. Ocenê pozostawia siê innym i taka jest ambicja autora tej pracy.
Juntê birmañsk¹ przedstawiano najczêœciej jako „ruch polityczny
ubrany w strój militarny” – to zdanie Guyot bêdzie bodaj¿e najczêœciej cytowane w birmanistyce œwiatowej14. To powodowa³o kompletne
niezrozumienie, gdy¿ zachowania genera³ów nie mieœci³y siê w kanonie racjonalnoœci politycznej zachodnich pojêæ. Taka perspektywa
patrzenia na armiê zosta³a skutecznie obalona przez Mary Callahan,
która bazuj¹c na armijnych dokumentach, udowodni³a, ¿e genera³oOficer birmañski w poci¹gu,
pañstwo zwi¹zkowe Szan

wie birmañscy „s¹ wojownikami, a nie politykami”: oni znaj¹ siê na
wojnie, nie na polityce. Dla genera³ów cywil protestuj¹cy i domagaj¹cy
siê demokracji jest takim samym przeciwnikiem, jak partyzant kryj¹cy
siê w d¿ungli. To, ¿e armia traktuje w³asne spo³eczeñstwo jak potencjalnych wrogów, jest wynikiem czynników kulturowych i historycznych15.
Junta opiera³a siê na zreinterpretowanej tradycji birmañskiej –
odwo³a³a siê do dziedzictwa królewskiego – „wielkich unifikatorów”
historii Birmy: Anawrahty, Bayinnaunga i Alaungpayi. Akcentowano
14
14 D.H. Guyot, The Burma Independence Army: A Political Movement in Military Garb, [w:] Southeast
Asia in World War II: Four Essays, pod red. J. Silversteina, New Heaven 1966, s. 51.
15
15 M. Callahan, Making Enemies War and State Building in Burma, Cornell, 2004, s. 3, 190–229.
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okres prekolonialny historii birmañskiej, zmieniaj¹c znacz¹co jego
wymowê – z kolonialnej wersji królów uciskaj¹cych spo³eczeñstwo na
budowniczych silnego pañstwa, dzia³aj¹cych harmonijnie z potrzebami spo³eczeñstwa. Dziêki temu armia ustawia³a siê na pozycji obroñcy tradycji. By³o to o tyle wygodne, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
Birmañczyków uwa¿a, i¿ obecne po³o¿enie w ¿yciu jest zale¿ne od
uczynków w poprzednim. Skoro wiêc teraz cierpi¹, znaczy, ¿e zas³u¿yli sobie na to w poprzednich wcieleniach, a to z kolei skutkuje
postaw¹ pasywn¹, gdy¿ zak³ada siê, ¿e wszystko jest nieuniknione
i jeœli nast¹pi zmiana, to nie dziêki ich dzia³aniom.
Genera³ Than Shwe, szef
junty birmañskiej (1992–
–2011) modl¹cy siê w pagodzie w Sagaing

Mnich na motorze
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Najwa¿niejszym elementem nawi¹zania do wzorców królewskich
by³o powszechne i maksymalnie upubliczniane fundowanie i odnawianie przez genera³ów pagód, karmienie mnichów i okazywanie im
szacunku. Dokonywano tego miêdzy innymi poprzez hojne podarki,
szczególnie dla hierarchii Sanghi, która czêsto ulega³a tym doczesnym pokusom. Chocia¿ mnisi mog¹ posiadaæ tylko kilka najbardziej
niezbêdnych do ¿ycia rzeczy, wielu z nich uzna³o, ¿e nale¿¹ do nich
najnowsze telewizory, samochody, zestawy DVD, komórki, laptopy,
motocykle, a tak¿e przywileje typu osobne szpitale, które junta bardzo
chêtnie im ofiarowywa³a, bo poprawia³a sobie dziêki temu i karmê,
i legitymizacjê w spo³eczeñstwie. Szczególnie „wierchuszka” buddyjska by³a ma³o odporna na tego typu pokusy16.
Negatywnym skutkiem bazowania przez w³adze na buddyzmie by³
szowinistyczny charakter wykorzystywania tej religii, co doprowadzi³o do przeœladowania niebuddyjskich religii, przede wszystkim chrzeœcijañstwa i islamu. Buddyzm, mimo i¿ szowinistycznie i skutecznie
wykorzystywany przez juntê, pozostawa³ jednak nie do koñca pewn¹
podstaw¹ legitymizacji. Biernoœæ czasami przeradza³a siê w aktywny
sprzeciw, a kler w potencjalnego przeciwnika re¿imu – wysz³o to na
jaw wyraŸnie w trakcie Szafranowej Rewolucji. Najwa¿niejszym jednak mankamentem owej zreinterpretowanej tradycji by³ fakt nieposiadania, w przeciwieñstwie do w³adców, sankcji moralnej, która towarzyszy³a w³adzy królewskiej. S³owem – ideologia junty by³a „marn¹
imitacj¹ przesz³oœci”17.
Wa¿niejsze jednak od odwo³ania siê do tradycji królewskiej by³a
wiara w ni¹ sam¹. Armia stworzy³a w³asn¹ ideologiê, zbudowan¹ na
autopercepcji przesz³oœci, teraŸniejszoœci i swej przysz³ej roli w kraju,
stworzy³a mity efektywnoœci i w³asnego miejsca w spo³eczeñstwie
i próbowa³a przekonaæ ludnoœæ, ¿e jej wersja jest jedyn¹ s³uszn¹. Naj16

16 Gwoli

sprawiedliwoœci trzeba wszak¿e dodaæ, i¿ wiêkszoœæ mnichów birmañskich ¿yje skromnie,
a klasztory w samej Birmie to wci¹¿ miejsca autentycznej duchowoœci, któr¹ Birmañczycy siê jak
najbardziej zas³u¿enie szczyc¹ – Birma jest jednym z najbardziej, jeœli nie najbardziej, uduchowionych
pañstw Azji. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy, ¿e opisywane wy¿ej przyk³ady s¹ faktem – odpornoœæ
na korupcjê i pokusy œwiata materialnego jest trudna do okie³znania dla ka¿dej „wierchuszki”, bez
wzglêdu na religiê.
17
17 J. Silverstein, The Evolution and Salience of Burma’s National Political Culture, [w:] Burma.
Prospects for a Democratic Future, red. Robert I. Rotberg, Washington, D.C. 1998, s. 11.
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wa¿niejszymi jej wartoœciami by³y nacjonalizm, obrona narodowa, rozwój gospodarczy i zachowanie niejasno rozumianej rdzennej kultury,
religii i instytucji pañstwa. To doprowadzi³o do mentalnoœci oblê¿onej
twierdzy, otoczonej zewsz¹d przez silniejszych przeciwników: potê¿niejsze pañstwa zindustrializowanego œwiata, wykorzystuj¹ce swoj¹
przewagê polityczn¹, ekonomiczn¹ i kulturow¹.
Junty – najpierw „stara”, a nastêpnie „nowa” – nie tylko wskrzesi³y
dawne metody kolonialne, ale twórczo je rozwinê³y, id¹c krok dalej.
Zamiast zwyk³ej pacyfikacji spo³eczeñstwa przywódcy armijni zbudowali pañstwo opieraj¹ce siê na œrodkach przymusu, które rozumia³o
mobilizacjê tych spacyfikowanych obywateli jako œrodek wiod¹cy do
modernizacji. Narzêdziami do tego by³o wskrzeszenie drastycznych
praw bezpieczeñstwa wewnêtrznego, pozwalaj¹ce traktowaæ wszystkich krytyków rz¹du i armii jako wrogów publicznych, zdrajców pañstwa. Podstawow¹ ró¿nic¹ miêdzy czasami kolonialnymi by³o jednak
to, ¿e po pierwsze, genera³owie, w przeciwieñstwie do Brytyjczyków,
traktowali tak jak kolonialiœci swoich w³asnych rodaków, ludzi takich
samych jak oni, mówi¹cych tym samym jêzykiem, posiadaj¹cych tê
sam¹ kulturê i religiê i pochodz¹cych z podobnych krêgów spo³ecznych. Po drugie, byli znacznie od swoich dawnych wyzyskiwaczy
brutalni, okrutni i bezwzglêdni.
Mentalnoœæ, polegaj¹c¹ na traktowaniu w³asnych obywateli jako
wrogów, armia wykszta³ci³a, jak s³usznie twierdzi Callahan, walcz¹c
z partyzantami mniejszoœci etnicznych. W³aœnie dlatego jej postawa
w 1988 r. (i póŸniej) by³a dla Birmañczyków takim szokiem. Obywatele po prostu nie wiedzieli (b¹dŸ nie chcieli wiedzieæ), jak zachowuje
siê ich w³asna armia. Mimo ¿e ju¿ wtedy armia walczy³a z w³asnymi
obywatelami, byli to obywatele „obcy”. Nie mówili po birmañsku,
wyznawali inne religie i byli pod ka¿dym wzglêdem podejrzani. Nie
rozró¿niano tam (np. w kampanii „czterech ciêæ”) cywili i ¿o³nierzy.
Mordowanie i depopulacja ludnoœci niebirmañskiej nie zosta³y wszak¿e powszechnie zauwa¿one ani w samej Birmie (gdzie jeœli o nich
wiedziano, to cieszy³y siê zrozumieniem, by nie powiedzieæ popularnoœci¹), ani za granic¹. Nikt nie móg³ przypuszczaæ, ¿e armia zastosuje taktykê wziêt¹ z pogranicza – ka¿dy przeciwnik jest wrogiem,
którego nale¿y zabiæ – do walki z w³asnym narodem.
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Ten czynnik spowodowa³, ¿e armia birmañska pozostawa³a tak
d³ugo u w³adzy, co wyró¿nia j¹ na tle innych junt i powoduje, ¿e by³a
najd³u¿ej utrzymuj¹c¹ siê u w³adzy junt¹ wojskow¹ na œwiecie. W Birmie nikt nie kwestionowa³ brutalnoœci i efektywnoœci dzia³añ przeciwko partyzantom na pograniczach. Równie¿ w samej armii nie by³o
sprzeciwu wobec traktowaniu cywilów jako wrogów. Potem zaœ nast¹pi³ szok, gdy armia otworzy³a ogieñ równie¿ do w³asnych rodaków.
Dla armii polityka zawsze by³a przed³u¿eniem wojny i po 1988 r.
zmieni³o siê tylko to, ¿e w miejsce wroga etnicznego pojawili siê
cywile i demokratyczni opozycjoniœci. Lecz dla genera³ów nie mia³o to
„Armia i lud w wiecznej jednoœci. Ka¿dy, kto chce nas
podzieliæ, jest wrogiem”. Has³o propagandowe armii birmañskiej

„Armia i lud wspó³pracuj¹,
byzniszczyæwszystkichszkodz¹cych Unii”. Plakat propagandowy armii birmañskiej
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znaczenia. Oni widzieli œwiat w kategoriach „my” kontra „oni”, na
zasadzie „gry o sumie zerowej”, w której „nasi” walcz¹ z „wrogiem”
i którego mo¿na pokonaæ, tylko eliminuj¹c go. Jedynym sposobem
usuniêcia przeciwników by³o zmuszenie wszystkich do jednoœci. Ta
stanowi³a wrêcz obsesjê wojska. Armia chcia³a uczyniæ z Birmañczyków zdyscyplinowanych, wyæwiczonych i bezwolnych obywateli
wspó³czesnego pañstwa birmañskiego. To zaœ oznacza³o próbê in¿ynierii spo³ecznej i przebudowy ludzi wed³ug modelu armii. Nic nie
wyra¿a³o tego lepiej ni¿ oficjalne has³o armijnej Birmy: „zdyscyplinowana demokracja”.
Karykatura has³a „zdyscyplinowana demokracja”

Wspomniana wy¿ej ideologia i polityka armii oraz przejêcie przez
wojsko pañstwa sk³oni³o wielu publicystów, a nawet badaczy na Zachodzie do nazywania ustroju Birmy totalitarnym. To noœne publicystycznie has³o œwietnie pasowa³o w walce politycznej opozycji z junt¹
wojskow¹ i wpisywa³o siê w czarno-bia³y obraz Birmy na Zachodzie.
Niestety, mimo kilku prawid³owych przes³anek ten sposób zakwalifikowania tego ustroju by³ mylny. I to bynajmniej nie dlatego, ¿e
armia nie pragnê³a staæ siê w³adz¹ totalitarn¹. Wrêcz przeciwnie,
tatmadaw zamierza³a kontrolowaæ ka¿dy aspekt rzeczywistoœci birmañskiej, ale nie potrafi³a, bo by³a na to zbyt ma³o skuteczna.
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Armii nigdy nie uda³o siê zmusiæ Birmañczyków do konformizmu
absolutnego. Uda³o jej siê upodliæ i sponiewieraæ spo³eczeñstwo, ale
nie zindoktrynizowaæ: niechêæ czy nawet nienawiœæ wobec armii by³a
(i jest) w Birmie powszechna18. Mo¿na wrêcz domniemywaæ, ¿e to
w³aœnie s³aboœæ wewnêtrzna armii by³a jedn¹ z przyczyn rozpoczêcia
„odwil¿y politycznej”. Nim jednak to nast¹pi³o, Birmê czeka³y przygnêbiaj¹ce dwie dekady politycznego pata miêdzy junt¹ a opozycj¹
demokratyczn¹.
Od zamachu stanu do wyborów (1988–1990)
18 wrzeœnia o 16.00 dosz³o do decyduj¹cego, trzeciego w historii
kraju zamachu stanu. By³ on zaiste niezwyk³y – rzadko siê zdarza, by
zamach stanu dokonany przez armiê obala³ rz¹d wojskowy. Tak naprawdê jednak nie by³ to stricte zamach stanu: jego celem nie by³a
zmiana w³adzy miêdzy wojskowymi lub ich frakcjami, lecz utrzymanie
kontynuacji rz¹dów armii za pomoc¹ innych œrodków. Tak te¿ siê
sta³o: przy ca³ym dramatyzmie okolicznoœci w sensie realnym, by³a to
po prostu zmiana dekoracji rz¹dz¹cego re¿imu. Personalnie by³ on
inny, lecz instytucjonalnie pozosta³ ten sam (wojskowy).
Rz¹d Maung Maunga zosta³ obalony – armia zrezygnowa³a ze
scenariusza z cywilem na czele. Na miejsce Maung Maunga powo³ano
(formalnie 26 wrzeœnia) Pañstwow¹ Radê Przywrócenia Prawa i Porz¹dku (SLORC), która swoj¹ nazw¹ budzi³a orwellowskie skojarzenia
u wszystkich, tylko nie u cz³onków junty19. Oprócz tego zmieniono
nazwê pañstwa na Zwi¹zek Birmañski (wyrzucaj¹c z nazwy okreœlenia
„socjalistyczna republika”). SLORC sk³ada³a siê najpierw z dziesiêciu,
a nastêpnie dwunastu ministrów, wykazuj¹c siê wiêksz¹ w porównaniu do BSPP energi¹ dzia³ania oraz (przynajmniej do 1997) spor¹
kolegialnoœci¹ w podejmowaniu decyzji. Rozwi¹zano struktury pañ18

18 Autor

tych s³ów mia³ okazjê nie raz, nie dwa siê o tym przekonaæ. Chyba najbardziej nieprawdopodobnym z polskiej perspektywy tego przyk³adem by³o zdarzenie z 2010 r., gdy w trakcie za³atwiania
formalnoœci w birmañskim urzêdzie, na has³o „Polska”, urzêdnik stwierdzi³: „Mieliœcie tam ostatnio
jak¹œ katastrofê. – Tak, zgin¹³ prezydent i ministrowie... – tak – doda³ urzêdnik z zazdroœci¹ w g³osie
– i wszyscy genera³owie”.
19
19 Byæ mo¿e, nie czytali niczego poza Birmañskimi dniami.
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stwa i powo³ano w ca³ym kraju siatkê Rad Przywrócenia Prawa i Porz¹dku (LORC) na poziomie prowincji, miast, powiatów i wsi. Na ich
czele stali dowódcy wojskowi, których w³adza rozci¹ga³a siê piramidalnie, naœladuj¹c administracjê wojskow¹, w stronê centrum. By³o to
typowe si³owe przejêcie w³adzy, a SLORC by³a niczym nasz WRON
z czasów stanu wojennego: pozaprawnym cia³em armijnym, który
przej¹³ – czy w³aœciwie odzyska³ – w³adzê w wyniku zamachu stanu
i rz¹dzi³ za pomoc¹ dekretów.
Formalnie rzecz bior¹c, to w³adza nigdy nie zosta³a przez armiê
utracona, ale realnie przynajmniej od sierpnia 1988 r. rz¹d nie istnia³,
a struktury pañstwowe siê rozsypa³y. W instytucjonalno-polityczne vacuum mia³a nadziejê wejœæ opozycja demokratyczna, posiadaj¹ca powszechne poparcie spo³eczne, ale mimo masowych wieców nie zdo³a³a tego uczyniæ, co wykorzysta³a armia, przywracaj¹c swoje bezpoœrednie rz¹dy. Odt¹d a¿ do 2011 r. rz¹dzi³a ona niepodzielnie, st¹d te¿
bywa nazywana „now¹ junt¹” albo „drug¹ junt¹”, w celu odró¿nienia
jej od „pierwszej junty”, czyli ery Ne Wina (gdzie formalnie, ale tylko
formalnie, miêdzy 1974 a 1988 rz¹dzili cywile). To, ¿e sk³ad rz¹dz¹cych wojskowych podlega³ fluktuacji, nie zmienia faktu, i¿ to wci¹¿ by³
rz¹d wojskowy – junta w Birmie rz¹dzi od 1962 r., a w 1988 r. do w³adzy dosz³a po prostu inna jej ekipa. Bêdzie ona nazywana w tej pracy
„now¹ junt¹”.
Nowa w³adza z³o¿ona by³a z m³odszych oficerów. Swoje kariery
zawdziêczali oni dekadom walki z oddzia³ami mniejszoœci – wychowali siê na niekoñcz¹cych siê bratobójczych starciach na pograniczu,
co w jakimœ stopniu t³umaczy ich brak zawahania w u¿yciu podobnych metod w walce z cywilami na ulicach Rangunu. Wydarzenia
roku 1988 wp³ynê³y na przekonanie, ¿e armia jest zbawc¹ ojczyzny
i jedyn¹ instytucj¹ stoj¹c¹ na drodze anarchii i narodowej dezintegracji – stanie siê to g³ównym uzasadnieniem przejêcia i utrzymania
w³adzy oraz bezwzglêdnoœci wobec wszystkich, którzy tej w³adzy
zagra¿ali.
Nowi w³aœciciele pañstwa, podobnie jak ich poprzednicy, byli dobrymi dowódcami, ale z³ymi zarz¹dcami. Prawie ¿aden z nich nie mia³
wykszta³cenia ekonomicznego, nie mówi¹c o przygotowaniu do rz¹dzenia pañstwem. Co wiêcej, bêd¹c cz³onkami uprzywilejowanej „no274
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wej klasy” wojskowej, byli oni oderwani od rzeczywistoœci i tym trudniej przychodzi³o im coœ w niej zmieniæ.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e armia by³a dla nich ca³ym œwiatem. Wst¹pili do wojska jako m³odzi ch³opcy i nigdy nie opuœcili szeregów armii.
Walczyli w d¿unglach, górach i dolinach na koñcu œwiata, zabijaj¹c
i widz¹c œmieræ swoich kompanów. ¯yli ¿yciem ca³kowicie oderwanym od reszty spo³eczeñstwa i – jak stwierdzi³ Thant Myint-U – stworzyli sobie w³asny œwiat fantasy, gdzie wszystko toczy³o siê wokó³
wojny i wrogów, a ca³a reszta by³a podporz¹dkowana temu celowi.
Demokracja trudna by³a dla nich do wyobra¿enia, „tak jak trudno
wyobraziæ sobie bardziej demokratyczne wojskowe baraki: to po prostu nie pasowa³o do reszty obrazu”20.
Na czele SLORC sta³ formalnie genera³ Saw Maung, szef sztabu
armii i by³y minister obrony, a w m³odoœci (uwaga!) elektryk. By³ on
uznawany za bliskiego wspó³pracownika Ne Wina i Sein Lwina. Ta
nominacja by³a dowodem na to, ¿e od pocz¹tku Ne Win mia³ istotny
wp³yw na podejmowane decyzje (jednak z czasem jego znaczenie
mala³o). Œwiadczy³a o tym równie¿ nieformalna rola, jak¹ odgrywa³a
córka by³ego dyktatora, Sandar Win, oraz nominacja pu³kownika (potem genera³a) Khin Nyunta, szefa wywiadu MIS, uznawanego za
cz³owieka Ne Wina. Khin Nyunt stanie siê najbardziej rozpoznawaln¹ twarz¹ SLORC, gdy¿ weŸmie na siebie (nieudolne) t³umaczenie
œwiatu dzia³añ nowej junty, co sprawi, ¿e zdaniem wielu bêdzie jej
„szar¹ eminencj¹”. Czy tak by³o, nie sposób ustaliæ: tryb podejmowania decyzji w ramach SLORC by³ bez w¹tpienia bardziej kolegialny
ni¿ w erze Ne Wina. Saw Maung, który otrzyma³ tytu³ „starszego
genera³a”, maj¹cy go odró¿niæ od reszty Rady, nigdy nie zdominowa³
swoich kolegów. Uda³o siê to dopiero jego nastêpcy, Than Shwe,
nominalnemu przewodnicz¹cemu SLORC od 1992 r. (zast¹pi³ Saw
Maunga trac¹cego coraz bardziej kontakt z rzeczywistoœci¹21), któ20

20 Thant Myint-U, The

River of Lost Footsteps, A Personal History of Burma, New York 2009, s. 341.

21

21 Saw Maung zacz¹³ siê od koñca 1991 r. zachowywaæ coraz bardziej dziwnie, nawet jak na standardy

birmañskiej junty. W publicznych wyst¹pieniach mówi³ m.in. o w³asnej œmierci maj¹cej nadejœæ
nazajutrz (ku rozczarowaniu spo³eczeñstwa pomyli³ siê) czy o pojawieniu siê Jezusa w Tybecie. Po
kilku takich spektaklach birmañska telewizja zrezygnowa³a z transmitowania przywódców wojskowych
na ¿ywo. Saw Maung by³ jednak przede wszystkim bardzo przywi¹zany do myœli, i¿ jest inkarnacj¹
jedenastowiecznego króla Kyanzitthy, czym chêtnie dzieli³ siê z otoczeniem i czasami rzeczywiœcie
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rego przewaga zacznie siê uwidaczniaæ od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, natomiast w pierwszej dekadzie XXI w. jego w³adza nad reszt¹
junty bêdzie ju¿ niepodzielna.
Nowa junta rozpoczê³a odbudowê upad³ego pañstwa w³aœciwie od
zera. Uczyni³a to jedynymi dla siebie wiarygodnymi metodami: poprzez personel wojskowy. Przejmuj¹c kontrolê centraln¹ nad kwestiami politycznymi i ekonomicznymi w kraju, junta stworzy³a rz¹d, dla
którego utrzymanie porz¹dku i stabilnoœci by³o najwa¿niejszym celem. To oznacza³o znaczn¹ rozbudowê samych si³ zbrojnych – do
370 tys., a tak¿e ogromne, siêgaj¹ce miliardów dolarów, zakupy broni.
G³ównym priorytetem rz¹du od pocz¹tku nie by³a modernizacja ani
reformy ekonomiczne, lecz bezpieczeñstwo pañstwa (i re¿imu). W rezultacie nast¹pi³o to, co David Steinberg nazwa³ „pañstwem pañstwa
w pañstwie”: w centrum pañstwa birmañskiego znajdowali siê Birmañczycy (w przeciwieñstwie do peryferii zamieszkanych przez
mniejszoœci etniczne), w œrodku tego centrum znajdowa³a siê armia.
W³adza, niczym w dawnej monarchii, rozchodzi³a siê wiêc koncentrycznie. Codzienne funkcjonowanie administracji i zadanie odbudowy pañstwa scedowano na regionalnych dowódców. Zatem to oni,
a nie centralne dowództwo, posiadali realn¹ w³adzê w terenie. No
i przy okazji gromadzili dla siebie maj¹tki.
Wzrost i modernizacja armii by³a po³¹czona z ustanowieniem wielu us³ug opieki spo³ecznej, zdrowia i edukacji dla cz³onków armii. To
spowodowa³o utrwalenie siê wy³¹czonej ze spo³eczeñstwa, uprzywilejowanej klasy wojskowych i ich rodzin. Chocia¿ trudno wierzyæ podawanym przez armiê szacunkom, to mo¿na ustaliæ, i¿ od 40 do 60 proc.
wydatków pañstwa sz³o na armiê. Pochodzi³y one g³ównie z po¿yczek
od Chin (prawie 3 mld USD), wp³ywów z inwestycji oraz pieniêdzy
z handlu opium i heroin¹.
G³ówn¹ ró¿nic¹ w stosunku do „ery Ne Wina” by³o to, ¿e chocia¿
wczeœniej tak¿e wojskowi byli „równiejsi”, teraz, wraz z otwarciem na
œwiat i nap³ywem kapita³ów, ta ró¿nica przeobrazi³a siê w przepaœæ.
Korzystaj¹c z pieniêdzy z inwestycji zagranicznych oraz „datków” od
biznesmenów sk³adaj¹cych okup armii, wojsko ponownie stworzy³o
imitowa³ zachowania dawnych monarchów – np. wyci¹gaj¹c pistolet do wspó³pracowników i gro¿¹c,
¿e ich zabije. W koñcu zosta³ obalony w wyniku wewnêtrznego puczu w kwietniu 1992 r.
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pañstwo w pañstwie. Jeœli jednak za Ne Wina oba – i armia, i pañstwo,
by³y biedne (choæ pañstwo bardziej), to teraz Birma pozosta³a biedna,
a armia sta³a siê bogata. Im spo³eczeñstwo biednia³o i marnia³o, tym
armia siê bogaci³a.
W swojej polityce wewnêtrznej junta kierowa³a siê przede wszystkim priorytetami bezpieczeñstwa pañstwa (scalonego z bezpieczeñstwem re¿imu). Ukszta³towa³o to zarówno jej politykê krajow¹, jak i zagraniczn¹. Opisuj¹c kroki administracyjne SLORC (a nastêpnie SPDC),
warto przywo³aæ opiniê sprzyjaj¹cego im Roberta Taylora: „by³ to
pocz¹tek ponownych narodzin biurokratycznego Lewiatana”, co daje
Wielki Budda pod Mulmejn.
„Nowa junta” nie szczêdzi³a
pieniêdzy na budowle ostentacyjnie promuj¹ce buddyzm

do myœlenia22. Junta w swojej polityce wskrzesi³a wiele rozwi¹zañ kolonialnych, a niektóre, szczególnie zwi¹zane z u¿yciem przymusu,
twórczo rozwinê³a. Wskrzeszono równie¿ kolonialne ustawy dotycz¹ce gospodarki, co da³o podstawê prawn¹ systemowi rynkowemu
w kraju. Tym samym to kolonialne pañstwo sta³o siê modelem administracyjnym (do czego rzecz jasna nigdy siê nie przyznano publicznie), a struktury pañstwa socjalistycznego rozmontowano.
Utworzono Ogólny Departament Administracyjny (GAP) Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, któremu podlega³a ca³a s³u¿ba cywilna.
22

22 R.H.

Taylor, The State of Myanmar, s. 451.

277

Birma

Wprowadzono administracyjny poziom dystryktów (w 1974 zlikwidowany). Na poziomie miast, dystryktów i prowincji krajem rz¹dzi³y
okrêgowe rady, LORC (póŸniej przemianowane na Rady Pokoju i Rozwoju, PDC), zdominowane przez wojskowych, do których dodano
cz³onków GAD – przypomina³o to kolonialny zarz¹d, w którym na
szczycie byli Anglicy, a pod nimi Indusi. W drugiej dekadzie wiêkszoœæ
tych wojskowych œci¹gnie mundur, staj¹c siê formalnie, lecz nie realnie, cywilami. Proces przyspieszy pod koniec pierwszej dekady XXI w.
W celu walki z zagro¿eniami politycznymi ze strony opozycji i spo³eczeñstwa, podzielono najbardziej newralgiczne prowincje na mniejWiêzienie w dawnym budynku kolonialnym

sze jednostki. Podobnie uczyniono z pañstwem Szan, które rozcz³onkowano na Pó³nocne, Po³udniowe i Wschodnie.
Wskrzeszono kolonialny system s¹dowy, z ponownie utworzonym
S¹dem Najwy¿szym, który zast¹pi³y Rady Sprawiedliwoœci Ludowej.
S¹dowi owemu podlega³y regionalne s¹dy, na których czele stanêli
prawnicy uprzednio pe³ni¹cy rolê doradcz¹ w Radach. Zmiany te –
korzystne formalnie – nie zmieni³y jednak ducha rozumienia prawa w Birmie: s¹downictwo sta³o siê lojaln¹ podpor¹ re¿imu.
Najwa¿niejszym przeciwnikiem SLORC od pocz¹tku by³a opozycja
demokratyczna: jedyny prawdziwy konkurent do w³adzy, tym nie278
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bezpieczniejszy, i¿ posiadaj¹cy poparcie spo³eczne. Do tej pory g³ównym przeciwnikiem armii byli komuniœci oraz partyzanci etniczni.
Jednak nie stanowili oni zagro¿enia dla funkcjonowania re¿imu. Armia
szybko siê zorientowa³a, ¿e jeœli opozycja demokratyczna po³¹czy si³y
z ugrupowaniami mniejszoœci etnicznych, to pokona re¿im. To w³aœnie popchnê³o tatmadaw do podpisania porozumieñ o wstrzymaniu
ognia (o czym dalej) z licznymi oddzia³ami mniejszoœci: armia wybra³a najpierw neutralizacjê groŸniejszego w jej oczach, bo posiadaj¹cego broñ, przeciwnika. Dopiero póŸniej przyst¹pi³a do zmierzenia
siê z opozycj¹.
Wspó³czesna rekonstrukcja
œwi¹tyñ Paganu

Najlepszym przyk³adem pozornych dzia³añ i pseudoreform junty
by³a zmiana oficjalnej miêdzynarodowej nazwy pañstwa z Birmy na
Mjanma (Myanmar) oraz birmanizacja wszystkich nazw w³asnych
(zob. Wstêp). Za tym posz³y dzia³ania w iœcie gierkowskie stylu typu
malowanie chodników na bia³o i trawy na zielono – ca³y Rangun
fasadowo wyczyszczono i pomalowano, a w ca³ym kraju odnawiano
parki, poszerzano ulice i wieszano plakaty s³awi¹ce „przewodni¹ rolê
armii”. Wyw³aszczono w brutalny sposób setki tysiêcy ludzi z centrów
najwa¿niejszych miast na g³êbok¹ prowincjê – wed³ug birmañskiego
badacza Mya Maunga ich liczba siêga³a nawet od 1 do 2 milionów
(prawdopodobnie jednak 300–500 tys.). Celem tego by³o zapobie¿enie
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kolejnym protestom. Stosuj¹c przymusow¹ pracê spo³eczeñstwa, zbudowano kilkanaœcie mostów i dróg, a w staro¿ytnym Paganie usuniêto mieszkañców ruin, by zrobiæ miejsce dla nowych hoteli (ruiny
zaœ zrekonstruowano tak, ¿e do dziœ UNESCO nie chce przyznaæ
Paganowi statusu najwa¿niejszego miejsca dla kultury œwiata).
Gdy SLORC skonsolidowa³a w³adzê, postanowi³a, jak gdyby nigdy
nic, przeprowadziæ wybory. Mimo stanu wojennego i zakazu spotkañ
wiêcej ni¿ piêciu osób, od 27 wrzeœnia 1988 r. nowym partiom pozwolono zrejestrowaæ siê w komisji wyborczej. W ci¹gu kilku dni nast¹pi³
ich zalew, a rozmiary podzia³ów zaczê³y przypominaæ przys³owiowy
czeski film i pod wzglêdem poziomu skomplikowania mog³yby tylko
konkurowaæ z galimatiasem oddzia³ów zbrojnych w pañstwie Szan.
Ostatecznie zarejestrowa³y siê 234 partie – wiêkszoœæ zawiera³a w nazwie s³owa „demokracja” b¹dŸ „pokój” (czasem oba has³a) i praktycznie wszystkie mia³y ten sam cel. Wydaje siê, ¿e taki wysyp partii by³
na rêkê SLORC, która dziêki temu mog³a twierdziæ, ¿e niemo¿liwe jest
w takiej sytuacji powo³anie rz¹du przejœciowego.
Armia równie¿ powo³a³a swoj¹ partiê – by³a to Partia Jednoœci Narodowej (NUP), utworzona 24 wrzeœnia, która wch³onê³a upad³¹ BSPP
(wraz z ca³ym jej mieniem). Najwa¿niejsz¹ jednak parti¹, która powsta³a w wyniku nadchodz¹cych wyborów by³a Narodowa Liga na
rzecz Demokracji (NLD, dalej: Liga) za³o¿ona 27 wrzeœnia 1988 r.,
jako Zjednoczony Front na rzecz Demokracji, przez triumwirat Aung
Gyi, Tin U i Aung San Suu Kyi. Mog³a ona szybko zdominowaæ ¿ycie
polityczne kraju i staæ siê de facto jedyn¹ parti¹ opozycyjn¹ Birmy,
marginalizuj¹c U Nu i umiejêtnie ³¹cz¹c dawnych cz³onków armijnego establishmentu (w kierownictwie partii jedynie ASSK nie by³a nigdy zwi¹zana z dawnym re¿imem) z m³odymi aktywistami. W obrêbie NLD dosz³o w grudniu 1988 r. do roz³amu: odszed³ Aung Gyi,
który prawdopodobnie przegra³ walkê o w³adzê i popularnoœæ z Aung
San Suu Kyi, i z zazdroœci nie móg³ tego przeboleæ. W samej NLD
pozostanie duumwirat Aung San Suu Kyi – Tin U, którzy zgodnie
podziel¹ siê rolami. Suu Kyi stanie siê twarz¹ Ligi, Tin U zaœ bêdzie
odpowiedzialny za organizacjê partii.
S³awa NLD wi¹zaæ siê bêdzie przede wszystkim z dzia³aniem samej Aung San Suu Kyi, która w ramach kampanii wyborczej rozpo280
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czê³a jesieni¹ 1988 r. wielkie tournée po kraju, ciesz¹ce siê ogromn¹
frekwencj¹ t³umów. Sta³o siê jasne, ¿e NLD zaczyna byæ realnym zagro¿eniem dla w³adzy SLORC. Armia z czasem coraz bardziej utrudnia³a Suu Kyi przeprowadzanie kampanii, rozpêdzaj¹c i aresztuj¹c
jej sympatyków, a nawet doprowadzaj¹c do „incydentu z Danubyu”
5 kwietnia 1989 r., podczas którego niez³omna przywódczyni opozycji
sz³a bez broni w stronê mierz¹cego do niej plutonu – i zwyciê¿y³a:
¿o³nierze nie odwa¿yli siê zabiæ córki Aung Sana. Po tym wydarzeniu
Suu Kyi zyska³a s³awê w kraju i za granic¹, junta zaœ uzna³a, ¿e nie
mo¿e d³u¿ej tolerowaæ jej popularnoœci: 20 lipca 1989 r., dzieñ po
Paw, symbol Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji

rocznicy œmierci ojca, zosta³a zamkniêta w areszcie domowym, w którym spêdzi wiêkszoœæ nastêpnych dwóch dekad.
Jej areszt by³ elementem szerszej strategii przykrêcania œruby.
SLORC uzasadni³a swoj¹ decyzjê, pos³uguj¹c siê pu³kownikiem Khin
Nyuntem. Stanie siê on znany ze swoich konferencji prasowych, organizowanych dla zagranicznych dziennikarzy, które poziomem wiarygodnoœci i manipulacji przypomina³y b³yskotliwe konferencje prasowe Jerzego Urbana po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.
W swej pierwszej wersji, z sierpnia, Khin Nyunt uzasadni³ areszty
infiltracj¹ NLD ze strony Komunistycznej Partii Birmy, co by³o o tyle
frapuj¹ce, ¿e CPB akurat siê rozpad³a (lecz w Rangunie ma³o kto
o tym wtedy wiedzia³). Podczas nastêpnej, we wrzeœniu, do³o¿y³ do
tego „prawicow¹ konspiracjê”, inspirowan¹ przez zagranicê, co by³o
odpowiedzi¹ na miêdzynarodowe potêpienie aresztów. Na konferencji tej rozdano dziennikarzom ksi¹¿eczkê o niezapomnianym tytule
„Konspiracja zdradzieckich s³ugusów z Mjanmy oraz zdradzieckich
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kohort z zagranicy” – wœród tych drugich znaleŸli siê niektórzy zachodni krytycy re¿imu (dziennikarze i amerykañscy senatorowie),
a wœród pierwszych pojawi³o siê kilka nazwisk birmañskich polityków
od dawna ju¿ nie¿yj¹cych.
Mimo uwiêzienia Suu Kyi i zaostrzenia kursu wewnêtrznego armia nieoczekiwanie dla wszystkich zezwoli³a na przeprowadzenie wyborów. Odby³y siê one sprawnie, spokojnie i – co wa¿niejsze – uczciwie. Sta³y siê tym samym najbardziej transparentnymi z wszystkich
do tej pory przeprowadzonych wyborów w historii niepodleg³ej Birmy
i mia³y najwiêksz¹ liczbê id¹cych do urn w ca³ej historii kraju. Ich
rezultat by³ dla wojskowych prawdziwym szokiem: okaza³o siê, ¿e
spo³eczeñstwo nie kocha armii. Ju¿ nigdy póŸniej SLORC nie powtórzy³a b³êdu pytania spo³eczeñstwa o zdanie w sprawie w³asnego
losu.
NLD zwyciê¿y³a zdecydowanie, zdobywaj¹c 392 z 485 mandatów
w posiadaj¹cym 492 cz³onków Zgromadzeniu Narodowym (ludowym)
(7 mandatów pozosta³o nieobsadzonych ze wzglêdu na walki). Drugie
miejsce zajê³a zwi¹zana z NLD szanowska SNLD, natomiast prorz¹dowa NUP uzyska³a imponuj¹cy wynik – 10 mandatów (partie U Nu
i Aung Gyi otrzyma³y odpowiednio 3 i 1 miejsce). Wybory by³y de
facto referendum w sprawie rz¹dów wojskowych. Jego wynik nie pozostawia³ najmniejszych z³udzeñ, ¿e spo³eczeñstwo ma armii serdecznie doœæ i pokaza³o jej czerwon¹ kartkê.
Przeprowadzenie wyborów by³o fatalnym b³êdem politycznym
SLORC i œwiadczy³o o tym, jak bardzo jego przywódcy s¹ oderwani od
rzeczywistoœci, co jest zreszt¹ cech¹ doœæ typow¹ dla re¿imów autorytarnych. Decyzja ta wynika³a z ogromnej arogancji w³adzy samych
wojskowych. O tym, jak gigantyczn¹ traum¹ dla wojskowych by³ wynik tych wyborów, œwiadczy fakt, ¿e re¿imowa NUP (nastêpczyni
BSPP) zaraz po og³oszeniu wyborów oprotestowa³a je jako sfa³szowane (sic!). Gdyby to by³a prawda, oznacza³oby, ¿e rz¹d sfa³szowa³
w³asne wybory tak, by je przegraæ, co jest dialektyk¹ przewy¿szaj¹c¹
nawet najwiêksze osi¹gniêcia propagandy komunistycznej.
Po pocz¹tkowym wstrz¹sie, SLORC zmieni³a taktykê. Wojskowi,
za rad¹ Khin Nyunta, postanowili opóŸniaæ przekazanie w³adzy tak
d³ugo, jak to tylko mo¿liwe. 27 czerwca Khin Nyunt oœwiadczy³, ¿e
282
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by³y to wybory do „konstytuanty”, a nie parlamentu – s³owem, ¿e ich
zwyciêzcy maj¹ teraz zadanie napisania konstytucji, a nie stworzenia
rz¹du. Inaczej, jak ob³udnie argumentowa³ szef wywiadu, by³oby to
z³amanie prawa. Do dziœ jest to oficjalna wersja junty, propagowana
zreszt¹ równie¿ przez jej nielicznych zwolenników na Zachodzie (takich jak Aung Thwin). Problem logiczny z ni¹ polega jednak na tym,
¿e jest ona sprzeczna z postanowieniami nadzwyczajnego zjazdu
BSPP z 10 wrzeœnia 1988 r. Wersja ta by³a sprzeczna równie¿ z deklaracj¹ SLORC w momencie przejêcia w³adzy (pkt 4) oraz ze s³owami
samych przywódców SLORC sprzed kilku miesiêcy: Khin Nyunt we
wrzeœniu 1988 r. i Saw Maung w styczniu 1990 r. mówili, ¿e s¹ to
wybory rz¹du, po których SLORC odda w³adzê wybranemu przez
spo³eczeñstwo zwyciêzcy.
Nie czyni¹c tego, wojsko pozbawi³o siê resztek spo³ecznej legitymizacji. Pozosta³a mu tylko naga si³a – ale to wystarczy³o w utrzymaniu
w³adzy. Junta birmañska zachowa³a siê tym samym niczym kilkakrotnie w XX w. armia turecka, która anulowa³a demokratyczne wybory,
jeœli zwyciê¿ali w niej nieodpowiedni kandydaci. Wed³ug tej logiki,
skoro spo³eczeñstwo udowodni³o, ¿e nie doros³o do demokracji, nale¿a³o mu daæ wiêcej czasu, w trakcie którego nauczy siê odpowiednich zachowañ.
Cz³onkowie NLD ponownie zostali aresztowani: zamkniêto jej nowego przewodnicz¹cego, Kyi Maunga (który zast¹pi³ siedz¹cego
w obozie Tin U) i wielu nowych. Pozostali udali siê na pogranicze
z Tajlandi¹, gdzie grupowa³y siê te¿ organizacje studenckie, niestanowi¹ce jednak realnego zagro¿enia dla junty. Nie pomog³y równie¿
protesty mnichów z 8 sierpnia, które zosta³y brutalnie st³umione. To
by³ koniec marzeñ opozycji; w momencie uciszenia mnichów sprzeciw siê za³ama³ i wiêkszoœæ ludzi straci³a serce do protestów i nadziejê
na zmianê. Protesty nie umilk³y za to w innym miejscu: na Zachodzie.
Sankcje miêdzynarodowe i upadek gospodarki
Odciêcie zachodniej pomocy rozwojowej (stanowi¹cej ok. 10 proc.
PKB) po st³umieniu protestów roku 1988 zmusi³o rz¹d do zasadniczej
zmiany polityki gospodarczej. Takie dzia³ania mia³y ju¿ miejsce wczeœ283
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niej. We wrzeœniu 1988 r. rz¹d og³osi³ liberalizacjê handlu ry¿em,
a reformy sz³y w dobr¹ stronê, ich celem by³a aktywizacja prywatnych
inwestorów, co mia³o rozruszaæ gospodarkê. Wzorem by³y ewidentnie
Chiny, a ich podstawowym zamierzeniem by³a, niczym tam, odbudowa gospodarki w celu zachowania w³adzy. Jeden z wojskowych powiedzia³ to zreszt¹ wprost w 1987 r., stwierdzaj¹c, i¿ „to, czego chcemy, to zamieniæ siê z izolowanego lewicowego re¿imu wojskowego
na proamerykañski prawicowy re¿im wojskowy”23. Nie uda³o siê to
z dwóch powodów. Po pierwsze, armia przeprowadzi³a reformy wyj¹tkowo nieudolnie. Po drugie, krwawo st³umi³a protesty, a póŸniej
przeœladowa³a Aung San Suu Kyi, która zdoby³a serca Zachodu. To
ju¿ nie by³a zimna wojna, podczas której Zachód móg³ popieraæ najbardziej bezwzglêdnych tyranów, teraz opinia publiczna skutecznie
utrudni³a porozumienie siê z junt¹ birmañsk¹.
By utrzymaæ funkcjonowanie armii i pañstwa, rz¹d wojskowych
potrzebowa³ twardej waluty. W desperacji sprzeda³ czêœæ nieruchomoœci nale¿¹cej do ambasady birmañskiej w Tokio (gdzie ceny za
metr kwadratowy s¹ jedne z najwy¿szych na œwiecie – junta dosta³a
za to 600 mln USD) oraz skupi³ siê na jedynej opcji, jaka mu pozosta³a:
wyprzeda¿y surowców naturalnych, praw do po³owu ryb, wydobycia
kamieni szlachetnych, drewna czy ropy. W tym decyduj¹cym momencie juncie pomocn¹ d³oñ podali ich historyczni arcywrogowie – Tajowie. 14 grudnia 1988 r. podpisano kontrakty na wycinkê drewna, daj¹ce Birmie oko³o 112 mln USD rocznego przychodu, a dla Tajlandii
tym wa¿niejsze, bo ratuj¹ce ich w³asny przemys³ drzewny od bankructwa (Tajlandia zdo³a³a ju¿ ogo³ociæ w³asne lasy, wiêc teraz tym chêtniej
wziê³a siê za birmañskie). Za tym posz³y kontrakty w rybo³ówstwie,
przemyœle wydobywczym ropy, a tak¿e wymiana barterowa tajskich
samochodów na per³y, kamienie szlachetne i jadeit. By³y to kontrakty
kluczowe dla przetrwania rz¹du SLORC: takim sposobem junta tajska
uratowa³a birmañsk¹.
W œlady Tajów poszli inni i od 1989 r. w Birmie nasta³a „gor¹czka
z³ota”: inwestorzy rzucili siê na ten nowy rynek, a junta w poszukiwaniu szybkich pieniêdzy nie mia³a oporów na przyk³ad przed wyci23

23 Cyt.

za: Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps..., s. 328.

284

„Dwudziestolecie” nowej junty (1988–2011)

naniem lasów tekowych. Pierwsza by³a Japonia, która uzna³a rz¹d
SLORC w lutym (Tajlandia formalnie zrobi³a to póŸniej). Tania si³a
robocza czyni³a z Birmy atrakcyjny rynek dla odzie¿owych firm zachodnich, koreañskich i tajwañskich. Do kraju wesz³y równie¿ amerykañskie firmy produkuj¹ce napoje gazowane – przede wszystkim
Pepsi. Otwarcie na inwestycje zagraniczne wi¹za³o siê z szersz¹ zmian¹ polityki zagranicznej Birmy. SLORC odesz³a od neutralizmu i postawi³a na integracjê z globalnym œwiatem.
Miasta zasadniczo siê zmieni³y. Do 1994 r. ceny nieruchomoœci
w Rangunie i Mandalaj poszybowa³y w górê. Jak grzyby po deszczu
Rangun, budynki z czasów
boomu gospodarczego pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych

zaczê³y wyrastaæ banki, restauracje z kuchniami œwiata, kluby nocne
i bary karaoke oraz sklepy i galerie handlowe, daj¹ce namiastkê wielkiego œwiata. Zniesiono restrykcje zwi¹zane z podró¿ami po kraju
i u³atwiono uzyskiwanie paszportów. Zachêcano do turystyki. Znacjonalizowane firmy wyprzedano. Pojawi³o siê mnóstwo nowych, drogich
hoteli. Obecna by³a równie¿, choæ cenzurowana, telewizja satelitarna.
Od pocz¹tku jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ dochodu sta³y siê
pieni¹dze z narkotyków. Wed³ug Mya Maunga re¿im birmañski by³
niczym po³udniowoamerykañskie; jego zdolnoœæ pozostawania przy
w³adzy wi¹za³a siê bezpoœrednio z umiejêtnoœci¹ uzyskiwania twardej
waluty z handlu narkotykami. Stany Zjednoczone zaczê³y nazywaæ
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Birmê „pañstwem narkotykowym”. Chocia¿ nigdy nie zdobyto bezpoœredniego dowodu na potwierdzenie tej tezy, to istnia³o wiele poœrednich.
Kolejne umowy z baronami narkotykowymi, takimi jak Lo Hsing-Han czy Khun Sa, który w 1996 r. „podda³ siê”, a nastêpnie zamieszka³ w luksusowej dzielnicy Rangunu, gdzie w spokoju do¿y³ swych
dni, powodowa³y, i¿ zachowywali siê oni jak birmañscy odpowiednicy filmowego „ojca chrzestnego”: rezygnowali z nielegalnego handlu opium na rzecz znacznie spokojniejszych – i ju¿ legalnych – inwestycji w hotelarstwo, nieruchomoœci czy motoryzacjê. Model wspó³pracy z baronami narkotykowymi oparty na praniu pieniêdzy pochodz¹cych ze sprzeda¿y narkotyków rozci¹gniêto na oddzia³y mniejszoœci etnicznych: w zamian za podpisanie porozumieñ o wstrzymaniu
ognia pozwolono im bez przeszkód kontynuowaæ handel opium, a dochody lokowaæ w kraju. Najwiêcej jednak zyskali na tym cz³onkowie
ludu Wa, którzy z dawnych ³owców g³ów przemienili siê w ³owców
dolarów i stali siê najbardziej przedsiêbiorczymi biznesmenami w kraju. Stworzyli prawdziwe imperium finansowe, posiadaj¹c sklepy, inwestuj¹c w nieruchomoœci, górnictwo, hotelarstwo, turystykê, gastronomiê czy transport oraz posiadaj¹c filie (sic!) w Tajlandii i Hong
Kongu. Jak pisze Thant Myint-U, chcieli za³o¿yæ nawet w³asny bank,
ale „bank handlarzy heroin¹ to by³o za du¿o nawet dla rz¹du birmañskiego”24.
Jeszcze bardziej bogaci³a siê generalicja dziêki prywatyzacji i przejmowaniu dawnych wielkich zak³adów pañstwowych oraz systemowi
„kontrolowanego otwarcia”, w którym obcy inwestorzy byli po¿¹dani,
ale – niczym w Chinach – tylko na zasadzie joint-venture z birmañskim
partnerem, najlepiej dobrze ustosunkowanym w wojsku. Najlepiej wyszli na tym Chiñczycy – zarówno ci z ChRL, jak i z Singapuru, nieŸle
radzili sobie równie¿ Tajowie i Malajowie. Wojskowi w przeciwieñstwie do poprzedniej epoki wcale nie kryli siê ze swym bogactwem,
drogimi samochodami, strojami czy klejnotami na palcach. Najs³ynniejszy z nich, Tay Za, posiada³ jedynego cadillaca w kraju, zbudowa³
luksusowy hotel w œciœle chronionej strefie archeologicznej Paganu,
24

24 Tam¿e, s.

327.

286

„Dwudziestolecie” nowej junty (1988–2011)

a nawet za³o¿y³ w³asne linie lotnicze. W ten oto sposób konsumeryzm
wœród elit zast¹pi³ socjalizm, a jako ca³oœæ birmañska gospodarka
stanowi³a przyk³ad klasycznego uw³aszczenia nomenklatury, zwanego kapitalizmem kolesiów.
Wojskowi traktowali gospodarkê jako przed³u¿enie polityki – i jako
rzecz drugorzêdn¹ wobec utrzymania w³adzy. Myœleli, ¿e „kontrolowane otwarcie” – które sami ochrzcili idealnie nieadekwatnym terminem „produktywne przedsiêbiorstwo” – sprawi, ¿e osi¹gn¹ dwa
cele: utrzymaj¹ w³adzê i uczyni¹ kraj bogatym. Tak siê jednak nie
sta³o. Pocz¹tkowe sukcesy gospodarcze, nazywane nawet mini booKhin Nyunt (po prawej) i baron narkotykowy Lo Hsing-Han – Kokang, 1991 r.

mem, okaza³y siê chwilowe, gdy¿ polityka rz¹du oparta by³a na tymczasowych pó³œrodkach nierozwi¹zuj¹cych najwa¿niejszych problemów. Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych Birma pogr¹¿y³a siê w marazmie, który utrzyma siê, a nawet pog³êbi, a¿ do 2011 r. „Otwarcie
kontrolowane” zawiod³o jednak nie dlatego, ¿e taka idea jest nieefektywna sama w sobie (bo przyk³ad Chin pokazuje, ¿e nie jest), lecz
z powodu specyficznych warunków birmañskich. W Birmie, inaczej
ni¿ w Chinach czy Korei Po³udniowej, centralne zarz¹dzanie gospodark¹ nie zosta³o po³¹czone z oparciem siê na technokratach i z zezwoleniem na szeroki zakres „prywatnej inicjatywy” – jako ¿e tym
formom po prostu nie ufano. Próbuj¹c ³¹czyæ doœwiadczenia central287
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nie planowanej gospodarki Wietnamu z wolnym rynkiem Tajlandii
czy Indonezji, nie wziêto pod uwagê, ¿e sukces tamtych oparty jest
na zaufaniu do fachowców i niekneblowaniu wolnoœci gospodarczej.
Tymczasem w Birmie dominowa³a „mierna, bierna, ale wierna” wojskowa biurokracja, dla której najwa¿niejsza by³a lojalnoœæ, a nie kompetencje, i której endemiczn¹ cech¹ pozostaje korupcja. Jeszcze gorsza by³a nieprzewidywalnoœæ, która zabija³a inicjatywê prywatnego
sektora. Nie rozumiano – i nie chciano zrozumieæ – mechanizmów
rynkowych, procesu przep³ywu kapita³u, roli pieni¹dza, wymiany walut czy funkcjonowania instytucji finansowych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
genera³owie birmañscy wyszli z d¿ungli na pograniczu, gdzie walczyli
przez dekady z partyzantami i nie poradzili sobie w buszu œwiata globalnej nowoczesnoœci.
Reakcja œwiata zachodniego i jego szeroka krytyka junty by³a
dla w³adz od pocz¹tku bardzo trudnym orzechem do zgryzienia. Powszechnoœæ i ostroœæ krytyki, któr¹ nazwali w swym niepowtarzalnym
stylu „psychokolonializmem”, spowodowa³a rewizjê pocz¹tkowych za³o¿eñ polityki zagranicznej. Poniewa¿ utrzymanie bezpieczeñstwa pañstwa (czyli re¿imu) sta³o siê najwa¿niejsze, genera³owie odeszli od
pe³nej integracji ze œwiatem na rzecz wycofania siê do regionu i koncentracji na Azji. To oznacza³o znaczne zwiêkszenie roli s¹siadów,
przed wszystkim Chin oraz Singapuru i Tajlandii, w mniejszym stopniu Indii. Bêd¹c izolowanymi od Zachodu, do którego chcieli wróciæ,
genera³owie zostali zmuszeni do oparcia siê na s¹siadach, których ani
nie lubili, ani którym nie ufali.
Gdy Birmie odmawiano pomocy zachodniej i wprowadzano kolejne sankcje, kraj stawa³ siê coraz bardziej zale¿ny do rynków azjatyckich. Inwestycje zagraniczne zosta³y, szczególnie po 1997 r., zdominowane przez firmy chiñskie, tajskie, singapurskie i indyjskie. Dalsze
wycofanie siê Zachodu, w szczególnoœci zaœ sankcje amerykañskie
z 2003 r., doprowadzi³y do dramatycznego spadku relacji gospodarczych z Zachodem. Birmie pozosta³a tylko Azja. Eksport do Azji w po³owie lat osiemdziesi¹tych wynosi³ 68 proc. ca³oœci eksportu Birmy;
w roku 2005 by³o to ju¿ 89 proc.
Nie by³y to dobre wieœci dla kraju. W rezultacie tego kierowane
przez genera³ów pañstwo wci¹¿ sta³o w miejscu. Birmañczycy emigro288

„Dwudziestolecie” nowej junty (1988–2011)

wali za chlebem za granicê, do s¹siadów, którzy znowu Birmie uciekali. Nowa junta okaza³a siê byæ rz¹dem równie z³ym, jak stara –
i ponownie to w³aœnie niekompetencja bêdzie najpowa¿niejszym zarzutem wobec niej. Rz¹d birmañski by³ z³y nie dlatego, ¿e nie przestrzega³ demokracji czy ³ama³ prawa cz³owieka (to samo mo¿na zarzuciæ Chinom, jednak nikt nie mo¿e zaprzeczyæ ich ogromnym sukcesom na wielu polach), ale przede wszystkim dlatego, ¿e nie umia³
rz¹dziæ. Jednak junta znalaz³a znakomite usprawiedliwienie (jedynie
czêœciowo s³uszne) dla w³asnych niepowodzeñ na polu gospodarczym: zagraniczne sankcje.
Statek na rzece Irawadi.
W takich warunkach zwykle podró¿uj¹ Birmañczycy

Od pocz¹tku wielkim zwolennikiem ich wprowadzenia by³a Aung
San Suu Kyi: nawo³ywanie do bojkotu i izolacji Birmy rz¹dzonej przez
armiê stanie siê lejtmotywem ASSK. Poczynaj¹c od 1989 r. i powo³uj¹c siê na przypadek Afryki Po³udniowej, gdzie sankcje zmusi³y rz¹d
do liberalizacji25, Suu Kyi wzywa³a do bojkotu handlu z rz¹dem bir25

25 Pierwszym,

który u¿y³ tego sformu³owania by³ po³udniowoafrykañski noblista, biskup Desmond
Tutu, wielki zwolennik ASSK, który wezwa³ do „uczynienia Birmy RPA lat dziewiêædziesi¹tych”.
Niestety, pomyli³ siê. Analogia do RPA by³a noœna, ale b³êdna. RPA w okresie apartheidu by³a znacznie
bardziej wra¿liwa na sankcje – z powodów rasowo-presti¿owych: bia³e kierownictwo RPA chcia³o byæ
cz³onkami wspólnoty miêdzynarodowej oraz polityczno-ekonomicznej. Blokada RPA, s¹siaduj¹cego
z pañstwami afrykañskimi, by³a szczelna i panowa³ wobec niej konsensus w regionie. W Birmie w³adza
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mañskim, niepodejmowania dzia³alnoœci w kraju przez zagraniczne
organizacje pozarz¹dowe, a póŸniej nawet do nieprzyje¿d¿ania do tego
kraju (bojkot turystyczny by³ jednym z najbardziej udanych). Strategia bazuj¹ca na wzywaniu do izolacji miêdzynarodowej rz¹du birmañskiego opiera³a siê na nadziei, ¿e wymusi to na juncie ustêpstwa,
a mo¿e nawet doprowadzi do buntu w szeregach armii. Suu Kyi a¿ do
2011 r. pozostanie wielkim orêdownikiem sankcji gospodarczych i politycznych przeciwko rz¹dowi birmañskiemu. Sama na nich zyska³a:
gdyby nie sankcje, prawdopodobnie zosta³aby wypchniêta z polityki
birmañskiej, a tak zdo³a³a siê utrzymaæ mimo przeœladowañ w³adzy.
Jednak¿e sankcje uderzy³y przede wszystkim w samych Birmañczyków, pog³êbiaj¹c biedê spo³eczeñstwa.
Sankcje, pocz¹tkowo czysto symboliczne, nabra³y rozpêdu w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, po wznowieniu represji przeciwko ASSK.
Wtedy to na Zachodzie sukces osi¹gnêli aktywiœci opowiadaj¹cy siê
za popieraniem Suu Kyi oraz rosn¹ce w si³ê lobby prodemokratyczne.
Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadzi³ w 1997 r. zakaz nowych
inwestycji amerykañskich w Birmie (co znamienne, nie obejmowa³ on
starszych inwestycji, a wiêc tych w ropê i gaz, miêdzy innymi korporacji Unocal, stanowi¹cych najwa¿niejsze Ÿród³o zysków i dla genera³ów, i dla firm amerykañskich). Jedna po drugiej kolejne firmy wycofywa³y siê z rynku, zamykano zak³ady odzie¿owe (m.in. Levi Strauss),
sklepy (m.in. Wal-mart) oraz wytwórnie alkoholi (m.in. Heineken)
i napojów gazowanych – wyjœcie z Birmy Pepsi w 1996 r. stanowi zakoñczenie zainteresowania amerykañskiego. W roku 1997 Unia Europejska zawiesi³a preferencyjne zasady handlu z Birm¹. W kolejnych
latach wprowadzi³a embargo na broñ, zakaz wizowy dla establishmentu, ich rodzin oraz biznesmenów, a po 2007 r. zakaz na ca³y import minera³ów i kamieni szlachetnych oraz zabroniono nowych inwestycji w Birmie (znów znamienne, ¿e nie wspomniano o starych,
miêdzy innymi francuskich inwestycjach w sektorze energetycznym, takich firm jak Total, przynosz¹cy najwiêcej zysku). Jednak¿e
niektóre z pañstw cz³onkowskich, jak Niemcy, stara³y siê dobrze ¿yæ
by³a rodzima, nie odró¿nia³a siê etnicznie od spo³eczeñstwa, nie mia³a potrzeby integracji ze œwiatem,
a przede wszystkim nie by³a izolowana przez s¹siadów.
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z re¿imem, buduj¹c przez lata solidn¹ pozycjê, która zaprocentowa³a
obecnie26.
Stany Zjednoczone w 1998 r. wprowadzi³y formalny zakaz nowych
inwestycji amerykañskich w Birmie – by³y to de facto pierwsze realne
sankcje amerykañskie, do tej pory czwartego g³ównego inwestora
w tym kraju. Wprowadzono równie¿ zakaz wizowy dla czo³owych
przedstawicieli re¿imu, zawieszono stypendia naukowe oraz wymiany
akademickie. Dzia³aj¹c zakulisowo, skutecznie zabroniono Bankowi Œwiatowemu czy Miêdzynarodowemu Funduszowi Walutowemu
udzielania po¿yczek zwalniaj¹cej gospodarce, w tym nawet w kwestiach humanitarnych.
Intensyfikacja amerykañskich sankcji nast¹pi³a w 2003 r., po kolejnym areszcie ASSK. Do tego dochodzi³y kolejne ze strony pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej. W 2005 r. nawet Œwiatowa Organizacja Zdrowia walcz¹ca z HIV, ¿ó³taczk¹ czy gruŸlic¹, wycofa³a siê
z Birmy pod siln¹ presj¹ prodemokratycznych aktywistów27. Kraj ten
sta³ siê, wed³ug s³ów George’a Busha, „siedliskiem tyranii”, znajduj¹c
siê w podobnej lidze co Korea Pó³nocna czy Iran.
Powodem takiej reakcji by³ fakt, ¿e dla œwiata zachodniego wydarzenia w Birmie splot³y siê z koñcem zimnej wojny. Powszechny entuzjazm, by nie powiedzieæ triumfalizm, wyra¿aj¹cy siê w s³ynnym
zdaniu Francisa Fukuyamy o „koñcu historii”, stworzy³ intelektualn¹
aurê dla formowania nowej polityki opartej – tam, gdzie nie by³o
szczególnie istotnych interesów – na ochronie praw cz³owieka, a nie
bezpieczeñstwie. Dla re¿imu birmañskiego by³a to fatalna okolicznoœæ: sytuacja miêdzynarodowa po prostu przesta³a dzia³aæ na korzyœæ
Rangunu. Te same brutalne dzia³ania, za które juntê Ne Wina nie
spotyka³y, jeœli nie ¿adne, to przynajmniej ciche potêpienia, teraz
doczeka³y siê powszechnej publicity. Wczeœniej neutralizm Birmy by³
26

26 Warto

wspomnieæ o „polskim akcencie” sankcji. Polska sprzeda³a Birmie w latach 1990–1992:
13 œmig³owców „Sokó³” i 22 „Hoplite”. Jednak póŸniej, ze wzglêdu na presjê organizacji prodemokratycznych na na³o¿enie sankcji, m.in. ze strony Wielkiej Brytanii, wycofa³a siê z rynku i równie¿ przy³¹czy³a do polityki izolowania re¿imu (m.in. zamykaj¹c ambasadê w Rangunie, czym zniszczono dobr¹ podstawê wspólnych stosunków z czasów PRL). Po wycofaniu siê Polski kontrakt przejê³a firma brytyjska.
27
27 W po³owie pierwszej dekady XXI w. wsparcie zagraniczne dla Birmy pozostawa³o na jednym
z najni¿szych poziomów na œwiecie, wynosz¹c oko³o 2,5 USD (s³ownie: dwa i pó³ dolara) per capita
w porównaniu z 47 USD i 63 USD per capita dla Kambod¿y i Laosu.
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istotny dla interesów Zachodu (g³ównie amerykañskich), teraz przesta³ byæ, tym ³atwiej zatem by³o krytykowaæ Birmê – politycznie kosztowa³o to niewiele. Rz¹d birmañski nagle sta³ siê „brutalnym re¿imem” – choæ tak naprawdê by³ nim od 1962 r.
Birma sta³a siê jednym z ulubionych tematów mediów. Swoj¹ rolê
w stworzeniu takiego klimatu intelektualnego odegra³a równie¿ charyzma ASSK, która tak zdominowa³a percepcjê Zachodu, ¿e nawet gdy
junta osi¹ga³a autentyczne sukcesy (porozumienia o zawieszeniu broni z wiêkszoœci¹ partyzantek mniejszoœciowych), to i tak Birma ulokowana by³a przez Zachód w schemacie czarno-bia³ym z powodu walki
dobrej Aung San Suu Kyi ze z³¹ w³adz¹. Junta przegrywa³a tu na ca³ej
linii – jej PR mo¿na okreœliæ jako pochodz¹cy z epoki kamienia ³upanego: re¿im s³abo znaj¹cy i jeszcze gorzej rozumiej¹cy wspó³czesny
œwiat nie potrafi³ odpowiedzieæ na liczne kampanie przeciwko niemu,
a jeœli to robi³, to czyni³ to w sposób tak groteskowy, ¿e a¿ kompromituj¹cy. Odpowiedzi¹ bowiem re¿imu by³a chocia¿by wydawana po
angielsku siermiê¿na gazeta „Nowe Œwiat³o Mjanmy”. Bior¹c tê gazetê do rêki, mo¿na by³o dojœæ do wniosku, ¿e jakby wypad³o siê
z czasu i znalaz³o w stalinowskim ZSRR albo maoistowskich Chinach.
To wszystko doprowadzi³o do tego, ¿e Zachód wycofa³ siê z Birmy
i na³o¿y³ na ni¹ kontrproduktywne sankcje (nie obejmuj¹ce wszak¿e
ropy i gazu) w imiê moralnie s³usznego i znacznego potêpienia. Polityka Waszyngtonu wobec Birmy by³a wiêc „bardziej moralizatorska
ni¿ moralna”, a szczególnie George W. Bush – jak pisa³ Robert Kaplan
– „uleg³ sk³onnoœci do pustego kaznodziejstwa”28. Jak podsumowa³
ch³odny amerykañski realista Steinberg „poniewa¿ «¿ywotne interesy» amerykañskie nie by³y zagro¿one w Birmie, Stany Zjednoczone
mia³y luksus prowadzenia moralnej polityki zagranicznej”. I dodaje, ¿e
w przypadku Birmy mia³o zastosowanie „prawo (Marvina) Otta”: „im
mniej narodowych interesów maj¹ Stany Zjednoczone w danym pañstwie, tym bardziej prawa cz³owieka licz¹ siê w amerykañskiej polityce
wobec tego pañstwa”29.
28

Kaplan. Monsun. Ocean Indyjski i przysz³oœæ amerykañskiej dyplomacji, t³um. J. Ruszkowski,
Warszawa 2012, s. 294.
29
29 D. Steinberg, Burma..., s. 302.
28 R.D.
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Mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e ta polityka ca³kowicie zawiod³a. Birma jest znamiennym przyk³adem adekwatnoœci
s³ynnych s³ów Jerzego Urbana: „rz¹d siê sam wy¿ywi”. Sankcje bynajmniej nie podkopa³y fundamentów re¿imu – co by³o naczelnym
has³em Aung San Suu Kyi i innych zwolenników tych¿e30 – a wrêcz
przeciwnie: sta³ siê on silniejszy. Wpêdzi³y one za to w jeszcze wiêksz¹
biedê spo³eczeñstwo birmañskie. Bogu ducha winni zwykli ludzie
zap³acili najwy¿sz¹ cenê za polityczn¹ wojnê miêdzy NLD a junt¹.
Najbardziej znamiennym przyk³adem kontrproduktywnoœci sankcji zachodnich jest historia podawana przez brytyjskiego historyka
Michaela Charneya. Opisuje on skutki wprowadzenia ograniczeñ,
które dotknê³y bran¿ê tekstyln¹ Birmy, sprawiaj¹c, i¿ od 40 do 80 tys.
ludzi straci³o pracê. Poniewa¿ by³y to g³ównie m³ode kobiety utrzymuj¹ce ze swej pracy ca³e rodziny, wiele z nich zosta³o zmuszonych
do podjêcia najstarszego zawodu œwiata w rozwijaj¹cym siê bez przeszkód biznesie erotycznym Rangunu. W ten oto sposób sankcje wprowadzone w imiê ochrony praw cz³owieka doprowadzi³y do pogwa³cenia tych¿e praw.
Najwa¿niejszym powodem politycznej nieskutecznoœci sankcji by³
jednak fakt, i¿ wprowadza³y je tylko pañstwa zachodnie. Kraje azjatyckie, w tym przede wszystkim Chiny, Tajlandia, Singapur, Malezja
i Indie nie zamierza³y ich stosowaæ. Jest to zrozumia³e: trudno by³oby
oczekiwaæ od Chin potêpienia junty birmañskiej za ³amanie praw
cz³owieka (by³oby to doœæ kuriozalne), ale abstrahuj¹c od tego, ¿e
ka¿dy z tych krajów standardy praw cz³owieka ma, delikatnie ujmuj¹c,
odmienne od zachodnich, to kieruj¹ siê one w swej polityce przede
wszystkim „piêcioma zasadami pokojowego wspó³istnienia”, wœród
których nieingerencja w czyjeœ wewnêtrzne sprawy jest zasad¹ fundamentaln¹. Obok Chin – które sta³y siê najwa¿niejszym obroñc¹ Birmy na arenie miêdzynarodowej (o tym dalej) – dotyczy³o to przede
wszystkim ASEAN, które przyjê³o Birmê w 1997 r., mimo nacisków
zachodnich. Broni³o ono – s³usznie (i czêœciej nies³usznie) – Birmy na
ró¿nych forach, takich jak ONZ czy Œwiatowa Organizacja Pracy.
30

30 Wystarczy³o

chocia¿ raz pojechaæ do Birmy i porozmawiaæ z Birmañczykami, by staæ siê wielkim
przeciwnikiem sankcji. Jednak do zwolenników to nie przemawia³o – uwa¿ali oni, i¿ nie nale¿y jechaæ
w ogóle, gdy¿ daje siê wtedy zarobiæ re¿imowi. W ten sposób ko³o siê zamyka³o.
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Jednak z czasem zachowanie re¿imu zaczê³o nawet ASEAN wystawiaæ na próbê – szczególnie po 2003 r.
Wiêkszego wp³ywu na sytuacjê w kraju nie mia³a równie¿ ONZ.
Rada Praw Cz³owieka ONZ wysy³a³a specjalnych komisarzy do Birmy
w nadziei na poprawê sytuacji, co nigdy nie nast¹pi³o. Rada, podobnie
jak Zgromadzenie Ogólne, og³asza³a coroczne raporty, w których potêpia³a represje junty, i na tym siê koñczy³o. Pañstwa zachodnie usi³owa³y podnieœæ kwestiê Birmy na posiedzeniu Rady Bezpieczeñstwa.
Sprawê utr¹ci³y Chiny i Rosja. Te dwa kraje zawetowa³y równie¿ proponowan¹ przez Stany Zjednoczone antyre¿imow¹ rezolucjê ze styczPrzêdzalnia peruk w Birmie

nia 2007 r. Rosyjski dyplomata mêtnie t³umaczy³ ten ruch, z kolei
chiñski przedstawiciel, Wang Guangyua, nie przejmuj¹c siê zaistnia³¹
sytacj¹, powiedzia³ wprost, ¿e „¿aden kraj nie jest idealny”.
Sankcje musia³y zawieœæ z kilku powodów, które chyba najlepiej
przedstawi³ Thant Myint-U. Podkreœli³ on, ¿e problemem Birmy przez
lata by³o to, i¿ birmañska junta ró¿ni³a siê od wojskowych rz¹dów
Indonezji, Korei Po³udniowej czy Tajlandii. Tamte opar³y siê na technokratach, nie ba³y siê kapitalizmu, otwar³y gospodarki na œwiat,
co oznacza³o wiêksz¹ liczbê kontaktów miêdzynarodowych, wzrost
handlu, wymiany miêdzyludzkiej i turystyki. To ostatecznie przyczyni³o siê do z³agodzenia tych re¿imów, powstawania spo³eczeñstwa
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obywatelskiego i demokratyzacji owych krajów. S³owem: samym re¿imom op³aca³o siê zliberalizowaæ. Thant Myint-U pyta przewrotnie, czy
tak by siê sta³o, gdyby na Tajlandiê na³o¿ono i utrzymywano sankcje?
Tymczasem w przypadku Birmy dominowa³o przekonanie, ¿e junta nie przetrwa dalszej izolacji, podczas gdy by³o dok³adnie odwrotnie:
w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ jakakolwiek inna czêœæ spo³eczeñstwa, armia zdo³a³aby przetrwaæ i kolejne czterdzieœci lat izolacji. Gdyby Birma by³a krajem, gdzie ludzie u w³adzy chc¹ kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym albo maj¹ wiele do stracenia w przypadku izolacji,
wtedy sankcje mia³yby sens. Ale tak nie by³o – sankcje nigdy nie by³y
szczelne, a obecnoœæ azjatyckich s¹siadów powodowa³a, ¿e dla wojskowych elit lepiej by³o trzymaæ siê na dystans od Zachodu i dobijaæ
targu tylko z Chinami i innymi s¹siadami, którzy nie krytykuj¹ i nie
pouczaj¹ genera³ów, jak maj¹ zarz¹dzaæ w³asnym pañstwem.
Polityka izolacjonizmu wobec jednego z najbardziej odosobnionych
pañstw œwiata – w którym sam re¿im wyizolowa³ siê od reszty spo³eczeñstwa – mia³a fatalne nastêpstwa dla tych, w imiê których j¹
oficjalnie prowadzono: Birmañczyków. Kontakty z azjatyckimi s¹siadami nie mog³y im wynagrodziæ poczucia niezawinionej niesprawiedliwoœci: tego, ¿e œwiat o nich zapomnia³. To izolacja utrzyma³a Birmê
w biedzie, pog³êbi³a ksenofobiczny nacjonalizm elit, sprawi³a, ¿e armia
widzia³a wszystko w kategoriach „gry o sumie zerowej”, a ewentualne
zmiany jako zagro¿enie dla w³asnego trwania. To izolacja os³abi³a te
rudymentarne instytucje demokratyczne w Birmie, jakie siê tam jeszcze osta³y i wzmocni³a antydemokratyczny, autorytarny ¿ywio³. Izolowana miêdzynarodowo armia birmañska tylko wzmacnia³a w³asne
pozycje w kraju – i mentalnoœæ oblê¿onej twierdzy.
„Izolacjonizm bez izolacji”.
Polityka zagraniczna „nowej junty”
Z kwesti¹ polityki zagranicznej junty bezpoœrednio wi¹za³a siê i de
facto j¹ zdominowa³a sprawa sankcji. Po pocz¹tkowej próbie otwarcia
re¿im zrozumia³, ¿e zagranica jest zarówno Ÿród³em kapita³u, jak i zagro¿enia dla w³adzy. Zwrot ku Azji i przyjêcie krytycznej postawy
wobec Zachodu doprowadzi³o, szczególnie w drugiej dekadzie rz¹295
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dów „nowej junty” do wykszta³cenia siê „izolacjonizmu bez izolacji”31.
Chodzi³o o to, ¿e re¿im anga¿owa³ siê w politykê zagraniczn¹ i interakcjê z obcymi pañstwami tylko wtedy, gdy nie zagra¿a³o to podstawom jego w³adania w kraju. W momencie gdy œwiat wchodzi³ w okres
bezprecedensowej wspó³zale¿noœci symbolizowanej globalizacj¹, re¿im
birmañski opar³ siê na próbie utrzymania samowystarczalnoœci. To
zaœ oznacza³o skupienie siê na Azji, a przede wszystkim na Chinach.
Chiñska polityka wobec Birmy jest przyk³adem niesamowitej wolty: Pekin, dotychczas wspieraj¹cy komunistów birmañskich i próbuj¹cy ongiœ przej¹æ w³adzê w Birmie, teraz sta³ siê najwiêkszym sojusznikiem re¿imu (rozpad CPB rozwi¹za³ Pekinowi rêce). Nowa chiñska strategia by³a dok³adnym przeciwieñstwem zachodnich sankcji
i potêpienia, tym prostsz¹ psychologiczne do prowadzenia, ¿e rok
1988 w Birmie zbieg³ siê w czasie z wydarzeniami na Tiananmen
w Chinach. A poniewa¿ pocz¹tkowo chiñsk¹ polityk¹ kierowali tacy
ludzie, jak odpowiedzialny za masakrê Li Peng – który szybko odwiedzi³ Rangun – to znajdowali oni zrozumienie u genera³ów birmañskich, którzy podobnie jak oni utopili we krwi w³asnych studentów. Panowie rozumieli siê bez s³ów.
Dla Chiñczyków postawa zachodnia by³a przyk³adem ob³udy –
bo w przypadku innych re¿imów, na przyk³ad saudyjskiego, Zachód
przymyka³ oczy na podobny „zamordyzm” – oraz bezsensu, poniewa¿
sankcje i bojkoty po prostu zmniejszy³y mo¿liwoœæ wp³ywania na sytuacjê wewnêtrzn¹32. Ponadto Chiñczycy nie podzielali krytycznego
stosunku Zachodu do junty, jako re¿imu mog¹cego doprowadziæ kraj
do upadku. Owszem, przyznawali, ¿e towarzysze birmañscy musz¹ siê
jeszcze wiele nauczyæ (szczególnie w gospodarce) i chocia¿ frustrowa³ ich powolny proces tej nauki, jak równie¿ wyj¹tkowa odpornoœæ
armijnych elit na wiedzê dotycz¹c¹ funkcjonowania wspó³czesnego
œwiata, to jednak uznawali, ¿e upadek junty by³by jeszcze gorszy, bo
31
31 R. Egreteau, L. Jagan, Back to the Old Habits: Isolationism or the Self-Preservation of Burma’s
Military Regime, http://www.reseau-asie.com/article/back-to-the-old-habits-isolationism-or-the-self-preservation-of-burma-s-military-regime/ (dostêp: 25 stycznia 2014).
32
32 Thant Myint-U, Where China Meets India. Burma and the New Crossroads of Asia, New York 2011,
s. 30–112, tam znakomity opis po³o¿enia geopolitycznego Birmy, na którym siê wzorowa³em; B. Góralczyk w rozmowie prywatnej wspomnia³, ¿e chiñscy decydenci na wieœæ o wprowadzeniu przez Zachód
kolejnych sankcji zaczêli klaskaæ.
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tylko ona jest w stanie utrzymaæ stabilnoœæ wewnêtrzn¹. S³owem,
Chiñczycy zamiast normatywnego podejœcia do polityki, skupiali siê
na konkretach – i dobijali targu. Dziêki temu stanowili bezcenny dla
genera³ów parasol ochronny przed naciskami Zachodu. Junta w pewnym sensie nie mia³a wyboru: poniewa¿ czu³a siê zagro¿ona z zewn¹trz, a interesy re¿imu i pañstwa by³y dla nich tym samym, musia³a
oprzeæ siê – nolens volens – na Chinach. A ¿e czyni³a to bynajmniej nie
z birmañsko-chiñskiego pauk hpaw („pokrewieñstwa” – znaczenie terminu zbli¿one do naszej „bratniej przyjaŸni” z ZSRR), jak szumnie
g³oszono we wspólnej propagandzie, niech œwiadcz¹ s³owa genera³a
Ruili na granicy chiñsko-birmañskiej w Yunnanie, symbol nowego podejœcia Chin
do Birmy

Than Shwe, który mia³ powiedzieæ: „nie ca³ujemy Chin, bo je kochamy, lecz dlatego, ¿e takie s¹ nasze interesy narodowe”33. Lord
Palmerston móg³by byæ z niego dumny.
Chiñczycy weszli do Birmy, bo równie¿ odpowiada³o to ich najwa¿niejszym interesom34. Rozwi¹zywa³o „dylemat Malakki” (wra¿liwy politycznie szlak dostaw surowców do Chin), tworzy³o nadziejê
na realizacjê koncepcji „dwóch oceanów” (rozwój zachodnich czêœci
33

Rogers, Than Shwe. Unmasking Burma’s Tyrant, Chiang Mai 2009, s. 123.
polityce Chin wobec Birmy, por. D. I. Steinberg, H. Fan, Modern China-Myanmar Relations.
Dilemmas of Mutual Dependence, Copenhagen 2012, s. 158–192, na niej, podobnie jak na pracy
D. Steinberga, Burma..., opiera³em siê przy opisie tych relacji.
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Chin poprzez wyjœcie na Ocean Indyjski), a ponadto Birma ma najwiêksze w Azji Po³udniowo-Wschodniej i dziesi¹te na œwiecie rezerwy
gazu, jest równie¿ bogata w ropê, których g³odna energii gospodarka
chiñska szuka na ca³ym œwiecie. A poza tym by³a œwietnym miejscem
zbytu dla tanich, niechcianych gdzie indziej towarów.
W ten sposób ruszy³a chiñska lawina. Poczynaj¹c od 1988 r., Chiny
uzyska³y dominuj¹c¹ pozycjê nad Irawadi, bo zaspokaja³y potrzebê
SLORC posiadania „broni, pieniêdzy i przyjació³”35. Birmañska gospodarka sta³a siê uzale¿niona od Chin w stopniu bezprecedensowym
w historii. W roku 2011, w którym zaczê³a siê „odwil¿”, Chiñska Republika Ludowa by³a najwa¿niejszym partnerem handlowym Birmy,
jej inwestycje stanowi³y, wed³ug ró¿nych danych, od 35 do 50 proc.
wszystkich inwestycji zagranicznych w Birmie, a wymiana handlowa przekroczy³a 5 mld USD. Chiny inwestowa³y równie¿ w wielkie
hydroelektrownie w Birmie (m.in. na Saluin), które da³y im tyle energii, ile s³ynna Tama Trzech Prze³omów i kilka razy wiêcej, ni¿ wynosi
roczne zu¿ycie energii w ca³ej Tajlandii.
Od 1988 r. oko³o dwóch milionów Chiñczyków wyemigrowa³o do
Birmy (na 60 mln populacji kraju), co wrêcz zachwia³o równowag¹
demograficzn¹ w Górnej Birmie. Chiñski biznes zdominowa³ gospodarkê nad Irawadi. Traktuj¹c Birmê jako ziemiê pe³n¹ mo¿liwoœci,
szybko wzbogacili siê i przejêli, niczym Indusi za kolonializmu, najwa¿niejsze sektory gospodarki miejskiej. Szczególnie symptomatyczne jest to w Mandalaj – nieformalnej stolicy Górnej Birmy – ochrzczonego mianem Chinatown, a Górn¹ Birmê zaczêto nazywaæ „dolnym
Yunnanem” (baja-Yunnan). Wp³yw chiñski w Birmie (i jego spo³eczny odbiór) najlepiej mo¿na oddaæ przedwojennym polskim has³em:
„nasze ulice, wasze kamienice”.
Drugi najwa¿niejszy s¹siad Birmy, Indie, dokona³ w swojej polityce
zagranicznej wobec „nowej junty” istotnej wolty. Po pocz¹tkowym
wsparciu demokratów, Nowe Delhi mniej wiêcej w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zmieni³o swoj¹ politykê, zorientowawszy siê, ¿e prowadzi ona do niczego. Uœwiadomienie sobie, ¿e podstawy re¿imu s¹
trwa³e, oznacza³o odejœcie od moralistycznej polityki i powrót realiz35

35 D.

Steinberg, Burma..., s. 234.
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mu, co w Indiach, maj¹cych tradycje moralistycznej polityki Gandhiego i Nehru, by³o bolesne dla wielu. Delhi szybko zrozumia³o
jednak, ¿e porozumienie z junt¹ jest kluczowe dla w³asnych interesów.
Przyk³adem niech bêdzie kwestia antyrz¹dowych powstañ ludów
(np. Naga) w pó³nocno-wschodnich Indiach, a przede wszystkim
wzrastaj¹ca rola Pekinu, zagra¿aj¹ca bezpoœrednio interesom indyjskim. Miêdzy innymi po to, by zrównowa¿yæ wp³ywy Chin, Indie
zainicjowa³y politykê „patrzenia na Wschód”, której celem mia³ byæ
wzrost handlu z Birm¹ oraz innymi krajami regionu. Mimo to indyjskie zaanga¿owanie w Birmie pozosta³o bladym cieniem chiñskiego.
Trzecim najwa¿niejszym pañstwem dla Birmy by³a Tajlandia. Oba
te pañstwa od wieków ¿y³y ze sob¹ jak przys³owiowy pies z kotem,
albo – jak pisa³ Bertil Lintner – „Polska z Rosj¹”36. W czasie „ery Ne
Wina” Tajowie wspierali partyzantki mniejszoœci etnicznych, g³ównie
Karenów, by stanowi³y one bufor miêdzy nimi a Birm¹. Wraz ze
zmierzchem tych ostatnich, interesy siê jednak zmieni³y i Bangkok
przyj¹³ postawê: „¿adnych marzeñ, Karenowie”. Otwieraj¹ca siê Birma
stanowi³a intratny rynek kusz¹cy licznych biznesmenów tajskich. Tajlandia, maj¹ca ambicje bycia lokalnym hegemonem, nie mog³a z niego zrezygnowaæ. Poza tym Bangkok mia³ œwiadomoœæ realiów i wola³
dobrze ¿yæ ze swym arcywrogiem, tym bardziej ¿e podskórnie siê go
ba³. Najwa¿niejszym elementem wspó³pracy Bangkoku z Rangunem
(Naypyidaw) by³a energetyka. Ruszy³a budowa tam, a przede wszystkim gazoci¹gów Yadana (najwiêksza inwestycja zagraniczna w Birmie) czy Yetagun, biegn¹cych z Zatoki Martaban do Tajlandii i zasilaj¹cych g³odn¹ energii tajsk¹ gospodarkê, i to mimo protestów œrodowiskowych i kosztów spo³ecznych z nimi zwi¹zanych. Szczególnie
Yadana jest tutaj s³awna, bowiem podczas jej budowy masowo wysiedlano licznych mieszkañców (g³ównie z mniejszoœci etnicznych), a decyduj¹ce udzia³y maj¹ w niej, obok firm tajskich i birmañskich, koncerny amerykañskie (Unocal) i francuskie (Total). To tyle w kwestii
praw cz³owieka.
Polityka Bangkoku nigdy do koñca nie by³a jednak jednoznaczna:
sama Tajlandia udziela³a, chocia¿ niechêtnie, schronienia uchodŸcom
36

36 B.

Lintenr, Burma in Revolt. Opium and Insurgency Since 1948, Bangkok 1999, s. 145.
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birmañskim i bêd¹c krajem proamerykañskim, nie mog³a sobie ca³kowicie pozwoliæ na pe³n¹ wspó³pracê z re¿imem. To rozdarcie by³o najlepiej widoczne w sytuacjach takich kryzysów, jak w 1999 r., gdy birmañscy opozycjoniœci si³¹ zajêli ambasadê Birmy w Bangkoku. Tajowie porozumieli siê z nimi i w zamian za uwolnienie placówki, przetransportowali ich na tereny opanowane przez antyrz¹dowych partyzantów. Taka postawa doprowadzi³a genera³ów birmañskich do sza³u:
nagle okaza³o siê, ¿e tajscy rybacy szkodz¹ birmañskiemu œrodowisku
i musz¹ opuœciæ kraj, a granica tajsko-birmañska jest nieszczelna i sprzyja przemytowi – trzeba j¹ wiêc zamkn¹æ. Genera³owie wiedzieli, ¿e na
za³amaniu siê wymiany handlowej miêdzy krajem biednym (lecz o samowystarczalnym re¿imie) a bogatym, w razie konfliktu zawsze wiêcej
straci ten drugi, i tak sta³o siê w tym przypadku. Pod naciskiem krêgów biznesowych minister spraw zagranicznych Tajlandii musia³ udaæ
siê do Canossy, tzn. Rangunu, i ju¿ nastêpnego dnia okaza³o siê, ¿e
przemyt zosta³ opanowany i granica znów jest otwarta. Tajowie zrozumieli lekcjê: gdy rok póŸniej, w styczniu 2000 r. sekciarska kareñska
grupa o nazwie „Armia Boga”, dowodzona przez dwóch dwunastolatków (Johnny i Luther Htoo), wierz¹cych, ¿e maj¹ cudowne moce,
zdoby³a szpital w Ratchanaburi, bior¹c zak³adników, wojsko tajskie od
razu przepuœci³o szturm i odbi³o placówkê, ku uznaniu re¿imu birmañskiego, który pochwali³ ich „w³aœciw¹ postawê”.
Kolejnym istotnym krajem dla Birmy by³ Singapur. Nazywany
czasem „agentem handlowym re¿imu birmañskiego”, œwietnie wyszed³ na izolacji Birmy. To w singapurskich bankach swoje konta
mieli birmañscy genera³owie i to tutaj „zmieniano metki” artyku³ów
objêtych sankcjami (np. kamieni szlachetnych), które nastêpnie odsprzedawano w œwiat jako „made in Singapore”. Ponadto Singapur
dostarcza³ juncie sprzêtu wojskowego (m.in. wywiadowczego, s³u¿¹cego do lepszej inwigilacji spo³eczeñstwa) i by³ jednym z najwiêkszych inwestorów zagranicznych, miêdzy innymi w bran¿y hotelarskiej i komunikacyjnej. Jednak nowoczesnym, oœwieconym despotom
z Singapuru, pokroju Lee Kuan Yew i jego nastêpców, genera³owie
birmañscy sprawiali problem wizerunkowy.
Podobnie rzecz siê mia³a z Malezj¹, która ongiœ by³a bardzo przychylna cz³onkowstwu Birmy w ASEAN, lecz póŸniej, na skutek po300
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gr¹¿ania siê Birmy w szowinistycznej pu³apce, po¿a³owa³a tego i sugerowa³a nawet wykluczenie jej z organizacji. Indonezja a¿ do 1998 r.
mia³a doskona³e relacje z bratni¹ junt¹ birmañsk¹, a birmañscy genera³owie stawiali sobie D¿akartê za wzorowy przyk³ad. Ten jednak sta³
siê antyprzyk³adem, gdy rewolta studencka obali³a Suharto w 1998 r.
Indonezja zosta³a na cenzurowanym, relacje miêdzy oboma krajami
poprawi³y siê dopiero po wyborze na prezydenta S.B. Yudhoyono
w roku 2004, by³o nie by³o – genera³a.
Birmê, mimo protestów Zachodu i apeli Aung San Suu Kyi, przyjêto do ASEAN w 1997 r. na szczycie w Kuala Lumpur, ³¹cz¹c to
Karykatura relacji ASEAN –
Birma

z przyjêciem Kambod¿y i Laosu, by os³abiæ negatywny wydŸwiêk.
Jednak z czasem udzia³ Birmy stawa³ siê coraz wiêkszym brzemieniem dla ASEAN. Nieustanne maltretowanie w³asnego spo³eczeñstwa
przez re¿im wp³ywa³o Ÿle na image ASEAN, ale Stowarzyszenie nie
mia³o pomys³u na politykê wobec Birmy.
Wyj¹tkowe, jeœli chodzi o Birmê, by³o miejsce Japonii. Kraj Kwitn¹cej Wiœni mia³ zawsze szczególny stosunek do Birmy, bêd¹cy mieszank¹ fascynacji, poczucia buddyjskiej wiêzi, wspó³czucia oraz ¿alu
za wojenne winy, które to uczucia najlepiej wyra¿a ksi¹¿ka (potem
film) Birmañska harfa – na lata zdominowa³a ona powszechny obraz
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Birmy w Japonii, w stopniu mniej wiêcej takim, jaki Szogun Jamesa
Clavella uczyni³ z wizerunkiem Japonii na Zachodzie.
Japonia przez lata by³a najwiêkszym dawc¹ pomocy rozwojowej dla
Birmy i de facto utrzyma³a re¿im Ne Wina przy ¿yciu. Od 1988 r.
rozpocz¹³ siê jednak najwa¿niejszy dylemat polityki japoñskiej wobec
Birmy, który japoñski badacz Eiichi Hoshino nazwa³ wyborem miêdzy
polityk¹ „dotlenienia” a „uduszenia” re¿imu: w tym ujêciu Stany Zjednoczone wybra³y drogê numer dwa (ale re¿im wy¿y³). Tokio próbowa³o przekonaæ re¿im do zmiany postawy wobec opozycji, oferuj¹c
zwiêkszone inwestycje i pomoc rozwojow¹37. Czasami to dzia³a³o, jak
w 1995 r., gdy dziêki Japonii Aung San Suu Kyi wysz³a na wolnoœæ –
jednak zawsze tylko na krótk¹ metê. Rz¹d japoñski by³ zreszt¹ rozdarty miêdzy lobby biznesmenów, spiesz¹ce siê wykorzystaæ otwieraj¹c¹ siê Birmê i argumentuj¹cych, ¿e Japonia straci swoj¹ szczególn¹ pozycjê nad Irawadi, jeœli siê wycofa, a „doktryn¹ Kaifu”, czyli –
w skrócie – uzale¿nieniem pomocy od postêpów w przestrzeganiu
praw cz³owieka i rozwoju wolnego rynku. Za tym drugim optowa³o
japoñskie spo³eczeñstwo, wspieraj¹ce ASSK, jak równie¿ globalny
patron Japonii – Stany Zjednoczone, nie¿ycz¹ce sobie nadmiernie
intensywnych kontaktów z junt¹. W efekcie japoñska polityka charakteryzowa³a siê pó³œrodkami – Tokio by³a „za a nawet przeciw”,
utrzymuj¹c wsparcie rozwojowe i inwestycje i wznosz¹c siê na wy¿yny
ekwilibrystyki dyplomatycznej (takim by³o np. twierdzenie, ¿e remont
lotniska w Rangunie przez japoñskie firmy to element „pomocy humanitarnej”, niezbêdnej, gdy¿ terminal by³ stary i w razie katastrofy
wiele ludzi mog³oby zgin¹æ). Ale nigdy nie przekroczy³o to poziomu
œredniego – dla Tokio œwiadomoœæ, ¿e wielki amerykañski brat patrzy
i mo¿e pogroziæ palcem, by³a zbyt du¿a, by zaryzykowaæ rozgniewanie
go w drugorzêdnym jednak dla japoñskich interesów miejscu na œwiecie. Dopiero „odwil¿ polityczna” sprawi, ¿e „japoñska tama” pêknie.
W Birmie inwestowa³a równie¿ w znacz¹cym stopniu Korea Po³udniowa, nigdy niechc¹ca byæ gorsz¹ od Japonii. Seul wspiera³ Birmê
pomoc¹ rozwojow¹ i inwestycjami (ponad 100 mln USD), kupuj¹c od
37
37 E. Hoshino, Economic Sanctions against Myanmar and the Japan-U.S.Alliance, [w:] D.. Steinberg,
Burma..., s. 244.
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junty gaz i sprzedaj¹c samochody. Dobre relacje z Seulem nie przeszkadza³y Rangunowi (Naypyidaw) zacieœniaæ stosunków z Phenianem, z którym oficjalnie przywrócono relacje w 2007 r. Birma by³a
zatem jednym z niewielu krajów na œwiecie, posiadaj¹cym dobre stosunki z oboma Koreami. Junta kupowa³a od Phenianu broñ, a pó³nocnokoreañscy specjaliœci mieli budowaæ dla re¿imu schrony i tunele oraz braæ udzia³ w powstawaniu pierwszej elektrowni j¹drowej,
co zaalarmowa³o œwiat zachodni. Wydaje siê, ¿e Birma próbowa³a
pójœæ drog¹ Korei Pó³nocnej, która dziêki uzyskaniu broni j¹drowej
mog³a uniezale¿niæ siê od œwiata – szanta¿uj¹c go – i skutecznie obroRelacje birmañsko-pó³nocnokoreañskie wzbudza³y alarm
œwiata zachodniego

niæ suwerennoœæ re¿imu. Jednak genera³om birmañskim, w przeciwieñstwie do pó³nocnokoreañskich, nie uda³o siê to. Nie mieli na to
a¿ takich œrodków, byli zbyt nieudolni i niekompetentni oraz – jakkolwiek by to szokuj¹co zabrzmia³o – zbyt ma³o brutalni wobec w³asnego
spo³eczeñstwa. Mimo represji i przeœladowañ, jakie junta zafundowa³a
swojemu narodowi, szeroko opisywanych na kartach tej ksi¹¿ki, nale¿y zawsze pamiêtaæ, ¿e ich skala by³a nieporównywalna do pó³nocnokoreañskiej.
Jednak w sprawie uzyskania technologii j¹drowych Birma zwróci³a
siê przede wszystkim do Rosji. Moskwa robi³a w Birmie to, co umie
najlepiej w Azji, czyli sprzedawa³a broñ (myœliwce i œmig³owce). Ponadto szkoli³a armiê birmañsk¹ i s³u¿y³a jej wsparciem miêdzynarodowym: wspólnie z Chinami w 2007 r. zawetowa³a w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ rezolucjê potêpiaj¹c¹ juntê, jednak w przeciwieñstwie
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do Pekinu, nie uzyska³a za to zbyt wielu namacalnych korzyœci. Za
takie trudno bowiem uznaæ znacz¹cy wzrost rosyjskiej turystyki do
Birmy.
Rozpad Komunistycznej Partii Birmy (1989)
i porozumienia o wstrzymaniu ognia38
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ roku 1989 by³ rozpad Komunistycznej Partii Birmy. Przez lata najtrudniejszy przeciwnik rz¹du,
CPB, z czasem coraz bardziej s³ab³a. Maoistyczne kierownictwo nie
rozumia³o swoich podw³adnych, w przewa¿aj¹cej mierze rekrutuj¹cych
siê z niepiœmiennych mniejszoœci etnicznych z odleg³ych terenów górskich, dla których „ezoteryczne dyskusje komunistów o pseudoniepodleg³oœci, imperializmie i biurokratycznym kapitalizmie” nie mia³y
egzystencjonalnego znaczenia39. Mniejszoœci, w tym g³ównie Wa, rekrutowa³y siê do szeregów CPB po prostu dlatego, ¿e by³ to dla nich
sposób walki z rz¹dem centralnym, którego nie znosi³y bez wzglêdu
na polityczne pogl¹dy. W koñcu mia³y serdecznie doœæ instrumentalnego wykorzystywania przez starzej¹ce siê kierownictwo, które –
z typowo komunistyczn¹ pogard¹ dla ¿ycia ludzkiego – u¿ywa³o ich
od dwudziestu lat do ataków „ludzkich fal”, co powodowa³o ogromne
straty ponoszone na rzecz abstrakcyjnej idei.
Dezercje i bunty zaczê³y siê 12 marca 1989 r. od Kokangu, a¿
12 kwietnia nast¹pi³ kolejny bunt – tym razem oddzia³ów Wa, które
cztery dni póŸniej zaatakowa³y kwaterê g³ówn¹ partii w Panghsang, zdobywaj¹c radio, sk³ady broni i rozpoczynaj¹c totaln¹ destrukcjê wszystkiego, co zwi¹zane by³o z parti¹ komunistyczn¹. Widok pó³dzikich
wojowników Wa – których komunizm mia³ przecie¿ wyzwoliæ z okowów feudalizmu – niszcz¹cych portrety Marksa, Lenina, Stalina czy
Mao, musia³ mieæ w sobie nie mniej dziejowego symbolizmu ni¿ upadek pomnika Dzier¿yñskiego w Warszawie. To by³ cios œmiertelny dla
CPB. Komunistyczna Partia Birmy przesta³a istnieæ. By³ to pierwszy
38

na temat kwestii etnicznej, por.: M. Lubina, Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia
etniczna we wspó³czesnej Birmie (1948–2013), Kraków 2014, Ten rozdzia³ jest skrótem szerzej tam
omawianych w¹tków.
39
39 M. Smith, Burma..., s. 364.
38 Wiêcej
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w historii œwiata przyk³ad, gdy partia komunistyczna zosta³a zniszczona od œrodka przez w³asnych cz³onków.
Jak mo¿na siê by³o domyœlaæ, zbuntowane jednostki szybko podzieli³y siê i pok³óci³y wzd³u¿ linii etnicznych. G³ównym beneficjentem rozpadu CPB sta³a siê armijna SLORC, która szybko wykorzysta³a
tê nadarzaj¹c¹ siê okazjê. Najpierw Aung Gyi (który powróci³ na stronê armii), a nastêpnie Khin Nyunt rozpoczêli negocjacje z przywódcami roz³amowców, które doprowadzi³y do podpisania serii porozumieñ o wstrzymaniu ognia, bêd¹cych wielkim sukcesem rz¹du. Przynios³y one nieoczekiwany prze³om w kwestii etnicznej i okaza³y siê
trwalsze ni¿ niejeden rozejm.
Nowy sk³ad junty mia³ teraz groŸnego przeciwnika wewnêtrznego,
jakim by³a NLD i ruch demokratyczny, który zagra¿a³ istnieniu re¿imu w stopniu znacznie wiêkszym ni¿ podzielone oddzia³y zbrojne
mniejszoœci. W obliczu zagro¿enia dokonano wyboru i postanowiono
porozumieæ siê z partyzantkami mniejszoœci. To siê uda³o i pozostaje
ironi¹ losu, ¿e mniej wiêcej w tym momencie, gdy ca³e spo³eczeñstwo
birmañskie wystêpowa³o przeciwko w³adzy armii, partyzanci, którzy
z ni¹ od dekad walczyli, poszli na ugodê. Jednak¿e przywódcy mniejszoœci, bez wzglêdu na ich sympatie, które bez w¹tpienia lokowa³y siê
po stronie NLD, uznali zgodnie z myœleniem azjatyckim, ¿e lepiej
negocjowaæ z tym, kto ma w³adzê, ni¿ z tym, kto ma racjê.
Khin Nyunt, który osobiœcie nadzorowa³ negocjacje z oddzia³ami
mniejszoœci, lataj¹c do nich helikopterem i dogaduj¹c siê z przywódcami partyzantek „na gêbê”, co w warunkach azjatyckiej personifikacji
w³adzy daje podstawê trwalsz¹ od dziesi¹tek umów. Porozumienia –
których pe³na liczba wynios³a w koñcu dwadzieœcia cztery40, mia³y byæ
sposobem armii na zyskanie na czasie, ale okaza³y siê trwalsze ni¿
niejeden traktat pokojowy (choæ niestety nie wszêdzie przetrwa³y).
Zakoñczy³y one walki na terenach Pao (1994), Kaczinów (1994), Monów (1995), Arakañczyków (1997) oraz na znacznej czêœci innych
terenów etnicznych kraju, daj¹c wiêkszoœci mieszkaj¹cych tam ludzi
40

40 Zwyk³o

siê, za Taylorem, podawaæ liczbê siedemnaœcie. Z moich obliczeñ wszak wynika, ¿e by³o
ich dwadzieœcia cztery. Kwestiê tê dok³adnie omawiam w monografii Birma: centrum kontra peryferie..., s. 201–211, 299–303.
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nieznany od pó³ wieku a bezcenny pokój. Porozumienia nie dawa³y
mniejszoœciom ¿adnych praw ani politycznej autonomii, lecz pozwala³y im zachowaæ broñ oraz utrzymaæ kontrolê i zarz¹d gospodarczy
nad swoimi terytoriami do czasu napisania nowej konstytucji. De facto
wiêc, w zamian za wyrzeczenie siê secesji i uznanie rz¹du, porozumienia da³y kontrolê nad obszarami do r¹k przywódców mniejszoœci,
co z kolei sprawia³o, ¿e ci nie ryzykowali wystêpowania przeciw juncie.
Wa¿niejszy by³ wszak¿e kij. SLORC od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zyskawszy nowe mo¿liwoœci finansowe, rozpoczê³a gruntown¹ rozbudowê armii. Nadwy¿ki natychmiast wydano na wzmocnienie
Wojownik ludu Wa, najsilniejszego ugrupowania powsta³ego po rozpadzie Komunistycznej Partii Birmy

armii, która podwoi³a sw¹ liczebnoœæ z 180 tys. w 1988 r. do oko³o
400 tys. w roku 1996 i otrzyma³a nowe uzbrojenie: samoloty, statki, czo³gi. Uzyska³a tak¿e wreszcie œrodki, dziêki którym mog³a siê
wzmocniæ, co pozwoli³o jej pokonaæ b¹dŸ zmusiæ do rozejmów prawie
wszystkie ugrupowania mniejszoœci etnicznych.
To sk³ania³o czêœæ powstañców (jak np. Kaczinów z KIA w 1994 r.)
do przyjmowania porozumieñ o zawieszeniu broni, co z kolei os³abia³o
ich si³y i oznacza³o de facto koniec Zjednoczonego Frontu NDF. Efek306
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ty by³y wyraŸnie – z dawnych dziesi¹tków tysiêcy oddzia³ów powstañczych, na pocz¹tku XXI w. pozosta³o kilka tysiêcy. Przynios³o to tê
korzyœæ, ¿e w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych rz¹d centralny uzyska³
nominaln¹ kontrolê nad prawie ca³ym terytorium kraju, wojna domowa przygas³a, a w Birmie na wiêkszoœci obszarów po raz pierwszy od
pó³ wieku zagoœci³ (kruchy) pokój.
Karenowie z KNU, podobnie jak kilka pomniejszych organizacji,
odmówili podpisania porozumieñ, mimo prób negocjacji z rz¹dem.
Nie bêd¹c w stanie zdobyæ ich stolicy, Manerplaw, junta zastosowa³a
skuteczn¹ taktykê „dziel i rz¹dŸ”. Doprowadzi³a do zdrady czêœci budPrzywódcy Demokratycznego Sojuszu Birmy (DAB),
na czele z Bo Mya (w œrodku), charyzmatycznym przywódc¹ Karenów, i Brang
Sengiem (po lewej) w roku
1988. Utworzenie DAB by³o
ostatnim sukcesem Zjednoczonego Frontu (NDF)

dyjskich Karenów, którzy kwestionowali przywództwo chrzeœcijan
i utworzyli Demokratyczn¹ Armiê Karenów-Buddystów (DKBA) w grudniu 1994 r. Ona w³aœnie sprzymierzy³a siê z tatmadaw i dostarczaj¹c
jej informacji wywiadowczych, umo¿liwi³a zajêcie Manerplaw 26 stycznia
1995 r. Upadek Manerplaw – którego nazwa znaczy³a „pole zwyciêstwa” – by³ najbardziej symboliczn¹ ilustracj¹ klêski kareñskiej sprawy.
Ruch kareñski, ongiœ kontroluj¹cy znaczn¹ czêœæ pogranicza i bêd¹cy w stanie utworzyæ w³asne parapañstwo ze strukturami administracyjnymi, teraz zamieni³ siê w desperack¹ partyzantkê w d¿ungli,
walcz¹c¹ o przetrwanie. W wyniku dzia³añ armii w pañstwie zwi¹zkowym Karen jedna trzecia mieszkañców zosta³a przesiedlona (licz¹c od
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pocz¹tku wojny domowej), a nadzieja na niepodleg³oœæ sta³a siê bardziej odleg³a ni¿ kiedykolwiek. Jednak¿e Karenowie, niczym pewien
œrodkowoeuropejski naród, mimo œwiadomoœci nieuchronnej klêski,
beznadziei prowadzenia dalszej walki, roz³amu w szeregach i zdrady
dotychczasowych protektorów, walczyli dalej. W latach dwutysiêcznych ongiœ potê¿na KNU stawa³a siê cieniem samej siebie, licz¹c
oko³o 2 tys. ¿o³nierzy i maj¹c coraz smutniejsz¹ œwiadomoœæ koñca
marzeñ o Kawthoolei.
Podobn¹ taktykê kija i marchewki junta zastosowa³a w pañstwie
Szan. Odkurzono dawny schemat KKY (milicji prorz¹dowej); w zamian za rozejmy junta pozwoli³a tym armiom na swobodny handel
narkotykami oraz legalizacjê ich interesów na terenie ca³ej Birmy.
Chocia¿ sytuacja na p³askowy¿u Szan zasadniczo siê poprawi³a i na
wielu jego obszarach zagoœci³ pokój, to walki wci¹¿ trwa³y – zmieni³y
tylko swój charakter – a tradycyjne zagmatwanie politycznej sytuacji
w pañstwie szanowskim utrzyma³o siê. Na skutek podpisania przez
czêœæ ugrupowañ porozumieñ o wstrzymaniu ognia, a przez czêœæ nie,
dochodzi³o do sytuacji, w której niektóre wci¹¿ walcz¹ce oddzia³y
u¿ywa³y insygniów tych drugich. Dowódcy tatmadaw skar¿yli siê, ¿e
nie zawsze wiedz¹, kto ich atakuje – i reagowali na to, stosuj¹c odpowiedzialnoœæ zbiorow¹.
Generalnie jednak, nie tylko na pó³nocy, mniejszoœci pozbawione
zagro¿enia ze strony junty kierowa³y swoj¹ aktywnoœæ w stronê ekonomiczn¹. A to z kolei zazwyczaj oznacza³o skupienie siê na przynosz¹cym najszybsze zyski handlu narkotykami (w pewnym momencie
w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych Birma sta³a siê najwiêkszym eksporterem opium na œwiecie). Jak to zgrabnie uj¹³ Smith, „granica
miêdzy tym, co legalne, a tym, co nielegalne, by³a p³ynna”41. Ze wspomnianych interesów utrzymywali siê wszyscy – armia, ugrupowania
mniejszoœci, a przede wszystkim miêdzynarodowi poœrednicy, zbieraj¹cy gros zysków ze wzglêdu na niemo¿noœæ normalnego funkcjonowania Birmy w gospodarce œwiatowej na skutek sankcji.
W ten oto sposób, klasycznie azjatyckim pragmatyzmem, kijem
i marchewk¹, a czasem ³apówk¹ i obietnic¹ intratnego handlu opium,
41

41 M.

Smith, State of Strife: the Dynamics of Ethnic Conflict in Burma, Singapore 2007, s. 42.
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osi¹gniêto to, czego nie uda³o siê wczeœniej przez czterdzieœci lat – i to
z dala od telewizyjnych kamer i w sposób prawie niezauwa¿ony przez
Zachód. Porozumienia tworzone z uknut¹ póŸniej formu³¹: „pokój przez
rozwój”, przynios³y Birmie coœ bezcennego: w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych walki praktycznie usta³y, przynosz¹c milionom ludzi na
wy¿ynach poczucie bezpieczeñstwa – jakkolwiek chwiejne i niekompletne, to nieznane im w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Generalnie rzecz bior¹c,
porozumienia by³y wielkim sukcesem przede wszystkim rz¹du – mo¿na je uznaæ za najwiêksze osi¹gniêcie polityczne „nowej junty”.
Obecnie zaœ, po dwudziestoleciu „nowej junty”, armia tak naprawdê pokona³a partyzantki mniejszoœci etnicznych – czy to broni¹, czy
to uk³adem. Niektóre z nich wci¹¿ walcz¹ na pograniczu, ale ich
sprawa jest beznadziejna. Jak pisze Andrew Selth, „armia birmañska
jest obecnie najsilniejsza w ca³ej nowo¿ytnej historii Birmy”42. Zwiêkszona si³a armii pozwoli³a re¿imowi narzuciæ swoj¹ wolê krajowi
w sposób do tej pory niespotykany. Wiêksza si³a tatmadaw po³¹czona
z umiejêtnym dogadaniem siê z czêœci¹ partyzantów w ramach porozumieñ o wstrzymaniu ognia oznacza, ¿e w³adza rz¹du centralnego
roztacza siê na terytorium najwiêkszym od uzyskania niepodleg³oœci,
a mo¿na wrêcz spekulowaæ, ¿e wiêkszym ni¿ za kolonializmu (gdy¿
tam na peryferiach by³a ona czysto symboliczna). Patrz¹c z perspektywy pañstwa birmañskiego, to ogromne osi¹gniêcie. Jake Sherman
posun¹³ siê nawet do przyrównania porozumieñ o wstrzymaniu ognia
do historycznego wzoru tworzenia siê pañstw, polegaj¹cego na w³¹czaniu obszarów peryferyjnych poprzez mieszankê œrodków przymusu i wspó³pracy43.
Niestety, ten wielki sukces zosta³ ca³kowicie niezauwa¿ony na
Zachodzie. Ta obojêtnoœæ mia³a fatalny wp³yw na sytuacjê wewn¹trz
samej junty, wzmacniaj¹c w niej ¿ywio³ przeciwny reformom i ustêpstwom (Than Shwe, Maung Aye), a os³abiaj¹c pragmatycznego Khin
Nyunta. Ogólne zlodowacenie re¿imu, postêpuj¹ce od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, a wyraŸne w XXI w. (szczególnie po 2003 r.) prze³o¿y
42

42 A. Selth, The Burmese Armed Forces Next Century: Continuity Or Change?, Canberra ANU,Workig

Paper no 338/1999, s. 11.
43

43 J. Sherman, Burma: Lessons From the Cease-Fires, [w:] The Political Economy of Armed Conflicts:

Beyond Greed and Grievance, pod red. Karen Ballantine, Jake Sherman, Boulder 2003, s. 225–255.

309

Birma

siê na „przykrêcenie œruby” mniejszoœciom i zintensyfikowanie polityki birmanizacji. W odpowiedzi na ni¹ niektóre ugrupowania zerwa³y
porozumienia (np. Armia Narodowa Pañstwa Szan – SSNA – w 2005 r.
czy KIO w 2011 r.), jednak ponowne siêgniêcie za broñ by³o przyk³adem desperacji. W XXI w. armia birmañska sta³a siê ju¿ przeciwnikiem
zbyt silnym dla partyzantów. Brutalna taktyka armii, która dziêki mo¿liwoœciom finansowym i porozumieniom o wstrzymaniu ognia uzyska³a kontrolê nad prawie ca³ym krajem, mia³a fatalne nastêpstwa dla
ludnoœci cywilnej na terenach, gdzie nie podpisano porozumieñ. Nie mog³y jej ju¿ obroniæ partyzantki, operuj¹ce teraz tylko w najbardziej niedostêpnych miejscach i walcz¹ce o przetrwanie. To oznacza³o, ¿e dla
cywilów z mniejszoœci pozostawa³ wybór: „¿ycie w ciszy” albo emigracja. Na tê ostatni¹ zdecydowa³y siê setki tysiêcy Karenów, Szanów,
Karenni czy Rohingya, zape³niaj¹c obozy w Tajlandii i Bangladeszu
i powoduj¹c jeden z najwiêkszych kryzysów humanitarnych w regionie.
Wszystkie strony konfliktu zdawa³y sobie sprawê z jednego faktu
– o którym jednak nikt nie mówi³ g³oœno – a mianowicie, ¿e armia
birmañska de facto wygra³a wojnê domow¹ z mniejszoœciami, toczon¹
od 1948 r. Chocia¿ nikt nie og³osi³ jej zakoñczenia, a walki gdzieniegdzie trwaj¹ po dzisiejszy dzieñ (Kaczinowie), to dotycz¹ one g³êbokich
peryferii i nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na pañstwo. Przed wci¹¿ walcz¹cym ugrupowaniom mniejszoœci stoi dylemat: albo porozumieæ siê
z armi¹ na jej warunkach (i tak zrobi³a wiêkszoœæ, nolens volens przyjmuj¹c birmañsk¹ dominacjê), albo kontynuowaæ prawie beznadziejn¹ walkê. Bez wzglêdu jednak na to, co wybior¹, prawda jest taka, ¿e
to tatmadaw wysz³a zwyciêsko z wojny domowej. Inn¹ spraw¹ pozostaje fakt, w jaki sposób to uczyni³a – brutalny, bezwzglêdny, a momentami zbrodniczy. Lecz nie ma to znaczenia: nie tylko w Birmie
zwyciêzców siê nie s¹dzi i to oni w³aœnie pisz¹ historiê.
Nieustaj¹cy pat. Junta i NLD (1990–2000)
Od momentu nieuznania wyników wyborów z 1990 r. birmañska
polityka wewnêtrzna wesz³a w fazê cyklicznych aresztowañ i uwolnieñ Aung San Suu Kyi, nieudanych prób negocjacji, ci¹g³ego odkrêcania i przykrêcania œruby przez re¿im. Do tego pojedynku w³¹czy³
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siê Zachód z na³o¿onymi na Birmê sankcjami. Re¿im trwa³, wspierany
przez azjatyckich s¹siadów, Suu Kyi siedzia³a w areszcie domowym
b¹dŸ by³a izolowana, kraj sta³ w miejscu, a spo³eczeñstwo biednia³o.
W zasadzie nic siê nie zmienia³o, a¿ do 2004 r., w którym dosz³o do
istotnych zmian w kierownictwie junty, doprowadzaj¹c do jeszcze
wiêkszego zlodowacenia.
Najwiêkszym wyzwaniem dla SLORC od pocz¹tku by³a Aung San
Suu Kyi. SLORC ima³a siê ró¿nych sposobów, aby pomniejszyæ jej
znaczenie w polityce . Próbowano zniszczyæ jej wizerunek. Khin Nyunt
wznosi³ siê na wy¿yny manipulacji godne „Erystyki” Schopenhauera,
zarzucaj¹c spo³eczeñstwu „kult jednostki”, instruuj¹c, ¿e „patriotyczny
Birmañczyk nie powinien traciæ czasu na w¹ski kult jednostki”, oraz
oskar¿aj¹c ASSK, ¿e „chce uczyniæ z Birmy drugi Liban”. Odwo³ywa³
siê równie¿ do „zdrowych tradycji narodu”, przywo³uj¹c piêtnastowieczny tekst, mówi¹cy o tym, ¿e „gdy przywódc¹ jest kobieta, kraj
czeka zniszczenie” i wyci¹ga³ z tego logiczny wniosek, ¿e jeœli dojdzie
ona do w³adzy, „kraj zostanie zrujnowany”. Kwestionowano jej prawo
do w³adzy, podaj¹c ksenofobiczny argument, ¿e jest ¿on¹ obcokrajowca, co j¹ dyskwalifikuje (Saw Maung uzasadniaj¹c to stanowisko,
przywo³a³ przyk³ad Edwarda VIII i pani Simpson)44. Gdy to nie pomaga³o, chwytano siê bardziej dosadnych metod, próbuj¹c wi¹zaæ
ASSK z obcymi interesami, nazywaj¹c j¹ „pani¹ Aris”, puszczaj¹c w TV
przeœmiewczy program, w którym Suu Kyi przedstawiana by³a jako
pozbawiona przednich zêbów stara wiedŸma, i wyzywaj¹c j¹ w mistyczno-knajacki sposób, tak jak w artykule podpisanym przez Suu Naing
Thu („zwyciêzca Suu Kyi”): „niczym wiedŸmy, duchy i upiory s³ysz¹ce
recytacjê egzorcyzmów, destrukcjoniœci w kraju poc¹ siê i boj¹, gdy¿
s¹ bezsilni na wieœæ o tym, ¿e Mjanma dochodzi do poziomu innych
pañstw azjatyckich. Id¹ wiêc do swoich zagranicznych mistrzów voodoo, by us³yszeæ mantry, które pozwol¹ im ¿yæ dalej ich z³ym ¿yciem”45. Lecz wszelkie egzorcyzmy junty nie pomaga³y: naród wci¹¿
kocha³ Suu Kyi, choæ by³ bezsilny, by cokolwiek zrobiæ.
44

44 Khin

Nyunt równie¿ chêtnie u¿ywa³ argumentu o dyskwalifikacji Suu Kyi ze wzglêdu na jej
ma³¿eñstwo z obcokrajowcem do czasu, a¿ jego w³asny syn poœlubi³ Singapurkê. Khin Nyunt zosta³
zmuszony do publicznego wyparcia siê go. „Wozi³ wilk razy kilka, powieŸli i wilka”.
45
45 Cyt. za: D. Steinberg, Burma..., s. 77, pozosta³e przyk³ady równie¿ stamt¹d.
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Znacznie lepiej juncie posz³o w walce z NLD. Ci nieliczni na wolnoœci nie wiedzieli co robiæ, jak kontynuowaæ walkê, a re¿im krok po
kroku systematycznie eliminowa³ opozycjê. Podobnie zneutralizowano studentów. Na ka¿dy ich protest junta odpowiedzia³a, zamykaj¹c
uczelnie od kilku do kilkanastu miesiêcy i wprowadzaj¹c nowy system nauki, redukuj¹cy kursy roczne do 3–4-miesiêcznych, ³¹cz¹cy
uczelnie i wyrzucaj¹cy kampusy na przedmieœcia. To skutecznie podkopa³o zdolnoœci organizacyjne studentów, jak równie¿ – jeszcze skuteczniej – i tak ju¿ dramatycznie niski poziom nauki. Ma³o komu
zale¿a³o na uzyskaniu bezwartoœciowego w sumie dyplomu i studenci
Szko³a birmañska

wybierali krótkoterminowe kursy dyplomowe albo migracjê za granicê, o co w³aœnie chodzi³o re¿imowi. Birma sta³a siê nieoczekiwanym
ponurym potwierdzeniem ¿artobliwego bon motu Oscara Wilde’a:
„niczego, co przydatne w ¿yciu, cz³owiek nie nauczy siê w szkole”.
Równie umiejêtnie junta stosowa³a taktykê opóŸniania przekazania
w³adzy, czyni¹c to wedle zasady „na œwiête nigdy”. SLORC og³osi³a
Komisjê Zwo³uj¹c¹ Zgromadzenie Narodowe na 2 paŸdziernika 1992 r.
Nim do niego dosz³o, junta zaczê³a, stosuj¹c ró¿ne kruczki, anulowaæ
mandaty poszczególnych cz³onków NLD. Gdy Zgromadzenie Narodowe zebra³o siê na krótko w styczniu 1993 r. z 702 delegatami, tylko
99 z nich pochodzi³o z wyborów – resztê mianowa³a SLORC. NLD
wziê³a udzia³, ale potem zbojkotowa³a obrady bêd¹ce w du¿ej mierze
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fars¹. Wtedy zosta³a wyrzucona ze Zgromadzenia, a obrady zawieszono na 8 lat.
10 czerwca 1995 r. nieoczekiwanie wypuszczono Aung San Suu
Kyi. Swoj¹ rolê najprawdopodobniej odegra³ tu zakulisowy lobbing
japoñski. Suu Kyi od pocz¹tku jednak zaczê³a organizowaæ codzienne
(póŸniej cotygodniowe) spotkania przed swoim domem przy ul. Uniwersyteckiej 54, które stawa³y siê czymœ w rodzaju publicznych wieców. By³ to kawa³ek wolnej Birmy w zniewolonej Mjanmie: ludzie
przychodzili na spotkania, podczas których Suu Kyi, Tin U, Kyi Maung
(równie¿ wypuszczeni) mówili o demokracji, spo³eczeñstwie obywatelDom Aung San Suu Kyi
przy ul. Uniwersyteckiej 54
w Rangunie, w którym
spêdzi³a ponad 15 lat
w areszcie domowym

skim, prawach cz³owieka, a tak¿e o tysi¹cach codziennych spraw,
które mo¿na zmieniæ. Jej popularnoœæ ros³a, a NLD odradza³a siê.
Wszystko to irytowa³o re¿im, który próbowa³ uniemo¿liwiaæ te spotkania, jak równie¿ uprzykrza³ maksymalnie ¿ycie dzia³aczom NLD.
W listopadzie 1997 r., nieoczekiwanie dla wszystkich, SLORC zmieni³a nazwê. Od teraz sta³a siê Pañstwow¹ Rad¹ Pokoju i Rozwoju
(SPDC). Brak przejrzystoœci – co stanowi cechê immanentn¹ birmañskiego procesu podejmowania decyzji – sprawia, ¿e nie sposób podaæ
ostatecznego powodu tej zmiany. Mo¿liwe, i¿ sami genera³owie zorientowali siê, ¿e nazwa SLORC brzmi fatalnie, „niczym z filmów Bonda”. By poprawiæ swój z³y wizerunek na Zachodzie, re¿im wynaj¹³ za
400 tys. USD rocznie Jacksona Baina, waszyngtoñskiego PR-owca,
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który mia³ „nauczyæ media”, jak przedstawiaæ sytuacjê w Birmie, ale
nawet on im nie pomóg³46.
Nast¹pi³y wszak¿e wa¿niejsze zmiany. Z oryginalnych cz³onków
Rady pozosta³o tylko czterech. Pozbyto siê ca³kowicie skorumpowanych, nawet jak na realia junty birmañskiej, ministrów handlu
rolnictwa oraz turystyki. Przede wszystkim jednak przemianowanie
re¿imu na SPDC by³o przyk³adem próby powstrzymania regionalnego
warlordyzmu: prowincjonalni dowódcy armii, otrzymawszy od SLORC
pe³niê w³adzy nad swoimi terenami, zaczêli zachowywaæ siê jak udzielni ksi¹¿êta, op³ywaj¹c w bogactwa i gnuœniej¹c. W ramach reformy
otrzymali „kopniaka w górê” – zostali mianowani na ministerialne
stanowiska, ich miejsce zaœ zajêli m³odsi oficerowie (wkrótce zaczêli
zachowywaæ siê podobnie, rz¹dz¹c prowincjami jak satrapowie i bêd¹c realnymi ich w³odarzami). Logiczny wydaje siê argument, ¿e
najwa¿niejszym elementem wewnêtrznych przetasowañ by³y ambicje
osobiste, rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿ sieci patron–klient, albo konkurencja biznesowa. W ka¿dym razie SPDC umocni³a w³adzê czterech najwa¿niejszych genera³ów: Than Shwe, Khin Nyunta, Maung Aye oraz
Tin Oo47. Ten ostatni zgin¹³ w wypadku lotniczym w 2001 r., co sprawi³o, ¿e pozostali utworzyli triumwirat. Œmieræ Tin Oo sta³a siê okazj¹
do kolejnych przetasowañ: siedmiu genera³ów i ministrów zwolniono
za zawsze aktualne zarzuty korupcji, a piêciu zmuszono „dla ich dobra” do przejœcia na emeryturê. Kolejne czystki nast¹pi³y w 2002 r.,
gdy nieoczekiwanie aresztowano rodzinê do¿ywaj¹cego swych dni Ne
Wina (m.in. jego wp³ywow¹ córkê Sandar), a tak¿e czterech genera³ów i wielu zwi¹zanych z nimi oficerów. Przetasowania trwa³y do wrzeœnia, a w ich ramach samego Ne Wina posadzono do aresztu domowego, gdzie wkrótce zmar³. Wszystkie te ruchu nale¿y rozpatrywaæ
jako element zakulisowych rozgrywek o w³adzê miêdzy cz³onkami
46

46 J.

Bain nie by³ pierwszy ani ostatni. Junta birmañska wynajmowa³a licznych speców od wizerunku,
w tym tak s³awnych jak Edward Kloberg, który skompletowa³ prawdziw¹ „dru¿ynê A” dyktatorów,
którym s³u¿y³ (Ceausescu, Mobutu Sese Seko, Saddam Hussein czy Samuel Doe z Liberii), ale nawet
on nic nie wskóra³ z image’em junty. Nastêpcy równie¿ polegli na tym odcinku, co sk³ania do naiwnej
nadziei, ¿e mo¿e jednak nie wszystko w polityce jest kwesti¹ PR-u.
47
47 Nie nale¿y go myliæ z Tin Oo – szefem wywiadu za Ne Wina oraz Tin U (Oo), najbli¿szym
wspó³pracownikiem Aung San Suu Kyi. Wspomniany genera³ Tin Oo to jeszcze jedna zupe³nie inna
osoba o tym samym nazwisku. Z powodu swej œmierci pojawia siê on w tej ksi¹¿ce tylko incydentalnie.
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wspomnianego triumwiratu: Than Shwe, Khin Nyunt, Maung Aye
i wspieraj¹cymi ich poplecznikami.
Konflikty miêdzy nimi nie dotyczy³y wszak¿e stosunku do NLD.
Tu panowa³ pe³ny konsensus, ró¿niono siê jedynie taktyk¹. Khin Nyunt
by³ za szykanowaniem i przeszkadzaniem w dzia³alnoœci i tymczasowym aresztowaniem dzia³aczy NLD, co w warunkach junty birmañskiej uznaæ nale¿y za podejœcie liberalne. Dla odmiany genera³ Than
Shwe forsowa³ si³owe rozwi¹zania, jak na przyk³ad fizyczne ataki ze
strony „aktywu robotniczego”. Najwa¿niejszym elementem tej taktyki
by³o powstanie Zwi¹zkowej Organizacji Solidarnoœci i Rozwoju (USDA)
w roku 1993. Podstawowym celem powo³ania USDA by³a chêæ stworzenia powszechnej organizacji masowej, wspieraj¹cej re¿im. W ca³ym kraju „zachêcano” do wstêpowania i biada temu, kto odmawia³ –
urzêdnicy tracili pracê, nauczyciele wylatywali ze szkó³ i uczelni, a lekarze ze szpitali. Takimi oto administracyjnymi sposobami USDP
zdoby³a kilka milionów cz³onków. By³ to przyk³ad budowania masowego wsparcia spo³ecznego dla junty – USDA by³a u¿ywana przede
wszystkim w walce, dodajmy eufemistycznie, ma³o eleganckiej z NLD
i Aung San Suu Kyi (tej ostatniej kilkukrotnie obiecywano „eksterminacjê”, a przynajmniej raz rzeczywiœcie spróbowano tego dokonaæ).
Mia³o to stwarzaæ pozory, ¿e to spo³eczeñstwo, a nie re¿im jest przeciwko NLD, nikogo jednak nie zdo³ano przekonaæ.
Koñcówka dekady to intensyfikacja konfliktu miêdzy junt¹ a NLD.
Ta ostatnia zorganizowa³a 27 maja 1998 r. zjazd, na którym og³oszono,
¿e jeœli junta nie zwo³a parlamentu, to NLD zrobi to sama. W odpowiedzi aresztowano wielu cz³onków partii opozycyjnej, zamykano biura w terenie, a dzia³aczy zastraszano i zmuszano do rezygnacji z cz³onkowstwa. W rezultacie z 485 pos³ów wybranych w wyborach 1990 r.,
w 1999 cz³onkami NLD pozosta³o tylko 183. Skutecznie te¿ przeszkadzano w kontaktach miêdzy NLD a partiami mniejszoœci etnicznych.
Sam¹ Suu Kyi trzymano de facto w „areszcie miejskim”, nie pozwalaj¹c
jej podró¿owaæ poza Rangunem. Jedyn¹ w miarê skuteczn¹ broni¹
samej Suu Kyi by³y apele miêdzynarodowe o wprowadzenie sankcji
przeciwko Birmie. Powo³ywa³a siê ona na powszechne ³amanie praw
cz³owieka przez rz¹d wojskowy – i w tej kwestii mia³a bezdyskusyjn¹ racjê (na przyk³ad Amnesty International oskar¿y³a tatmadaw
o zbrodnie przeciwko ludzkoœci).
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„¯yj¹c w ciszy”. Obraz spo³eczeñstwa birmañskiego
pod rz¹dami armii
Podczas gdy trwa³y rz¹dy tatmadaw, a „wierchuszka armijna” pogr¹¿a³a siê w mentalnoœci oblê¿onej twierdzy, Zachód wygodnie zapomnia³ o Birmie. Wewn¹trz kraju trwa³ pat miêdzy wojskiem a opozycj¹. Lata mija³y, a spo³eczeñstwo biednia³o i trwa³o w tym, co Christina Fink nazwa³a „¿yj¹c¹ cisz¹”48. Z jej pracy wy³ania siê obraz spo³eczeñstwa upodlonego i zmuszonego do milczenia.
Ludzie stracili nadziejê na zmianê, bali siê armii i w obliczu narastaj¹cej biedy skupiali siê na przetrwaniu. Dominowa³o trwanie w imiê
Stacja kolejowa w pañstwie
Szan. Na wielu obszarach
kraju kolej wci¹¿ jest jedynym œrodkiem ³¹cz¹cym je
ze œwiatem

zasady ye laik, nga laik, czyli „gdzie p³ynie pr¹d, tam i ryba musi” („idŸ
z pr¹dem”). Chocia¿ ludzie kibicowali opozycji, to bali siê ryzykowaæ
w imiê szczytnych celów – i zniechêcali tych, którzy to robili. Spo³eczeñstwo „¿y³o w k³amstwie” – Christyna Fink odwo³uje siê tutaj do
pojêcia, którego autorstwo przypisuje Václavovi Havlovi49. Dla wiêk48

Fink, Living Silence in Burma. Surviving under Military Role, Chiang Mai 2009, s. 114–246.
Niniejszy podrozdzia³ jest napisany na podstawie tej pracy, uznawanej s³usznie za najlepszy obraz
spo³eczeñstwa birmañskiego pod rz¹dami junty. Wszystkie cytaty pochodz¹ z tej pracy, chyba ¿e
zaznaczono inaczej.
49
49 Co jest nieprawd¹, bo pierwszy wymyœli³ to So³¿enicyn, który w 1974 r. napisa³ esej ¯yj bez k³amstwa.
Havel powtórzy³ to zdanie w eseju Si³a bezsilnych w 1978 r. W zasadzie chodzi o to samo, ale Fink –
48 Ch.
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szoœci idea³y idea³ami, ale ¿yæ trzeba by³o. Birmañskie powiedzenie
mówi nebo, nyasa, co znaczy „dziœ mo¿emy myœleæ tylko o wieczornym posi³ku”.
Najgorsz¹ sytuacjê mieli jednak ch³opi, zmuszani do wykonywania pracy przymusowej. Najczêœciej chodzi³o o budowê dróg, mostów, linii kolejowych, tam, jak równie¿ budowê i utrzymanie obozów
wojskowych. Nieustaj¹ce wiejskie subotniki przybra³y wrêcz charakter epidemii. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych problem ten sta³ siê
g³oœny, gdy Miêdzynarodowa Konfederacja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych oszacowa³a liczbê ludnoœci zmuszon¹ do pracy przymusoPos¹g nata. Kult natów, czyli „duchów miejsc”, to pierwotna religia
birmañska, która po³¹czy³a siê z
buddyzmem. Natom nale¿y sk³adaæ
ofiary, w przeciwnym razie uprzykrzaj¹ ¿ycie

jak przysta³o na wiêkszoœæ badaczy zachodnich – niezbyt orientuje siê w zawi³oœciach wschodnioeuropejskich i podobnie jak ca³a masa zachodnich badaczy zakochanych w Havlu nie wie, ¿e poza
nim istniej¹ inni teoretycy systemów autorytarnych i totalitarnych. Tymczasem przy ca³ym szacunku
do Havla w³aœnie rzeczywistoœæ radziecka, opisywana przez So³¿enicyna, bardziej ni¿ czechos³owacka,
pasowa³a do birmañskiej, gdy¿ nie wystêpowa³ w nim element obcy, zaborczy, jaki posiada³ komunizm
w Europie Œrodkowej. Zamordyzm birmañski, podobnie jak radziecki, by³ rodzimego chowu.
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wej na 800 tys. (!). Z kolei Œwiatowa Organizacja Pracy uzna³a dzia³alnoœæ re¿imu za „wspó³czesn¹ odmianê niewolnictwa” i w bezprecedensowym kroku zawiesi³a cz³onkowstwo Birmy w Organizacji. Jeszcze gorsze by³o zmuszanie ch³opów do s³u¿by w charakterze tragarzy,
a nawet saperów (dotyczy³o to g³ównie mniejszoœci etnicznych). Te
wszystkie dzia³ania mia³y fatalny wp³yw na wioski, prowadzi³y do
depopulacji i masowej migracji ch³opów, g³ównie do Tajlandii i Indii.
Wszystko to wykszta³ci³o w spo³eczeñstwie postawê „¿ycia w ciszy”. Mo¿na sobie by³o pozwoliæ jedynie na szept. O to w³aœnie chodzi³o re¿imowi, by zmusiæ spo³eczeñstwo do milczenia, wedle zasady
„armia rozkazuje, naród wykonuje”. Re¿im strywializowa³ obywateli,
traktuj¹c ich jak dzieci, niewiedz¹ce nic o œwiecie i maj¹ce pos³usznie
wykonywaæ polecenia starszych. W³adza z definicji zawsze wiedzia³a,
co jest lepsze dla obywateli.
Stosunek zwyk³ych ludzi do armii chyba najlepiej, bo przyk³adem odwo³uj¹cym siê do birmañskiej kultury, odda³ jeden z rozmówców Fink, który przyrówna³ tatmadaw i jej komórki wywiadowcze do
natów. Podobnie jak naty wojsko birmañskie jest z³e z natury, trzeba
mu ci¹gle okazywaæ respekt, strach i ug³askiwaæ je podarkami, bo
inaczej mog¹ siê pojawiæ i zrobiæ z ¿ycia piek³o.
Rz¹dy junty trwa³y, nic siê nie zmienia³o, a co pewien czas pojawia³a siê nadzieja, ¿e bêdzie lepiej. Tymczasem by³o gorzej. Wraz
z nowym wiekiem Birma wesz³a w jeszcze mroczniejszy okres rz¹dów junty, personifikowany postaci¹ genera³a Than Shwe, który uzyska³ dominuj¹cy wp³yw na kierowanie pañstwem.
„Birmañski Klaudiusz”. Rz¹dy genera³a Than Shwe
(1992–2011)
Nad pierwsz¹ dekad¹ XXI w. w Birmie unosi siê z³owrogi cieñ
cz³owieka zwanego „najmniej znanym dyktatorem œwiata”. Genera³
Than Shwe, którego nikt nie traktowa³ jako powa¿nego pretendenta
do w³adzy, ku zaskoczeniu wszystkich by³ w stanie nie tylko pokonaæ
i podporz¹dkowaæ sobie swoich konkurentów, ale i uzyskaæ dominuj¹cy wp³yw na rz¹dy w pañstwie, zmieniaj¹c tym samym charakter
w³adania junty z kolegialnego na jednoosobowy. W drugiej po³owie
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dekady jego w³adza sta³a siê niepodzielna, a on sam zas³yn¹³ z fanaberii przypominaj¹cych najwiêksze ekscesy królów birmañskich.
Than Shwe zaczyna³ swoj¹ drogê ¿yciow¹ jako pocztowiec50, lecz
szybko wst¹pi³ do armii, która sta³a siê ca³ym jego ¿yciem. Przeszed³
w niej wszystkie szczeble, od szeregowca do genera³a, by³ jej typowym
produktem i dziêki niej sta³ siê w koñcu – jak pisze Benedict Rogers,
autor jego jedynej (i kontrowersyjnej) biografii, „najmniej znanym
dyktatorem œwiata”51. Nie wyró¿nia³ siê. By³ bezbarwny, cichy, skromny i bezwzglêdnie lojalny. Stanowi³ uosobienie przeciêtnoœci. Awansowa³ stopniowo w hierarchii, gdy¿ nie stanowi³ dla nikogo zagro¿enia.
Uwa¿ano go – delikatnie ujmuj¹c – za ma³o lotnego, nudnego biurokratê, a jego armijna ksywa „buldog” mówi³a wszystko. By³ w powszechnej opinii czymœ w rodzaju armijnego odpowiednika naszego
„bmw”: bierny, mierny, ale wierny. W taki oto sposób doszed³ na sam
szczyt, a gdy ju¿ na nim by³, ku powszechnemu zaskoczeniu okaza³o
siê, ¿e jest jednostk¹ silniejsz¹, bezwzglêdniejsz¹ i okrutniejsz¹ od
wielu swoich kolegów. Wtedy jednak by³o ju¿ za póŸno: Than Shwe
skonsolidowa³ i umocni³ w³adzê, staj¹c siê niepodzielnym w³adc¹ Birmy. Tym samym mo¿na go okreœliæ mianem „birmañskiego Klaudiusza”, bo podobnie jak ten rzymski cesarz, w drodze na szczyt „gra³
g³upka” i zdo³a³ oszukaæ otoczenie, a gdy ju¿ zdoby³ w³adzê, podobnie
jak Klaudiusz (ten realny, a nie wyidealizowany z powieœci Gravesa)
sta³ siê okrutnym tyranem.
Do œcis³ego kierownictwa armii wszed³ po zamachu stanu SLORC.
Than Shwe – idealny potakiwacz i bezbarwny armijny biurokrata –
pasowa³ wszystkim, bo nikt nie traktowa³ go powa¿nie (sam Khin
Nyunt za nim lobbowa³, czego srogo po¿a³uje szesnaœcie lat póŸniej).
Sytuacja powtórzy³a siê w 1992 r., gdy kierownictwo postanowi³o odsun¹æ coraz bardziej niepoczytalnego Saw Maunga. Powszechnie my50

50 Podobnie

jak Ne Win. Widaæ w Birmie bycie pocztowcem – niczym elektrykiem w pewnym
œrodkowoeuropejskim pañstwie – to najlepszy pocz¹tek kariery politycznej.
51 B. Rogers, Than Shwe. Umasking Burma’s Tyrant, Chiang Mai 2000, s. 60–123. Jest to wyj¹tkowo
nierówna ksi¹¿ka, w której autor zebra³ mnóstwo ciekawego materia³u (ten podrozdzia³ jest oparty na
informacjach z tej ksi¹¿ki, choæ nie na jej wnioskach; korzysta³em równie¿ z serii Dyktatorzy Aung
Zawa publikowanej na Irrawaddy). Niestety, Rogersowi pomyli³a siê rola badacza z t¹ dzia³acza (co
jest zreszt¹ przypad³oœci¹ czêst¹ wœród prodemokratycznych publicystów): ksi¹¿ka jest œwietnym
przyk³adem typowego prodemokratycznego zideologizowania, charakterystycznego dla du¿ej czêœci
publicystów zachodnich.
51
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œlano o nim, ¿e bêdzie przywódc¹ tymczasowym, s³abym i daj¹cym siê
³atwo manipulowaæ. Tymczasem od pocz¹tku zacz¹³ konsolidowaæ
swoj¹ w³adzê, opieraj¹c siê na w³asnych sieciach patrona¿u (jednym
z jego najbli¿szych wspó³pracowników by³ od pocz¹tku Thein Sein,
o czym warto pamiêtaæ). Zosta³ równie¿ zaakceptowany przez Ne
Wina, który ongiœ pogardliwie mówi³ o nim, ¿e „nale¿y nauczyæ go jeœæ
no¿em i widelcem”, teraz zaœ da³ mu swój imprimatur, nie przypuszczaj¹c, i¿ wyhodowa³ sobie ¿mijê na w³asnej piersi. Than Shwe w roku
2002 uwiêzi Ne Wina i ca³¹ jego rodzinê, czyni¹c najwa¿niejszy krok
ku pe³nej w³adzy.
Przywódcy SLORC wizytuj¹ pagodê. Na pierwszym
planie (pod parasolem) gen.
Than Shwe

Than Shwe umocni³ sw¹ w³adzê w momencie powo³ania SPDC, nie
mianuj¹c ¿adnego zastêpcy, co œwiadczy³o o s³abn¹cej pozycji Khin
Nyunta, niezdolnego do rzucenia mu wyzwania (jego pozycja s³ab³a
wraz z malej¹cym wp³ywem jego mentora – Ne Wina). Szef wywiadu
by³ coraz bardziej nielubiany: by³ on „z innej bajki” ni¿ jego polowi
koledzy, odró¿nia³ siê od nich starannym wykszta³ceniem, znajomoœci¹ jêzyków obcych i obyciem w œwiecie. By³ czymœ w rodzaju intelektualisty w tatmadaw (jeœli to nie oksymoron?), przewy¿sza³ swoich
polowych kolegów szerokoœci¹ horyzontów i œwiadomoœci¹ realiów52.
52
52 Wiele lat póŸniej, po jego upadku, autorowi tej ksi¹¿ki zdarza³o siê wielokrotnie rozmawiaæ z Birmañczykami o Khin Nyuncie. Zaskakuj¹ca by³a dobra opinia o nim. Owszem by³ okrutny i to bardzo –
podkreœlano – ale w przeciwieñstwie do swoich prymitywnych kolegów u w³adzy, jemu o coœ chodzi³o.
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Oczywiœcie pod wzglêdem moralnym niewiele siê od nich odró¿nia³,
junta birmañska dzieli³a siê na policjantów z³ych (jak Khin Nyunt)
i bardzo z³ych (Than Shwe, Maung Aye).
Than Shwe zacz¹³ umiejêtnie rozgrywaæ konflikt miêdzy Khin
Nyuntem a si³ami l¹dowymi, na których czele postawi³ swojego protegowanego, gen. Maung Aye, znanego powszechnie zarówno z umiejêtnoœci bojowych, jak i alkoholizmu (oraz okrucieñstwa, ale ta cecha
sta³a siê w przypadku junty birmañskiej nieod³¹czn¹ i tak oczywist¹,
¿e powinna byæ rozumiana sama przez siê). Symbolem s³abn¹cego
wp³ywu Khin Nyunta i rosn¹cego Than Shwe by³a intensyfikacja rePlakat ASSK

presji przeciwko NLD i Aung San Suu Kyi. Liberalizacja i dogadanie
siê z NLD by³o na rêkê skrzyd³u Khin Nyunta (oczywiœcie – porozumienie na warunkach armii), z kolei twardog³owi chcieli ukrêciæ ³eb
ca³emu procesowi.
Noblistkê w 2000 r. ponownie zamkniêto w areszcie domowym,
ale wypuszczono j¹ z niego w 2002 r., zniesiono równie¿ wobec niej
zakaz opuszczania Rangunu. Wydaje siê, ¿e armia ponownie nie doceni³a popularnoœci Suu Kyi. Zaczê³a ona jeŸdziæ po ca³ym kraju,
wszêdzie wzbudzaj¹c ogromny entuzjazm i gromadz¹c t³umy, które
chcia³y j¹ zobaczyæ. To rozwœcieczy³o Than Shwe. „Starszy genera³”
– jak by³ tytu³owany przywódca junty – mia³ ponoæ osobiœcie nienawidziæ Suu Kyi. Z jego inspiracji dosz³o do jedynej udokumento321
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wanej próby zabójstwa noblistki, tzw. masakry w Depayin (30 maja
2003).
Wtedy to t³um uzbrojonych i agresywnych aktywistów USDA zaatakowa³ konwój noblistki, zabijaj¹c i ciê¿ko bij¹c wielu cz³onków
NLD. Suu Kyi prawdopodobnie uniknê³a œmierci tylko dlatego, ¿e
kierowca w ostatniej chwili odjecha³ i uciek³ konwojowi. Szczegó³y
zamachu nie s¹ znane po dzisiejszy dzieñ, a z braku dokumentów
i ogólnie braku transparentnoœci podejmowania decyzji politycznych
na birmañskim Olimpie nie sposób dociec, jak by³o. Spokojnie mo¿na
przyj¹æ, ¿e zamach zosta³ zatwierdzony przez Than Shwe (co poœrednio przyzna³ póŸniej on sam), ale w¹tpliwoœci budzi fakt, ¿e ASSK nie
zosta³a zabita. Albo wiêc by³ to wyj¹tkowo nieudolnie przeprowadzony
zamach (co jest mo¿liwe – junta by³a tak nieudolnym rz¹dem, ¿e
nawet zamachu nie potrafi³a skutecznie przeprowadziæ), albo celem
jego nie by³o zabicie ASSK, lecz zastraszenie jej i zdobycie kolejnego
pretekstu do aresztowania lub te¿ skompromitowania Khin Nyunta
i jego frakcji. Jak by³o, trudno orzec, ale faktem jest, ¿e image junty
wyszed³ na tym Ÿle. Ze œwiata posypa³ siê najpierw grad potêpieñ,
a nastêpnie na³o¿ono kolejne sankcje. Do kraju przyby³ specjalny wys³annik ONZ, Razali Ismail, którego zaszokowa³ stan ASSK i który (jak
sam twierdzi) przyczyni³ siê do tego, ¿e po dwóch tygodniach wysz³a
z wiêzienia, zamieniaj¹c je na areszt domowy.
Wraz z jej zamkniêciem posypa³y siê wyroki dla 150 cz³onków
NLD, oskar¿onych o spowodowanie zajœæ, co by³o ob³ud¹ godn¹ najlepszych moskiewskich procesów. Suu Kyi, gdy tylko wyleczy³a siê
z obra¿eñ, zosta³a w lutym 2004 r. zatrzymana w bezterminowym areszcie domowym, podobnie zreszt¹ jak Tin U. To spowodowa³o lawinê
krytyki i na³o¿enie kolejnych sankcji miêdzynarodowych, bêd¹cych
tak naprawdê na rêkê frakcji konserwatywnej w armii, bo uzasadniaj¹cej przykrêcenie œruby. W tym momencie, w sierpniu 2003 r.
junta og³osi³a kolejne zmiany na szczycie. Zdymisjonowano piêciu
ministrów i dwóch wiceministrów, a Khin Nyunt zosta³ mianowany
premierem. Oznacza³o to albo fakt odzyskania wp³ywów przez szefa
wywiadu i chwilowe zwyciêstwo jego opcji pojednawczej, albo by³o
celowym wepchniêciem Khin Nyunta w rolê, z któr¹ wiadomo by³o,
¿e sobie nie poradzi – i przez to ³atwiej bêdzie go usun¹æ.
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Problemem Khin Nyunta by³o to, ¿e w przeciwieñstwie do Maung
Aye i Than Shwe nie móg³ siê opieraæ na lojalnoœci dowódców i strukturze armii, lecz musia³ opieraæ siê na kompromisach i tworzyæ sojusze, by zwiêkszyæ swój wp³yw. By³ w tym dobry, ale przewaga strukturalna Than Shwe i Maung Aye by³a zbyt wielka, a Khin Nyunt zbyt
nielubiany w szeregach armii l¹dowej, by móg³ zagroziæ ich autorytetowi. St¹d te¿ jednym z elementów zwiêkszania jego wp³ywów
by³a polityka zagraniczna Birmy. Khin Nyunt liczy³ na polepszenie
relacji z Zachodem, co da³oby mu mocniejsz¹ pozycjê. St¹d bra³y siê
w³aœnie zakulisowe negocjacje z Aung San Suu Kyi oraz próba poKhin Nyunt, premier Birmy, podczas wizyty w Wietnamie

lepszenia stosunków z USA poprzez domnieman¹ walkê z narkotykami. Obie ta szanse zawiod³y: pierwsza z powodu „masakry w Depayin”, druga z powodu bezkompromisowej postawy administracji
prezydenta Busha, która odrzuci³a zachêty birmañskie.
Khin Nyunt spróbowa³ raz jeszcze, zaraz po nominacji na premiera,
og³aszaj¹c „mapê drogow¹ do demokracji” (uczyni³ to wszak pod presj¹ miêdzynarodow¹), sk³adaj¹c¹ siê z siedmiu kroków: wznowienia
obrad Zgromadzenia Narodowego; implementacji „procesu niezbêdnego do pojawienia siê prawdziwej i zdyscyplinowanej demokracji”;
stworzenia projektu nowej konstytucji; przyjêcia nowej konstytucji
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w referendum; zwo³ania wyborów; powo³ania nowego parlamentu;
zbudowania „nowoczesnego, rozwiniêtego i demokratycznego narodu”53. Kruczkiem by³ fakt, ¿e nie podano ram czasowych tego procesu,
a to oznacza³o, ¿e genera³owie mog¹ do woli przyspieszaæ i zwalniaæ
wprowadzanie „mapy drogowej”, co z upodobaniem czynili.
Próba wznowienia obrad Zgromadzenia Narodowego w maju 2004 r.
nie powiod³a siê – NLD zbojkotowa³a je wskutek odmowy wypuszczenia ASSK z aresztu domowego. Ogó³em plan Khin Nyunta nie
powiód³ siê, a on sam zap³aci³ za to utrat¹ w³adzy. Upadek potê¿nego
szefa wywiadu mia³ miejsce 19 paŸdziernika 2004 r. Przyczyn¹ by³o
przegranie walki z frakcj¹ dowódców polowych gen. Maung Aye.
Stronê tych drugich wzi¹³ ostatecznie Than Shwe, który tym samym
zrezygnowa³ z wygodnej przez lata roli arbitra. W starannie przeprowadzonej czystce aresztowano niestawiaj¹cego oporów Khin Nyunta
oraz wszystkich zwi¹zanych z nim ludzi (m.in. ministra spraw zagranicznych Win Aunga i ambasadorów). Ich miejsce zajêli twardog³owi,
czego najlepszym dowodem by³o przekazanie funkcji premiera Soe
Win, dawnego szefa partii USDA, s³awnego z publicznych deklaracji
o „eksterminacji” Aung San Suu Kyi (Soe Win zmar³ w 2007 r., a jego
miejsce zaj¹³ gen. Thein Sein – jeden z najbli¿szych wspó³pracowników Than Shwe). Sam genera³ otrzyma³ wyrok 44 lat wiêzienia (jego
synowie odpowiednio 51 i 68), zamieniony póŸniej na areszt domowy.
Skazany zosta³ oficjalnie za korupcjê, co jest chyba jednym z niewielu
przestêpstw, których akurat nie pope³ni³, a jeœli nawet, to w porównaniu z reszt¹, dzia³a³ w granicach przyzwoitoœci. Zaraz po zatrzymaniu zosta³ umieszczony w wiêzieniu Insein, w baraku, który ongiœ
nakaza³ zbudowaæ dla Aung San Suu Kyi, co mo¿na uznaæ wrêcz za
filozoficzne podsumowanie jego politycznego ¿yciorysu54.
Than Shwe, po wyeliminowaniu Khin Nyunta, sta³ siê Aba Gyi –
„wielkim ojcem”, niepodzielnym w³adc¹ Birmy. To, co uczyni³ z kra53

53 Mimo groteskowoœci i

wyraŸnego wydŸwiêku propagandowego niektórych fraz warto zwróciæ uwagê,
¿e obecna liberalizacja w Birmie („odwil¿ polityczna”) przebiega w³aœnie wed³ug tego scenariusza.
54
54 ¯ycie dopisa³o do niego jeszcze bardziej nieprawdopodobne zakoñczenie. Khin Nyunt zosta³ wypuszczony w ramach liberalizacji zwi¹zanej z „odwil¿¹ polityczn¹” w styczniu 2012 r., podobno za
wstawiennictwem Aung San Suu Kyi, co dobrze o niej œwiadczy, gdy¿ dowodzi, ¿e nie pamiêta³a mu
wyzwisk i szykan z lat dziewiêædziesi¹tych. Khin Nyunt odszed³ z polityki i za³o¿y³ galeriê artystyczn¹
w Rangunie.
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jem, ponownie przywodzi na myœl uniwersaln¹ maksymê Lorda Actona, która w warunkach birmañskich (i chyba nie tylko) pozostaje
wci¹¿ aktualna: „w³adza absolutna korumpuje absolutnie”. Ostentacja
rodziny Than Shwe by³a s³awna: szastali (publicznymi) pieniêdzmi na
lewo i prawo, udowadniaj¹c, ¿e s¹ godni tego nazwiska („shwe” znaczy po birmañsku „z³oto”). Starszy genera³ w czerwcu 2006 r. wyprawi³ wesele córce wedle znanej zasady „zastaw siê, a postaw siê”,
która jednak w warunkach birmañskich przekroczy³a wszelkie granice przyzwoitoœci – ca³oœæ wesela mia³a kosztowaæ nawet do 50 mln
USD, czyli wed³ug niektórych Ÿróde³ trzy razy wiêcej ni¿ roczne wydatki pañstwa na s³u¿bê zdrowia. Ponoæ Than Shwe móg³ jednak
przebiæ nawet i to wesele, gdy – jak g³osi³a chêtnie powtarzana plotka
– zapragn¹³ kupiæ swemu ukochanemu wnuczkowi zespó³ pi³karski
Manchester United, którego ten by³ fanem. Niestety dla wnuczka,
ponoæ w³adze brytyjskie zablokowa³y ten transfer i popsu³y ten oryginalny prezent urodzinowy.
Podczas gdy armia i Than Shwe bogacili siê, Birma biednia³a.
W czasach rz¹dów Than Shwe trzy czwarte spo³eczeñstwa ¿y³o poni¿ej granicy ubostwa; Birma zajmowa³a 190. miejsce z 191 w rankingu Œwiatowej Organizacji Zdrowia pod wzglêdem opieki zdrowotnej.
W 2007 r. zwyciê¿y³a (ex aequo z Somali¹) w rankingu Transparency
International najbardziej skorumpowanych pañstw œwiata (w 2011 r.
spad³a na trzecie miejsce od koñca). Wszystko to w warunkach strumienia pieniêdzy p³yn¹cego z handlu narkotykami, gazem, rop¹, kamieniami szlachetnymi i energi¹ wodn¹. Birma, posiadaj¹ca wielkie
bogactwa, by³a jednym z najbiedniejszych pañstw œwiata, ale nie dotyczy³o to œcis³ych krêgów armii.
Znakiem rozpoznawczych „starszego genera³a” sta³y siê ekscesy
zwi¹zane z astrologami. Nale¿y jednak pamiêtaæ o przywo³anej w poprzednim rozdziale opinii Andrew Seltha, który opisuj¹c „przes¹dnych
przywódców”, udowodni³, ¿e decyzje astrologów s³u¿¹ tylko przydaniu
sprzyjaj¹cych okolicznoœci implementacji decyzji i tak ju¿ podjêtej.
St¹d te¿ krytyka irracjonalnoœci i dziwactw przywódców birmañskich
czêsto mija siê z celem i s³u¿y jako orê¿ w walce z nimi, maj¹c pokazaæ
ich jako niezrównowa¿onych. Tymczasem decyzje te s¹ przemyœlane,
wyrachowane i skalkulowane. S¹ racjonalne, choæ nie zawsze ta racjo325
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nalnoœæ odpowiada naszemu rozumieniu tego s³owa. Klasycznym przyk³adem takich dzia³añ jest budowa nowej stolicy pañstwa – Naypyidaw
– co sta³o siê dzie³em ¿ycia genera³a Than Shwe.
Przenosz¹c w 2005 r. stolicê kraju, zasiêgniêto rady astrologów
i uczyniono to 6 listopada o 6.37 rano (szóstka to szczêœliwa liczba
genera³a Than Shwe). Ceremonia otwarcia nowej stolicy to z kolei trzy
jedenastki, czyli 11 listopada, 11 ministerstw o 11 rano. Przeniesienie
stolicy to nie tylko numerologia, ale tak¿e astrologia. Than Shwe,
którego nazwisko znaczy po birmañsku „milion z³ota”, mia³ us³yszeæ
w 2005 r. od swojego astrologa, ¿e nadci¹ga katastrofa i „milion z³ota”
Pomnik trzech króli w Naypyidaw

wkrótce zniknie. Przywódca natychmiast podj¹³ decyzjê o przeniesieniu, ogromnym kosztem, stolicy do Naypyidaw. Miliony znik³y
z kasy pañstwa, a Than Shwe oszuka³ los, zachowa³ w³adzê i ocali³
swój maj¹tek.
Budowa nowej stolicy to nie tylko fanaberie orientalnego despoty,
ale strategia g³êboko wpisuj¹ca siê w tradycjê tego kraju. Okultystyczna otoczka mia³a dodaæ przenosinom atmosfery œwiêtoœci, symbolizowaæ dobry omen i przekonaæ g³êboko zabobonne spo³eczeñstwo
o zdeterminowaniu jego losu przez gwiazdy. Than Shwe nie tylko
szanowa³ tradycje, ale efektownie utwierdzi³ w³asn¹ „królewskoœæ”.
Jednak gdy inny z jego astrologów przepowiedzia³ mu, i¿ straci w³a326
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dzê, zosta³ aresztowany, co dobrze udowadnia, i¿ dla Than Shwe
astrologia by³a po prostu kolejnym narzêdziem legitymizacji, a nie
przepowiedni¹, za któr¹ trzeba œlepo pod¹¿aæ. Numerologia z kolei
s³u¿y³a raczej doborowi odpowiednich dat do podjêtych ju¿ decyzji –
tak jak twierdzi³ Selth. Samo Naypyidaw to najlepszy symbol tego, co
armia chcia³a uczyniæ z pañstwem. Nowa stolica Birmy jest bowiem
pomnikiem nacjonalizmu birmañskiego i stanowi najlepsz¹ egzemplifikacjê ideologii armii birmañskiej.
Naypyidaw zosta³a now¹ stolic¹ Birmy 6 listopada 2005 r., choæ
oficjalna inauguracja nast¹pi³a w Dniu Si³ Zbrojnych, 27 marca 2006 r.
Bia³y s³oñ w Naypyidaw

Chocia¿ pocz¹tkowo zmianê stolicy rozumiano g³ównie w kategoriach strategicznych (myœl¹ca paranoicznymi kategoriami junta ba³a
siê amerykañskiej inwazji w stylu Iraku), to czynnik ten straci³ z czasem na znaczeniu, nigdy te¿ nie by³ najwa¿niejszy. Du¿o wa¿niejszy
by³ projekt ideologiczny, jaki siê za tym kry³: Naypyidaw to wiêcej ni¿
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stolica, to nowoczesna wersja in¿ynierii spo³ecznej, wielop³aszczyznowe nation-building oparte na nacjonalizmie birmañskim55.
Junta opuœci³a Rangun, gdy¿ symbolizowa³ dwie niedopuszczalne
dla wojskowych cechy: obce wp³ywy oraz opór spo³eczny. Przeniesiono siê do Naypyidaw le¿¹cego w centrum kraju, w miejscu bêd¹cym
kolebk¹ birmañskoœci i uznawanym od kilkuset lat, wed³ug ludowych
wierzeñ, za œrodek œwiata. Tym samym jest to oczywiste nawi¹zanie
do historii i wzorów kulturowych. Kluczowe jest odwo³anie siê do
przesz³oœci i imitacja modelu w³adzy dawnych królów birmañskich,
co ma budziæ dumê narodow¹ na bazie etnocentryzmu birmañskiego,
a tak¿e symbolizowaæ i legitymizowaæ w³adzê armii. To przemyœlana
polityka imitacji dawnych wzorów królewskich jako elementu integracyjnego. Naypyidaw jest tego kwintesencj¹ – wszak nazwa ta oznacza „królewska stolica”. Dlatego nie mog¹ dziwiæ trzy gigantyczne
pos¹gi, które stanê³y na centralnym placu Naypyidaw, przedstawiaj¹ce królów Anawrahtê, Bayinnaunga i Alaungpayê – twórców trzech
imperiów birmañskich (notabene ka¿dy z nich te¿ zaczyna³ rz¹dy od
zmiany stolicy), ani publiczne oœwiadczenie o odnalezieniu i z³apaniu
trzech bia³ych s³oni56.
Nowe miasto zaprojektowano tak, by siedziba w³adzy by³a oddzielona od spo³eczeñstwa. Urbanistyczny uk³ad Naypyidaw dobrze
wyra¿a cechê w³adzy birmañskiej – jest ni¹ nowoczesna odmiana
Wittfogelowskiego „orientalnego despotyzmu”, którego na dodatek
nawet nie widaæ57.
55

Preecharushh, Naypyidaw. The New Capital of Burma, Bangkok 2009. St¹d pochodzi wiêkszoœæ
podawanych tu informacji (s. 49–89).
56
56 W kulturze birmañskiej (podobnie jak tajskiej czy laotañskiej) bia³y s³oñ by³ zawsze zwierzêciem
œwiêtym, symbolizuj¹cym uniwersalnego w³adcê. Jego pojawienie siê by³o znakomitym znakiem; bia³y
s³oñ by³ gwarantem pokoju, stabilnoœci i dobrobytu w kraju. Oznacza³ te¿ inkarnacjê poprzedniego
króla, co dodawa³o aktualnie panuj¹cemu silnej legitymizacji. Nie przypadkiem wiêc junta powi¹za³a
odkrycie bia³ych s³oni z przenosinami do Naypyidaw. S¹ one obecnie trzymane naprzeciwko g³ównej
pagody Naypyidaw, Uppati Santi. Ich widok w ³añcuchach przywodzi jednak bardziej na myœl
zniewolenie ni¿ królewskoœæ i jest chyba niezamierzonym, freudowskim b³êdem junty.
57
57 Autor tych s³ów podczas swojego czterokrotnego pobytu w Naypyidaw wielokrotnie zderza³ siê
z murem zakazów i nakazów (do dziœ absolutnie zabronione jest m.in. dotarcie do placu ze statuami
trzech króli), jednak – trzeba przyznaæ – Naypyidaw w roku 2013 jest zupe³nie inne ni¿ w 2010. Mimo
wci¹¿ obecnego surrealizmu i pokracznoœci, miasto coraz bardziej zaczyna przypominaæ normalny
organizm miejski, co prawda niezwykle rozrzucony i posiadaj¹cy ogromne iloœci pustej przestrzeni, po
którym poruszaæ siê mo¿na tylko autem (w stylu miast amerykañskich albo jako nieudana wersja
Putrajayi), ale jednak zmierzaj¹cy, choæ z trudem, ku normalnoœci.
55 D.
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Zmiana stolicy bezpoœrednio wi¹za³a siê te¿ z kwesti¹ etniczn¹:
w oczach armii mniejszoœci znajduj¹ siê na peryferiach Birmy, podczas gdy Birmañczycy stanowi¹ centrum, którego rdzeniem jest wojsko. Jest to wizja etnocentryzmu birmañskiego, którego efektem jest
asymilacja mniejszoœci (czyniona zazwyczaj si³¹), czyli birmanizacja.
Podstawowym celem junty jest rozmycie mniejszoœci etnicznych w kulturze birmañskiej, a tym samym wzmocnienie pañstwa. W takim kontekœcie zmiana stolicy jest ruchem strategicznym, zaplanowanym dla
lepszej kontroli i synchronizacji dzia³añ przeciwko armiom powstañczym. Rozmycie mniejszoœci etnicznych w kulturze birmañskiej oznacza w tym ujêciu wzmocnienie pañstwa. Symboliczn¹ manifestacj¹ tej
polityki jest w³aœnie Naypyidaw, bo w spo³eczeñstwach azjatyckich
stolice s¹ czymœ wiêcej ni¿ tylko centrum politycznym, gospodarczym
czy ekonomicznym: stolica to „magiczne centrum kraju”58, ma jednoczeœnie ucieleœniaæ i tworzyæ kraj. Naypyidaw symbolizuje ten wielki
projekt ideologiczny59. I chocia¿ obecnie ma miejsce bezprecedensowa liberalizacja re¿imu, warto pamiêtaæ o wszystkim tym, co wyra¿a
Naypyidaw, gdy¿ wci¹¿ jest to aktualne. Armia bynajmniej nie zrezygnowa³a z tych koncepcji, zmieni³a tylko œrodki.
Od „Szafranowej Rewolucji”
do konstytucji 2008 roku
Kosztowne projekty w stylu Naypyidaw, po³¹czone z trwaj¹cym
fatalnym zarz¹dzaniem i celowymi sankcjami zachodnimi, doprowadzi³y do upadku gospodarki. Te wszystkie cechy siê ze sob¹ zazêbiaj¹,
ale efekt jest ten sam: Birma sta³a w miejscu, a œwiat ucieka³.
Najtrudniejsza sytuacja panowa³a – i panuje – na wsi, gdzie mieszka
oko³o 60 proc. mieszkañców kraju. Chocia¿ rolnictwo w 90. proc. na58
58 U. Gärtner, Nay Pyi Taw – The Reality and Myths of Capitals in Myanmar, [w:] Southeast Asian
Historiography Unravelling the Myths, red. V. Grabowsky, Bangkok 2009, s. 265.
59
59 W ramach odwil¿y politycznej” Rangun od¿y³. Inwestorzy zachodni, tak potrzebni otwieraj¹cemu
siê krajowi, jakoœ nie mieli ochoty na przenosiny do Naypyidaw i woleli Rangun. To spowodowa³o
renesans dawnej stolicy. Dziœ sytuacja wygl¹da tak, ¿e Birma ma de facto dwie stolice: administracyjn¹
(Naypyidaw) i finansow¹ (Rangun). Nie zmienia to faktu, ¿e tak naprawdê reformy w ramach „odwil¿y
birmañskiej” to zmiany taktyczne, podczas gdy koncepcja stoj¹ca za Naypyidaw jest ide¹ strategiczn¹
i kluczow¹ w zrozumieniu wspó³czesnej Birmy.

329

Birma

le¿y do osób prywatnych (lecz ziemia od pocz¹tku niepodleg³oœci
formalnie nale¿y do pañstwa), to dzia³ki s¹ zbyt ma³e, by mog³y wy¿ywiæ ch³opskie rodziny, a produktywnoœæ ziemi niska w porównaniu
do innych pañstw regionu. Brak tanich kredytów, co skutkuje niemo¿noœci¹ nabycia nawozów oraz zwiêkszenia produkcji, utrzymuje fatalny stan status quo. Gospodarka rolna wci¹¿ pozostaje oparta na ry¿u
i uzale¿niona od niego, a równiny Irawadi, Czinduin, Sitan i Saluin
oraz Delta Irawadi stanowi¹ trzon gospodarczy kraju. Ch³opom bez
w¹tpienia ¿yje siê lepiej ni¿ za socjalizmu – nie musz¹ ju¿ sprzedawaæ
pañstwu upraw po okreœlonej cenie i mog¹ hodowaæ, co chc¹ – ale
nadal s¹ biedni, bo na ich po³o¿enie rzutuje ogólna sytuacja gospodarcza pañstwa i dramatyczne niedoinwestowanie wsi.
Fatalna sytuacja gospodarcza doprowadzi³a w koñcu do wybuchu
spo³ecznego. W po³owie sierpnia 2007 r. re¿im nieoczekiwanie og³osi³
ogromn¹ podwy¿kê cen paliwa i gazu. To spowodowa³o wielki wzrost
cen ¿ywnoœci i mia³o fatalny wp³yw na zwyk³ych ludzi. Pierwsze protesty studentów szybko st³umiono, ale z kolejnymi – mnichów – ju¿
sobie tak ³atwo nie poradzono. 5 wrzeœnia policja pobi³a mnichów
w Pakkoku ¿¹daj¹cych anulowania podwy¿ki, co doprowadzi³o do
ogólnokrajowego wybuchu.
Wieœci o tym szokuj¹cym wydarzeniu roznios³y siê po ca³ym kraju. 10 wrzeœnia Wszechbirmañski Sojusz Mnichów (ABMA) og³osi³
swoje powstanie i wyda³ oœwiadczenie wzywaj¹ce re¿im do przeprosin oraz do obni¿ki cen paliwa i innych podstawowych dóbr, wypuszczenia wszystkich wiêŸniów politycznych i rozpoczêcia dialogu
z opozycj¹. Jednoczeœnie postawiono ultimatum, ¿e jeœli junta nie spe³ni tych warunków do 17 wrzeœnia, mnisi przestan¹ przyjmowaæ od
wojskowych ofiary b¹dŸ wykonywaæ dla nich ceremonie religijne.
Godzi³o to w jeden z filarów legitymizuj¹cych rz¹dy junty, a tak¿e
zasadniczo komplikowa³o indywidualn¹ kwestiê kolejnych wcieleñ
genera³ów.
Rz¹d zignorowa³ to ultimatum, nie wierz¹c, ¿e mnisi wyjd¹ masowo
na ulicê. A jednak – poczynaj¹c od 18 wrzeœnia przez najwa¿niejsze
miasta, w tym przede wszystkim Rangun, przetoczy³y siê demonstracje setek tysiêcy duchownych. Mnisi szli w ulewnym deszczu, œpiewaj¹c metta sutta (buddyjska pieœñ o mi³osierdziu), nios¹c religijne
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flagi i czêsto odwracaj¹c miski do góry dnem na znak odmowy przyjmowania darów od wojskowych. Z powodu szafranowej barwy ich
strojów ruch ten nazwano „Szafranow¹ Rewolucj¹”.
Ruch mnichów wywo³a³ poruszenie wœród Birmañczyków: wielu
ludzi by³o wzruszonych tym, ¿e duchowni ujêli siê za ich losem (choæ
by³ on po³¹czony z dol¹ mnisi¹: biednienie spo³eczeñstwa oznacza³o
mniej datków dla samych mnichów) i do³¹czy³o siê do nich. To jeszcze
bardziej zintensyfikowa³o protesty, w których w szczytowym momencie mia³o braæ udzia³ 100 tys. demonstrantów. By³y to najwiêksze
protesty od 1988 r.
„Szafranowa Rewolucja”

21 wrzeœnia ABMA wyda³ oœwiadczenie wzywaj¹ce ludnoœæ do
przy³¹czenia siê w celu obalenia „z³ego re¿imu”. Do prze³omu dosz³o
22 wrzeœnia, gdy t³um mnichów ruszy³ w stronê domu Aung San Suu
Kyi. Policja ich zatrzyma³a, ale potem – podobno z braku rozkazów –
przepuœci³a. Mnisi podeszli pod drzwi rezydencji noblistki, która na
chwilê siê pokaza³a, b³ogos³awi¹c im – i maj¹c ³zy w oczach ze wzruszenia. Obraz ASSK wykonuj¹cej gest wai (b³ogos³awieñstwa) obieg³
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œwiat, podobnie jak sceny z samych demonstracji przemycane przez
aktywistów birmañskich60. Birma znów wróci³a na czo³ówki serwisów
œwiatowych.
Re¿im by³ zaskoczony i oszo³omiony zarówno samym faktem protestów, jak i szybkoœci¹ rozlania siê demonstracji. Zareagowa³ na to
jedynym znanym sobie sposobem: si³¹. 26 wrzeœnia na ulicach miast
pojawi³y siê oddzia³y policji i lon htein (do walki z zamieszkami). Rozpoczê³o siê brutalne rozpêdzanie manifestacji. Mnichów bezlitoœnie
bito pa³kami i wsadzano do policyjnych furgonetek (oficjalnie zginê³o
15 osób, liczba ta jest na pewno wiêksza, przynajmniej o jeden rz¹d
wielkoœci). Nastêpnego dnia oddzia³y wojska przeprowadzi³y równie¿
rajdy na klasztory, aresztuj¹c wszystkich podejrzanych o udzia³ w manifestacjach.
Ofiar¹ t³umienia protestów pad³ miêdzy innymi japoñski dziennikarz Kenji Nagai, zabity z premedytacj¹ w bia³y dzieñ. Junta mia³a
pecha – obraz ¿o³nierza strzelaj¹cego do klêcz¹cego i bezbronnego
Japoñczyka, obieg³ œwiat, podobnie jak i inne obrazy brutalnoœci policji. Œwiat by³ wstrz¹œniêty, na Birmê znów posypa³y siê g³osy potêpienia – i znów by³y one bezskuteczne z powodu poparcia junty
przez Pekin. Implikacje zewnêtrzne by³y dla junty drugorzêdne: przez
dekady nauczy³a siê ona ignorowaæ g³osy z zagranicy i radziæ sobie
z krytyk¹ i sankcjami. Teraz jednak podkopa³a swoj¹ legitymizacjê
wewnêtrzn¹.
Bij¹c mnichów, re¿im przekroczy³ „cienk¹ czerwon¹ liniê”. Wczeœniejsze przestêpstwa armii wobec w³asnego spo³eczeñstwa mo¿na
by³o próbowaæ usprawiedliwiaæ ró¿nicami kulturowymi, brakiem uniwersalnoœci praw cz³owieka itp., itd. Lecz bij¹c mnichów, junta pogwa³ci³a jeden z najwa¿niejszych fundamentów W£ASNEJ kultury.
W birmañskiej tradycji przemoc wobec mnichów jest jednym z najgorszych rodzajów przestêpstw, a strzelanie do nich – nieprawdopodobnym barbarzyñstwem. Re¿im nie tylko okaza³ siê tym samym
nieporównywalnie gorszy od kolonialistów, których obowi¹zywa³y
przynajmniej inne wzory kultury, ale co wa¿niejsze ca³kowicie delegitymizowa³ siê w oczach w³asnego spo³eczeñstwa. Na nic posz³y lata
60

60 Opowiada o tym znakomity film dokumentalny Burma
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fundowania pagód i op³acania hierarchii kleru. Teraz ka¿dy wiedzia³,
¿e junta nie reprezentuje nic poza „nag¹ si³¹”.
Than Shwe jeszcze bardziej skomplikowa³ swoj¹ karmê w maju
2008 r. Wtedy to, 2 maja, w Deltê Irawadi nieoczekiwanie uderzy³
potê¿ny cyklon Nargis. Birma by³a kompletnie nieprzygotowana do
takiej tragedii. To, co nast¹pi³o, mia³o siê okazaæ najwiêksz¹ katastrof¹
naturaln¹ w odnotowanej historii Birmy – zginê³o wed³ug oficjalnej
wersji 138 tys., choæ liczba ofiar mog³a byæ nawet trzy razy wy¿sza
(prawdopodobnie rz¹d przesta³ liczyæ po owych 138 tys.). Jakkolwiek
junta nie ponosi³a winy za nieprzygotowanie – bo uderzenie nast¹pi³o
nagle – to jej zachowanie po cyklonie jest bodaj¿e najlepsz¹ ilustracj¹
ca³kowitej pogardy dla ¿ycia ludzkiego i w³asnego spo³eczeñstwa.
W wyniku Nargis Delta Irawadi zosta³a spustoszona. To by³ prawdziwy przyrodniczy Armagedon: ca³e wsie zniknê³y z powierzchni
ziemi, podobnie jak mosty, drogi czy pola ry¿owe. Krajobrazu po
cyklonie dope³nia³y tysi¹ce zw³ok p³ywaj¹cych w wodzie.
Œwiat od razu zaoferowa³ pomoc, uczyni³y to zarówno rz¹dy pañstw
zachodnich, takie jak Stany Zjednoczopne czy Francja, jak równie¿
ONZ i organizacje pozarz¹dowe. Ponad dwa miliony ludzi dotkniêtych
cyklonem desperacko czeka³o na po¿ywienie, czyst¹ wodê, odzie¿ czy
schronienie. Jednak¿e junta odmówi³a przyjêcia tej pomocy. Mimo
nacisków ONZ, powszechnego potêpienia w œwiecie, a nawet francuskiej propozycji zmuszenia Naypyidaw do przyjêcia pomocy (zablokowanej przez Chiny w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ), genera³ Than
Shwe pozosta³ nieugiêty. Nie odbiera³ telefonów od sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Moona, natomiast 10 maja nakaza³ – jak gdyby
nigdy nic – przeprowadzenie zapowiadanego wczeœniej referendum
konstytucyjnego w ca³ym kraju. Na tereny dotkniête katastrof¹ pojecha³ szesnaœcie dni po tragedii. Re¿imowa prasa poinformowa³a, ¿e
udzieli³ ludziom, którzy stracili dorobek ca³ego ¿ycia, „bezcennych
wskazówek”.
Przez prawie tydzieñ od tragedii re¿im nie wpuszcza³ do kraju
¿adej pomocy. Junta zmiêk³a na skutek presji miêdzynarodowej (m.in.
ASEAN) oraz na skutek reakcji chiñskich w³adz na trzêsienie ziemi
w Syczuanie. Naypyidaw wreszcie zezwoli³o na pomoc, ale pod warunkiem, ¿e bêdzie dystrybuowana przez armiê, co skoñczy³o siê jej
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czêœciowym rozkradniêciem. Dodatkowo re¿im blokowa³ oddolne
próby pomocy ofiarom ze strony Birmañczyków, a kilka tygodni po
cyklonie, gdy poszkodowani otrzymali pierwsz¹ pomoc, zablokowa³
jej dalsz¹ dystrybucjê, uznaj¹c, ¿e ju¿ wystarczy – ludziom nie mo¿e
byæ za dobrze. Nie sposób oszacowaæ dok³adnej liczby ludzi, która
zmar³a na skutek tego celowego zaniechania, ale jest pewne, ¿e rz¹dz¹cy genera³owie – nie tylko Than Shwe, równie¿ jego prawa rêka,
ówczesny premier Thein Sein – s¹ za to odpowiedzialni.
Ta skandaliczna i niepojêta we wspó³czesnym œwiecie postawa jest
zrozumia³a tylko, jeœli spojrzy siê na ni¹ z perspektywy utrzymania
Premier Thein Sein, odpowiedzialny za akcjê ratunkow¹ po przejœciu cyklonu
Nargis. Obecnie jest ulubieñcem Zachodu

w³adzy. Gdyby rz¹d birmañski wpuœci³ pomoc zagraniczn¹, tak jak to
uczyni³ kilka miesiêcy póŸniej rz¹d pakistañski, dotkniêty trzêsieniem
ziemi w Belud¿ystanie w paŸdzierniku 2008 r., to uratowa³by setki
tysiêcy ludzi, ale pokaza³by swoj¹ s³aboœæ. Miejscowi zobaczyliby, ¿e
rz¹d jest bezradny i ¿e to obcy musz¹ pomagaæ. To z kolei by³oby
fatalne dla legitymizacji i pozycji re¿imu – mog³oby zachwiaæ jego
podstawami. Tymczasem, nie wpuszczaj¹c pomocy, rz¹d pozostawi³
ludzi na pastwê losu, zwiêkszaj¹c tylko ich fatalizm: wieœniak birmañski wie, ¿e skoro nadesz³a katastrofa, to widaæ tak byæ musia³o
i nie mo¿na z tym nic zrobiæ. Nie oczekuje wiêc pomocy od rz¹du, bo
ten¿e jest przecie¿ ontologicznie niczym ta katastrofa – jednym z „piêciu plag”, niczego dobrego spodziewaæ siê po nim nie mo¿na. Lecz
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gdyby nagle ktoœ obcy przyby³ i pomóg³, to ludzie mogliby zacz¹æ
zadawaæ pytania – i jeszcze dojœæ do nieprawomyœlnych wniosków.
Nargis pokrzy¿owa³ jednak szyki genera³om w jednej kwestii –
przyæmi³ referendum konstytucyjne. Ono samo mia³o byæ propagandow¹ „ucieczk¹ do przodu” re¿imu po Szafranowej Rewolucji. Zaraz
po jej st³umieniu nieoczekiwanie prace zakoñczy³a Konwencja Narodowa, która nie mog³a tego uczyniæ przez poprzednie szesnaœcie lat.
Nastêpnie utworzono komitet, który mia³ stworzyæ projekt konstytucji, co uczyni³ równie b³yskawicznie – bo w lutym 2008 r. Nastêpnie
rz¹d og³osi³, ¿e w maju odbêdzie siê powszechne referendum. Ruszono z kampani¹ propagandow¹, zachêcaj¹c¹ do g³osowania na „tak”, na
wszelki wypadek przypominaj¹c, ¿e zachêcanie do oddania g³osu na
„nie” oznacza trzy lata wiêzienia (ASSK mówi³a, by g³osowaæ na nie,
ale ona ju¿ by³a w areszcie domowym). Treœci samej konstytucji nie
upubliczniono, bo i po co?
Cyklon popsu³ wszak¿e tê ca³¹ inscenizacjê. W wielu okrêgach
ludzie nie poszli g³osowaæ – g³ównie z apatii i poczucia beznadziei –
w³adza musia³a wiêc to zrobiæ za nich. Wiêkszoœæ ludzi bior¹cych
udzia³ zag³osowa³a rzecz jasna na „tak”, g³ównie dlatego, ¿e ka¿dy
wyborca mia³ obowi¹zek na karcie do g³osowania wpisaæ swój numer identyfikacyjny oraz adres – birmañskie rozumienie wolnoœci
wyboru kolejny raz zadziwi³o œwiat. Wynik by³ ³atwy do przewidzenia:
wed³ug oficjalnych danych zag³osowa³o 99 proc. uprawnionych, z czego 92,4 proc. by³o za.
Sama konstytucja – bêd¹ca trzeci¹ w historii kraju – musi zostaæ
omówiona, gdy¿ nadal obowi¹zuje, o czym warto pamiêtaæ, zachwycaj¹c siê g³êbokoœci¹ zmian w Birmie, zachodz¹cych na skutek „odwil¿y”.
Dokument ten jest d³ugi i skomplikowany. Ma 457 artyku³ów
w 15 rozdzia³ach i 5 poprawkach. Konstytucja zabrania nacjonalizacji
i demonetyzacji – tak na wszelki wypadek. Gwarantuje wolnoœæ religijn¹, „dopóki nie prowadzi ona do konfliktów politycznych” (sic!).
Buddyzm ma „specjalne miejsce w pañstwie”. Gwarantowane s¹ podstawowe prawa obywatelskie, jeœli „nie stoj¹ w sprzecznoœci z bezpieczeñstwem, utrzymaniem prawa i porz¹dku”. System polityczny
Birmy jest w konstytucji nazwany „zdyscyplinowan¹, kwitn¹c¹, auten335
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tyczn¹, wielopartyjn¹ demokracj¹” (ka¿dy z kolejnych przymiotników
jest tu coraz bardziej groteskowy). Pañstwo ma system unitarny,
w³adza jest podzielona miêdzy rz¹d centralny a siedem pañstw zwi¹zkowych (nazwanych od nazw mniejszoœci etnicznych), siedem regionów, terytorium zwi¹zkowe (stolica Naypyidaw), piêæ samorz¹dowych etnicznych stref autonomicznych (Naga, Danu, Pao, Palaung,
Kokang) oraz jeden samorz¹dowy okrêg autonomiczny Wa. Uznanie samorz¹dowych stref administracyjnych jest de fecto form¹ federalizmu – wynikaj¹c¹ bezpoœrednio z ducha porozumieñ o wstrzymaniu ognia (charakterystyczny jest szczególny status Wa), choæ
samo s³owo federalizm jest w armijnym leksykonie politycznym zakazane.
Legislatywê stanowi Zgromadzenie Narodowe/Zwi¹zku (Pyidaungsu Hluttaw) sk³adaj¹ce siê z dwóch Izb: Reprezentantów (Pyithu Hluttaw) licz¹c¹ 440 pos³ów, oraz Narodowoœci (Amyotha Hluttaw) maj¹ca 224 mandaty. Zgromadzenie Narodowe wspólnie wybiera prezydenta, uchwala bud¿et i poprawki do konstytucji. 25 proc. wszystkich
miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, czyli mniejszoœæ blokuj¹ca jakiekolwiek zmiany w konstytucji, jest zarezerwowane dla wojska.
Dla armii zarezerwowano równie¿ ministerstwa obrony, spraw
wewnêtrznych, bezpieczeñstwa i administracji pograniczem. Ma ona
równie¿ fiskaln¹ i administracyjn¹ autonomiê. Tym samym w konstytucji armia zagwarantowa³a sobie administracyjn¹ autonomiê, pozwalaj¹c¹ jej opanowaæ ka¿dy rz¹d cywilny.
Konstytucja przyznaje du¿o w³adzy prezydentowi, bêd¹cemu g³ow¹ pañstwa, tworz¹c z Birmy republikê prezydenck¹. Prezydentem
nie mo¿e zostaæ osoba maj¹ca wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t lat i w jakikolwiek sposób zwi¹zana rodzinnie z obcokrajowcami (ten zapis wprowadzono, by zablokowaæ mo¿liwoœæ kandydatury Aung San Suu Kyi).
Szczególne znaczenie ma rozdzia³ 11, artyku³y 410–422, zgodnie
z którymi prezydent „w odpowiednim momencie” mo¿e og³osiæ stan
wyj¹tkowy i wprowadziæ „porz¹dek wojskowy”, zawieszaj¹c wszystkie
prawa obywatelskie i przekazuj¹c pe³niê uprawnieñ ustawodawczych,
wykonawczych i s¹downiczych na rêce naczelnika si³ zbrojnych kraju.
Konstytucjê mo¿na podsumowaæ jednym s³owem: prawnie ca³a
w³adza zosta³a przekazana w rêce armii. Tym samym, pod wzglêdem
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prawnym usankcjonowane zosta³o uprzywilejowane miejsce armii w polityce birmañskiej. Warto o tym pamiêtaæ, gdy¿ bez wzglêdu na wszystkie zmiany zachodz¹ce w Birmie jest to dokument wi¹¿¹cy i obowi¹zuj¹cy.
Wybory 2010 r. i nominacja Thein Seina
na prezydenta (2011)
Zgodnie z konstytucj¹ w 2010 r. odby³y siê wybory powszechne.
Nim jednak do nich dosz³o, w³adza potrzebowa³a mieæ pewnoœæ, ¿e
nie przyæmi ich Aung San Suu Kyi. Niestety, dla re¿imu, formalnie
termin jej zatrzymania up³ywa³ w maju 2009 r. Na szczêœcie pretekst
siê znalaz³, a ca³a zwi¹zana z nim historia – w której absurd miesza siê
a grotesk¹ – przypomina scenariusze filmów klasy B.
3 maja 2009 r. do domu Aung San Suu Kyi, znajduj¹cego siê nad
brzegiem jeziora Inya w Rangunie, dop³yn¹³ (sic!) amerykañski cywil
John Yettaw. Suu Kyi nie chcia³a siê z nim zobaczyæ, ale j¹ ub³aga³.
5 maja, kiedy odp³yn¹³, zosta³ aresztowany, podobnie jak ona, za z³amanie zakazu nocowania obcokrajowców. Przetransportowano j¹ do
wiêzienia Insein i po procesie skazano na cztery lata obozu pracy,
zamienione, po piêciu minutach (!), na wniosek genera³a Than Shwe,
na osiemnaœcie miesiêcy aresztu domowego.
Czytaj¹c relacje z tej historii, nie wiadomo, czy œmiaæ siê, czy
p³akaæ. Yettaw – 53-letni wówczas obywatel amerykañski, którego
stan psychiczny mo¿na uznaæ za niestandardowy – po raz pierwszy
przyp³yn¹³ do Suu Kyi rok wczeœniej, w paŸdzierniku 2008 r. Da³ jej
„Ksiêgê Mormona”, co j¹ z pewnoœci¹ ucieszy³o, i odp³yn¹³ z powrotem. Podobno po powrocie zosta³ z³apany, ale wypuszczony przez
¿o³nierzy. Ani jego, ani Suu Kyi nie spotka³y ¿adne sankcje. Prawdopodobnie za pierwszym razem rzeczywiœcie uda³o mu siê zmyliæ stra¿e – takiego scenariusza nie przewidzieli – co kolejny raz œwiadczy
o koszmarnej niekompetencji re¿imu: co to za w³adza, która pozwala
zagranicznemu cywilowi dotrzeæ do najbardziej strze¿onego wiêŸnia
politycznego w kraju?
Jednak jeœli chodzi o drugie wydarzenie, to nie mo¿e byæ przypadek. John Yettaw powróci³ do Birmy w maju 2009 r. i od razu po337
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nownie przyp³yn¹³ do Suu Kyi, znów myl¹c stra¿e. Sk³oni³ go do tego
czynu – jak sam mówi³ – g³os, który powiedzia³ mu, ¿e grozi jej
niebezpieczeñstwo. Zosta³ podobnie jak Suu Kyi – aresztowany (wypuszczono go po apelu amerykañskiego senatora Webba). Trzeba
gigantycznej dozy naiwnoœci – i ca³kowitej nieznajomoœci ówczesnej
Birmy – by uwierzyæ, ¿e rz¹d birmañski ot tak pozwoli³ wjechaæ
ponownie do kraju cz³owiekowi, który mia³ na koncie aktywnoœæ
antyrz¹dow¹, swobodnie poruszaæ siê po Rangunie, znów przep³yn¹æ
jezioro i raz jeszcze dostaæ siê do najbardziej strze¿onego domu w kraju. Prawdopodobnie wiêc bojownik o demokracjê i prawa cz³owieka
John Yettaw, bohater tragikomicznego incydentu
z Aung San Suu Kyi

Yettaw by³ swoistym podarunkiem od losu dla re¿imu. Sam dostarczy³
pretekstu.
Dziêki temu Suu Kyi pozosta³a w areszcie domowym i „nie zak³óci³a” wyborów odbywaj¹cych siê w 7 listopada 2010 r., bêd¹cych
wielkim krokiem naprzód w stronê zbudowania – jak to ujêto – „kwitn¹cej, zdyscyplinowanej demokracji”. Wraz z wyborami zmieniono
raz jeszcze nazwê Birmy ze Zwi¹zku Mjanma na Republikê Zwi¹zku
Mjanmy.
NLD nie wziê³a w nich udzia³u, zosta³a wiêc przez w³adze rozwi¹zana (formalnie reaktywowano j¹ w listopadzie 2011, ju¿ w ramach
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odwil¿y). Zwyciê¿y³a, zgodnie z przewidywaniami rz¹dowa Partia Solidarnoœci i Rozwoju Unii (USDP), utworzona – wed³ug indonezyjskiego wzorca GOLKAR-u – z dawnego stowarzyszenia USDA. Uzyska³a
ona oficjalnie 78 proc. w Zgromadzeniu Narodowym (Parlamencie/
Hluttaw) i 76 proc. w Izbie Narodowoœci. Pozosta³e partie, w tym inkarnacja NUP z 1990 r., zdoby³y kilka procent g³osów. Birmañskie
rozumienie demokracji znów zadziwi³o œwiat: w niektórych okrêgach
oficjalna frekwencja wynios³a 102 proc. (Pegu) i 104 proc. (Arakan),
z kolei rz¹dowa partia USDA zwyciê¿y³a w dwóch kacziñskich okrêgach, w których ze wzglêdu na walki wyborów nie przeprowadzono.
„W stronê nowoczesnego,
rozwiniêtego narodu” – has³o propagandowe junty

Zachód trochê poprotestowa³, ale szybko zapomnia³ o wyborach,
gdy 13 listopada wypuszczono Aung San Suu Kyi. Nic wszak¿e nie
zapowiada³o zmiany – za takie trudno uznaæ kolejn¹ zmianê nazwy
pañstwa (Republika Zwi¹zku Mjanmy) oraz flagi (dawn¹ czerwononiebiesk¹ zast¹pi³a nowa, ¿ó³to-zielono-czerwona, dok³adnie taka sama jak flaga Litwy, z t¹ ró¿nic¹, i¿ poœrodku znajduje siê gwiazda).
Równie¿ inauguracja nowego „cywilnego” rz¹du 30 marca 2011 r. wydawa³a siê raczej kolejnym pozornym dzia³aniem. Prezydentem kraju
zosta³ by³y (od 2007) premier i jeden z najbli¿szych wspó³pracowników genera³a Than Shwe, równie¿ genera³, Thein Sein. Przewodnicz¹cym Hluttaw z kolei inny genera³ kojarzony z frakcj¹ reformistów – thura Shwe Mann. Genera³ Than Shwe zrezygnowa³, nie zaj339
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muj¹c ¿adnych stanowisk w nowym rz¹dzie. Odszed³ „na medytacjê”,
jak oœwiadczono61.
Wraz z zaprzysiê¿eniem nowego rz¹du rozwi¹zano SPDC, a wiêc
w sensie formalnym – i tylko takim – rz¹dy junty wojskowej w Birmie
zakoñczy³y siê. Genera³owie œci¹gnêli mundury i stali siê „cywilami”
– nie pierwszy raz w historii Birmy uczynili tak¹ szaradê, lecz tym
razem Zachód w to uwierzy³ (lub uda³, ¿e wierzy). Ekipê Thein Seina
nazywa siê teraz powszechnie „postjunt¹”, co jest w takim samym
stopniu adekwatne (w sensie formalnym), jak i wyra¿a spor¹ dozê
„myœlenia ¿yczeniowego”. Lecz wiara, swoj¹ drog¹ doœæ naiwna, ¿e
Flaga Birmy przyjêta 21 paŸdziernika 2010 r. na miejsce
obowi¹zuj¹cej od roku 1974
czerwono-niebieskiej. Nowa flaga nawi¹zuje do barw
Birmañskiej Armii Narodowej Aung Sana. Jest z³o¿ona
z trzech poziomych pasów
w kolorach ¿ó³tym, zielonym
i czerwonym. W sam œrodek
wpisana jest bia³a piêcioramienna gwiazda symbolizuj¹ca podzia³ administracyjny pañstwa

w Birmie nie ma ju¿ junty, wi¹¿e siê przede wszystkim z faktem, ¿e
nowa ekipa armijna zaskoczy³a œwiat, inicjuj¹c bezprecedensowe
zmiany polityczne w kraju, zwane birmañsk¹ odwil¿¹ (zostan¹ one
omówione w nastêpnym rozdziale).
Wygodnie jest wiêc myœleæ, ¿e to, co ma obecnie miejsce, jest
czymœ nowym, stworzonym przez ludzi nieobarczonych balastem poprzedniej w³adzy. To psychologicznie znacznie ³atwiejsze do przyjêcia,
ni¿ ch³odne i realistyczne spojrzenie na fakty. A te mówi¹, ¿e to dok³adnie ci sami ludzie, którzy ongiœ stanowili podporê wojskowego
61

61 Niektórzy nawet w to wierz¹, a bior¹c tê deklaracjê w sensie dos³ownym, to Than Shwe ma nad czym

medytowaæ. Prawdopodobnie jest z nim tak, jak z Ne Winem – pocz¹tkowo mia³ sporo do powiedzenia,
ale z czasem jego wp³ywy s³ab³y. Czy tak jednak jest na pewno, mo¿na tylko spekulowaæ.
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re¿imu, zainicjowali te zmiany. Ten sam prezydent Thein Sein, dziœ
wys³awiany jako wielki reformator, jeszcze kilka lat wczeœniej by³
odpowiedzialny za akcjê ratunkow¹ po cyklonie Nargis oraz publicznie chwali³ m¹droœæ Kim Dzong Ila. Teraz zaœ spotyka siê z Barackiem Obam¹ i wygrywa ranking stu najbardziej wp³ywowych myœlicieli Foreign Policy 2012. Ta zmiana nie wi¹¿e siê z tym, ¿e Thein
Sein i jego koledzy nagle nawrócili siê na demokracjê czy przyjêli, ¿e
s¹ to wartoœci uniwersalne i powszechne. Bynajmniej: po prostu im siê
to politycznie op³aca³o. Tym samym, opisuj¹c i doceniaj¹c sukcesy
i g³êbnoœæ reform „birmañskiej odwil¿y”, nale¿y jednak nieustannie
„Prawdziwy patriotyzm”. Plakat propagandowy re¿imu
birmañskiego

pamiêtaæ, ¿e to armia je rozpoczê³a, ona je przeprowadza i bêd¹ one
trwa³y tak d³ugo, dopóki armii bêdzie to odpowiadaæ.
Podsumowanie „dwudziestolecia” nowej junty
Okres 1988–2011 by³ pod wieloma wzglêdami dla Birmy kluczowy.
Ten do tej pory zapomniany kraj dosta³ siê na czo³ówki œwiatowych
mediów za spraw¹ protestów roku 1988, które rozmontowa³y socjalistyczne pañstwo. Jednak¿e nie zmieni³y najwa¿niejszego: rz¹dów
junty wojskowej. Chocia¿ by³a to zupe³nie inna armia, o odmiennym
sk³adzie personalnym i o zupe³nie innych pogl¹dach na œrodki utrzymania w³adzy, to wci¹¿ instytucjonalne pozosta³a tym samym, a mia341
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nowicie bezwzglêdnym – i co gorsza – nieudolnym rz¹dem wojskowym. Jedyny pomys³, jaki nowy establishment armijny mia³ na rozwój
kraju, polegaj¹cy na otwarcie siê na œwiat na swoich warunkach, zosta³
zniweczony przez krwaw¹ pacyfikacjê studentów. To wstrz¹snê³o spo³eczeñstwami Zachodu. Nagle odkryto, ¿e w Birmie rz¹dzi „brutalny
re¿im”, choæ tak naprawdê by³ on u w³adzy od 1962 r. A poniewa¿
pañstwa zachodnie nie mia³y wiêkszych interesów w Birmie, to tym
proœciej by³o im prowadziæ „moralizatorsk¹” politykê nak³adania sankcji i nieustaj¹cego potêpiania junty. By³o to nieproduktywne i tak naprawdê szkodzi³o tym, w imiê których to czyniono – czyli zwyk³ym
Birmañczykom – ale dobrze wpisywa³o siê w czarno-bia³y obraz œwiata, dominuj¹cy w g³owach wyborców demokratycznych pañstw Zachodu. Powodem takiego wizerunku by³a równie¿ charyzma Aung
San Suu Kyi, przywódczyni opozycji birmañskiej. ASSK symbolizowa³a nadzieje na zmianê i rzeczywiœcie chcia³a jej dokonaæ – i prawdopodobnie Birma wysz³aby na tym lepiej, gdyby jej siê to uda³o – lecz
nie rozumia³a, ¿e polityka jest dziedzin¹, w której licz¹ siê si³a i interesy, a nie najwspanialsze nawet idea³y. Za wiernoœæ zasadom demokracji i praw cz³owieka zap³aci³a najwy¿sz¹, bo osobist¹ cenê, lecz po
dwudziestu latach walki nie posunê³a siê w kierunku ich osi¹gniêcia
nawet o krok. Œwiadomoœæ tego prawdopodobnie sprawi³a, ¿e w roku
2011 ASSK posz³a wreszcie na kompromis z armi¹, rozumiej¹c, ¿e jej
jedynym sposobem na dojœcie do w³adzy jest porozumienie z wojskiem, a nie konfrontacja z nim.
Izolacja Birmy wywar³a fatalny wp³yw na kraj. Pog³êbi³a paranoidalne i izolacjonistyczne tendencje w re¿imie oraz jego wielkomocarstwowoœæ, nie os³abiaj¹c go, lecz wzmacniaj¹c wobec spo³eczeñstwa. Bêd¹c zagro¿ona z Zachodu, Birma zwróci³a siê ku Azji, co
oznacza³o koniecznoœæ zezwolenia na wyzysk gospodarczy przez firmy s¹siadów, a przede wszystkim na uznanie dominacji chiñskiej.
Chiny po dwudziestu latach pragmatycznej polityki w Birmie uczyni³y
z niej coœ w rodzaju wspó³czesnego wasala – w³aœnie œwiadomoœæ tego
i sprzeciw wobec takiego po³o¿enia bêdzie g³ównym powodem rozpoczêcia przez re¿im liberalizacji w 2011 r.
Jedynym sukcesem junty pozostaje podpisanie porozumieñ o wstrzymaniu ognia z mniejszoœciami etnicznymi, co w du¿ej mierze (choæ
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nie wszêdzie) zakoñczy³o walki i przynios³o setkom tysiêcy ludzi na
peryferiach upragniony pokój. Samemu zaœ re¿imowi przys³u¿y³o siê
jeszcze bardziej, wzmacniaj¹c go i przyczyniaj¹c siê de facto do jego
zwyciêstwa w d³ugoletniej wojnie domowej, czyli konflikcie centrum–
–peryferie
Sukces ten gaœnie jednak przy ogólnej niekompetencji junty. Mo¿na zadaæ pytanie, czy by³a ona bardziej nieudolna, czy brutalna, ale na
pewno dla kraju gorsze by³o to pierwsze. W przeciwieñstwie bowiem
do innych re¿imów autorytarnych Azji (Chin, Singapuru, Wietnamu),
które trzymaj¹ swoje spo³eczeñstwa krótko, lecz rz¹dz¹ dobrze (lub
M³ody Birmañczyk w drodze do klasztoru

relatywnie dobrze), zapewniaj¹c im dobrobyt i powoduj¹c utrzymanie
swojej legitymizacji, junta birmañska by³a rz¹dem zarówno nieudolnym, jak i opresyjnym.
To w³aœnie bêdzie najwiêkszym oskar¿eniem wobec „nowej junty”
– podobnie jak wobec starej – koszmarna nieumiejêtnoœæ rz¹dzenia.
Gdyby genera³owie byli równie skuteczni w zarz¹dzaniu gospodark¹,
jak w eliminacji kolejnych przeciwników politycznych, to poparcie dla
opozycji birmañskiej nie by³oby powszechne i masowe. Jednak wojskowi przegrali na odcinku „gospodarka”, bo przegraæ musieli – zarz¹dzania nie ucz¹ w armii, bo wojsko nie do tego s³u¿y, by rz¹dziæ
krajem. Birma zap³aci³a za ich niekompetencje marazmem, uw³asz343
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czeniem armijnej nomenklatury i wykszta³ceniem „gospodarki kolesi” oraz dominacj¹ kapita³u chiñskiego nad spo³eczeñstwem birmañskim w duchu „nasze ulice, wasze kamienice”.
Nieudolnoœæ ta zawiera³a wszak pewn¹ paradoksaln¹ korzyœæ –
uniemo¿liwi³a stworzenie z Birmy pañstwa totalitarnego, do czego
junta mia³a silne inklinacje, inicjuj¹c w³asn¹ wersjê in¿ynierii spo³ecznej, wzorowanej na strukturze armii. To siê jednak nie uda³o, bo
re¿im by³ zbyt nieudolny i zbyt niekompetentny, by zdo³aæ urzeczywistniæ swoje cele, przez co Birma pozosta³a krajem silnego autorytaryzmu, lecz daleko jej by³o do Korei Pó³nocnej. Nie zmienia to,
rzecz jasna, faktu, ¿e by³o to pañstwo opresyjne, gnêbi¹ce, przeœladuj¹ce i maltretuj¹ce w³asnych obywateli, których po wojskowemu uznano za wrogów. Sponiewierane spo³eczeñstwo birmañskie zmuszono
do ¿ycia w ciszy i choæ nigdy nie by³a ona zupe³na, to jednak tysi¹com
ludzi, jeœli nie dziesi¹tkom tysiêcy, zmarnowano ¿ycie.
Jeœli chodzi o Birmê to dwudziestolecie nowej junty przejdzie do
historii jako okres zastoju, zmarnowanych szans i powszechnej apatii.
Ten trwaj¹cy dwadzieœcia trzy lata gospodarczy zastój i polityczny pat
zosta³ wszak¿e nieoczekiwanie przezwyciê¿ony w 2011 r., gdy re¿im
ku zaskoczeniu œwiata rozpocz¹³ liberalizacjê, zwan¹ odwil¿¹ birmañsk¹. To ona wyci¹gnê³a Birmê z politycznego zaœcianka do œwiatowej
pierwszej ligi, a spo³eczeñstwu da³a nieoczekiwan¹ nadziejê na rozwój
i dogonienie s¹siadów.

„Birmañska odwil¿” (2011–2014)

A¿ do 2011 r. birmañska polityka przebiega³a utartymi szlakami
cyklicznych aresztowañ i wypuszczeñ Aung San Suu Kyi, pustych
obietnic demokratyzacji ze strony re¿imu, potêpieñ ze strony Zachodu
i rosn¹cej dominacji chiñskiej. Gdy wiêc w marcu 2011 r. rozwi¹zano
juntê i proklamowano formalnie cywilny rz¹d Thein Seina (sk³adaj¹cy
siê jednak z by³ych wojskowych), nic nie zapowiada³o zmian. W swoim exposé Thein Sein zapowiedzia³ reformy – i nikt mu nie uwierzy³.
Tymczasem, nieoczekiwanie, mówi³ prawdê.
Wraz z zainicjowanymi przez niego dzia³aniami rozpoczê³a siê „birmañska odwil¿”, bezprecedensowy w najnowszych dziejach kraju proces porozumienia siê miêdzy re¿imem a opozycj¹, z perspektywy polskiej przypominaj¹cy „okr¹g³y stó³”, lub raczej Magdalenkê, gdy¿
prawdopodobne porozumienie otoczone jest aur¹ tajemnicy, domniemañ, plotek i przypuszczeñ co do jego najistotniejszych szczegó³ów.
Sensem tego uk³adu by³o jednak zaprzestanie walki politycznej
i podzielenie siê w³adz¹. Re¿im zalegalizowa³ NLD i pozwoli³ jej na
wziêcie udzia³u w wyborach uzupe³niaj¹cych, a tak¿e na zwyciêstwo
w nich. W zamian Aung San Suu Kyi przesta³a nak³aniaæ do utrzymania sankcji, co usunê³o najwa¿niejsz¹ przeszkodê w zaanga¿owaniu
Zachodu w Birmie. Zbieg³o siê to w czasie z powrotem Stanów Zjednoczonych nad Pacyfik, co sprawi³o, ¿e nagle Birma sta³a siê kluczowym pañstwem na geopolitycznej mapie œwiata. Dziêki temu oraz
sukcesowi dotychczasowych reform Birma z globalnego pariasa zamieni³a siê niemal w prymusa.
Dotychczasowy sukces „odwil¿y politycznej” przekroczy³ chyba
najwiêksze oczekiwania jej autorów – niczym chiñskie reformy Deng
Xiaopinga. Jeœli uda siê ten proces utrzymaæ, Birma osi¹gnie powodzenie i ma szansê powróciæ na swoje tradycyjne miejsce regionalnego lidera. Jednak nie jest to pewne, gdy¿ znajomoœæ birmañskich
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elit, zarówno armijnych, jak i opozycyjnych, karze zadaæ pytanie o ich
wizjê pañstwa i zdolnoœæ do jego zreformowania. Nad krajem wisi te¿
powrót widma konfliktu etnicznego, z nierozwi¹zan¹, a jedynie przygaszon¹, kwesti¹ nieunormowanych relacji: birmañskie centrum wobec niebirmañskich peryferii.
Pocz¹tek odwil¿y
Pierwszymi jaskó³kami „birmañskiej odwil¿y”1 by³o z³agodzenie
stanowiska wobec Aung San Suu Kyi – pozwolono jej siê przemieszczaæ, wystêpowaæ publicznie, a minister pracy Aung Kyi sta³ siê
pierwszym przedstawicielem rz¹du, który oficjalnie spotka³ siê z noblistk¹. 19 sierpnia nast¹pi³ autentyczny prze³om, bêd¹cy symbolicznym pocz¹tkiem „odwil¿y”. Suu Kyi zosta³a przyjêta przez prezydenta
Thein Seina w jego rezydencji w Naypyidaw, a nastêpnie zjad³a z nim
i jego ¿on¹ kolacjê. Dzieñ póŸniej Suu Kyi wziê³a udzia³ w forum
ekonomicznym w Naypyidaw.
Za wznowieniem dialogu rz¹d–opozycja (co jeszcze pó³ roku
wczeœniej wydawa³o siê political fiction) posz³y dalsze ruchy: z³agodzenie cenzury i przyznanie prawa do strajku oraz zezwolenie na
powrót do Birmy Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, pomagaj¹cego wiêŸniom. Powo³ano – co rok wczeœniej uznano by za ¿art,
i to ma³o œmieszny – Narodow¹ Komisjê ds. Praw Cz³owieka Mjanmy
(MNHRC). Wreszcie, 30 wrzeœnia, dosz³o do najbardziej zdumiewaj¹cego wydarzenia: prezydent Thein Sein anulowa³ budowê, wart¹
3,5 mld USD, wielkiej tamy chiñskiej Myitsone nad Irawadi. Pekin
i ca³y œwiat by³ w szoku: birmañski klient sprzeciwi³ siê chiñskiemu
patronowi, na dodatek podaj¹c jako uzasadnienie niepojêt¹ rzecz:
„wolê narodu”! To rzecz jasna by³a prawda – Myitsone, podobnie
jak inne tamy i projekty chiñskie, wywo³ywa³a wielki sprzeciw – ale
w praktyce politycznej Birmy s³uchanie w³asnego spo³eczeñstwa
w sprawach go dotycz¹cych by³o absolutn¹ nowoœci¹.
1
1 Wiêcej o pocz¹tkach odwil¿y pisa³em w moim tekœcie w sierpniu 2011 r.: M. Lubina, Odwil¿
w Birmie? http://www.polska-azja.pl/2011/08/28/m-lubina-odwilz-w-birmie/ (dostêp: 25 stycznia 2014)
– tam po raz pierwszy pojawia siê to okreœlenie w jêzyku polskim.
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Na rezultaty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ku przera¿eniu Pekinu,
do Birmy przyby³a na prze³omie listopada i grudnia amerykañska
sekretarz stanu Hilary Clinton. Poprzednim by³ John Foster Dulles
w 1955 r. Clinton spotka³a siê z Thein Seinem i Suu Kyi. Po niej ruszyli
inni politycy z UE (nawet Polska wziê³a udzia³ w tym dyplomatycznym
otwarciu Birmy, pocz¹tkowo w udany sposób) oraz sekretarz generalny ASEAN, Surin Pitsuwan. Ta ostatnia wizyta by³a szczególnie istotna, bo przypieczêtowa³a zakoñczone sukcesem starania Birmy o przewodnictwo w tym Stowarzyszeniu w 2014 r., co uznawano za jeden
z powodów rozpoczêcia „odwil¿y”.
Hillary Clinton w trakcie wizyty w Birmie spotka³a siê z Aung San Suu Kyi.
Zdjêcia z tego wydarzenia zrobi³y furorê w Birmie

Wczeœniej, bo pod koniec listopada 2011 r., Aung San Suu Kyi
og³osi³a, ¿e weŸmie udzia³ w wyborach uzupe³niaj¹cych do parlamentu birmañskiego wiosn¹ 2012 r. W nagrodê re¿im pozwoli³ na ponown¹ legalizacjê jej partii – NLD, której odbudowê Suu Kyi musia³a
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zacz¹æ praktycznie od zera. Decyzja o wziêciu udzia³u by³a wa¿nym
prze³omem, gdy¿ wieñczy³a zasadnicz¹ zmianê pogl¹dów noblistki
z wynios³ego, moralnego potêpienia rz¹du i wszystkiego, co z nim
zwi¹zane – a wiêc struktur pañstwa – na rzecz bardziej pragmatycznej
postawy zaanga¿owania.
Na pocz¹tku 2012 r. „odwil¿” nabra³a tempa. 12 stycznia dosz³o
do prze³omowego wydarzenia – og³oszono podpisanie porozumienia
o wstrzymaniu ognia miêdzy rz¹dem a Karenami z KNU, koñcz¹c
tym samym najd³u¿ej trwaj¹cy na œwiecie konflikt zbrojny. Co prawda,
Karenowie nie byli pierwszymi, którzy na fali „odwil¿y” podpisali
Kampania wyborów uzupe³niaj¹cych do parlamentu.
ASSK pozdrawia t³umy

porozumienie – wczeœniej uczynili to Szanowie – ale ich decyzja by³a
g³êboko symboliczna. KNU by³ najgroŸniejszym i najbardziej nieprzejednanym przeciwnikiem rz¹du, wiêc decyzjê o zakoñczeniu walk mo¿na nazwaæ historyczn¹.
Dzieñ póŸniej og³oszono wypuszczenie wszystkich wiêŸniów politycznych, i chocia¿ nie by³o to do koñca prawd¹, to uwolniono najwa¿niejszych siedmiuset (re¿im pozostawi³ sobie kilkuset, g³ównie po
to, by przed najwa¿niejszymi spotkaniami na szczycie pokazywaæ „dobr¹ wolê”, wypuszczaj¹c ich na wolnoœæ stopniowo – ostatni raz zastosowano tê taktykê w maju 2013 r. przed wizyt¹ Thein Seina w Waszyngtonie). Na wolnoœæ wyszli miêdzy innymi Min Ko Naing – przy348
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wódca „ruchu 1988”, s³awny komik Zarganar i wielu innych, którzy
spêdzili wiêkszoœæ ostatniego dwudziestolecia za kratkami, jak równie¿ Khin Nyunt. By³o to wzruszaj¹ce wydarzenie i to nie tylko dla
samych zainteresowanych, ale tak¿e dla ich rodzin i przyjació³.
Najwa¿niejszym i symbolicznie prze³omowym wydarzeniem odwil¿y sta³y siê jednak¿e wybory uzupe³niaj¹ce do parlamentu Hluttaw,
pierwsze w pe³ni wolne wybory od 1990 r., w których NLD zdoby³a
43 z 44 dostêpnych miejsc, udowadniaj¹c, ¿e wci¹¿ dzier¿y rz¹d dusz
w pañstwie. Suu Kyi, podobnie jak jej najbli¿si wspó³pracownicy, dosta³a siê do parlamentu. Inauguracja jego obrad z pos³ami opozycji,
Aung San Suu Kyi w Kongresie Stanów Zjednoczonych

z których wielu siedzia³o wczeœniej w wiêzieniach, by³a wydarzeniem
tyle historycznym, co surrealistycznym, gdy¿ obok siebie stanêli dawni kaci i ich ofiary.
Równie symboliczna by³a pierwsza podró¿ zagraniczna Aung San
Suu Kyi, na prze³omie maja i czerwca 2012 r. Wyjecha³a ona z Birmy po
raz pierwszy od czasu podjêcia kariery politycznej w 1988 r. (i wróci³a!). Jej d³uga wizyta w Tajlandii zakoñczy³a siê spektakularnym wystêpem na Forum Ekonomicznym w Bangkoku. W Europie by³o jeszcze wiêcej fanfar: w Oslo po 21 latach odebra³a pokojow¹ Nagrodê Nobla, a w Wielkiej Brytanii przemawia³a w parlamencie i otrzyma³a tytu³
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Doctora honoris causa Oksfordu (póŸniej, we wrzeœniu, otrzyma³a Z³oty
Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych i w nim wyst¹pi³a). By³y to dla
niej bezdyskusyjnie chwile wielkiej politycznej (i moralnej) satysfakcji.
W samej Birmie po wyborach uzupe³niaj¹cych tama pêk³a: Stany
Zjednoczone, Unia Europejska, Kanada, Australia i inni zawiesili sankcje, Birma zaœ z kraju izolowanego sta³a siê jednym z pañstw najciekawszych politycznie na œwiecie. Dyplomacja kipia³a energi¹, a stosunki Birmy ze œwiatem nabra³y niespotykanej dynamiki. Thein
Sein odwiedzi³ miêdzy innymi Japoniê i Singapur, zabiegaj¹c o kredyty, natomiast do Naypyidaw zawitali najwa¿niejsi przywódcy œwiatowi.
Rz¹d birmañski przyj¹³ ich z otwartymi ramionami, inicjuj¹c reformy rynkowe: uwolniono kurs kyata (1 kwietnia, w dzieñ wyborów),
wprowadzono ustawê pozwalaj¹c¹ (po raz pierwszy od niepodleg³oœci) obywatelom na posiadanie obcej waluty i obrót ni¹ oraz zlikwidowano FEC (bony na walutê, dawniej zmora obcokrajowców). Przygotowano ustawy dotycz¹ce inwestowania oraz specjalnych stref ekonomicznych. Rozpoczêto reformê (czytaj: budowê) systemu bankowego oraz proklamowano Narodowy Wszechstronny Plan Rozwoju
na lata 2011–2031. Jednoczeœnie jednak za¿¹dano, by po³owa planowanych do zainwestowania sum trafi³a wczeœniej na konta genera³ów
– to znaczy ju¿ cywilów – tak na wszelki wypadek. To dobra ilustracja
tego, kto steruje ca³ym procesem „odwil¿y”: a s¹ nim w³aœnie dawni
genera³owie, teraz ubrani po cywilnemu.
Przyczyny „odwil¿y birmañskiej”
Patrz¹c na zmiany w Birmie, nie sposób te¿ nie dostrzec podobieñstw do transformacji Trzeciej Rzeczpospolitej. Wystêpowanie charyzmatycznego i uznanego na œwiecie przywódcy opozycji, strukturalno-administracyjnej przewagi aparatu dawnego re¿imu równowa¿onego jednak¿e powszechnym poparciem spo³ecznym dla opozycji, jak
równie¿, a byæ mo¿e przede wszystkim, zakulisowego porozumienia
miêdzy re¿imem a opozycj¹ po latach wzajemnej walki politycznej
sprawia, i¿ Birma, bêd¹ca krajem tak odleg³ym kulturowo od Polski,
okazuje siê zaskakuj¹co bliska. Jeszcze bli¿szy jest jednak inny przy350
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k³ad – indonezyjski. Birma transformuje siê te¿ w stylu by³ych republik radzieckich po 1991 r., z t¹ ró¿nic¹, ¿e nowej oligarchii nie tworz¹
dawni cz³onkowie nomenklatury, lecz armii. Oligarchia armijna mocno trzymaj¹ca wodze tego odgórnego procesu liberalizacji.
Zmiany w Birmie – trzeba przyznaæ, jak na ten kraj imponuj¹ce –
s¹ ucieczk¹ do przodu ze strony genera³ów. Chc¹ oni zamieniæ siê
w demokratów, biznesmenów. Pozak³adaæ stowarzyszenia, spó³ki i banki. Uw³aszczyæ siê i staæ siê pe³noprawnymi obywatelami globalnego
œwiata, z wszystkimi jego mo¿liwoœciami. A poniewa¿ w „kapitalizmie
kolesi”, który zdo³ali wyhodowaæ przez ostatnie dwadzieœcia lat, to oni
Kobieta wieszaj¹ca obraz ASSK.
Od momentu rozpoczêcia „odwil¿y politycznej” sprzeda¿ souvenirów zwi¹zanych z ni¹ jest œwietnie dochodowym interesem

s¹ jedynymi, którzy posiadaj¹ kapita³, a zatem na zmianach mog¹
zyskaæ przede wszystkim oni.
Paradoksalnie jednak, ten uk³ad mimo wszystko sprzyja wiêkszoœci. Spo³eczeñstwo z³apa³o oddech po latach zamordyzmu. Powróci³a
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nadzieja na wyrwanie siê z zaklêtego krêgu izolacji. Spo³eczeñstwo
rzuci³o siê w pogoñ za uciekaj¹c¹ Azj¹. Ludzie ciesz¹ siê, ¿e Birma siê
otwiera, ¿e staje siê takim samym krajem jak s¹siedzi: ¿e rz¹d pozwoli³
im wreszcie zarabiaæ pieni¹dze, wyrwaæ siê biedy i dogoniæ s¹siadów
w tym, co Azjaci kochaj¹ najbardziej: w konsumpcji i shoppingu. Do
ludzi „uœmiecha siê” z reklam Pepsi, z radoœci¹ obwieszczaj¹c: „dobrze jest byæ z powrotem!”.
Wci¹¿ pozostaje aktualne pytanie o przyczyny nag³ej wolty genera³ów. Pewn¹ odpowiedzi¹ jest zmiana pokoleniowa – miejsce dawnych oficerów polowych, którzy spêdzili ca³e ¿ycie w walkach na
pograniczu, zajêli ludzie lepiej znaj¹cy œwiat i rozumiej¹cy, ¿e bardziej
op³aca siê z nim dogadaæ. Tym bardziej ¿e zapaœæ gospodarcza kraju
stanowi³a potencjalne zagro¿enie dla re¿imu. Ponownego wybuchu
buntu spo³ecznego jak w 1988 r., po³¹czonego jeszcze z niezadowoleniem w szeregach samej armii, „wierchuszka” mog³aby ju¿ nie przetrzymaæ. Innym powodem mog³a byæ œwiadomoœæ, ¿e na zmianach
zyska g³ównie armijny „uk³ad” – pocz¹tek „odwil¿y” i reakcja œwiata
pozwoli³y reformatorom przekonaæ wiêkszoœæ establishmentu do trzymania siê tego kursu – generalicja poczu³a smak pieniêdzy, prawdziwych pieniêdzy, p³yn¹cych z inwestycji zachodnich – i polubi³a go.
Te wszystkie powody, chocia¿ wa¿ne, by³y jednak¿e drugorzêdne –
i chronologicznie wtórne. Najwa¿niejsz¹ – i podstawow¹ – przyczyn¹
inicjacji odwil¿y by³a dominacja Chin.
Sytuacja wewn¹trzbirmañska doprowadzi³a w latach 1988–2011 do
dominacji chiñskiej. To zaœ by³o nie do przyjêcia dla genera³ów-nacjonalistów. Junta, aczkolwiek wdziêczna za polityczn¹ ochronê, nie zamierza³a dopuszczaæ do wasalizacji Birmy. Ten sam nacjonalizm (wielko)birmañski bêd¹cy nieszczêœciem w polityce wewnêtrznej Birmy,
sprawi³, ¿e nie zamierzali oni dopuœciæ do chiñskiej dominacji.
Genera³owie zagrali wiêc va banque i dokonali niezwyk³ej wolty.
Zwrócili siê na Zachód i rozpoczêli bezprecedensowe otwarcie na œwiat.
Zadzia³a³o, bo by³ to odpowiedni moment: zbieg³o siê to z powrotem
USA nad Pacyfik. Stany Zjednoczone poniewczasie zorientowa³y siê
co do dominacji chiñskiej w regionie i postanowi³y to zatrzymaæ. Birma z trzeciorzêdnego pañstwa sta³a siê nagle kluczowym punktem na
geopolitycznej mapie Azji. Rozpoczê³a siê nowa „Wielka Gra”.
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W tej rozgrywce Birma sta³a siê kluczem. To w³aœnie dlatego by³a
pierwszym krajem, który odwiedzi³ Barack Obama po wyborze na
drug¹ kadencjê w listopadzie 2012 r. Armia birmañska podpisa³a porozumienie o wspó³pracy z armi¹ amerykañsk¹ (oraz brytyjsk¹ – ta
ostatna, jak podano, bêdzie j¹ uczyæ „praw cz³owieka”!). W maju 2013 r.
Waszyngton odwiedzi³ Thein Sein, gdzie zosta³ uroczyœcie przyjêty
w Bia³ym Domu. By³a to pierwsza od 1966 r. wizyta birmañskiego
przywódcy w Waszyngtonie, a jego recepcja by³a równie ciep³a: Thein
Sein obecnie, zupe³nie jak Ne Win wówczas, jest po prostu Amerykanom potrzebny. Sam zaœ mówi³ im to, co chcieli us³yszeæ: „,moi
Thein Sein i prezydent Barack Obama w Bia³ym Domu

ludzie chc¹ demokracji” (co swoj¹ drog¹ jest prawd¹, lecz mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci, czy potrzeba ta te¿ dotyczy armii).
Birma ma siê staæ filarem amerykañskiego powrotu do Azji. Ewentualna „demokratyzacja” tego pañstwa mo¿e radykalnie zmieniæ uk³ad
si³. Transformacja Birmy mo¿e odwróciæ niekorzystny dla Zachodu
globalny trend i byæ dobrym przyk³adem ¿ywotnoœci i uniwersalizmu
tych wartoœci – chyba nie jest przypadkiem, ¿e w najnowszym rankingu Freedom House (za 2012), badaj¹cym „poziom wolnoœci i demokracji” na œwiecie, Birma przeœcignê³a Chiny. A ponadto, dotychczas
zamkniêta Birma, to nowy rynek, co w czasach kryzysu ma niebagatelne znaczenie. Z tych wszystkich powodów Zachód wróci³ do
Birmy i zacz¹³ „dobijaæ targu” z genera³ami. Strony doskonale siê
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rozumiej¹: birmañscy postarmijni decydenci udaj¹, ¿e demokratyzuj¹
kraj, a Zachód udaje, ¿e w to wierzy.
W rezultacie do Birmy pop³yn¹³ strumieñ zachodnich pieniêdzy2,
których ona tak dramatycznie potrzebowa³a: w 2012 r. posiada³a zaledwie oko³o 8 mld USD rezerw. Najpierw 17 stycznia Bank Rozwoju
Azji og³osi³ udzielenie po¿yczki w wysokoœci 512 mln USD – uczyni³
to po 30-letniej przerwie. 22 stycznia Birma otrzyma³a 440 mln USD
z Banku Œwiatowego. By³a to ju¿ druga transza kredytu z Banku –
wczeœniej przyzna³ on 80 mln dolarów. Nie koniec na tym: 25 stycznia
2013 r. Klub Paryski „zawiesi³” (czyli umorzy³) po³owê birmañskiego
Tawe,wkrótcejapoñska specjalna strefa ekonomiczna

zad³u¿enia, oszacowanego na sumê 5,925 mld dolarów. Dalsze 50 proc.
tego d³ugu roz³o¿ono na 15 lat, w³¹czaj¹c w to 7-letni okres zwolnienia
z wszelkich sp³at (Norwegia, jedno z pañstw Klubu, sama z siebie
og³osi³a, ¿e w ogóle skreœla d³ug Birmie w wysokoœci 534 mln dolarów). Nawet Japonia zrobi³a dla Birmy wyj¹tek, wyrzekaj¹c siê swojej twardej zasady egzekwowania d³ugów i anulowa³a birmañski d³ug
wynosz¹cy 1,74 mld USD oraz podpisa³a kolejne umowy inwestycyjne
(0,5 mld USD). Mówi siê równie¿ o nowych kontraktach i inwesty2

Wiêcej o zmianach gospodarczych w Birmie zob. teksty B. Góralczyka w Obserwatorze Finansowym,
np. http://www.obserwatorfinansowy.pl (dostêp: 25 stycznia 2014).

2
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cjach na ³¹czn¹ sumê a¿ 6,6 mld dolarów. To by³ zreszt¹ tylko element
strategii Tokio, która zmieni³a siê wobec Birmy o 180 stopni, jak to
uj¹³ Reuters, „z ostro¿nego zaanga¿owania” w „gor¹czkê z³ota”. Japonia otrzyma³a dwie wolne strefy ekonomiczne: Thilawê ko³o Rangunu
i w Tawe, a w maju Birmê, po raz pierwszy od 36 lat, odwiedzi³ japoñski premier Shinzo Abe.
Pekin pocz¹tkowo zaskoczony i oszo³omiony wolt¹ towarzyszy birmañskich – czegoœ takiego nie spodziewa³ siê po zamkniêtych w swoim koszarowym œwiecie genera³ach – da³ jednak kolejny dowód pragmatyzmu, z którego s³ynie. Prze³kn¹³ pigu³kê Myitsone dla dobra
dalszej wspó³pracy – o czym wprost napisa³ chiñski badacz Hongwei
Fan. By przebiæ Amerykanów, zaoferowano Naypyidaw zwiêkszenie
inwestycji chiñskich o 20 mld USD. Jednoczeœnie jednak Pekin zacz¹³
wspieraæ niektóre mniejszoœci etniczne (Wa, Kaczinów), co jest wyraŸnym znakiem ostrzegawczym dla genera³ów: „nie idŸcie t¹ drog¹
(na Zachód)”.
Wszystko to œwiadczy o jednym: Birma z trzeciorzêdnego pañstwa sta³a siê jednym z najwa¿niejszych krajów na mapie œwiata, do
którego zmierzaj¹ wszyscy. Najlepszym potwierdzeniem nowej pozycji kraju by³o odbycie 5 czerwca 2013 r. „azjatyckiego Davos” –
Œwiatowego Forum Gospodarczego Azji Wschodniej, grupuj¹cego
900 delegatów z 50 pañstw. Forum odby³o siê w Naypyidaw, co jest
symbolicznym wydarzeniem. Dotychczas wyszydzana nowa stolica
kraju, której budowê wyœmiewano, sta³a siê bram¹, przez któr¹ do
Birmy pêdzi ca³y œwiat.
Nie ma lepszego dowodu na to, kto zyska³ najwiêcej na „odwil¿y”
– armia. Naypyidaw – kwintesencja armijnej wizji pañstwa, jako gospodarz Forum, na które przybywa ca³y œwiat – czy mo¿e byæ lepszy
symbol sukcesu genera³ów? W³aœnie teraz, dziêki pieni¹dzom z ca³ego œwiata, Birma ma szansê na urzeczywistnienie marzenia armii –
powrotu do roli regionalnej potêgi. To, co nie uda³o siê dwadzieœcia
piêæ lat temu, a mianowicie: przefarbowanie siê z lewicowego re¿imu
na proamerykañski prawicowy re¿im, teraz nabiera kszta³tów. Powiod³o siê g³ównie dziêki temu, i¿ wojsko wreszcie osi¹gnê³o porozumienie z Aung San Suu Kyi. Jest to porozumienie zawarte na w³asnych
armijnych warunkach.
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„Birmañski Okr¹g³y Stó³”?
Najwa¿niejszym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym dotychczasowy sukces „odwil¿y” by³o porozumienie miêdzy skrzyd³em reformatorskim
w armii, personifikowanym przez Thein Seina, a Aung San Suu Kyi.
To, co przez ostatnie dwadzieœcia piêæ lat by³o ca³kowicie niemo¿liwe,
sta³o siê faktem. Chocia¿ w tej kwestii znów jedynym sposobem wyjaœnienia jest spekulacja – gdy¿ dokumentów ani innych twardych
dowodów brak (i pewnie nigdy ich nie bêdzie) – mo¿na domniemywaæ, ¿e obie strony posz³y na kompromis.
Ze strony armii polega³ on na uznaniu, ¿e trzeba dopuœciæ Suu Kyi
czêœciowo do w³adzy, gdy¿ inaczej ca³a wolta nie powiedzie siê: Suu
Kyi by³a kluczow¹ postaci¹ – dawa³a nadziejê na zniesienie sankcji,
gdy¿ jedno jej s³owo liczy³o siê na Zachodzie wiêcej, ni¿ sto czynów
genera³ów. Maj¹c œwiadomoœæ jej niezbêdnoœci, generalicja uzna³a, ¿e
lepsza ona ni¿ Chiñczycy. W koñcu, bior¹c pod uwagê czyj¹ córk¹
by³a ASSK, birmañska walka o w³adzê mo¿e byæ postrzegana jako
skutek k³ótni w armijnej rodzinie.
Wa¿niejsza jednak by³a postawa samej Aung San Suu Kyi. Do tej
pory, bezkompromisowo krytykuj¹c armiê i obstaj¹c przy s³usznym
z jej i Zachodu punktu widzenia uprawomocnieniu opozycji do rz¹dzenia, politycznie nic nie zyska³a. Na Zachodzie osi¹gnê³a status
ikony walki o idea³y – bez w¹tpienia wygodny i mi³y – lecz niedaj¹cy
w³adzy. Teraz postanowi³a to zmieniæ i o tê w³adzê zawalczyæ, ryzykuj¹c utratê tego luksusowego, moralnego statusu, co dobrze o niej
œwiadczy jako o realnym, a nie papierowym, polityku.
Zaczê³a prezentowaæ bardziej pragmatyczne i ugodowe stanowisko. Areszt domowy i marginalizacja zrobi³y swoje. Mia³a chyba œwiadomoœæ, ¿e politycznie jest to dla niej ostatnia szansa. A co wa¿niejsze,
chyba zrozumia³a, ¿e w Birmie jest niczym w Chinach w 1989 r., gdy
w ogniu protestów na Tiananmen chc¹cy je st³umiæ Deng Xiaoping
spiera³ siê z obroñc¹ studentów, Zhao Ziyangiem. „Mam armiê” –
powiedzia³ Deng; „A ja mam lud” odpar³ Zhao. „To nic nie masz”,
skwitowa³ Deng3.
3

3

B. Góralczyk, Pekiñska wiosna. Pocz¹tki ruchu demokratycznego w Chinach, Warszawa 1999, s. 225.
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Dowody na porozumienie ASSK z junt¹ przysz³y pod koniec 2012
i na pocz¹tku 2013 r. Najpierw Suu Kyi wymownie milcza³a w trakcie
armijnej ofensywy przeciwko Kaczinom. Jeszcze wiêcej kontrowersji
zwi¹zanych z Suu Kyi wzbudzi³ fakt przekazania przez by³ych oligarchów re¿imu znacznych sum na rzecz NLD. Pojawi³y siê tu miêdzy
innymi nies³awne nazwiska Tay Za (oficjalnie przekaza³ na NLD
70 tys. USD) czy Zaw Zaw. Odpowiadaj¹c na krytykê, ASSK uzna³a,
¿e „nawet oligarchowie powinni dostaæ szansê na poprawê”. Sami
zainteresowani równie¿ przeszli zdumiewaj¹c¹ przemianê duchow¹.
Zaw Zaw stwierdzi³ nawet: „nie chcê ju¿ byæ z³ym oligarch¹. Chcê byæ
Aung San Suu Kyi podczas
przemówienia w Instytucie
Lecha Wa³êsy

dobrym”. Ta zachwycaj¹ca metamorfoza moralna staje siê jednak¿e
bardziej zrozumia³a, gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e wszyscy wymienieni d¿entelmeni znajduj¹ siê na liœcie amerykañskich sankcji, co
trochê komplikuje im interesy miêdzynarodowe. A g³os pani Suu Kyi
móg³by wiele znaczyæ w kwestii ewentualnej rewizji tej decyzji.
Jeszcze bardziej znamienne – bo niepozostawiaj¹ce ¿adnych z³udzeñ – by³o nieoczekiwane wyznanie Suu Kyi na Uniwersytecie Hawajskim w styczniu 2013 r., gdy powiedzia³a publicznie, ¿e „lubi armiê”. Kilka chwil póŸniej potwierdzi³a swoj¹ wczeœniejsz¹ deklaracjê
z jesieni 2012 r. o chêci kandydowania na prezydenta Birmy w 2015 r.
i ponownie powiedzia³a: „lubiê armiê”. To, patrz¹c na ¿yciorys ASSK,
doœæ masochistyczne wyznanie nabiera sensu dopiero wtedy, gdy
zrozumie siê, ¿e odwzajemniona sympatia armii jest niezbêdna w osi¹gniêciu prezydentury.
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Najwa¿niejszym wszak¿e dowodem na porozumienie miêdzy ASSK
a genera³ami by³a sprawa chiñskiej kopalni miedzi w Letpadaung w Górnej Birmie. Miejscowi ch³opi protestowali, ¿e zostali wyzuci z 3156
hektarów ziemi przez buduj¹c¹ kopalniê chiñsk¹ firmê. Suu Kyi, stoj¹ca na czele komisji badaj¹cej sprawê, wziê³a stronê chiñsk¹. Oburzeni
ch³opi wrogo przyjêli pani¹ Suu Kyi – autentyczna niechêæ do niej ze
strony czêœci spo³eczeñstwa by³a dla niej nieprzyjemn¹ nowoœci¹, podobnie jak koniecznoœæ podjêcia trudnej, niepopularnej spo³ecznie
decyzji.
15 marca 2013 r. birmañski parlament, Hluttaw, podj¹³ pierwsze
kroki w celu zmiany konstytucji z 2008 r., umo¿liwiaj¹ce Aung San
Suu Kyi drogê do ubiegania siê o prezydenturê w roku 2015, co jest
jej g³ównym celem. Propozycjê zmian z³o¿y³a partia USDP, bêd¹ca
przybudówk¹ genera³ów, sami wojskowi zaœ, stanowi¹cy jedn¹ czwart¹ parlamentu i przez to mog¹cy zablokowaæ ka¿d¹ zmianê konstytucji, g³osowali za.
Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e Aung San Suu Kyi i wojskowi,
po dwudziestu piêciu latach sporów i walki o w³adzê poszli na wspó³pracê. Pewnie nigdy siê nie dowiemy, w jakich okolicznoœciach dosz³o
do „birmañskiego Okr¹g³ego Sto³u” (lub Magdalenki), ale s¹dz¹c po
wydarzeniach, mo¿na domniemywaæ, ¿e takie porozumienie zosta³o
zawarte. Zachowanie Aung San Suu Kyi œwiadczy po prostu o tym, ¿e
zaczyna siê ona poniewczasie uczyæ regu³ gry politycznej w tym kraju.
Nie powinno to ani dziwiæ, ani oburzaæ4 – to jej jedyna szansa na dojœcie
do w³adzy w Birmie. Tylko udowadniaj¹c genera³om, ¿e jej dojœcie do
w³adzy im (i ich fortunom) nie zagra¿a, mo¿e liczyæ na wyrozumia³oœæ.
Tymi decyzjami Aung San Suu Kyi pokazuje jedno: jest prawdziwym politykiem. Wyzby³a siê wreszcie iluzji gandyzmu i literalnego
4

Jak to czyni czêœæ zachodnich zajmuj¹cych siê prawami cz³owieka aktywistów, oskar¿aj¹cych ASSK
o „zdradê” i nazywaj¹cych j¹ nawet „birmañskim Mugabe” (sic!). Oderwanie od rzeczywistoœci,
pomieszanie idea³ów z realnoœci¹ i nieœwiadomoœæ podstawowych mechanizmów polityki jest zaiste
zdumiewaj¹c¹ cech¹ czêœci tych œrodowisk nie tylko na Zachodzie. Najlepszym dowodem na prawdziwoœæ tej tezy jest najnowsza ksi¹¿ka Benedicta Rogersa, Burma. A Nation At The Crossroads
(London 2012), w której wszystkie zmiany t³umaczy on determinizmem godnym najbardziej ortodoksyjnych marksistów: fakt uniwersalizmu demokracji i praw cz³owieka mia³ byæ podstawowym powodem zmian. Genera³owie birmañscy z ich uporem przed tymi wartoœciami byli po prostu na straconej
pozycji i prêdzej czy póŸniej musieli przegraæ, bo tych wartoœci nie da siê st³umiæ i ka¿dy prêdzej czy
póŸniej musi je przyj¹æ. Jakie to wszystko proste.

4
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pojmowania zachodnich wartoœci; te ostatnie zaczyna stosowaæ tak jak
Zachód, czyli instrumentalnie. To z pewnoœci¹ smutna konstatacja dla
tych, którzy do tej pory widzieli w niej g³ównie ikonê zachodnich
wartoœci. Musz¹ byæ zawiedzeni, bo polityków – w przeciwieñstwie do
wizjonerów – ocenia siê wed³ug „etyki odpowiedzialnoœci”: po rezultatach ich dzia³añ.
Jednak wcale nie jest pewne, czy Aung San Suu Kyi, id¹c na ten
„faustowski uk³ad” z w³adz¹, wyjdzie na swoje – genera³owie równie
dobrze mog¹ j¹ oszukaæ. Niemniej jednak trzeba jej oddaæ odwagê.
Zaryzykowa³a wszystko. Czeka j¹ albo zwyciêstwo i przejœcie do hisAung San Suu Kyi w rozmowie z autorem tej ksi¹¿ki. Senat RP, 11 wrzeœnia 2013 r. (fot. A. Trzmiel)

torii, albo klêska i marginalizacja – czas poka¿e. W chwili obecnej
powiedzieæ mo¿na tylko jedno: na szczytach birmañskiego Olimpu
toczy siê pe³na niuansów i azjatyckiej nieokreœlonoœci walka polityczna, wobec której obserwatorzy i analitycy s¹ niczym widzowie teatru
cieni – mog¹ tylko domyœlaæ siê znaczeñ.
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Kwestia etniczna wspó³czeœnie
Do roku 2011 armia podpisa³a porozumienia o zawieszeniu broni z wszystkimi organizacjami zbrojnymi (z czêœci¹ ca³kowicie nieformalnie: po prostu przestano walczyæ i respektowano status quo).
W momencie rozpoczêcia reform Thein Sein zaapelowa³ do (by³ych
ju¿) partyzantów: „zamieñcie karabiny na laptopy”. Jednak¿e ten
sielankowy obraz kolejny raz zak³óci³y wypadaj¹ce polityczne „trupy z szafy” kwestii etnicznej – walki z Kaczinami, kwestia Rohingya,
a przede wszystkim pe³zaj¹cy konflikt buddyjsko-muzu³mañski5.
Tatmadaw zda³a siê zrozumieæ, ¿e du¿o lepiej osi¹gn¹æ z mniejszoœciami modus vivendi na warunkach armii, rzecz jasna – bo to ona
ma si³ê, a wiêc i racjê – i doprowadziæ do rozwoju kraju. Op³acalnoœæ
ekonomiczna przyczynia siê do znacznie skuteczniejszej birmanizacji
– bo czynionej z w³asnej woli. Problem zaczyna siê wtedy, gdy niektórzy nie chc¹ przyj¹æ warunków armii – tak jest z Kaczinami z KIO.
W odpowiedzi na to armia birmañska wznowi³a walki w czerwcu 2011,
czego kulminacj¹ by³a wielka ofensywa tatmadaw przeciwko chrzeœcijañskim Kaczinom w Bo¿e Narodzenie (!) 2012 r. Jednak¿e „birmañscy Gurkhowie” kolejny raz udowodnili swoj¹ bitnoœæ: nie tylko obronili stolicê, Laizê, ale i w ci¹gu pierwszych pó³torarocznych walk zadali armii birmañskiej wiêcej strat, ni¿ wynosz¹ ³¹czne ofiary Amerykanów w Iraku i Afganistanie w ci¹gu dwóch dekad. Do zatrzymania birmañskiej ofensywy przyczyni³a siê przede wszystkim postawa
Chin, nie¿ycz¹cych sobie walk ko³o swoich gazoci¹gów. Od tego
momentu konflikt os³ab³ – strony naprzemiennie to tocz¹ walki, to
negocjuj¹.
Jeszcze powa¿niejsz¹ pozostaje kwestia oko³o milionowej mniejszoœci muzu³manów Rohingya, zamieszkuj¹cych pó³nocny Arakan.
Problem z Rohingya tak naprawdê pierwszy raz ujrza³ œwiat³o dziennie w 1978 r., gdy armia birmañska doprowadzi³a do fali ich migracji
do Bangladeszu (sytuacja powtórzy³a siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych) i by³y to bodaj¿e jedyne w historii œwiata przypadki exodusu
do Bangladeszu. Armia chce ich wypchn¹æ z Birmy, twierdz¹c, ¿e s¹
5

Szerzej na temat wspó³czesnej kwestii etnicznej w Birmie, zob.: M. Lubina, Birma: centrum kontra
peryferie. Kwestia etniczna we wspó³czesnej Birmie (1948–2013), Kraków 2014, s. 227–253.

5
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indyjskimi migrantami – „Bengalczykami” – i powinni wróciæ tam,
sk¹d przyszli. Dramat Rohingya polega na tym, ¿e oni, nawet jeœli
migrowali na te tereny przed wiekami (co do ich genezy tocz¹ siê
spory), to nie maj¹ dok¹d wróciæ. W rezultacie z wszystkich – i tak
przecie¿ gnêbionych – mniejszoœci byli oni traktowani najgorzej, zyskuj¹c tytu³ „najbardziej przeœladowanej mniejszoœci na œwiecie”. Sama
w³adza wyra¿a³a siê o nich „ogry”.
W niechêtnym nastawieniu do Rohingya dominuje zadziwiaj¹ca
zbie¿noœæ pogl¹dów armii i spo³eczeñstwa. Jeœli chocia¿ w jednym
wzglêdzie birmañskie wojsko mo¿e liczyæ na powszechne poparcie
Zjednoczona Unia. Plakat
propagandowy rz¹du

¯o³nierze KIO. Kaczinowie,
zwani „birmañskimi Gurkhami”, od szeœciu dekad
opieraj¹ siê armii birmañskiej (fot. Zen Myat Lahpai)
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swoich obywateli, to jest nim niechêæ do Rohingya. Na Rohingya
bowiem skupia siê jak w soczewce nagromadzona spo³eczna niechêæ
do Indusów – symbolizuj¹ oni g³êbokie resentymenty wobec Indii
i strach o bycie „zalanym” i zislamizowanym.
Problem Rohingya zaczyna stawaæ siê znacznie powa¿niejszy dla
kraju, gdy¿ grozi szerszym rozlaniem siê niechêci nie tylko na samych
Rohingya, ale na wszystkich muzu³manów w Birmie (równie¿ etnicznych Birmañczyków). To ju¿ zreszt¹ nast¹pi³o: w marcu 2013 r. dosz³o
do czystek w mieœcie Meikhtila w œrodkowej Birmie, gdzie t³um buddystów zaatakowa³ muzu³manów (Birmañczyków). Kilkadziesi¹t osób
Birmañscy muzu³manie

zginê³o, 12 tys. zosta³o zmuszonych do porzucenia domostw, a ponad
tysi¹c domów zosta³o spalonych.
Zamieszki rozla³y siê równie¿ na s¹siednie rejony. Dopiero ponowne wkroczenie armii uspokoi³o sytuacjê. Powodem by³a rosn¹ca
niechêæ do muzu³manów, wi¹¿¹ca siê z „dba³oœci¹ o czystoœæ religijn¹
Birmy”, tj. zachowanie buddyjskiego charakteru pañstwa, dla którego
owe 4 proc. muzu³manów w Birmie stanowiæ ma œmiertelne zagro¿enie.
Tym razem jednak o wydarzeniu zrobi³o siê g³oœno na œwiecie,
a „Time” umieœci³ nawet na swej ok³adce nacjonalistycznego mnicha
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U Wirathu z podpisem „twarz buddyjskiego terroru” (sam Wirathu
nazwa³ siê wczeœniej „birmañskim bin Ladenem”, wiêc a¿ siê prosi³
o medialny cios od Amerykanów). Oznacza to, byæ mo¿e, istotn¹
zmianê podejœcia do buddyzmu na Zachodzie, do tej pory traktowanego na kolanach jako doktryny „³agodnej i pacyfistycznej”6. Tymczasem przyk³ad Birmy, a tak¿e innych buddyjskich pañstw (Sri Lanka), œwiadczy o tym, ¿e buddyzm, podobnie jak inne religie, by³ i jest
wykorzystywany polityczne, nawet do dzia³añ stoj¹cych w sprzecznoœci z jego za³o¿eniami. Najlepiej o tym œwiadcz¹ s³owa syngaleskiego
mnicha Walpola Rahuli, który stwierdzi³, ¿e „w celu zachowania religii
M³ody mnich

niszczenie ¿ycia ludzkiego nie stanowi wielkiej przewiny”. Zawsze
przecie¿ mo¿na potem zbudowaæ pagodê.
6

Wiêcej o percepcji i roli buddyzmu, politycznym jego wykorzystywaniu i starciach etnicznych
w Birmie, por.: P. Balcerowicz, Buddyjski faszyzm w Birmie? http://www.tokfm.pl/blogi/birmanafali/2013/04/buddyjski_faszyzm_w_birmie/1 (dostêp: 23 stycznia 2014).
6
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Pe³zaj¹cy konflikt buddyjsko-muzu³mañski i ogólny wzrost nastrojów nacjonalistycznych nie wró¿¹ dobrze Birmie. Z jednej strony s¹ one nieuniknionym nastêpstwem transformacji: autorytaryzmy
zamra¿aj¹ konflikty, w momencie zaœ „poluzowania œruby” wybuchaj¹ one na nowo. Z drugiej – trudno nie dopatrzyæ siê w nich
nawi¹zania do przesz³oœci. Wszak inspirowanie zamieszek przeciwko
muzu³manom by³o ulubionym sposobem na odwrócenie uwagi przez
juntê.
Nawet jeœli armia stoi za tymi wydarzeniami i steruje procesem
w celu utrzymania swojej kontroli nad krajem, to jest to niebezpieczU Wirathu, „czarna twarz” buddyzmu naok³adce magazynu „Time”

ne przedsiêwziêcie. Bazowanie na nacjonalizmie to „igranie z ogniem”, który mo¿e wymkn¹æ siê spod kontroli. Ju¿ raz konflikt etniczny zawróci³ Birmê z drogi rozwoju (w latach piêædziesi¹tych) i wci¹¿
pozostaje tym, co mo¿e obecnie uniemo¿liwiæ jej tak oczekiwany
sukces.

Zakoñczenie

Birma by³a pañstwem, któremu w nowo¿ytnej historii wyj¹tkowo
siê nie wiod³o. Fatalne dziedzictwo kolonializmu, destrukcyjny nacjonalizm etniczny, pora¿ka próby budowy nowoczesnego pañstwa,
a przede wszystkim d³ugoletnie i nieudolne rz¹dy junty wojskowej –
to wszystko sprawi³o, ¿e Birma nie by³a w stanie wykorzystaæ swojego
ogromnego potencja³u.
Teraz natomiast stoi przed pierwsz¹ od dwudziestu piêciu lat szans¹, by to zmieniæ. Bezprecedensowe otwarcie kraju i jego reintegracja
z gospodark¹ globaln¹ stwarzaj¹ ogromn¹ okazjê na przeprowadzenie udanej transformacji, wyci¹gniêcie siê z biedy i powrót do swojej
tradycyjnej pozycji regionalnego lidera.
Transformacja kraju bêdzie jednak procesem powolnym, ¿mudnym i bolesnym. Pañstwo birmañskie by³o do tej pory tworem de facto
upad³ym, w którym jedyn¹ w miarê sprawnie funkcjonuj¹c¹ instytucj¹
pozostawa³a armia, nieumiej¹ca jednak skutecznie rz¹dziæ krajem. To
zaœ oznacza, ¿e w Birmie konieczne jest stworzenie od zera cech
niezbêdnych dla normalnego funkcjonowania pañstwa – od systemu
bankowego, przez podatkowy i prawny, a na sprawnej administracji
skoñczywszy. To wszystko wymaga czasu.
Nie wiadomo, czy birmañskie elity polityczne stan¹ na wysokoœci
zadania. Armijny establishment wykazywa³ do tej pory spore umiejêtnoœci w usuwaniu konkurentów do w³adzy, zastraszaniu w³asnego
spo³eczeñstwa i maltretowaniu mniejszoœci etnicznych, lecz nie w rz¹dzeniu pañstwem. Szeœædziesiêcioletnie rz¹dy junty by³y z³e przede
wszystkim dlatego, ¿e genera³owie nie znali siê na gospodarce i doprowadzili kraj do ruiny. S³owem, nie umieli rz¹dziæ. Choæ obecnie
u w³adzy znajduje siê m³odsza ekipa ¿o³nierzy, przebranych w cywilne
stroje, to pytanie, czy opanowali oni w wystarczaj¹cym stopniu sztukê
rz¹dzenia pañstwem, pozostaje aktualne. To samo mo¿na powiedzieæ
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o opozycji kierowanej przez Aung San Suu Kyi, znanej dotychczas
z ogólnikowych deklaracji o potrzebie demokracji i koniecznoœci
przestrzegania praw cz³owieka, lecz nie z realnych pomys³ów na uzdrowienie pañstwa.
W rozwa¿aniach nad losami Birmy w³aœnie kwestii demokratyzacji
poœwiêca siê najwiêcej uwagi, przynajmniej na Zachodzie. Ewentualna
demokratyzacja Birmy – co jest na pewno opcj¹ lepsz¹ ni¿ dotychczasowy nieudolny i okrutny zamordyzm – jest jednak¿e spraw¹ drugorzêdn¹. Wiêkszoœæ Birmañczyków rozumie demokracjê jako synonim rozwoju gospodarczego kraju. W tym ujêciu, im pañstwo bogatsze, tym bardziej demokratyczne – najwiêksz¹ demokracj¹ œwiata
bêdzie wiêc Singapur. Nie nale¿y siê na to z¿ymaæ ani, przyk³adaj¹c
zachodni¹ soczewkê, krytykowaæ czy usi³owaæ narzuciæ w³asne rozwi¹zania. System polityczny danego kraju ma odpowiadaæ potrzebom
ludzi, byæ adekwatny do lokalnej sytuacji i miejscowych warunków.
A tymi w tym wypadku s¹ przede wszystkim chêæ rozwoju gospodarczego, dogonienia s¹siadów i nacieszenia siê mo¿liwoœciami – przede
wszystkim komercyjnymi, jakie daje wspó³czesny œwiat. W³adza
w Birmie nie musi wiêc byæ demokratyczna. Chodzi o to, by nie maltretowa³a w³asnego spo³eczeñstwa, da³a mu ¿yæ, jeœæ, zarabiaæ i wydawaæ pieni¹dze. Tak w³aœnie jest w Tajlandii, Indonezji czy Malezji –
i jeœli tak siê stanie w Birmie, to bêdzie jej sukces.
Birma stoi obecnie przed wyzwaniem najlepiej streszczaj¹cym siê
w chiñskim rozumieniu s³owa „kryzys” (wei ji; pierwszy cz³on oznacza
„niebezpieczeñstwo”, drugi „szansê”). Zagro¿eniem jest ponowne rozpalenie siê czy to konfliktów etnicznych miêdzy Birmañczykami
a mniejszoœciami, co by³o dotychczasow¹ zmor¹ historii kraju, czy to
religijnych – miêdzy buddystami a muzu³manami (obie te kwestie
zreszt¹ siê ze sob¹ ³¹cz¹). Nieunormowanie statusu mniejszoœci etnicznych nie mo¿e trwaæ wiecznie, a obecny w¹t³y status quo w ka¿dej
chwili grozi wznowieniem walk. Podstawowym œrodkiem do zlikwidowania tego zagro¿enia jest sukces gospodarczy – „pokój przez rozwój”.
Lecz i on nie jest pewny. W historii tego kraju to nie sprawnoœæ, lecz
raczej niezdolnoœæ radzenia sobie z gospodark¹ by³a norm¹.
Szans¹ jest ogromny potencja³, jaki ma kraj. Surowce, kamienie
szlachetne, ¿yzne ziemie z ogromnymi mo¿liwoœciami eksportowymi
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(ry¿), tania si³a robocza i wiele innych powoduj¹, ¿e Birma ma co
zaoferowaæ œwiatu. Umiejêtne wykorzystanie tych atutów pozwoli na
dogonienie s¹siadów, a mo¿e i Zachodu. Ale nawet skuteczna i rozwa¿na polityka mo¿e Birmie nie wystarczyæ w osi¹gniêciu sukcesu.
Birma jest bowiem miejscem, gdzie jak w soczewce ogniskuj¹ siê
dylematy powstaj¹cego dwubiegunowego œwiata amerykañsko-chiñskiego. W tym kontekœcie nale¿y wspomnieæ o dwóch scenariuszach,
które s¹ w du¿ej mierze od Birmy niezale¿ne. W razie konfliktu amerykañsko-chiñskiego stanie siê pierwsz¹ lini¹ frontu rywalizacji tych
dwóch mocarstw. W takim wypadku, w nawi¹zaniu do porównania
Pagoda Szwedagon
noc¹

Thant Myint-U, który nazwa³ Birmê „kanarkiem w klatce” stosunków amerykañsko-chiñskich1, mo¿na w¹tpiæ, czy ów przys³owiowy
kanarek to prze¿yje. Mo¿na te¿ domniemywaæ, ¿e w takim pojedynku
raczej zwyciê¿¹ Chiny, wci¹¿ znacznie silniejsze w Birmie od Stanów Zjednoczonych. Wtedy zaœ Birmê czeka to, ¿e stanie siê wspó³czesnym „Yelangiem” – przywo³ywanym przez Than Mytni-U – w³adcê jednego z po³udniowych ksiêstw w czasach dynastii Han, który
oœmieli³ siê rzuciæ wyzwanie cesarstwu. Zosta³ za to przyk³adnie ukarany.
1

Thant Myint-U, Where China Meets India, Burma and the New Crossroads of Asia, New York 2011,
s. 119.

1
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Konflikt nie jest jednak¿e zdeterminowany. W razie wspó³pracy,
amerykañsko-chiñskiego „uœcisku rêki nad Pacyfikiem”, Birma – przy
prowadzeniu umiejêtnej polityki równowa¿enia wp³ywów obu potêg –
wiele zyska. Jest to mo¿liwe, gdy¿ Naypyidaw ma tradycje prowadzenia umiejêtnej polityki balansowania, a ostatnie dwa lata œwiadcz¹,
¿e genera³owie po latach b³¹dzenia po omacku nauczyli siê funkcjonowaæ w globalnym œwiecie. To zaœ mo¿e umo¿liwiæ im spe³nienie
najwa¿niejszego celu politycznego armii: przywrócenie Birmie jej tradycyjnej pozycji regionalnego mocarstwa.
Birma stoi obecnie przed tak¹ szans¹, jak¹ mia³a w latach piêædziesi¹tych, i jeœli umiejêtnie rozegra ogromne zainteresowanie zagranicy, przek³adaj¹ce siê na inwestycje, mo¿e sobie poradziæ. Powróci
wtedy na swoje tradycyjne miejsce regionalnego mocarstwa, czego
wypada jej ¿yczyæ, gdy¿ do tej pory los – przynajmniej we wspó³czesnej
historii – nie by³ dla tej „z³otej ziemi” zbyt ³askawy. Teraz, po raz
pierwszy od wielu dekad, wydaje siê, ¿e polityczna z³a karma Birmy
dobiega koñca. Czy tak siê stanie, czas poka¿e. Warto jednak œledziæ
losy tego dynamicznie zmieniaj¹cego siê kraju, gdy¿ dziœ ca³y œwiat
patrzy na Birmê. To jest jej globalne piêæ minut.

Kalendarium

Oko³o 1500 p.n.e.–1885
oko³o 1500 p.n.e.: pocz¹tek uprawy ry¿u na dzisiejszych terenach birmañskich.
miêdzy IV a VI w. n.e.: dotarcie buddyzmu.
oko³o II w. p.n.e. – IX w. n.e.: królestwo Pyu.
IX w. n.e.: najazdy królestwa Nanzhao.
X w. n.e.: intensyfikacja migracji ludów Nanzhao na po³udnie.
oko³o 849 r. n.e.: powstanie Paganu.
1044–1077: rz¹dy króla Anawrahty, pierwsza udokumentowana data w historii
Birmy, I Imperium Birmañskie.
1057: zdobycie Thatonu.
oko³o 1050–1060: wasalizacja Szanów.
od 1056: reformy wprowadzaj¹ce buddyzm jako religiê pañstwow¹.
1084–1112: panowanie króla Kyanzittha.
1112–1167: panowanie króla Alaungsitu.
1210–1234: panowanie króla Htilominlo, pocz¹tek kolektywnego rz¹dzenia
krajem przez Hluttaw – radê królewsk¹.
1256–1287: panowanie króla Narathihapate, ostatniego monarchy Paganu.
1277–1287: najazdy mongolskie na Pagan.
1287: decyduj¹cy najazd mongolski, ucieczka i œmieræ króla Narathihapate, koniec królestwa Pagan.
1287–1531: „dominacja Szanów”, rozdrobnienie Birmy.
1315–1364: ksiêstwo Sagaing.
1364–1531: ksiêstwo Awy.
1280: powstanie Taungoo.
1435: przybycie do Birmy (Awy) pierwszego udokumentowanego Europejczyka,
Niccolo di Conti.
1486: Taungoo stolic¹ Birmy.
1531–1550: panowanie króla Taungoo Tabinshwehti.
1531–1581: II Imperium Birmañskie.
1539: zdobycie Pegu przez Tabinshwehti.
1541: koronacja Tabinshwehti na króla Birmy w Pegu.
1551–1581: panowanie króla Bayinnaunga, najpotê¿niejszego w historii Birmy.
1550–1555: ponowny podbój ca³ej Birmy (bez Arakanu) przez Bayinnaunga.
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1557: wasalizacja Szanów.
1558: wasalizacja Lanny i Czieng Mai.
1564: zdobycie Ajutthaji, wasalizacja Syjamu.
1574: wasalizacja Lan Xang.
1581–1599: panowanie króla Nandbayin.
1599: zdobycie Pegu przez wojska Arakanu, koniec II Imperium Birmañskiego.
1605–1628: panowanie króla Anaukpetluna, odnowiona dynastia Taungoo.
1613: zdobycie Syriamu przez Anaukpetlun, œmieræ de Brito.
1629–1648: panowanie króla Thaluna, reformy strukturalne.
1635: przeniesienie stolicy do Awy.
1740: uniezale¿nienie siê Monów od Awy.
1752: zdobycie i zniszczenie Awy przez Monów.
1752–1760: panowanie Aung Zeyi (Alaungpayi), pocz¹tek III Imperium Birmañskiego.
1754: Aung Zaya (Alaungpaya) zdobywa Awê.
1755: zdobycie Prome, Dagonu (zmiana nazwy na Yangon/Rangun).
1756: zdobycie Syriamu.
1757: zdobycie Pagu, zniszczenie krainy Mon; traktat brytyjsko-birmañski.
1763–1776: panowanie króla Hsinbyushina.
1767: zdobycie i zniszczenie Ajutthaji.
1765–1769: najazdy chiñskie na Birmê.
1782–1819: rz¹dy króla Bodawpayi.
1784: zdobycie Arakanu przez Bodawpayê.
1795, 1797, 1802, 1803, 1809 i 1811: poselstwa brytyjskie do Birmy.
1811–1815: powstanie Nga Chin Pyana w Arakanie.
1823: birmañska ekspedycja karna do Manipuru pod przywództwem Banduli;
zatarg o wyspê Szapuri, bezpoœrednia przyczyna wybuchu wojny anglo-birmañskiej.
5 marca 1824: wypowiedzenie wojny przez gubernatora Amhersta.
1824–1826: pierwsza wojna anglo-birmañska.
24 lutego 1826: traktat z Yandabo, Birma traci Tenasserim, Arakan oraz czasowo Rangun i Pegu. Jest zobligowana do zap³aty kontrybucji i akceptacji brytyjskiego
rezydenta.
1840: odwo³anie brytyjskiego rezydenta.
1852–1853: druga wojna anglo-birmañska.
1 kwietnia 1852: wypowiedzenie wojny przez Wielk¹ Brytaniê.
20 stycznia 1852: og³oszenie przy³¹czenia Dolnej Birmy i Rangunu do Korony
Brytyjskiej.
1853–1878: panowanie Króla Mindona, wielkie reformy pañstwowe.
1862: po³¹czenie ziem birmañskich w Birmê Brytyjsk¹ pod zarz¹dem Wysokiego
Komisarza w Rangunie.

370

Kalendarium

1871: V Buddyjski Sobór Powszechny w Mandalaj.
1862: traktat handlowy brytyjsko-birmañski.
1866: rebelia ksi¹¿¹t Myinguna i Myinhkondaina.
1868: za³o¿enie Kompanii Flotylli Irawadi.
1869: otwarcie pierwszej linii kolejowej z Rangunu do Prome.
1870: otwarcie Kana³u Sueskiego.
1871: wielkie poselstwo Kinwun Mingyi do Europy.
od 1875: pocz¹tek „kwestii butów”.
1878–1885: panowanie Thibawa, ostatniego króla Birmy.
1885
Trzecia wojna anglo-birmañska.
11 listopada: pocz¹tek wojny.
27 listopada: kapitulacja króla Thibawa.
28 listopada: detronizacja króla Thibawa.
1886
Pocz¹tek pacyfikacji Birmy (koniec: miêdzy 1886 a 1896).
1 stycznia: aneksja Górnej Birmy.
26 lutego: w³¹czenie (z wyj¹tkiem pañstw Szanów) Birmy w sk³ad Indii Brytyjskich.
1888–1920
1888: wprowadzenie ustawy wiejskiej pod rygorem stanu wojennego.
1897: w³¹czenie Birmy do Indii; podzia³ „Birmy w³aœciwej”, na czele z wicegubernatorem na 7 regionów, powo³anie Rady Legislacyjnej oraz Izby Handlu; powstanie
pierwszych buddyjskich organizacji w Mandalaj.
1906: powstanie Buddyjskiego Stowarzyszenia M³odych Mê¿czyzn (YMBA).
1915: narodziny Htein Lina (Aung Sana).
1916: kwestia butów w Prome.
1920: powo³anie pierwszej uczelni wy¿szej – Uniwersytetu Ranguñskiego; strajk
studencki.
1923
2 stycznia: wejœcie w ¿ycie Diarchii. Zrównanie Birmy z Indiami, wprowadzenie
parlamentu. Zmiany nie objê³y Pañstw Szanów, Karenni i terenów nadgranicznych.
30 maja: powstanie stowarzyszenia Dobama.
12 grudnia: wybuch powstania Saya Sana.
1931
2 sierpnia: powieszenie Saya Sana.
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4 czerwca: po³¹czenie siê Dobamy z Wszechbirmañsk¹ Lig¹ M³odych (ABYL),
powstaje nowe Stowarzyszenie: Dobama Asiayone.
1936
9 marca: strajk studencki.
1937
1 kwietnia: wejœcie w ¿ycie Ustawy Rz¹du Birmy; Birma osobn¹ koloni¹.
1937–1939
rz¹dy Ba Maw, pierwszego premiera kolonialnej Birmy.
1938
„Rok walki”, wielkie demonstracje w ca³ym kraju.
1939
15 sierpnia: za³o¿enie Komunistycznej Partii Birmy.
10 paŸdziernika: powstanie partii „Bloku Wolnoœci”.
1940
maj: powstanie tajnej bazy japoñskiego wywiadu w Rangunie.
14 sierpnia: Aung San opuszcza Rangun.
1941
28 grudnia: formalna inauguracja Birmañskiej Armii Niepodleg³oœciowej (BIA).
1941/1942
grudzieñ/styczeñ: pocz¹tek inwazji japoñskiej na Birmê.
1942
8 marca: zdobycie Rangunu przez Japoñczyków.
5 czerwca: utworzenie projapoñskiego Rz¹du Centralnego na czele z Ba Maw.
lipiec: rozwi¹zanie BIA.
26 sierpnia: utworzenie Armii Obronnej Birmy (BDA).
1943
1 sierpnia: formalna niepodleg³oœæ pañstwa o nazwie „Bama”.
16 wrzeœnia: utworzenie Birmañskiej Armii Narodowej (BNA).
1944
wrzesieñ: utworzenie Organizacji Antyfaszystowskiej (AFO, póŸniej Antyfaszystowskiej Ligi Wolnoœci Ludu, AFPFL).
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1944/1945
grudzieñ–styczeñ: pocz¹tek brytyjskiej kontrofensywy w Birmie.
1945
27 marca: Aung San przechodzi na stronê aliantów, obecnie œwiêto narodowe
w Birmie, Dzieñ Si³ Zbrojnych.
3 maja: zdobycie Rangunu.
17 maja: Brytyjczycy og³aszaj¹ Bia³¹ Ksiêgê.
19 sierpnia: Zjazd AFPFL, ¿¹danie niepodleg³oœci Birmy poza Wspólnot¹ Narodów.
5–9 wrzeœnia: spotkanie w Kandy, utworzenie Armii Birmañskiej.
24 wrzeœnia: formalna kapitulacja wojsk japoñskich w Rangunie.
1 grudnia: powstanie Organizacji Ludowych Ochotników (PVO).
1946
17–19 stycznia: masowe demonstracje AFPFL przed Szwedagonem.
22 lutego: roz³am w Komunistycznej Partii Birmy, Thakin Soe odchodzi, tworz¹c
Czerwon¹ Flagê.
marzec: Pierwsza Konferencja w Panglong.
31 sierpnia: Hubert Rance mianowany nowym gubernatorem.
sierpieñ–grudzieñ: misja Karenów do Wielkiej Brytanii.
5 wrzeœnia: strajk policji w Rangunie.
23 wrzeœnia: AFPFL wzywa do strajku generalnego.
27 wrzeœnia: 1946 utworzenie Rady Wykonawczej, Aung San z-c¹ Przewodnicz¹cego Rady Wykonawczej, de facto premierem.
3 listopada: CPB opuszcza AFPFL.
1947
12 stycznia: porozumienie w Panglong (koñcz¹ce drug¹ Konferencjê w Panglong).
27 stycznia: porozumienie Attlee–Aung San.
5 lutego: powstanie KNU.
marzec: pierwsza operacja armii birmañskiej przeciwko rebelii antyrz¹dowej
w Pyinamana.
9 kwietnia: wybory powszechne. Zwyciê¿a AFPFL z 60 proc. g³osów (171 miejsc
w ni¿szej izbie), CPB i KNU bojkotuj¹ wybory.
17 czerwca: powstaje KNDO jako zbrojne ramiê KNU.
19 lipca; Aung San razem z szeœcioma cz³onkami gabinetu zostaj¹ zamordowani.
29 sierpnia: porozumienie obronne Let Ya–Freeman miêdzy Birm¹ a Wielk¹
Brytani¹.
24 wrzeœnia: przyjêcie nowej konstytucji, z systemem demokracji parlamentarnej
i ograniczonym federalizmem.
17 paŸdziernika: porozumienie Attlee–U Nu.
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grudzieñ: oddzia³y kareñskie i kacziñskie przeprowadzaj¹ skuteczn¹ akcjê pacyfikacji komunistów w Pyinmana.
1948
4 stycznia: proklamacja niepodleg³oœci Birmy.
31 stycznia: pocz¹tek walk rz¹du z KNDO w Insein na przedmieœciach Rangunu.
luty–marzec: strajki komunistyczne w Rangunie.
25 marca: U Nu og³asza aresztowanie Than Tuna.
28 marca: CPB rozpoczyna walkê zbrojn¹, pocz¹tek wojny domowej w Birmie..
29 czerwca: pocz¹tek walki zbrojnej PVO.
9 sierpnia: pocz¹tek powstania w pañstwie Karenni.
23–25 grudnia: przynajmniej 80 wsi kareñskich zostaje zniszczonych, a ich mieszkañcy zamordowani przez wojska rz¹dowe.
1949
1 stycznia: KNDO zajmuje Twante naprzeciwko Rangunu.
30 stycznia: KNDO wyjête spod prawa.
2 lutego: KNDO zajmuje Insein.
12–13 marca: po³¹czone si³y KNDO i CPB zajmuj¹ Mandalaj.
1 kwietnia: Ne Win zostaje wicepremierem.
13 kwietnia: Karenowie i Kaczinowie pod dowództwem Naw Senga zajmuj¹
Taunggyi.
24 kwietnia: wojska rz¹dowe odbijaj¹ Mandalaj.
22 maja: KNDO ewakuuje Isein po 112. dniach oblê¿enia. Taungoo now¹ baz¹
g³ówn¹ Karenów.
czerwiec: przybywaj¹ pierwsze statki z zaopatrzeniem z Indii.
10 czerwca: wojska rz¹dowe odbijaj¹ pola naftowe w Yenangyaung i Chauk.
17 grudnia: Birma uznaje Chiñsk¹ Republikê Ludow¹.
1950
styczeñ–marzec: pierwsze oddzia³y Kuomintangu przekraczaj¹ granicê birmañsk¹.
5 maja: Naw Seng opuszcza Birmê i udaje siê do Chin na banicjê.
17 czerwca: Zjazd KNU w Papun – nowej bazie g³ównej. Powstaje Cia³o Rz¹dz¹ce
Kawthoolei (KGB).
19 czerwca: oficjalne rozbrojenie PVO.
12 sierpnia: zabójstwo przewodnicz¹cego KNU – Saw Ba U Gyi, przez wojska
rz¹dowe.
13 wrzeœnia: traktat o przyjaŸni miêdzy Birm¹ a USA.
1951
19 stycznia: Zjazd KNU. Saw Hunter nowym przewodnicz¹cym (obj¹³ funkcjê ze
znacznym opóŸnieniem).
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czerwiec: pocz¹tek wyborów powszechnych.
7 czerwca: traktat miêdzy Birm¹ a Indiami.
1952
styczeñ: zakoñczenie wyborów powszechnych. Zwyciê¿a AFPFL, zdobywa 60 proc.
i 147 miejsc.
30 kwietnia: traktat o przyjaŸni miêdzy Japoni¹ a Birm¹.
1 wrzeœnia: stan wojenny w pañstwie Szan.
wrzesieñ: formalne utworzenie pañstwa zwi¹zkowego Karen. KNU odrzuca tê
uchwa³ê ze wzglêdu na niew³¹czenie terenów w Delcie.
listopad: porozumie Zin–Zan miêdzy CPB a KNU.
1953
4 stycznia: wojska Kuomintangu okupuj¹ Mong Hsa.
25 marca: skarga Birmy do ONZ na okupacjê Kuomintangu.
22 kwietnia: uchwa³a Zgromadzenia Ogólnego ONZ domagaj¹ca siê ewakuacji
Kuomintangu.
paŸdziernik: rz¹d wyjmuje CPB spod prawa.
23 listopada: wizyta wiceprezydenta USA Richarda Nixona w Rangunie.
1954
20 marca: udana kontrofensywa armii birmañskiej pod dowództwem Kyaw Zaw
przeciwko Kuomintangowi. Odbicie Mong Hsa.
28–29 czerwca: wizyta Zhou Enlaia w Rangunie.
8 wrzeœnia: powstanie SEATO.
listopad: udana ofensywa armii przeciwko powstañcom muzu³mañskim w Arakanie.
1955
kwiecieñ: konferencja w Bandungu na Jawie.
wrzesieñ: delegacja na czele z Ne Winem odwiedza Pekin.
8 listopada: CPB og³asza „liniê 1955”, porozumienia z rz¹dem.
grudzieñ: wizyta Chruszczowa i Bu³ganina w Rangunie.
1956
20 stycznia: list Than Tuna do U Nu, w którym wzywa do pokoju.
kwiecieñ: utworzenie DNUF.
27 kwietnia: wybory powszechne. AFPFL zdobywa 55 proc. i 173 miejsca, NUF
otrzymuje 36,9 proc. i 48 miejsc.
czerwiec: rezygnacja premiera U Nu, jego nastêpc¹ zostaje Ba Swe.
24 paŸdziernika–7 listopada: U Nujakoprzewodnicz¹cyAFPFLodwiedzaChRL.
10–20 grudnia: Zhou Enlai odwiedza Rangun.
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27–28 grudnia: spotkania sawbwa i 100 innych delegatów Mong Yai. ¯¹dania
secesji.
1957
13 lutego: Kyaw Zaw zostaje zwolniony z pe³nionej funkcji (7 czerwca – odwo³any
z armii).
1958
styczeñ–maj: masowe sk³adanie broni przez liczne oddzia³y zbrojne.
27 kwietnia–5 maja: roz³am w AFPFL na dwie frakcje: „Czyst¹” (na czele z U Nu)
i „Stabiln¹” na czele z Ba Swe i Kyaw Nyein.
20 czerwca: powstanie NMSP.
26 wrzeœnia: U Nu og³asza przez radio, ¿e zaprosi³ Ne Wina do utworzenia rz¹du.
28 paŸdziernika: utworzenie rz¹du przejœciowego Ne Wina.
1959
kwiecieñ: komuniœci przenosz¹ bazê g³ówn¹ do Gór Pegu.
24 kwietnia: 34 sawbwa oficjalnie zrzeka siê swoich tytu³ów w Taunggyi. Powstaje
pañstwo zwi¹zkowe Szan.
16–25 maja: powstaje NDUF.
1960
24–29 stycznia: wizyta Ne Wina w Chinach. Podpisanie traktatu o przyjaŸni i nieagresji i porozumienia o granicy (28 stycznia).
kwiecieñ: wybory powszechne. Zwyciê¿¹ Pyidaungsu U Nu z 52 proc. g³osów
i 157 miejscami w ni¿szej izbie, „Stabilna” AFPFL zdobywa 30 proc. i 42 miejsca.
4 kwietnia: U Nu formuje nowy rz¹d.
15–19 kwietnia: wizyta Zhou Enlaia w Rangunie.
24 kwietnia: utworzenie SSIA.
29 kwietnia: utworzenie NLA.
1 paŸdziernika: U Nu podpisuje w Pekinie traktat birmañsko-chiñski.
1961
2–9 stycznia: Zhou Enlai odwiedza Rangun. Ratyfikacja uk³adu granicznego.
Podpisanie porozumienia o wspó³pracy gospodarczej (pomoc chiñska dla Birmy).
26 stycznia: po³¹czone si³y birmañsko-chiñskie atakuj¹ oddzia³y Kuomintangu na
pograniczu.
5 lutego: powstaje KIA.
8–16 czerwca: spotkanie przywódców ruchu federalnego w Taunggyi, bierze
w nim udzia³ miêdzy innymi Sao Shwe Thaik.
26 sierpnia: buddyzm religi¹ pañstwow¹ Birmy.
10–15 paŸdziernika: U Nu odwiedza Chiny.
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1962
25 lutego: seminarium federalne w Rangunie.
2 marca: przewrót wojskowy. Genera³ Ne Win obala rz¹d U Nu, a jego samego
wraz z ministrami aresztuje.
3 marca: zawieszenie konstytucji.
8 marca: zostaje mianowanych piêæ Rad Najwy¿szych, pe³ni¹cych rolê rz¹du na
prowincji.
9 marca: powstaje Rada Rewolucyjna na czele z Ne Winem, z pe³ni¹ praw legislacyjnych, egzekucyjnych i s¹downiczych.
11 marca: powstaje Komunistyczna Partia Arakanu.
4 czerwca: junta og³asza powstanie Partii Programu Socjalistycznego Birmy
(BSPP).
7 czerwca: wojsko otwiera ogieñ do protestuj¹cych studentów.
8 czerwca: armia wysadza budynek Zwi¹zku Studentów.
1963
8 lutego: Aung Gyi zostaje zwolniony z Rady Rewolucyjnej.
15 lutego: Ne Win og³asza przejêcie przez pañstwo produkcji, dystrybucji, importu i eksportu wszystkich dóbr. Zakaz nowych przedsiêbiorstw prywatnych.
23 lutego: nacjonalizacja wszystkich banków.
1 kwietnia: amnestia generalna dla wszystkich powstañców.
20 kwietnia: Liu Shaoqi odwiedza Rangun.
11 czerwca: pocz¹tek rozmów miêdzy rz¹dem a powstañcami.
12 czerwca: do Birmy przybywa pierwsza grupa „reemigrantów pekiñskich”.
15 listopada: rozmowy z Monami, Czinami i Karenni za³amuj¹ siê.
18 grudnia: rozmowy z Szanami za³amuj¹ siê.
1964
28 stycznia: Rada Rewolucyjna anuluje wszystkie prawa autonomiczne podmiotów pañstwa.
14 lutego: wizyta Zhou Enlaia.
12 marca: kareñski przywódca Saw Hunter Tha Hmwe poddaje siê.
25 marca: powstanie Armii Pañstwa Szan (SSA) na czele z wdow¹ po Sao Shwe
Thaik, Sao Nang Hearn Kham.
17 maja: demonetyzacja banknotów 100 i 50 kyatowych, bez rekompensaty.
1965
kwiecieñ: dwukrotna wizyta Zhou Enlaia w Birmie.
30 kwietnia: 92 mnichów zostaje aresztowanych za demonstracje.
15 czerwca: Aung Gyi zostaje aresztowany.
24 lipca–1 sierpnia: Ne Win odwiedza Chiny.
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14–25 wrzeœnia: Ne Win odwiedza ZSRR.
6 grudnia: zakaz wydawania prywatnych gazet.
1967
10 marca: Birma podpisuje uk³ad graniczny z Indiami.
18 czerwca: pocz¹tek „birmañskiej Rewolucji Kulturalnej”. Egzekucja Goshala
i yebawa Htay.
19 czerwca: ministerstwo edukacji zakazuje studentom noszenia „nieautoryzowanych oznak” – ma to zapobiec noszeniu oznak z Mao.
29 czerwca: zamieszki antychiñskie w Rangunie. Ginie oko³o 50 osób, zaatakowana zostaje Ambasada Chin.
30 czerwca: Radio Pekiñskie uznaje rz¹d Ne Wina za „kontrrewolucyjny, faszystowski i reakcyjny”.
7 lipca: zawieszenie chiñskiego programu rozwojowego dla Birmy.
paŸdziernik–listopad: ponad tysi¹c powstañców szanowskich sk³ada broñ i tworzy KKY.
26 grudnia: Yan Aung zostaje zamordowany w Górach Pegu.
1968
1 stycznia: oddzia³y CPB wspierane przez Chiñczyków przekraczaj¹ granicê
Birmy. G³ównodowodz¹cym jest Naw Seng.
15 stycznia: wspó³praca KIA i CPB. Szybko dochodzi do nieporozumieñ.
27 stycznia: wypuszczenie na wolnoœæ 127 wiêŸniów politycznych, miêdzy innymi
Aung Gyi i Kyaw Nyein.
16 kwietnia: œmieræ Bo Zaya, g³ównodowodz¹cego CPB.
21 czerwca: Bo Mya, dowódca kareñski, oddziela siê od lewicowego KNDO
i tworzy w³asne oddzia³y, KNUF.
19–22 wrzeœnia: Zjazd dowódców armii. Ne Win wzywa do wojny ludowej
przeciwko powstañcom.
24 wrzeœnia: z r¹k agenta rz¹dowego ginie Than Tun, przewodnicz¹cy CPB.
29 listopada: Rada Rewolucyjna zaprasza 33 polityków, by utworzyli cia³o doradcze rz¹du.
4 grudnia: Cia³o Doradcze Wewnêtrznej Jednoœci, miêdzy innymi z U Nu, zostaje
utworzone.
1969
20 stycznia: powstaje SURA na pograniczu tajsko-birmañskim.
3 kwietnia: ginie yebaw Aung Gyi.
1 czerwca: Cia³o Doradcze Wewnêtrznej Jednoœci przedstawia raport wzywaj¹cy
do powrotu do demokracji parlamentarnej.
2 czerwca: Ne Win odrzuca raport Cia³a Doradczego.
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29 sierpnia: U Nu w Londynie og³asza utworzenie Partii Demokracji Parlamentarnej (PDP).
20 paŸdziernika: Khun Sa aresztowany w Taunggyi.
29 paŸdziernika: U Nu otrzymuje azyl w Tajlandii.
1970
luty: CPB zdobywa Kyinshan.
25 maja: Monowie i Karenowie tworz¹ NULF.
13 listopada: thakin Soe z³apany przez wojska rz¹dowe.
1971
styczeñ–luty: CPB i KNU usuniête z Delty Irawadi.
28 marca: powstanie Ludowego G³osu Birmy, radia CPB.
6–12 czerwca: wizyta Ne Wina w Pekinie.
16 czerwca: powstanie SSPP.
29 listopada: komuniœci podchodz¹ pod Kunlong nad Saluin.
1972
7 stycznia: po 41 dniach armia birmañska wygrywa z komunistami kluczow¹
bitwê o Kunlong.
14 lutego: ambasador chiñski, nieobecny od 1967 r., powraca do Rangunu.
9 marca: w tajemniczych okolicznoœciach ginie Naw Seng.
20 kwietnia: Ne Win i dwudziestu najwy¿szych oficerów odchodzi ze s³u¿by.
czerwiec–lipiec: CPB zdobywa Panghsang, które stanie siê ich g³ówn¹ baz¹.
17 listopada: Aung Gyi i Kyaw Nyein ponownie aresztowani.
1973
styczeñ: Ne Win nakazuje rozwi¹zanie KKY.
16 kwietnia: zwolennicy Khun Sa porywaj¹ dwóch sowieckich doktorów, ¿¹daj¹
uwolnienia Khun Sa.
24 maja: Lo Hsing-Han przechodzi do podziemia.
17 czerwca: aresztowanie Lo Hsing-Hana.
27 czerwca: U Nu opuszcza Tajlandiê na ¿¹danie w³adz. Udaje siê do Indii.
15–18 grudnia: pierwsze porozumienia miêdzy CPB a SSA.
15–31 grudnia: ogólnonarodowe referendum w sprawie konstytucji. Oficjalne
wyniki – za 90,91 proc.
1974
3 stycznia: przyjêcie nowej konstytucji. Utworzenie pañstw zwi¹zkowych Czin,
Mon i Arakan, lecz bez jakiejkolwiek autonomii dla ¿adnego z pañstw etnicznych.
19 marca: Ne Win podpisuje amnestiê.
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13 maja: Rangunem i innymi miastami wstrz¹saj¹ demonstracje w zwi¹zku z brakami ry¿u.
6 czerwca: armia gasi zamieszki. Ginie oko³o stu ludzi.
29 czerwca: porozumienie „antynarkotykowe” USA i Birmy, w ramach którego
USA dostarcza Birmie helikoptery.
7 wrzeœnia: Khun Sa wypuszczony z wiêzienia w Mandalaj. Wczeœniej wypuszczono dwóch doktorów sowieckich.
11 listopada: wizyta Ne Wina w Chinach.
25 listopada: w Nowym Jorku umiera U Thant.
5 grudnia: protesty zwi¹zane z pochówkiem U Thanta.
11 grudnia: rz¹d og³asza stan wojenny.
12 grudnia: ponowne demonstracje, tym razem ugaszone. Gin¹ co najmniej 74 osoby, aresztowanych zostaje 1800 osób.
1975
15 marca: Przewodnicz¹cy CPB thakin Zin ginie w walce. Panghsang oficjalnie
kwater¹ g³ówn¹ CPB.
16–25 maja: zjazd CPB w Chinach. Thakin BaTheinTinzostajeprzewodnicz¹cym.
6 czerwca: demonstracje studenckie w Rangunie.
11 czerwca: armia rozpêdza demonstracje wokó³ Szwedagon.
6 sierpnia: przywódcy KIA: Zau Seng i Zau Tu zostaj¹ zamordowani.
11–15 listopada: Ne Win odwiedza Chiny. Wspólny komunikat o niepodejmowaniu agresywnych kroków.
1976
luty: Khun Sa wymyka siê z Mandalaj i powraca do swojej dzia³alnoœci.
marzec: podzia³ w SSPP/SSA.
6 marca: Tin U, minister obrony, sk³ada rezygnacjê.
26 kwietnia–10 maja: przywódcy mniejszoœci etnicznych spotykaj¹ siê w Manerplaw i tworz¹ Narodowy Front Demokratyczny (NDF).
czerwiec: w³adze og³aszaj¹ odkrycie spisku m³odszych oficerów.
5–6 czerwca: porozumienie wojskowe CPB i KIA, które koñczy osiem lat walk
miêdzy tymi organizacjami.
20 czerwca: Kyaw Zaw oficjalnie przechodzi na stronê CPB.
1977
26 listopada: Ne Win odwiedza Kampuczê jako pierwszy zagraniczny przywódca
po przejêciu w³adzy przez Czerwonych Khmerów.
1978
26 stycznia: wizyta Deng Xiaopinga w Rangunie.
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11 lutego: rz¹d rozpoczyna operacjê przeciwko Rohingya na pograniczu Arakanu.
luty–czerwiec: ponad 200 tys. Rohingya zbieg³o do Bangladeszu.
31 sierpnia: pocz¹tek repatriacji Rohingya.
17 listopada: Lo Hsing-Han skazany na karê œmierci.
28 listopada: Bo Yet La zabity w walce z Karenami. Niekomunistyczny birmañski
opór zbrojny rozpada siê.
1979
7 wrzeœnia: Birma opuszcza Ruch Pañstw Niezaanga¿owanych.
19 listopada: wielka ofensywa rz¹dowa przeciwko komunistom.
1980
24 maja: rz¹d og³asza amnestiê.
10 czerwca: og³oszenie chiñskiego programu pomocowego dla Birmy.
29 lipca: U Nu powraca do Birmy w ramach amnestii. Inni wa¿ni przywódcy to
Kyaw Zan Rhee i Than Tun.
18 paŸdziernika: pocz¹tek rozmów KIA z rz¹dem.
1981
5 maja: pocz¹tek rozmów rz¹du z komunistami.
9 maja: rz¹d zrywa rozmowy.
czerwiec: SSPP zrywa porozumienie z CPB.
8 sierpnia: Zjazd BSPP. Ne Win rezygnuje z funkcji prezydenta pañstwa, ale
zachowuje tytu³ przewodnicz¹cego BSPP.
9 listopada: Yu San zostaje prezydentem kraju.
1982
czerwiec: pierwszy zjazd NDF w Manerplaw, Bo Mya przewodnicz¹cym.
1983
17 maja: szef wywiadu Tin Oo zostaje nieoczekiwanie zdymisjonowany i aresztowany.
9 paŸdziernika: zamach bombowy agentów Korei Pó³nocnej, ginie dziewiêtnaœcie osób, w tym czterech ministrów Korei Po³udniowej.
1985
3 listopada: demonetyzacja banknotów 100-kyatowych.
1986
17–24 marca: porozumienie NDF–CPB w Panghsang.
15 sierpnia: KNU odrzuca porozumienie z CPB.
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1987
6 stycznia: wojska rz¹dowe zdobywaj¹ Panghsang.
25 maja–8 czerwca: Drugi Zjazd NDF w Manerplaw, Saw Maw Reh przewodnicz¹cym.
30 maja: wojska rz¹dowe zdobywaj¹ Pajau, kwaterê g³ówn¹ KIA.
5 wrzeœnia: rz¹d og³asza demonetyzacjê banknotów 25-, 35- i 75-kyatowych. Oko³o 75 proc. pieniêdzy traci wartoœæ.
grudzieñ: Birma otrzymuje status najmniej rozwiniêtego pañstwa ONZ.
1988
12–18 marca: protesty studentów w Rangunie. Wiele ludzi ginie, a ponad tysi¹c
zostaje aresztowanych.
czerwiec: demonstracje w wielu miastach kraju.
15–21 czerwca: odnowienie protestów. Brutalnie rozpêdzone. Wprowadzenie
stanu wyj¹tkowego. Zamkniêcie uczelni.
23 czerwca: Ne Win rezygnuje z funkcji przewodnicz¹cego BSPP, San Yu rezygnuje z funkcji prezydenta kraju. Sein Lwin zostaje prezydentem.
8 sierpnia: wielkie protesty w Rangunie.
9 sierpnia (nad ranem): armia otwiera ogieñ do protestuj¹cych, gin¹ setki ludzi.
12 sierpnia: rezygnacja Sein Lwina.
19 sierpnia: Maung Maung zostaje nowym prezydentem kraju i przewodnicz¹cym BSPP.
26 sierpnia: pierwsze przemówienie Aung San Suu Kyi.
sierpieñ–wrzesieñ: wielkie protesty w ca³ym kraju. Administracja pañstwowa
rozpada siê.
18 wrzeœnia: zamach stanu. W³adze przejmuje nowa ekipa junty wojskowej na
czele z gen. Saw Maung, tworzy SLORC. Przynajmniej tysi¹c osób ginie, gdy armia
otwiera ogieñ do protestuj¹cych.
24 wrzeœnia: utworzenie Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) z Aung Gyi
jako przewodnicz¹cym, Tin U jako wiceprzewodnicz¹cym i Aung San Suu Kyi jako
sekretarzem.
5 listopada: studenci-uchodŸcy tworz¹ w Tajlandii Wszechbirmañski Studencki
Front Demokratyczny (ABSDF).
18 listopada: NFD i dwanaœcie podziemnych organizacji tworzy Demokratyczny
Sojusz Birmy (DAB) z Bo Mya jako przewodnicz¹cym i Brang Sengiem jako wiceprzewodnicz¹cym.
5 grudnia: Aung Gui opuszcza NLD.
10 grudnia: Tin U nowym przewodnicz¹cym NLD.
14 grudnia: wizyta w Birmie tajskiego przywódcy gen. Chavalit Yongchaiyudt.
Podpisanie kontraktów na wyr¹b drzewa i rybo³ówstwo.
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1989
19 stycznia: wojska birmañskie zdobywaj¹ Klerday, siedzibê g³ówn¹ DAB i ABSDF.
12 marca: rozpoczyna siê bunt w oddzia³ach CPB w Kokangu.
5 kwietnia: „incydent w Danubyu”, Aung San Suu Kyi idzie na wprost celuj¹cego
do niej plutonu.
17 kwietnia: zbuntowane oddzia³y Wa zdobywaj¹ kwaterê g³ówn¹ CPB w Panghsang, koñcz¹c istnienie CPB. Przywódcy CPB uciekaj¹ do Chin.
22 kwietnia: Khin Nyunt przybywa do Kokangu na rozmowy z roz³amowcami
z CPB.
4 maja: thakin Soe umiera w Rangunie.
27 maja: SLORC og³asza zmianê nazwy pañstwa z Birma na Mjanma (Myanmar).
18 czerwca: konfrontacja miêdzy SLORC a NLD przy okazji rocznicy œmierci
Aung Sana. NLD odwo³uje marsz planowany nastêpnego dnia.
20 czerwca: Aung San Suu Kyi w areszcie domowym, podobnie jak Tin U. Setki
dzia³aczy NLD aresztowanych w ca³ym kraju.
23 czerwca: Aung San Suu Kyi po raz pierwszy imienne krytykuje Ne Wina.
5 sierpnia: pierwsza konferencja prasowa Khin Nyunta.
2 wrzeœnia: SSA podpisuje zawieszenie broni z rz¹dem.
9 wrzeœnia: druga, siedmiogodzinna konferencja prasowa Khin Nyunta.
6 paŸdziernika: porwanie birmañskiego samolotu do Tajlandii.
18–29 paŸdziernika: delegacja SLORC na czele z gen. Than Shwe odwiedza
Chiny.
22 grudnia: Tin U skazany na trzy lata ciê¿kich robót.
29 grudnia: U Nu w areszcie domowym.
1990
styczeñ: armia birmañska zdobywa kolejne tereny Karenów.
13 lutego: ONZ powo³uje specjalnego Komisarza ds. Praw Cz³owieka w Birmie.
13 marca: tajski przywódca gen. Chavalit Yongchaiyudt odwiedza Rangun.
27 marca: partyzanci Pao (PNO/PNA) podpisuj¹ zawieszenie broni z rz¹dem.
27 maja: wybory powszechne. NLD zwyciê¿¹, zdobywaj¹c oko³o 60 proc. g³osów
i 392 z 485 miejsc w ni¿szej izbie parlamentu.
19 czerwca: Saw Maung wyklucza szybkie przekazanie w³adzy.
29 czerwca: zebranie NLD w Sali Gandhiego w Rangunie. Wezwanie do przekazania w³adzy.
1990/1991
grudzieñ–kwiecieñ: Rohingya uciekaj¹ do Bangladeszu, liczba uchodŸców siêga
250 tys.
21 kwietnia: powstañcy Palaung podpisuj¹ porozumienie z rz¹dem.
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maj: pocz¹tek dostaw chiñskiej broni do Birmy.
14 paŸdziernika: Komitet Noblowski og³asza, ¿e Pokojow¹ Nagrodê Nobla otrzymuje Aung San Suu Kyi.
29 listopada: Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje rezolucjê potêpiaj¹c¹ ³amanie praw cz³owieka w Birmie.
grudzieñ: Saw Maung przechodzi za³amanie nerwowe.
10 grudnia: najstarszy syn ASSK, Aleksander, odbiera w jej imieniu Nagrodê Nobla.
21 grudnia: wojska birmañskie rozpoczynaj¹ ofensywê na pograniczu z Bangladeszem.
28 grudnia: Khin Nyunt oœwiadcza, ¿e SLORC nigdy nie zaakceptuje ASSK.
1992
koniec stycznia: ciê¿kie walki z Karenami, pocz¹tek ofensywy rz¹du na Manerplaw. ASEAN odrzuca zachodni¹ krytykê junty i przyjmuje zasadê „konstruktywnego
zaanga¿owania”.
23 kwietnia: Saw Maung ustêpujê, jego miejsce zajmuje Than Shwe.
24 kwietnia: SLORC og³asza powo³anie Komisji Zwo³uj¹cej Zgromadzenie Narodowe.
28 maja: SLORC powo³uje komitet ds. utworzenia Komisji Zwo³uj¹cej Zgromadzenie Narodowe.
czerwiec–lipiec: ciê¿kie walki z Kaczinami na pó³nocy kraju.
1993
styczeñ: pocz¹tek rozmów rz¹d–KIA.
9 stycznia: Komisja Zwo³uj¹c¹ Zgromadzenie Narodowe zbiera siê, lecz jej obrady
zostaj¹ zawieszone.
24 kwietnia: Khin Nyunt odwiedza Panghsang.
czerwiec: przywódca KNU, Bo Mya, odbywa podró¿ po USA.
15 wrzeœnia: powstanie USDA.
16 wrzeœnia: Komisja Zwo³uj¹c¹ Zgromadzenie Narodowe ponownie prze³o¿ona.
23 paŸdziernika: Bo Mya przybywa do Londynu.
1994
24 stycznia: KIO (KIA) podpisuje zawieszenie broni z rz¹dem.
27 lutego: KNPLF podpisuje zawieszenie broni z rz¹dem.
11 kwietnia: d³ugoletni przywódca Karenni, Saw Maw Reh, umiera w obozie dla
uchodŸców w Tajlandii.
2 czerwca: Maung Maung umiera w Rangunie.
8 sierpnia: Brang Seng, by³y przywódca KIA, umiera w Chinach.
20 wrzeœnia: spotkanie telewizyjne Khin Nyunta z Aung San Suu Kyi.
7–14 paŸdziernika: Khin Nyunt na czele delegacji rz¹dowej do Chin.
10 grudnia: pocz¹tek ofensywy na Manerplaw.
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1995
26 stycznia: Manerplaw zostaje spalone i opuszczone przez KNU.
26–28 stycznia: wizyta chiñskiego premiera Li Penga w Rangunie.
30 stycznia: frakcja roz³amowców z KNU tworzy DKBA.
14 lutego: U Nu umiera w Rangunie.
24 marca: KNU rozpoczyna rozmowy z rz¹dem.
5–8 czerwca: Than Shwe odwiedza Indonezjê.
10 czerwca: wypuszczenie Aung San Suu Kyi z aresztu domowego.
29 czerwca: NMSP podpisuje zawieszenie broni z rz¹dem.
11 grudnia: Japonia zawiesza po¿yczki ze wzglêdu na sytuacjê polityczn¹ w Birmie.
15 grudnia: Than Shwe bierze udzia³ w pierwszym spotkaniu ASEAN.
22 grudnia: Khun Sa poddaje siê rz¹dowi.
1996
28 stycznia: San Yu umiera w Rangunie.
8 lutego: ataki Karenów na gazoci¹g Yadana.
17–18 marca: tajski premier Banharn Silpa-archa odwiedza Rangun.
7 czerwca: SLORC og³asza zakaz zgromadzeñ wokó³ domu Aung San Suu Kyi.
20 czerwca: Birma otrzymuje status obserwatora w ASEAN.
26 wrzeœnia: ustawienie barykad wokó³ domu Aung San Suu Kyi.
21–23 paŸdziernika: starcia studentów z policj¹ w Rangunie.
1997
7–14 stycznia: seminarium narodowe przedstawicieli czternastu grup etnicznych
w Mae Tha Raw w Tajlandii.
22 lutego: prezydent Indonezji Suharto odwiedza Birmê.
22 kwietnia: Stany Zjednoczone wprowadzaj¹ zakaz nowych inwestycji w Birmie.
27 maja: blokada domu Aung San Suu Kyi.
24 czerwca: Birma zostaje cz³onkiem ASEAN; umiera Saw Maung.
22–25 wrzeœnia: Ne Win odwiedza Suharto w Indonezji.
13 listopada: SLORC zmienia nazwê na SPDC.
1998
2 kwietnia: starcia z Karenami na pograniczu.
27 maja: opozycjoniœci z NLD zbieraj¹ siê, by œwiêtowaæ rocznicê wyborów.
W³adza rozgania zgromadzenie.
4 listopada: ministrowie spraw zagranicznych UE zakazuj¹ wizyt birmañskich
urzêdników, wycofuj¹ taryfy uprzywilejowanego handlu i wprowadzaj¹ embargo na
broñ za gwa³cenie praw cz³owieka w Birmie.
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1999
27 marca: z powodu choroby nowotworowej umiera Michael Aris, m¹¿ Aung San
Suu Kyi.
25 maja: z inicjatywy Chin odbywa siê Forum Bangladesz–Chiny–Indie–Birma,
którego celem jest intensyfikacja handlu miêdzy tymi krajami.
1 paŸdziernika: birmañscy studenci zdobywaj¹ Ambasadê Birmy w Bangkoku
i bior¹ trzydziestu oœmiu zak³adników. Po rozmowach z tajskimi negocjatorami studenci uwalniaj¹ zak³adników i otrzymuj¹ zgodê na przelot helikopterem na pogranicze
kontrolowane przez partyzantów.
2 paŸdziernika: Bo Mya, przywódca KNU, zgadza siê przyj¹æ studentów.
16 grudnia: pierwsza wzmianka o Armii Boga, kareñskim oddziale zbrojnym pod
przywództwem dwunastolatków Luthera i Johnny Htoo.
2000
24 stycznia: tajskie si³y specjalnie szturmuj¹ i zdobywaj¹ szpital okupowany do
tej pory przez Armiê Boga. Dziesiêciu porywaczy ginie w trakcie walki, pozostali zostaj¹
zabici po z³o¿eniu broni.
26 stycznia: Bo Mya po dwudziestu szeœciu latach traci przywództwo w KNU na
rzecz Saw Ba Thin.
10 kwietnia: UE zacieœnia sankcje przeciwko Birmie z powodu nasilaj¹cego siê
³amania praw cz³owieka.
14 wrzeœnia: w³adze znosz¹ ograniczenia dotycz¹ce Aung San Suu Kyi i innych
najwa¿niejszych przywódców NLD.
22 wrzeœnia: rz¹d umieszcza Aung San Suu Kyi w areszcie domowym.
2001
9 stycznia: ONZ og³asza, ¿e ASSK odby³a z rz¹dem rundê rozmów od paŸdziernika ubieg³ego roku.
16 stycznia: Luther i Johnny Htoo poddaj¹ siê policji tajskiej.
luty: Rosyjskie Ministerstwo Energii Atomowej og³asza plany budowy 10-megawatowego reaktora w Birmie.
19 lutego: w katastrofie helikoptera ginie Tin Oo, numer czwarty w juncie birmañskiej.
23 czerwca: tajski premier Thaksin Shinawatra odwiedza Rangun i oœwiadcza
o normalizacji stosunków.
2002
7 marca: synowie i krewni Ne Wina zostaj¹ aresztowani pod zarzutem planowania
zamachu stanu. Sam Ne Win zostaje we wrzeœniu osadzony w areszcie domowym.
5 maja: rz¹d wypuszcza Aung San Suu Kyi po dziewiêtnastu miesi¹cach aresztu
domowego.
5 grudnia: Ne Win umiera w areszcie domowym.
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2003
30 maja: Aung San Suu Kyi ponownie aresztowana i wkrótce zamkniêta w areszcie domowym; trzytysiêczny t³um atakuje konwój Aung San Suu Kyi ko³o Depayin.
Ginie co najmniej siedemdziesi¹t osób.
16 czerwca: ASEAN wzywa rz¹d do uwolnienia ASSK.
sierpieñ: Khin Nyunt premierem. Og³oszenie propozycji siedmiostopniowej „mapy drogowej” demokracji i zwo³ania konwencji w sprawie nowej konstytucji w 2004.
2004
styczeñ: rz¹d i KNU zgadzaj¹ siê co do zakoñczenia wrogich dzia³añ.
9 kwietnia: w Rangunie umiera Sein Lwin.
17 maja: rozpoczyna siê konwencja konstytucyjna; NLD bojkotuje zebranie.
19 paŸdziernika: Khin Nyunt odwo³any z funkcji premiera i osadzony w areszcie
domowym.
19 listopada: tysi¹ce opozycjonistów zostaj¹ uwolnienie, w tym Min Ko Naing.
2005
7 maja: wybuchy bombowe w Rangunie. Ginie 19 osób, liczba rannych wynosi 162.
22 czerwca: Khin Nyunt otrzymuje wyrok czterdziestu czterech lat wiêzienia za
korupcjê.
26 czerwca: ASEAN og³asza, ¿e Birma odmówi³a przewodnictwa w Stowarzyszeniu w 2006 r.
6 listopada: przeniesienie stolicy do Naypyidaw.
3 grudnia: rz¹d publicznie przyznaje, ¿e przed³u¿y³ areszt domowy Aung San Suu
Kyi o szeœæ miesiêcy.
5 grudnia: ponowne otwarcie obrad konwencji konstytucyjnej.
2006
31 stycznia: rz¹d odracza konwencjê konstytucyjn¹.
8 stycznia: specjalny wys³annik ONZ ds. Birmy, Razali Ismail, rezygnuje ze swej
funkcji.
12 lutego: genera³ Than Shwe odrzuca krytykê Zachodu w kwestii ³amania praw
cz³owieka.
27 maja: rz¹d przed³u¿a areszt domowy ASSK o rok.
czerwiec: kontrowersyjny œlub córki genera³a Than Shwe.
17 czerwca: jeden z kareñskich bliŸniaków, Johnny Htoo, wraz ze swoimi zwolennikami poddaje siê armii birmañskiej.
1 sierpnia: przed³u¿enie amerykañskich sankcji na Birmê na kolejne trzy lata.
15 wrzeœnia: kwestia Birmy staje na forum Rady Bezpieczeñstwa ONZ.
listopad: nagranie ze œlubu córki genera³a Than Shwe obiega œwiat.
24 grudnia: umiera Bo Mya.
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2007
12 stycznia: Chiny i Rosja wetuj¹ w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ rezolucjê wymierzon¹ w Birmê. Wspiera ich RPA.
26 kwietnia: Birma i Korea Pó³nocna wznawiaj¹ stosunki dyplomatyczne po
dwudziestu czterech latach.
22 maja: spotkanie premiera Kambod¿y Hun Sena z gen. Than Shwe.
25 maja: areszt domowy ASSK przed³u¿ony na kolejny rok.
22 sierpnia–26 wrzeœnia: powszechne demonstracje w miastach. Szafranowa
Rewolucja.
3 wrzeœnia: rz¹d og³asza, ¿e zakoñczy³ siê czternastoletni proces tworzenia konstytucji.
22 wrzeœnia: mnisi podchodz¹ pod dom Aung San Suu Kyi.
26 wrzeœnia: pocz¹tek pacyfikacji Szafranowej Rewolucji. W wyniku jej st³umienia ginie co najmniej trzydzieœci jeden osób. Liczba jest prawdopodobnie dziesiêciokrotnie wiêksza.
18 paŸdziernika: rz¹d og³asza powo³anie 54-osobowej konwencji konstytucyjnej
w celu napisania dokumentu.
19 paŸdziernika: nowe amerykañskie sankcje finansowe przeciwko Birmie. Zamro¿enie kont jedenastu cz³onków rz¹du.
26 paŸdziernika: w Rangunie umiera Khun Sa.
2008
styczeñ: Rangunem wstrz¹sa seria wybuchów bombowych. Rz¹d oskar¿a Karenów.
21 marca: pod pagod¹ Szwedagon dochodzi do samospalenia w proteœcie przeciwko rz¹dowi.
kwiecieñ: rz¹d publikuje propozycjê nowej konstytucji.
1 maja: Stany Zjednoczone wprowadzaj¹ nowe sankcje przeciwko w³asnoœci cz³onków rz¹du i zwi¹zanych z nimi ludzi.
2 maja: cyklon Nargis niszczy Deltê Irawadi. Ginie przynajmniej 134 tys. osób.
7 maja: junta pozwala na pierwsz¹ pomoc zagraniczn¹ dla ofiar cyklonu.
10–26 maja: odbywa siê referendum konstytucyjne. Wed³ug oficjalnych danych
za g³osuje 92 proc. z bior¹cych udzia³ 98 proc. wyborców.
21 maja: do Birmy przybywa sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon.
27 maja: Junta odnawia areszt domowy ASSK o rok.
23 wrzeœnia: najd³u¿ej przetrzymywany wiêzieñ polityczny w kraju (19 lat), dziennikarz Win Tin zostaje uwolniony.
listopad: dziesi¹tki opozycjonistów skazane na 65 lat wiêzienia..
2009
9 luty: rz¹d og³asza referendum w sprawie nowej konstytucji, planowane na maj,
oraz zapowiada wybory w 2010 r.
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3 maja: incydent z ASSK – John Yettaw przyp³ywa do jej domu.
6 czerwca: na œwiat³o dzienne wyp³ywa informacja, ¿e w ci¹gu dwudziestu lat
Chiny dostarczy³y Birmie 400 mln USD pomocy rozwojowej.
1 sierpnia: wed³ug informacji australijskiej prasy Korea Pó³nocna pomaga Birmie
w budowie reaktora j¹drowego.
8 sierpnia: „incydent w Kokangu” – 37 tys. ludzi ucieka do Chin.
11 sierpnia: ASSK skazana na trzy lata ciê¿kich robót, zamienione na osiemnaœcie
miesiêcy aresztu domowego.
13 sierpnia: EU przed³u¿a sankcje na cz³onków s¹du, który wyda³ wyrok na
ASSK.
15 sierpnia: do Birmy przybywa amerykañski senator Jim Webb, który negocjuje
uwolnienie Johna Yettawa. Po powrocie do kraju Webb nazwie sankcje „ca³kowicie
kontrproduktywnymi”.
2009
3 maja: incydent z domem ASSK – John Yettaw przyp³ywa do jej domu.
3 listopada: wraz z now¹ administracj¹ amerykañsk¹ Waszyngton przysy³a do
Birmy dwóch dyplomatów – jest to najwy¿szy poziom dyplomatyczny od ponad dekady.
Odbywaj¹ oni rozmowy z rz¹dem i ASSK.
grudzieñ: w Birmie rusza budowa tamy Myitsone.
2010
13 lutego: Tin U wypuszczony z aresztu domowego.
11 marca: junta oficjalnie anuluje wyniki wyborów z 1990 r.
29 marca: NLD og³asza bojkot nowych wyborów.
26 kwietnia: przynajmniej dwudziestu siedmiu ministrów rz¹du, w tym premier
Thein Sein, rezygnuje ze swoich funkcji, by wzi¹æ udzia³ w wyborach jako cz³onkowie
partii USDP.
7 maja: NLD zostaje rozwi¹zane za nieprzyst¹pienie do wyborów. Powstanie NDF
(Narodowej Si³y Demokratycznej).
7 wrzeœnia: gen. Than Shwe rozpoczyna czterodniow¹ wizytê w Chinach.
21 paŸdziernika: rz¹d og³asza przyjêcie nowej flagi pañstwowej.
7 listopada: w Birmie odbywaj¹ siê pierwsze wybory powszechne od dwudziestu
lat. Zwyciê¿a w nich prorz¹dowa USDP z 57 proc. i 259 miejscami w ni¿szej izbie parlamentu.
13 listopada: Aung San Suu Kyi wypuszczona z aresztu domowego.
2011
3 lutego: birmañski parlament wybiera na prezydenta by³ego genera³a i by³ego
premiera Thein Seina.
30 marca: SPDC oficjalnie siê rozwi¹zuje. Birma ma formalnie rz¹d cywilny.
27 maja: wizyta prezydenta Thein Seina w Chinach.
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14 czerwca: wznowienie walk miêdzy armi¹ birmañsk¹ a KIA.
19 lipca: ASSK bierze udzia³ w uroczystoœci ku czci jej ojca.
19 sierpnia: spotkania Thein Seina z Aung San Suu Kyi w Naypyidaw. Pocz¹tek
„odwil¿y politycznej”.
16 wrzeœnia: rz¹d przyznaje, ¿e przesta³ blokowaæ niektóre strony internetowe,
takie jak BBC czy You Tube.
30 wrzeœnia: zawieszenie budowy tamy Myitsone.
12 paŸdziernika: wypuszczenie 184 wiêŸniów politycznych, w tym komika Zarganara.
30 listopada: wizyta sekretarz stanu USA Hilary Clinton w Birmie.
2 grudnia: prezydent Thein Sein podpisuje ustawê zezwalaj¹c¹ obywatelom na
organizowanie protestów.
2012
5 stycznia: rz¹d zgadza siê na udzia³ NLD w wyborach uzupe³niaj¹cych do parlamentu.
12 stycznia: porozumienie z KNU o wstrzymaniu ognia.
13 stycznia: uwolnienie oko³o 700 wiêŸniów politycznych, w tym Min Ko Nainga
i Khin Nyunta.
30 stycznia: prezydent Thein Sein odbywa trzydniow¹ podró¿ do Singapuru.
1 kwietnia: wybory uzupe³niaj¹ce do parlamentu birmañskiego. NLD zdobywa
43 z 44 mandatów.
13 kwietnia: brytyjski premier David Cameron i Aung San Suu Kyi wspólnie
wzywaj¹ do zawieszenia sankcji. Wizyta Camerona w Birmie by³a pierwszym spotkaniem przywódcy zachodniego z decydentami birmañskimi od dwóch dekad.
16 kwietnia: Australia og³asza, ¿e zniesie sankcje wobec Birmy.
19 kwietnia UE zawiesza wiêkszoœæ sankcji przeciwko Birmie.
21 kwietnia: Japonia og³asza, ¿e podejmie kroki w celu anulowania d³ugu Birmy
wynosz¹cego 3,7 mld USD.
14 maja: do Birmy przybywa prezydent Korei Po³udniowej Lee Myuk-Bak, co jest
pierwsz¹ wizyt¹ w Birmie koreañskiego przywódcy od 1983 r.
17 maja: Stany Zjednoczone og³aszaj¹ z³agodzenie zakazu inwestycji w Birmie.
20 maja: w Mandalaj wybuchaj¹ protesty przeciwko brakom dostaw pr¹du.
28 maja: wizyta premiera Indii Manmohana Singha w Birmie.
28 maja–czerwiec: starcia miêdzy Arakañczykami a Rohingya w Arakanie.
31 maja–16 czerwca: pierwsza podró¿ zagraniczna ASSK.
11 czerwca: rz¹d amerykañski ³agodzi sankcje przeciwko Birmie.
14 lipca: General Eletric zostaje pierwsz¹ amerykañsk¹ firm¹ inwestuj¹c¹ w Birmie po zniesieniu sankcji.
20 sierpnia: oficjalne zniesienie cenzury w Birmie.
19 wrzeœnia: Aung San Suu Kyi otrzymuje Medal Honoru Kongresu USA.
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19 listopada: prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama odwiedza Birmê.
29 listopada: si³y porz¹dkowe z udzia³em armatek wodnych, gazu ³zawi¹cego
i dymu rozpêdzaj¹ demonstracjê przeciwko budowie chiñskiej kopalni miedzi w Letpadaung.
30 listopada: Aung San Suu Kyi staje na czele komisji ds. kopalni Letpadaung.
26 grudnia: rusza ofensywa armii birmañskiej przeciwko bazie g³ównej KIA,
Laizie.
2013
styczeñ: ciê¿kie walki miêdzy rz¹dem a KIA wokó³ Laizy.
10 marca: Aung San Suu Kyi wybrana przewodnicz¹c¹ NLD na pierwszym
kongresie partii.
12 marca: protesty przeciwko decyzji o utrzymaniu budowy kopalni Letpadaung.
20 marca: parlament birmañski zgadza siê na ustanowienie komisji maj¹cej
zweryfikowaæ konstytucjê w celu umo¿liwienia kandydowania ASSK na prezydenta
kraju. Starcia etniczne miêdzy buddystami a muzu³manami w Meikhtili. Ponad 30 osób
zostaje zabitych i oko³o 70 zostaje rannych.
20 maja: wizyta prezydenta Thein Seina w Waszyngtonie.
5 czerwca: Œwiatowe Forum Gospodarcze Azji Wschodniej w Naypyidaw.

G³owy pañstw i szefowie rz¹dów

Królowie birmañscy
(od 1752)
1752–1760
Alaungpaya
1760–1763
Naungdawgyi
1763–1776
Hsinbyushin
1776–1782
Singu
1782
Phaungka
1782–1819
Bodawpaya
1819–1837
Bagyidaw
1837–1846
Therrawaddy
1846–1853
Pagan
1853–1878
Mindon
1878–1885
Thibaw
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Komisarze i Gubernatorzy Birmy
Birma Brytyjska (1862–1886, teren obejmuj¹cy Arakan,
Tenasserim i Pegu)
31 stycznia – 16 lutego 1867
Arthur Phayre
16 lutego 1867 – 18 kwietnia 1871
Albert Fytche
18 kwietnia 1871 – 1875
Ashley Eden
14 kwietnia 1875 – 30 marca 1878
Augustus Thompson
30 marca 1878 – 2 czerwca 1880
Charles Aitchinson
2 czerwca 1880 – 2 marca 1883
Charles Bernard
2 marca 1883 – 1 stycznia 1886
Charles Crosthwaite

By³e Królestwo Awy (Górna Birma) anektowana
do Indii Brytyjskich
1 stycznia 1886 – 26 luty 1886
Charles Crosthwaite

Birma pod zarz¹dem Indii Brytyjskich
26 luty 1886 – 25 wrzeœnia 1886
Charles Crosthwaite
25 wrzeœnia 1886 – 12 marca 1887
Charles Bernard
12 marca 1887 – 10 grudnia 1890
Charles Crosthwaite
10 grudnia 1890 – 3 kwietnia 1895
Alexander Mackenzie
3 kwietnia 1895 – 1 maja 1897
Frederick Fryer (jako Wysoki Komisarz)
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1 maja 1897 – 4 kwietnia 1903
Frederick Fryer (jako zastêpca gubernatora Indii)
4 kwietnia 1903 – 9 maja 1905
Hugh Barnes
9 maja 1905 – 19 maja 1910
Herbert White
19 maja 1910 – 28 paŸdziernika 1915
Harvey Adamson
28 paŸdziernika 1915 – 22 wrzeœnia 1917
Spencer Butler
22 wrzeœnia 1917 – 15 luty 1918
Walter Rice
15 luty 1918 – 21 grudnia 1922
Reginald Craddock
21 grudnia 1922 – 2 stycznia 1923
Spencer Butler (jako zastêpca gubernatora Indii)
2 stycznia 1923 – 20 grudnia 1927
Spencer Butler (jako gubernator Birmy)
20 grudnia 1927 – 20 grudnia 1932
Charles Innes
20 grudnia 1932 – 8 maja 1936
Hugh Stephenson
8 maja 1936 – 1 kwietnia 1937
Archibald Douglas Cochrane

Birma jako osobna kolonia brytyjska
1 kwietnia 1937 – 6 maja 1941
Archibald Douglas Cochrane
6 maja 1941 – 31 sierpnia 1946
Reginald Dorman-Smith (od maja 1942 do paŸdziernika 1945
na wychodŸstwie w Simli)

Japoñska administracja okupacyjna
20 kwietnia 1942 – 18 marca 1943
Shôjirô Iida (jako zarz¹dca wojskowy)
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18 marca 1943 – 30 sierpnia 1944
Masakazu Kawabe
30 sierpnia 1944 – 15 sierpnia 1945
Heitarô Kimura

Aliancka administracja wojskowa
1 stycznia 1944 – paŸdziernik 1945
Lord Louis Mountbatten (gubernator wojskowy)
paŸdziernik 1945 – 31 sierpnia 1946
Hubert Rance (jako gubernator wojskowy)

Brytyjska Birma
31 sierpnia 1946 – 4 stycznia 1948
Hubert Rance (jako gubernator)

Przewodnicz¹cy Rady Wykonawczej (premier) Birmy Brytyjskiej
1 kwietnia 1937 – 20 lutego 1939
Ba Maw
20 lutego 1939 – 9 wrzeœnia 1940
Maung Pu
9 wrzeœnia 1940 – 19 stycznia 1942
U Saw
19 stycznia 1942 – 8 marca 1942
Paw Tun
marzec 1942 – maj 1942
Tun Oke
28 wrzeœnia 1946 – 19 lipca 1947
Aung San
24 lipca 1947 – 4 stycznia 1948
U Nu

Okupacja japoñska
1 sierpnia 1942 – 1 sierpnia 1945
Ba Maw (jako g³owa administracji birmañskiej)
1 sierpnia 1943 – 3 maja 1945
Ba Maw (jako adipati, dyktator)
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Niepodleg³a Birma
Prezydenci
4 stycznia 1948 – 16 marca 1952
Sao Shwe Thaik
16 marca 1952 – 13 marca 1957
Ba U
13 marca 1957 – 2 marca 1962
Win Maung
2 marca 1962 – 9 listopada 1981
Ne Win
9 listopada 1981 – 25 czerwca 1988
San Yu
25 czerwca 1988 – 12 sierpnia 1988
Sein Lwin
12 sierpnia 1988 – 19 sierpnia 1988
Aye Ko (p.o. prezydenta)
19 sierpnia 1988 – 18 wrzeœnia 1988
Maung Maung

Przewodnicz¹cy Pañstwowej Rady Przywrócenia Prawa
i Porz¹dku (SLORC)
18 wrzeœnia 1988 – 23 kwietnia 1992
Saw Maung
23 kwietnia 1992 – 15 listopada 1997
Than Shwe

Przewodnicz¹cy Pañstwowej Rady Pokoju i Rozwoju (SPDC)
15 listopada 1997 – 30 marca 2011
Than Shwe

Prezydent
od 30 marca 2011
Thein Sein
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Premierzy
4 stycznia 1948 – 12 czerwca 1956
U Nu
12 czerwca 1956 – 1 marca 1957
Ba Swe
1 marca 1957 – 29 paŸdziernika 1958
U Nu
29 paŸdziernika 1958 – 4 kwietnia 1960
Ne Win
4 kwietnia 1960 – 2 marca 1962
U Nu
2 marca 1962 – 4 marca 1974
Ne Win
4 marca 1974 – 29 marca 1977
Sein Win
29 marca 1977 – 26 czerwca 1988
Maung Maung Kha
26 czerwca 1988 – 18 wrzeœnia 1988
Tun Tin
21 wrzeœnia 1988 – 23 kwietnia 1992
Saw Maung
24 kwietnia 1992 – 25 sierpnia 2003
Than Shwe
25 sierpnia 2003 – 19 paŸdziernika 2004
Khin Nyunt
19 paŸdziernika 2004 – 12 paŸdziernika 2007
Soe Win
18 maja 2007 – 30 marca 2011
Thein Sein

Wykaz skrótów

ABFSU – Wszechbirmañska Federacja Zwi¹zków Studenckich
ABMA – Wszechbirmañski Sojusz Mnichów
ABSDF – Wszechbirmañski Demokratyczny Front Studentów
ABSU – Wszechbirmañski Zwi¹zek Studentów
ABYL – Wszechbirmañska Liga M³odych
AFO – Organizacja Antyfaszystowska
AFPFL – Antyfaszystowska Liga Wolnoœci Ludu
AIR – Wszechindyjskie Radio
ALP – Partia Wyzwolenia Arakanu
APLP – Partia Narodowego Wyzwolenia Arakanu
ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej
BBC – Brytyjska Korporacja Nadawcza
BDA – Armia Obronna Birmy
BIA – Birmañska Armia Niepodleg³oœciowa
BNA – Birmañska Armia Narodowa
BSPP – Partia Programu Socjalistycznego Birmy
BSSO – Zwi¹zek Budda Sasana Sangha
BSWP – Partia Birmañskiej Drogi do Socjalizmu
CDP – Demokratyczna Partia Czin
ChRL – Chiñska Republika Ludowa
CIA – Centralna Agencja Wywiadowcza
CNPV – Partia Awangardy Narodowego Odrodzenia Czinów
CPA – Komunistyczna Partia Arakanu
CPB – Komunistyczna Partia Birmy
DAB – Demokratyczny Sojusz Birmy
DKBA – Demokratyczna Armia Karenów-Buddystów
DNUF – Demokratyczny Zjednoczony Front Mniejszoœci
DPNS – Demokratyczna Partia na rzecz Nowego Spo³eczeñstwa
DSI – Instytut S³u¿by Obronnej (sieæ armijnych sklepów)
FEC – Certyfikat Wymiany Obcej Waluty
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GAD – Generalny Departament Administracyjny
GCBA – Rada Generalna Birmañskich Stowarzyszeñ
GOLKAR (indon.) – Partia Grup Funkcjonalnych
IRA – Irlandzka Armia Republikañska
IUAB – Grupa Doradcza ds. Wewnêtrznej Jednoœci
KAF – Si³y Zbrojne Kawthoolei
KGB – Cia³o Rz¹dz¹ce Kawthoolei
KIO/KIA – Organizacja/Armia Wyzwolenia Kaczinu
KKY – Ka Kwe Ye (milicja rz¹dowa)
KMT – Kuomintang, Chiñska Partia Narodowa
KNA – Kareñska Organizacja Narodowa
KNDO – Kareñska Organizacja Obrony Narodowej
KNLA – Armia Wyzwolenia Narodowego Karen
KNLP – Partia Nowej Ziemi Karen/Kayah
KNPLF – Ludowy Front Wyzwolenia Narodowego Karenni
KNPP – Narodowa Postêpowa Partia Karenni
KNU – Zwi¹zek Narodowy Karen
KNUF – Zjednoczony Narodowy Front Karen
KNUP – Zjednoczona Narodowa Partia Karen
KPCh – Komunistyczna Partia Chin
KPZR – Komunistyczna Partia Zwi¹zku Radzieckiego
KRLD – Koreañska Republika Ludowo-Demokratyczna/Korea Pó³nocna
LCD – Najmniej Rozwiniête Pañstwa Œwiata
LORC – Rada Przywrócenia Prawa i Porz¹dku
MIS – S³u¿ba Wywiadu Wojskowego
MNHRC – Narodowa Komisja ds. Praw Cz³owieka Mjanmy
MTA – Armia Mong Tai
NDF – Narodowy Demokratyczny Front
NDUF – Narodowy Demokratyczny Zjednoczony Front
NEC – Dowództwo Pó³nocno-Wschodnie
NFD – Narodowa Si³a Demokratyczna
NLA – Sojusz Wyzwolenia Narodów
NLD – Narodowa Liga na rzecz Demokracji
NMSP – Nowa Partia Pañstwa Mon
NUF – Zjednoczony Front Narodowy
NULF – Zjednoczony Narodowy Front Wyzwolenia
NUP – Partia Jednoœci Narodowej

400

Wykaz skrótów

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
PDC – Rada Pokoju i Rozwoju
PBF – Birmañskie Si³y Patriotyczne
PDF – Ludowy Demokratyczny Front
PDP – Partia Demokracji Parlamentarnej
PNO/PNA – Organizacja/Armia Narodowa Pao
PVO – Organizacja Ludowych Ochotników/Oddzia³y Ludowych Ochotników
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RBA – Rewolucyjna Armia Birmy
RNA – Rewolucyjny Sojusz Narodowoœci
RPA – Republika Po³udniowej Afryki
RUSU – Zwi¹zek Studentów Uniwersytetu Ranguñskiego
SAB – Pañstwowy Bank Rolniczy
SAMB – Pañstwowy Zarz¹d Rynku Rolnego
SEAC – Dowództwo Azji Po³udniowo-Wschodniej
SEATO – Organizacja Traktatu Azji Po³udniowo-Wschodniej
SLORC – Pañstwowa Rada Przywrócenia Prawa i Porz¹dku
SNLD –Narodowa Liga na Rzecz Demokracji Szan
SNUF – Zjednoczony Front Narodowy Szan
SOAS – Szko³a Studiów Orientalnych i Afrykañskich w Londynie
SPDC – Pañstwowa Rada Pokoju i Rozwoju
SSA – Armia Pañstwa Szan
SSAE – Armia Pañstwa Szan (Wschód)
SSIA – Armia Wyzwolenia Pañstwa Szan
SSNA – Armia Narodowa Pañstwa Szan
SSNLO – Organizacja Wyzwolenia Narodów Pañstwa Szan
SSPP – Postêpowa Partia Pañstwa Szan
SUA – Zjednoczona Armia Szan
SURA – Zjednoczona Rewolucyjna Armia Szan
UE – Unia Europejska
UMEH – Zwi¹zek Holdingów Gospodarczych Mjanmy
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oœwiaty, Nauki i Kultury
UPNO – Zwi¹zkowa Partia Demokracji Narodów
USDA – Zwi¹zkowa Organizacja Solidarnoœci i Rozwoju
USDP – Zwi¹zkowa Partia Solidarnoœci i Rozwoju
UWSA – Zjednoczona Armia Pañstwa Wa
VOPB – rozg³oœnia G³os Ludu Birmañskiego
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WKP(b) – Wszechzwi¹zkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
YMBA – Buddyjskie Stowarzyszenie M³odych Mê¿czyzn
YMCA – Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie M³odych Mê¿czyzn
ZSRR – Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wykaz terminów birmañskich

Adipati – dyktator, generalissimus
Athin – stowarzyszenie
Bama pyi – „pañstwo birmañskie”
Bamar – Birmañczyk
Bawa shin – pan ¿ycia
Bayingyi – pierwotne okreœlenie Europejczyków
Bo – dowódca wojskowy
Boddhisatva – dos³. „oœwiecona istota”, istota mog¹ca osi¹gn¹æ nirwanê – oœwiecenie,
lecz nie czyni¹ca tego, by pomóc innym
Bogyoke – genera³, g³ównodowodz¹cy
Chakravati – w³adca uniwersalny (dos³ownie „obracaj¹cy ko³o”)
Cheeroty – „papierosy” birmañskie
Chinthe – mitologiczne lwy
Czettiar (chettyar) – indyjski po¿yczkodawca
Daw – „pani” (dos³. „ciotka”)
Dhammaraja – w³adca sprawiedliwy, kieruj¹cy siê naukami Buddy
Dobama Asiayone (Dobama) – Organizacja My Birmañczycy
Duwa – ksi¹¿ê kacziñski
Etnie – pierwotne grupy wspólnotowe z których wykszta³ci³y siê narody
Feringhi – Frankowie
Galon – birmañska nazwa Garudy, w hinduizmie mitologicznego ptaka-wierzchowca
Wisznu
Hinajana – dos³. „ma³y wóz”, zob. theravada
Hluttaw – rada królewska, zob. Parlament
Ka Kwe Ye (KKY) – milicja rz¹dowa w pañstwie Szan
Kala – obcy (w XX w. najczêœciej oznacza³ Indusa)
Kawthoolei (karen.)– dos³. „kraj kwitn¹cy”, nazwa parapañstwa Karenów
Khun – królewska ranga w pañstwie Szan
Kyat – pieni¹dz birmañski
Lon Htein – specjalne oddzia³y policji do walki z manifestantami
Longyi – sarong, mêska spódnica
Mingyi – „wielki pan”, mandaryn birmañski
Myamma naingnguan – pañstwo birmañskie

403

Birma

Myo – miasto
Myosa – „zjadacz”, urzêdnik królewski
Myosade – rytua³ poœwiêcenia jeñców
Myothugyi (thugyi) – wójt, naczelnik
Nat – dos³. stra¿nik miejsca; ludowe bóstwo
Pyat Ley Pyat – dos³. „cztery ciêcia”, taktyka armii birmañskiej
Pauk phaw – birmañsko-chiñskie „pokrewieñstwo” („bratnia przyjaŸñ”)
Pongi – mnich buddyjski
Pyi – stolica/kraj
Pyidawtha – dos³. „kraj dobrobytu”, program polityczny U Nu
Pyi Saw hti – rz¹dowa milicja wiejska
Pyithu Hluttaw – Zgromadzenie Narodowe/Ludowe
Pyidaungsu Hluttaw – Zgromadzenie Zwi¹zku/Narodowe
Pyi thu sit – Zgromadzenie Zwi¹zku/Narodowe od 1960
Sai – „pan”, forma zwrotu do Szana
Sangha – Koœció³ buddyjski/wspólnota buddyjska
Saw – „pan”, forma zwrotu do Karena Sgaw
Sawbwa (saopha) – ksi¹¿ê szanowski
Sawke – tradycyjny naczelnik kareñski
Saya (hsaya) – nauczyciel.
Sitwundan – milicja rz¹dowa pod koniec lat czterdziestych
Suvannabhumi (Shway Pyi Daw) – „Z³ota ziemia”, dawna nazwa Birmy
Swan Arr Shin, – „panowie si³y”, przybudówka USDA
Tat – paramilitarne oddzia³y partii politycznych
Tatmadaw – birmañska armia
Thakin – „pan”, okreœlenie czêœci studentów z lat trzydziestych
Theravada (hinajana) – buddyzm starszych, odmiana buddyzmu dominuj¹ca w Birmie
Thoke thin ye – „pozbyæ siê rywali”, tradycja mordowania krewnych panuj¹cego w³adcy
Thudo-Bama – ich Birma
Thugyi – wójt
Thura – dos³. „dzielny”, tytu³ honorowy w armii birmañskiej
Thway thauk – rytua³ wypicia krwi („braterstwo broni”)
Towhlanyei – Dzieñ Si³ Zbrojnych
U – „pan” (dos³. „wujek”)
Wai – buddyjski gest b³ogos³awieñstwa
Wungyi – minister
Wunthanu – nacjonalizm
Wunthanu athin – stowarzyszenie nacjonalistyczne
Ye laik, nga laik – dos³. „gdzie p³ynie pr¹d, tam i ryba musi” („idŸ z pr¹dem”)
Yebaw – towarzysz

Wskazówki bibliograficzne

Podany spis jest si³¹ rzeczy jedynie fragmentaryczny: skupiono siê wy³¹cznie na
monografiach. Wiele cennych artyku³ów zosta³o opublikowanych w seriach „Journal
of the Burma Research Society”, „Journal of Southeast Asian Studies” czy „Acta
Asiatica, Bulletin of the Institute of Eastern Culture”. Ponadto ciekawe opracowania na
temat Birmy mo¿na znaleŸæ w seriach jednostek najbardziej presti¿owych œwiatowych
uniwersytetów zajmuj¹cych siê Azj¹ Po³udniowo-Wschodni¹, na przyk³ad Singapore’s
Institute of Southeast Asian Studies Perspective, Griffith Asia Institute Regional Outlook, Asia Survey, University of California Press.
Wiele cennych dokumentów (np. Umowa z Panglong, konstytucje) mo¿na znaleŸæ w internetowej bibliotece Burma online. Bezcenny zbiór dokumentów, tekstów
Ÿród³owych i opracowañ z czasów kolonialnych znajduje siê w British Library, Indian
and Oriental Collection (India Office) w Londynie. Archiwa birmañskie pozostaj¹
zamkniête. Tylko dwóch obcych badaczy zosta³o do nich dopuszczonych: Robert
Taylor i Mary Callahan, lecz obojgu i tak pozwolono badaæ jedynie okres do 1962 r.

Opracowania syntetyczne
Opis wypada zacz¹æ od dwutomowej Cambridge History of Southeast Asia (Cambridge 1999). Historia Birmy zosta³a tam umieszczona w szerszym kontekœcie regionalnym, jest wiêc momentami opisana doœæ lapidarnie. Z licznych ca³oœciowych historii
Azji Po³udniowo-Wschodniej, obejmuj¹cych Birmê, warto wymieniæ: D.G.E. Hall, A History of Southeast Asia (London 1955), Southeastasia Introductory History, Miltona
Osborne’a (Singapore 1979) czy Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context,
c. 800–1830 (Cambridge 2009) Victora Liebermanna.
Z opracowañ syntetycznych wyró¿nia siê napisana œwietnym jêzykiem i popularnonaukowa w stylu, lecz zachowuj¹ca regu³y sztuki naukowej historia Birmy wnuka
U Thanta, Thant Myint-U, po³¹czona z osobistymi wspomnieniami (The River of Lost
Footsteps, A Personal History of Burma, New York 2009). Inny Birmañczyk ¿yj¹cy
i wyk³adaj¹cy poza Birm¹, ciekawy historyk prekolonialnych dziejów Birmy, Michael
Aung Thwin, wyda³ ostatnio wraz z synem Maitrii Aung Thwin, A History of Myanmar
Since Ancient Times. Traditions and Transformations (London 2012). Dopóki Aung
Thwin trzyma siê dawnej historii, ksi¹¿ka jest do obronienia, choæ birmanocentryzm
mo¿e dra¿niæ (na przyk³ad celowe ominiêcie roli Monów jest nierzetelnoœci¹). Gdy
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zaczyna siê opis historii wspó³czesnej, w szczególnoœci ostatnich lat, A History... niebezpiecznie zbli¿a siê poziomem do Krótkiego kursu historii WKP(b) Stalina. Równie
prore¿imowa i kontrowersyjna, choæ bez w¹tpienia szlachetniejsza w formie, jest The
State in Myanmar (Singapore 2009) Roberta H.Taylora, skupiaj¹ca siê na roli pañstwa
w historii kraju. Bêd¹ca rozwiniêciem The State in Burma (London 1987), symbolizuj¹cej wady i zalety politologii (œwietna warsztatowo analiza kraju, która jednak nie
przewidzia³a tego, ¿e pó³ roku póŸniej to „silne pañstwo” siê rozsypie). The State in
Myanmar jest bardzo dobra faktograficznie i – choæ napisana jest topornym, akademickim jêzykiem – pozostaje pozycj¹, której nie mo¿na pomin¹æ. Przychylny stosunek
do junty R. Taylor rzecz jasna utrzyma³. Z pozycji brytyjskich wypada wspomnieæ
A History of Modern Burma (Cambridge 2009) Michaela W. Charneya. Rzetelna warsztatowo – i nic wiêcej – praca Charneya nie pope³nia wiêkszych b³êdów. Na plus – opis
zagadnienia sankcji.
Ze starszych syntez warto wymieniæ A History of Modern Burma, Johna Cady’ego
(Ithaca 1960), A History of Burma, Htin Aung Maung (New York–London 1967) oraz
The Making of Modern Burma Dorothy Woodman (London 1962).

Okres prekolonialny
Dzieje prekolonialnej Birmy opisuj¹ kroniki: The Glass Palace Chronicle of the
Kings of Burma (Rangoon 1960) oraz nigdy nieprzet³umaczona w pe³ni na angielski –
21-tomowa Maha Yazawin („Wielka Kronika”, wspó³czesna wersja birmañska, Yangon
2006) i Maha Thamada Wuntha (Razawin Gyaw, „Znamienita Kronika”). Drugie
najwa¿niejsze Ÿród³o to historiografia kolonialna. Typow¹ dla percepcji kolonialnej
birmañskiej historii jest Burma: from the earliest times to the present day, J.G. Scotta
(London 1924), który mia³ dar pióra, lecz nie zawsze widzia³, jak z niego korzystaæ.
Obszarniejsza jest A History of Burma From The Earliest Time to 1824 (The Beginning
of English Conquest) (London 2007, reprint wydania z 1925) G.E. Harveya, napisana
patetycznym, wiktoriañskim jêzykiem, lecz mimo wielu b³êdów wci¹¿ niezast¹piona.
Podobnie okreœliæ mo¿na pracê Burma (London 1950) D.G.E. Halla (choæ jest lepsza
jêzykowo), który równie¿ syntetycznie opisa³ pierwsze relacje Birmy ze œwiatem
zewnêtrznym: Europe and Burma: A study of European Relations with Burma to the
Annexation of Thibaw’s Kingdom, 1886 (Oxford 1945) i poselstwo Symesa (Michael
Symes, Journal of his Second Embassy to the Court of Ava in 1802, London 1955). Same
relacje z brytyjskich poselstw równie¿ dostarczaj¹ wiele cennych informacji, choæ s¹
rzecz jasna skrzywione. Wyró¿niæ mo¿na: relacjê Henry’ego Yule’a (A Narrative of the
Mission to the Court of Ava in 1855, London 1968, reprint z 1858) i Johna Crawfurda
(Journal of an Embassy from Governor-General of India to the Court of Ava in the Year
1827, London 1829), a przede wszystkim History of Burma Including Burma Proper,
Pegu, Tangu, Tenasserim, and Arakan Arthura Phayre (Routledge 2001, reprint wydania z 1883). Phayre, by³y pose³ i komisarz Birmy, mówi³ po birmañsku i by³ jednym
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z niewielu Brytyjczyków, którzy znali i lubili ten kraj. Niezast¹piony opis Birmy i jej
spo³eczeñstwa pocz¹tku XIX w. znajduje siê we wspomnieniach w³oskiego jezuity
Vincenzo Sangermano, Burmese Empire A Houndred Years Ago (Bangkok 2010, reprint wydania z 1893) oraz brytyjskiego kupca Henry’ego Gouger, który mia³ niepowtarzaln¹ okazjê poznaæ Birmê od niecodziennej strony – siedz¹c w wiêzieniu: Two
Years Imprisonment in Burma (1824–26). A Personal Narrative of Henry Gouger
(Bangkok 2003, reprint wydania z 1860). Imperializm birmañskich królów i ich podboje Syjamu przedstawia, co zrozumia³e, krytycznie tajski ksi¹¿ê Damrong Rajanubhab, Our Wars With the Burmese. Thai-Burmese Conflict 1539–1767 (Bangkok 2001,
reprint wydania z 1917). Czasy Bayinnaunga opisuje w szerszym kontekœcie regionalnym Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680, Expansion
and Crisis (Yale 1993).
Z dwudziestowiecznych prac poœwiêconych prekolonialnej historii Birmy wyró¿nia siê napisane na podstawie birmañskich Ÿróde³ Burmese Administrative Circles:
Anarchy and Conquest c. 1580–1760 (Princeton 1984) Victora Liebermanna, szerokie
spojrzenie na wczesn¹ dynastiê Konbaung Williama Koeniga, The Burmese polity,
1752–1819. Politics, administration and social organization in the Early Konbaung
period (Michigan 1990) czy zapis ¿ycia dworskiego Michaela W. Charneya, Powerful
learning: Buddhist literati and the throne in Burma’s last dynasty, 1752–1885 (Michigan
2005). Jeœli mo¿na wyró¿niæ jedn¹, najlepsz¹ ksi¹¿kê o prekolonialnej Birmie, to bêdzie
to studium Thant Myint-U, The Making of Modern Burma (Cambridge 2001), w którym
ukaza³ on szerok¹ panoramê zmian spo³eczno-politycznych dziewiêtnastowiecznej
Birmy.

Okres kolonialny
Dzieje kolonializmu w Birmie najlepiej opisa³ jeden z „ojców za³o¿ycieli” birmanistyki, John Furnivall, w studium porównawczym kolonializmu brytyjskiego w Birmie
i holenderskiego w Indiach Wschodnich (Colonial Policy and Practice. A Comparative
Study of Burma and the Netherlands India, New York 1956). Chocia¿ praca ma w sobie
du¿o z³udzeñ charakterystycznych dla ruchu Fabianów, a opis holenderskiego kolonializmu jest podejrzanie ³askawy, to jako ca³oœæ jest to niezrównane dzie³o, po dziœ
dzieñ stanowi¹ce wzór rzetelnoœci i uczciwoœci badawczej. Bardziej znany jest wszak¿e
inny tekst J. Furnivalla, Fashioning of the Leviathan (Canberra 1991, reprint wydania
z 1939), w którym u¿y³ on s³ynnej metafory Lewiatana. Cenne s¹ wspomnienia innego
by³ego urzêdnika kolonialnego, a póŸniej rzetelnego badacza, S.V. Donnisona, Public
Administration in Burma: A Study of Developement During the British Connextion
(London 1953). Warto równie¿ siêgn¹æ po wspomnienia tego¿ autora: The Changing of
Kings: Memoires of Burma 1934–1949 (London 1985). Za historiê kolonializmu wzi¹³
siê równie¿ Godfrey Harvey, który jednak potraktowa³ w³adanie swoich rodaków
znacznie ³askawiej ni¿ birmañskich królów: British Role in Burma 1824–1942 (London
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1946). Bardziej rzetelny opis kolonializmu znajdziemy u Franka Tragera, Burma. From
Kingdom to Republic. A Historical and Political Analysis (London 1966) oraz w pracy
Josepha Dautremera Burma under British Rule (Charleston 2005, reprint wydania
francuskiego z 1912). Kolonialna Birma zosta³a równie¿ dobrze ujêta w najnowszej,
monumentalnej, szeœciotomowej historii kolonializmu w Azji Po³udniowo-Wschodniej
(South East Asia: Colonial History, praca zbiorowa, Routladge 2001).
Opis zdobycia Birmy przez Brytyjczyków znany jest z kilkunastu relacji. Do tej
pory najlepsz¹ pozostaje praca Dorothy Woodman, The Making of Modern Burma
(London 1962). Wspó³czeœnie najwiêcej tym zagadnieniem zajmuje siê Terence Blackburn w swej trzytomowej serii, poœwiêconej wojnom anglo-birmañskim: The British
Humiliation of Burma, Bangkok 2000; Executions by the Half-Dozen. The Pacification
of Burma (New Delhi 2008); The Defense of Ava. The First Anglo-Burmese War 1824–26
(New Delhi 2009). Drug¹ wojnê opisuje A.T.Q. Steward, The Pagoda War. Lord Dufferin
and the Fall of the Kingom of Ava 1885–86 (Bangkok 2003, reprint wydania z 1972).
Zdobycie terenów szanowskich zaœ Sao Sâimöng Mangrâ, The Shan States and the
British annexation (Cornell 1965). Ponadto trzeci¹ wojnê anglo-birmañsk¹ opisuje we
wspomnieniach jej pacyfikator, Charles Crosthwaite (The Pacification of Burma, London 1968, reprint wydania z 1912), co daje dobre spojrzenie na mentalnoœæ tego
„birmañskiego Dyera” (samego Crosthwaite’a sportretowa³a Daw Mya Sein, Sir Charles Crosthwaite and the Administration of British Burma, Rangoon 1938). Z drugiej
strony równie nieobiektywne (skrzywione, tylko w przeciwn¹ stronê) jest studium
¿ony Ne Wina, Ni Ni Myint: Burma’s Struggle Against British Imperialism, 1886–1895
(Rangoon 1984).
¯ycie codziennie w kolonialnej Birmie (a tak¿e u schy³ku monarchii) najlepiej
oddaje barwny James G. Scott, czy to pod swoim nazwiskiem: Burma. A Handbook of
Practical Information (Bangkok 1999, reprint wydania z 1906), czy to pod pseudonimem Shway Yoe, The Burman. His Life and Notions, The Norton (New York 1963,
orygina³: 1882). Ta ostania praca to do dziœ jeden z najlepszych opisów codziennego
¿ycia Birmañczyków. Samego Scotta – bêd¹cego jedn¹ z najbardziej barwnych postaci
kolonialnej Birmy – opisano dwukrotnie. Hagiograficznie przez jego drug¹ ¿onê (ale
usunê³a z jego biografii wszystkie wzmianki o pierwszej) Geraldine Mitton, Scott of the
Shan Hills (London 1936) oraz z ¿yczliw¹ ironi¹ przez Andrew Marshalla, The Trouser
People: a Story of Burma in the Shadow of the Empire (Counterpoint, London–Washington 2002). Ta ostatnia ksi¹¿ka, opisuj¹ca wspó³czesn¹ Birmê ju¿ znacznie gorzej,
bo ideologicznie zas³uguje na lekturê w zasadzie wy³¹cznie dziêki odœwie¿eniu postaci
Scotta. Z mniejszoœci etnicznych najlepszego studium doczekali siê Karenowie, autorstwa amerykañskiego antropologa Harry’ego Marshalla, The Karen People of Burma:
A Study in Anthropology and Ethnology (Ohio 1922), oraz Kaczinowie, pióra misjonarza
Ola Hansona, The Kachins: Their Customs and Traditions (Rangoon 1913). Szanowie
zostali opisani przez Leslie Milne, The Shans at Home, New York 1970 (reprint wydania
z 1910).
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Historiê migracji indyjskiej w Birmie najlepiej zbada³ N. R. Chakravarti, obalaj¹c
wiele mitów: The Indian Minority in Burma: Rise and Decline of an Immigrant
Community (London 1971). Warto równie¿ wspomnieæ o najwa¿niejszej pracy naukowej Aung San Suu Kyi, porównuj¹cej ¿ycie i postawy inteligencji indyjskiej i birmañskiej pod w³adz¹ kolonialn¹ (Burma and India. Some Aspects of Intellectual Life
Under Collonialism, Shimla 1990). Jest to ujêcie ciekawe i napisane ³adn¹ angielszczyzn¹, choæ tworzone pod tezê. Migracja do Delty Irawadi doczeka³a siê niezwykle
solidnego opracowania Michaela Adasa, The Burma Delta: Economic Development and
Social Change on an Asian Rice Frontier, 1854–1941 (Madison, Wisconsin 1974).
Oprócz tego okres kolonialny charakteryzuje bezlik wspomnieñ i prób analiz
czyniony przez urzêdników kolonialnych. Najczêœciej, mówi¹c oglêdnie, b³êdnych.
W tej masie wyró¿niæ mo¿na wspomnienia H.T. White’a, A Civil Servant in Burma
(Bangkok 1998, reprint z 1913) czy Forty Years in Burma W.C.B. Pursera (Bankgkok
2010, reprint z 1917). Gorzej, bo z typow¹ kolonialn¹ manier¹, pisali o Birmie H. Fielding Hall, The Soul of a People (London 1889) czy G.T. Gascoigne, Among Pagodas and
Fair Ladies (London 1896). W tym ostatnim duchu tworzyli równie¿ Rudyard Kipling,
Letters From The East (1898), oraz Somerset Maughma, The Gentleman in the Parlour,
(New York 2010, reprint wydania z 1935). Zupe³nie inaczej, bo w przygnêbiaj¹cych,
czarnych barwach antycypuj¹cych jego póŸniejsz¹ twórczoœæ opisa³ Birmê Georgie
Orwell (Burmese Days, New York 1934, Birmañskie dni, wydanie polskie, Warszawa
1997). Trudno siê nie oprzeæ wra¿eniu, ¿e to w³aœnie Orwell najlepiej uchwyci³ obraz
swojej epoki.
Birmañski ruch narodowy dobrze przedstawi³ John Cady (A History of Modern
Burma, Ithaca 1960), bo sam go na w³asne oczy obserwowa³. Udane jest równie¿
studium Alberta Moscottiego, British Policy and the National Movement in Burma
1917–1937 (Honolulu 1974). Równie dobrze, a mo¿e nawet lepiej, rodz¹cy siê nacjonalizm opisa³ ostatnio Paul Webb, The Peackock’s Children. The Struggle for Freedom
in Burma 1886–present (Bangkok 2009). Ta ostatnia ksi¹¿ka, œwietnie ujmuj¹ca trzeci¹
wojnê anglo-birmañsk¹, ruch narodowy, a nawet protesty za Ne Wina, mniej wiêcej od
roku 1988 zamienia siê z pracy naukowej w prodemokratyczn¹ broszurê agitacyjno-propagandow¹. A szkoda. W drug¹ stronê skrzywiony jest z kolei prorz¹dowy Maitrii
Aung Thwin – syn najbardziej prore¿imowego birmanisty Michaela Aung Thwina –
opisuj¹cy pacyfikacjê powstania Saya Sana (The Return of the Galon King. History, Law
and Rebellion in Colonial Burma, Ohio 2010). Bardziej obiektywna jest praca Khin Yi,
The Dobama Movement in Burma (1930–1938), (Ithaca 1988). Do dziœ wa¿ne znaczenie ma praca Patricii Herbert, The Hsaya San Rebellion (1930–1932) Reappraised
(Melbourne 1982), która zebra³a œwiadectwa wydarzeñ, rozmawiaj¹c z uczestnikami
powstania. Najlepszym zaœ studium powstañ birmañskich – nie tylko Saya Sana – jest
praca Michaela Adasa Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements against the
European Colonial Order (Chapel Hill, North Carolina, 1979).
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Od okupacji japoñskiej do niepodleg³oœci
O przebiegu drugiej wojny œwiatowej w Birmie jest du¿o opracowañ. Wyró¿nia
siê: Burma: The Forgotten War, Jona Latimera (London 2005), napisana b³yskotliwym
jêzykiem praca, przywracaj¹ca znaczenie „zapomnianym” ¿o³nierzom kampanii birmañskiej. Dobrze, choæ momentami fragmentarycznie, kampanie birmañskie ujmuje
Don Moser, China, Burma, India (New York 1978; wydanie polskie Chiny, Birma,
Indie, Warszawa 2000). „Najd³u¿szy odwrót” armii brytyjskiej – zgodnie z tytu³em –
opisuje Tim Carew, The Longest Retreat. The Burma Campaign 1942 (London 1969).
Skomplikowan¹ historiê „drogi birmañskiej” w szerszym kontekœcie wojny przedstawia Donovan Webster (The Burma Road. The Epic Story of China-Burma-India
Theather of World War II, New York 2003, wydanie polskie: Droga birmañska. Wojna w Azji Po³udniowo-Wschodniej, Warszawa 2006). Dzieje Chinditów znalaz³y swoje
miejsce za spraw¹ kilku prac, miêdzy innymi: The Jungle War: Mavericks, Marauders
and Madmen in the China-Burma-Indie Theater of World War II, Geralda Astora (Wiley
2004), czy bardziej szczegó³owo: The Chindit War, Stilwell, Wingate, and the Campaign
in Burma 1944, Shelforda Bidwella (London 1980) i Chindit, R.R. Jamesa (London
1980). Ich przeciwników, Japoñczyków, dobrze opisuje praca: Japanese Army Fighting
Aces 1931–1945, autorstwa Ikuhiko Hata, Yasuho Izawa i Christophera Shoresa (London 2001). Armiê genera³a Slima przedstawia, momentami hagiograficznie, Michael
Hickey, The Unforgettable Army: Slim’s XIVth Army in Burma (Spellmount 1998). Sam
Slim opisa³, zaskakuj¹co dobrym piórem, swoje wojenne przygody w autobiografii
Defeat into Victory (London 1956). Przebieg kampanii w samej Birmie, z uk³onem
w stronê komunistów przedstawia Robert Taylor, Marxism and Resistance in Burma
1942–1945 (Athens, Ohio 1984). Podobnie rzecz siê ma, co zrozumia³e ze wzglêdu na
okolicznoœci, z prokomunistyczn¹ prac¹ Czecha Jana Beèki, The National Liberation
Movement in Burma During The Japanese Occupation (1941–1945) (Praga 1983).
Bardziej zdystansowani s¹ Christopher Bayly, Tim Harper w Forgotten Wars: Freedom
and Revolution in Southeast Asia (Cambridge 2007). Walki Kaczinów i ich taktykê,
zazwyczaj okrutn¹, ujmuje Ian Gordon-Fellows, Amiable Assasins: The Story of Kachin
Guerillas of North Burma (London 1957). Armiê birmañsk¹, szkolon¹ przez Japoñczyków, opisuje Joyce Lebra, Japanese-Trained Armies in Southeast Asia: Independence
and Volunteer Forces in World War II. Te same zagadnienie ujmuje koreañski badacz
Won Yoon, Japan’s Scheme for Liberation of Burma: The Minami Kikan and The Thirty
Comrades (Athens, Ohio 1973). Szerzej japoñsk¹ politykê, a nie tylko kwestiê wojskowoœci,wobecBirmyprzedstawiaF.C. Jones, Japan’s New Order in East Asia, 1937–1945
(Oxford 2011). Z kolei Donald Seekins, w swym wnikliwym i chyba najlepszym obok
Steinberga studium stosunków Tokio–Rangun, opisuje relacje birmañsko-japoñskie
od drugiej wojny œwiatowej: Burma and Japan since 1940: From Co-Prosperity, to Quite
Dialogue (Copenhagen 2007). W tym temacie istotne miejsce zajmuj¹ wspomnienia Ba
Maw, Breakthrough in Burma: Memoirs of a Revolution, 1939–1946 (Yale 1968), oraz
U Nu, Burma Under the Japanese (Rangoon 1954). Dokumenty z czasów okupacji
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japoñskiej zebra³ Frank Trager, Burma: Japanese Military Administration, Selected
Documents, 1941–1945 (Philadelphia 1971).
Dodaæ do tego jeszcze warto ogóln¹ panoramê sytuacji w Azji Po³udniowo-Wschodniej w trakcie drugiej wojny œwiatowej: Southeast Asia in World War II, pod red. Josefa
Silversteina (New Heaven 1966) – znajduje siê tam tekst D.H. Guyot o armii birmañskiej, który zdominowa³ jej percepcjê na lata. Ta sama autorka rozwija swoje myœli
w osobnej monografii: The Political Impact on the Japanese Occupation (Yale 1966).
Polskiemu czytelnikowi wypada równie¿ odœwie¿yæ relacje wojenne Ewy Curie (córki
Marii), Journey Among Warriors (New York 1943).
Birmañsk¹ drogê do niepodleg³oœci najszerzej opisuje praca pod red. Hugh
Tinkera, Burma: The Struggle for Independence, 1944–1948 (London 1983). Z birmañskich prac wypada wyró¿niæ: Khut Daung, The Student Movement and Civil War
in Burma, Bangkok 1988, oraz Maung Maung, Burmese National Movements 1940–
–1948 (Honolulu 1990). Ta ostatnia, co raczej nie dziwne ze wzglêdu na postaæ tego
by³ego brygadiera, uwypukla, bardziej ni¿ to jest potrzebne, rolê armii.
Wa¿ne s¹ prace poœwiêcone komunizmowi birmañskiemu. Tutaj szczególna rola
Bertila Lintnera i jego The Rise and Fall of Communist Party of Burma (New Heaven
1990) – opisuje ona ca³¹ najnowsz¹ historiê Birmy, a¿ do 1989, przez pryzmat znaczenia
komunistów i przez to jest jedn¹ z niezbêdnych w zrozumieniu tego kraju. Pog³êbiony,
choæ nie zawsze trafny, opis ruchu komunistycznego w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych w Birmie mo¿na znaleŸæ w pracy zbiorowej pod red. Franka Tragera,
Marxism in SE Asia: A Study of Four Countries (Stanford 1959). Przegl¹du ówczesnych
partii dokonuje Robert A. Scalapino, The Communist Revolution in Asia: Tactics, Goals
and Achievements, New Jersey 1969. W ramach spojrzenia z innej strony: A.S. Kaufman, Birma, Ideo³ogija i polityka, Moskwa 1973. Praca ta czasem zmusza do myœlenia,
czêœciej jednak do œmiechu.
Szczególna rola Aung Sana zosta³a omówiona w wielu pracach mu poœwiêconych.
Chronologicznie pierwsza jest biografia dr Maung Maunga, Aung San of Burma (Yale
1962), znów prezentuj¹cego proarmijne stanowisko. Dla odmiany i spojrzenia z drugiej
strony – dzisiejszej opozycji, biografia jego córki (i liderki NLD), Aung San Suu Kyi,
Aung San of Burma. A Biographical Portrait by his Daughter (London 1991). Bardziej
wywa¿enie prezentuje siê dzie³o Naw Angelene, Aung San and the Struggle for Independence in Burma, Hawai 1988. Najlepszym wielop³aszczyznowym i naukowym spojrzeniem na Aung Sana jest praca zbiorowa pod red. Josepha Silversteina, The Political
Legacy of Aung San (Ithaca 1993).
W¹tek zabójstwa Aung Sana przewija siê w wielu wspomnianych tu pracach – raz
gorzej, raz lepiej. Osobn¹ monografi¹ poœwiêcon¹ temu zagadnieniu jest kontrowersyjna praca Kin Oung, Who Killed Aung San? (Bangkok 1996).
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Dekada demokratyczna
Rz¹dy U Nu opisa³ przychylny mu High Tinker, The Union of Burma, A Study of
the First Years of Independence (London 1957). Po latach nabra³ wiêkszego krytycyzmu,
choæ sympatii mu nie uby³o: Men Who Overturned Empires (New York 1987). Barwn¹
postaæ U Nu przedstawia jego biograf Richard Butwell, U Nu of Burma (Stanford 1969).
Swoj¹ wersjê wydarzeñ, miejscami ujmuj¹co szczerze, a miejscami mniej, opisuje U Nu
w autobiografii Saturday’s Sun (New Haven–London 1975). Wgl¹d w tê niezwyk³¹
postaæ – i osobê znakomitego oratora – daj¹ równie¿ przemówienia U Nu, regularnie
drukowane i publikowane w latach piêædziesi¹tych w Rangunie – na przyk³ad From
Peace to Stability czy Towards Peace and Democracy, zbiory przemówieñ (Rangun
1951). Pogl¹dy intelektualne ówczesnej elity prezentuje Ba Swe, The Burmese Revolution (Rangoon 1952). Atmosferê pierwszych lat niepodleg³oœci Birmy dobrze oddaje
Balwant Singh, Independence and Democracy in Burma, 1945–1952, Ann Arbor 1993.
Roz³am w AFPFL opisa³ na gor¹co Sein Win, The Split Story: An Account of Recent
Political Upheaval in Burma (Rangun 1959). Rz¹dy wojskowych po pierwszym zamachu stanu przenikliwie opisa³, antycypuj¹c wiele póŸniejszych ich b³êdów, Josef
Silverstein, Burma: Military Role and the Politics of Stagnation (Cornell, 1959).
Konflikt etniczny – a¿ do koñca lat dziewiêædziesi¹tych – dog³êbnie przedstawia
Martin Smith, Burma. Insurgency and the Politics of Ethnicity (Dhaka–Bangkok–London–New York 1999). Jest to prawdopodobnie najlepsza praca naukowa o Birmie,
napisana do tej pory. Znakomicie ³¹czy warsztat naukowy z uprzednim doœwiadczeniem dziennikarskim autora (wywiady z wszystkimi najwa¿niejszymi przywódcami
mniejszoœci), a ogrom wiedzy, jaki przekazuje na ten ma³o zbadany temat, jest wrêcz
imponuj¹cy. Na silnej „drugiej pozycji” wœród prac dotycz¹cych kwestii etnicznej lokuje
siê ksi¹¿ka Bertila Lintnera, Burma in Revolt. Opium and Insurgency Since 1948
(Bangkok 1999) przedstawiaj¹ca szerok¹ panoramê po³¹czonych kwestii d¹¿eñ mniejszoœci i handlu opium. Jej wyraŸn¹ zalet¹ jest dok³adne ukazanie hipokryzji amerykañskiej polityki w kwestii narkotyków. Konflikt etniczny wnikliwie opisuje równie¿
Shelby Tucker w swej niedawnej pracy: Burma: Curse of Independence (London 2001).
Nie mo¿na równie¿ nie wspomnieæ o monumentalnej, ponad 600-stronicowej, historii
Szanów autorstwa Sai Aung Tun, History of the Shan State. From Its Origins to 1962
(Chiang Mai 2009). O niepokojach w pañstwie Szan, stricte w przededniu przewrotu
junty, pisz¹ Delia i Ferdinand Kuhn, Borderlands (New York 1962). Wa¿ne s¹ równie¿
wspomnienia Inge Sargent, austriackiej ¿ony ostatniego sawbwa Hsipaw – w oczywisty
sposób niesil¹ce siê na obiektywizm, ale miejscami poruszaj¹ce, Twilight Over Burma:
My Life as a Shan Princess, Honolulu–Chiang Mai 1994). Kwestiê polityczn¹ Kaczinów
z kolei przedstawia ponownie Ian Fellows-Gordon, The Battle for Naw Seng’s Kingdom
(London 1971). Natomiast ich ówczesn¹ strukturê spo³eczn¹ – Edmund Leach, Political System of Highland Burma (London 1964). Opis pocz¹tku wojny domowej
z perspektywy Karenów mo¿na znaleŸæ we wspomnieniach Smith Duna, Memoirs of
the Four-Foot Colonel (New York 1980).
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Politykê gospodarcz¹ i sytuacjê ekonomiczn¹ Birmy opisali Fred von der Mehden,
Politics of Developing Nations (Englewood Cliffs, 1964), oraz – szerzej i bardziej hermetycznie – Louis Walinsky, Economic Development in Burma 1951–1960, New York
1962. Fred R. von der Mehden przedstawia równie¿ nacjonalizm i jego wp³yw na m³ode
pañstwo birmañskie w tomie obejmuj¹cym szerszy kontekst regionalny: Religion and
Nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia and the Philippines, Madison, Wisconsin 1963). O samych nacjonalizmach w Azji, por. wa¿ne studium Ruperta Emersona, From Empire to Nation – the Rise of Self-Assertion of Asian and African Peoples
(Cambridge 1960). Z kolei Maung Maung ukazuje rozwój tego¿ nacjonalizmu od
wp³ywu mnichów do dominacji armii. Praca dobra, choæ równie¿ pod armijn¹ tezê:
From Sangha to Laity (New Delhi 1980). Utrzymuj¹c¹ siê dominuj¹c¹ rolê buddyzmu
w birmañskim myœleniu politycznym opisuje Manuel Sarkisyanz, Buddhist Background of the Burmese Revolution (Haga 1965). Politykê zagraniczn¹ i neutralizm Birmy
nie bezkrytycznie opisuje W.C. Johnstone, Burma’s Foreign Policy: A Study in Neutralism (Harvard 1963).
Budowê armii i jej przemianê w najwa¿niejsz¹ instytucjê pañstwa dog³êbnie przedstawia Mary Callahan, Making Enemies. War and State Building in Burma (Cornell
2004). Jest to do dziœ najlepsze studium armii birmañskiej, niezrównane, jeœli chodzi
o przekazan¹ wiedzê na temat ideologii i mentalnoœci junty. Pozycja obowi¹zkowa dla
ka¿dego zajmuj¹cego siê Birm¹, dla wielu – na otrzeŸwienie. Armijn¹ wersjê wydarzeñ
przedstawia Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw. Myanmar Armed Forces
Since 1948 (Singapore 2009). Choæ w oczywisty sposób nieobiektywna, praca ta
przekazuje ogromn¹ iloœæ wiedzy technicznej na temat wspó³czesnego funkcjonowania
tatmadaw (podzia³, jednostki, sprzêt itp.).

Era Ne Wina
Okres rz¹dów „starej junty” ma niema³¹, co nie znaczy, ¿e zawsze merytoryczn¹,
literaturê. Birmy nie rozumiano i starano siê podejœæ do niej wed³ug utartych, zachodnich wzorców, co nie koñczy³o siê dobrze. Na tle wielu niespe³nionych proroctw,
wyró¿nia siê kilkanaœcie prac. Przede wszystkim dzie³o birmañskiego emigranta
Maung Maung Gyi, Burmese Political Values. Socio-Political Roots of Authoritarism
(Westport 1983), w którym jako pierwszy przyrówna³ w³adanie Ne Wina do dawnych
królów, a ponadto ukaza³ przyczyny takiego stanu rzeczy. Du¿o bardziej kontrowersyjny jest Lucjan W. Pye, usprawiedliwiaj¹cy zamordyzm re¿imu deterministyczn¹
odmiennoœci¹ azjatyckich modeli politycznych: L.W. Pye, Southeast Asia’s political
systems, Englewood Cliffs 1967, a tak¿e napisany wraz z ¿on¹ Mary, Asian Power and
Politics: the Cultural Dimension of Authority (Cambridge Mass., 1985). Birmê stricte,
przez polityczny pryzmat buddyzmu, Pye opisuje w Politics, Personality and Nation
Building: Burma’s Search for Identity, New Heaven 1962.
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Kwestiê ideologicznego uzasadnienia dzia³añ junty przedstawi³ Joseph Silverstein
w ksi¹¿ce, która po dzieñ dzisiejszy nie straci³a na aktualnoœci: Burmese Politics: The
Dilemma of National Unity (Rutgers, 1980). Nie zdezaktualizowa³a siê równie¿ praca
Donalda Seekinsa, The Disorder in Order: The Army-state in Burma Since 1962
(Bangkok 2002). Godne polecenia, choæ z zastrze¿eniami, s¹ równie¿: zbiór pod
redakcj¹ Fredericka Lehmana, Military role in Burma Since 1962 (Singapore 1981);
J. Silversteina, Independent Burma at Forty Years: Six Assessments (New York 1989)
oraz wa¿ne dzie³o Mya Maung, The Burma Road to Poverty (Westport 1991), w którym
analizuje on przyczyny klêski gospodarczej Birmy. Ten sam badacz póŸniej rozwin¹³
w¹tki gospodarcze przy opisie „nowej junty”: Totalitarism in Burma: Prospects for
Economic Developement (New York 1993), w której zawar³ du¿o danych i która by³aby
bardzo cenna i rzeczowa, gdyby publicystycznie nie wrzuca³ wszêdzie porównañ
birmañskiego re¿imu do totalitaryzmu. Przesadê, choæ mniejsz¹ ni¿ u Maung Mya,
charakteryzuje równie¿, miejscami niez³a, praca Erica Kolviga, Burma Today: Land of
Hope and Terror (London 1991).
Mieszane uczucia budzi pierwsza powa¿na praca Davida Steinberga, Burma:
a Socialist Nation in Southeast Asia, Boulder 1982, ale i tak miejscami jest ona do
obronienia (w przeciwieñstwie do jego innej pozycji: Burma’s Road Towards Developement: Growth and Developement Under Military Role (Boulder 1981), ów tytu³owy
„rozwój” brzmi dziœ cokolwiek kuriozalnie). Zapisem tamtego okresu jest The United
States and Burma, Johna Cady’ego (Cambridge, MA, 1976). Za coœ w rodzaju hagiografii mo¿na uznaæ biografiê Ne Wina, autorstwa Maung Maunga (naukowca, nie
brygadiera), Burma and General Ne Win (Rangoon 1969). Za to broni siê, choæ nie do
koñca ca³kowicie, przydawany do Birmy paradygmat „s³abego pañstwa i silnego spo³eczeñstwa”, przedstawiony wówczas przez J. Migdala, Strong Societies and Weak
States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princetown
1988).
W³aœnie wœród pozycji o spo³eczeñstwie birmañskich tego czasu najwa¿niejsze
miejsce zajmuj¹ prace autorstwa Melforda Spiro – badacza, którego nie sposób pomin¹æ, zajmuj¹c siê Birm¹. Jego cztery ksi¹¿ki poœwiêcone Birmie s¹ do dziœ niezrównanym Ÿród³em wiedzy o tym kraju: Kinship and Marriage In Burma: A Cultural
and Psychodynamic Analysis (Berkeley 1977); Buddhism and Society: A Great Tradition
and Its Burmese Vicissitudes (Berkeley–Los Angeles 1982); Burmese Supernaturalism:
A Study in the Explanation and Resolution of Suffering (Englewood Cliffs, 1967);
Anthropological Other or Burmese Brother? Studies in Cultural Analysis (New Brunswick 1992). Obok dzie³ M. Spiro mo¿na jeszcze wyró¿niæ pracê Manninga Nasha, The
Golden Road to Modernity: Villege Life in Contemporary Burma (Chicago 1965), oraz
kilka prac zajmuj¹cych siê mniejszoœciami, przede wszystkim Karenami (do których
by³ wówczas najprostszy dostêp): Jonathan Falla, True Love and Batholomew: Rebels
on the Burmese Order (Cambridge 1991), czy zbiór pod red. Charlesa F. Keyesa, In
Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on the Thai Frontier with Burma (Philadel-

414

Wskazówki bibliograficzne

phia 1979). Oprócz tego warto wspomnieæ o pracy poœwiêconej birmañskim muzu³manom (autorstwa ¯yda!) Moshe Yegara, The Muslims of Burma (Wiesbaden 1972).
Kwestiê Z³otego Trójk¹ta, poza wspomnianymi wy¿ej pracami Smitha, Lintnera
i innych, opisywali miêdzy innymi Andre i Louis Boucaud, Burma’s Golden Triangle:
On the Trail of the Opium Warlords (Hong Kong 1988), oraz Alfred McCoy, The Politics
of Heroin in Southeast Asia (New York 1972). Istnieje równie¿ wersja tajwañska,
autorstwa Bo Yanga, si³¹ rzeczy skrzywiona, Golden Triangle: Frontier and Wilderness
(Hong Kong 1987). Na tym tle wyró¿nia siê epopeja B. Lintnera (napisana wspólnie
z ¿on¹), Lade of Jade: A Journey through Insurgent Burma (Bangkok 1990) oraz sk¹din¹d kontrowersyjne wspomnienia Czao Tzang Yawnghwe, The Shan of Burma.
Memoirs of a Shan Exile (Singapore 1987). Wypada wspomnieæ równie¿ o Patricii
Elliott i jej The White Umbrella (Bangkok 1999), biografii Sao Nang Hearn Hkam, ¿ony
(i wdowy) po Sao Shwe Thaik.

Dwudziestolecie nowej junty – obecnie
Rok 1988 opisano w wielu artyku³ach (m.in. tekst Mary Callahan, When Soldiers
Kill Civilians: Burma’s Crackdown in 1988 in Comparative Perspective) i kilku monografiach. Wyró¿nia siê szczegó³owy i rzetelny, Outrage: Burma’s Struggle for Democracy
(Bangkok 1990) Bertila Lintnera. Swoj¹ wersjê wydarzeñ przedstawi³ równie¿ Maung
Maung, The 1988 Uprising in Burma (Yale 1999). Wydarzenia te spowodowa³y równie¿
lawinê komentarzy i analiz. Od publicystycznych – Moksha Yitri, The Crisis in Burma:
Back from the Heart of Darkness? (California, 1989) przez analityczne, pisane na gor¹co:
Crisis in Burma. Stasis and Change in a Political Economy in Turmoil, pod red. Davida
Steinberga (Bangkok 1989), po prognostyczne: David Steinberg, The Future of Burma.
Crisis and Choice in Myanmar (Washington 1990).
Po 1988 Aung San Suu Kyi sta³a siê jedn¹ z najczêœciej opisywanych postaci,
zazwyczaj bezkrytycznie, na Zachodzie. Wœród jej licznych biografii wyró¿nia siê
napisana przez Justina Wintle’a (mimo wyraŸnej sympatii do tej osoby, próbuj¹cego
zachowaæ obiektywizm, nie zawsze udanie), Perfect Hostage. Aung San Suu Kyi, Burma
and the Generals, London 2007. Na jej ¿yciu osobistym skupia siê z kolei Peter Popham,
The Lady and the Peackok: The Life of Aung San Suu Kyi of Burma (London 2011).
Walkê polityczn¹ Suu Kyi w szerszym ujêciu – dziœ ju¿ jednak cokolwiek zdezaktualizowanym – prezentuje Bertil Lintner, Aung San Suu Kyi and Burma’s Struggle for
Democracy (Chiang Mai 2011). Do tego dochodz¹ teksty polityczno-filozoficzne samej
Suu Kyi: Freedom From Fear and Other Writings (London 1995; zbiór jej wszystkich
prac), Letters from Burma (London 1997) oraz wywiad-rzeka, jaki z ni¹ przeprowadzi³
(na kolanach) Alan Clement, Voice of Hope. Conversation with Alan Clements (London
1996). Wyczerpuj¹co – dos³ownie i w przenoœni – podszed³ do Aung San Suu Kyi
Gustaaf Houtman, analizuj¹c jej postaæ na tle sposobu postrzegania polityki w kulturze
politycznej Birmy, Mental Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu Kyi and the
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National League for Democracy (Tokyo 1999). Inne prace o niej, w stylu Bettina Ling,
Aung San Suu Kyi. Standing Up for Democracy in Burma (New York 1999), Whitney
Steward, Aung San Suu Kyi: Fearless Voice of Burma (Minneapolis 1997), czy The Lady:
Aung San Suu Kyi: Nobel Laureate and Burma’s Prisoner Barbary Victor (New York
2002), wpisuj¹ siê w publicystyczny obraz przedstawiania tej postaci w kategoriach
walki dobra ze z³em. To zreszt¹ doœæ typowa przypad³oœæ dla wielu zachodnich
publicystów, patrz¹cych na ten kraj przez pryzmat z³ej junty, dobrej opozycji oraz
„koñca historii” i nieuniknionego zwyciêstwa demokracji. W ostatnim dwudziestoleciu
na Zachodzie nast¹pi³ wysyp ksi¹¿ek ³¹cz¹cych ciekawoœæ Birm¹ z przekonaniem
o wy¿ej wspomnianych tezach (oraz fascynacjê buddyzmem i New Age’em). Porównaj
na przyk³ad Burma’s resolution of the Spirit. The Struggle for Democratic Freedom and
Dignity, Alana Clementa i Leslie Keas (Bangkok 1994) czy tego¿ Clementa, Burma:
The Next Killing Field? (Boston 1992). Tego typu pozycji mo¿na by wymieniaæ jeszcze
wiele. Wci¹¿ siê pojawiaj¹, mimo „odwil¿y” i porozumienia „dobrej” opozycji ze „z³ym”
re¿imem, czego przyk³adem jest: Burma. A Nation at The Crossroads, Benedicta
Rogersa (London 2012).
To ideologiczne nastawienie przenika zreszt¹ – po dzieñ dzisiejszy – równie¿ do
dzie³ naukowych, nad czym wypada ubolewaæ. Przyk³adem ksi¹¿ek dobrych, ale
o wyraŸnym nastawieniu ideologicznym, s¹ chocia¿by Nationalism as Political Paranoia in Burma. An Essay on the Historical Practice of Power, Mikaela Gravers (Copenhagen 1993), zbiór Burma: Prospects for a Democratic Future, red. I. Rotberg
(Washington 1999) (szczególnie dobry jest tam artyku³ Silversteina), czy The Burma
Road to Capitalism: Economic Growth versus Democracy Mya Maunga (Westport 1998).
Feministycznie historiê Birmy ujê³a Jessika Harridan, The Authority of Influence.
Woman and Power in Burmese History (Copenhagen 2010).
W tym duchu dzie³ nieobiektywnych, ale przekazuj¹cych du¿o istotnych informacji, mieœci siê równie¿ jedyna biografia gen. Than Shwe, autorstwa Benedicta
Rogersa (Than Shwe, Unmasking Burma’s Tyrant, Chiang Mai 2010), a tak¿e jego
A Land Without Evil: Stopping the Genocide of Burma’s Karen People (Toronto 2004).
Podobnie mo¿na zakwalifikowaæ równie¿ reporta¿e z Birmy Emmy Larkin – Finding
George Orwell in Burma (Bangkok 2004), oraz (lepsze i bardziej dojrza³e) Everything
is Broken (London 2010), opowiadaj¹ce o cyklonie Nargis. Dla odmiany, prore¿imow¹
wersjê patrzenia na Birmê propaguje Hla Min, Political Situation in Myanmar and its
Role in the Region (Yangon 2000).
Dwudziestolecie nowej junty opisywano tak¿e w bardziej wywa¿ony sposób. Wœród
tych prac na poziomie wyró¿niaj¹ siê analizy Davida Steinberga: Burma. State in
Myanmar (Washington 2000); Turmoil in Burma. Contested Legitimacies in Myanmar
(Washington 2006); Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know (Oxford 2009).
Wnikliwym studium jest tom pod red. Petear Carey’a: Burma: The Challenge of Change
in a Divided Society (Basingstoke 1997). Niez³a jestrównie¿ Burma/Myanmar Towards
the Twenty-First Century: Dynamic of Continuity and Change (Bangkok 1997) Johna
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Brandona, jak równie¿ dwie australijskie prace zbiorowe: The Illusion of Progress: The
Political Economy of Reform in Burma/Myanmar (Adelaide 2004) i Burma-Myanmar:
Strong Regime, Weak State (Adelaide 2000). Z re¿imowych badaczy, usi³uj¹cych przemyciæ coœ poza oficjaln¹ liniê, wypada wspomnieæ Tun Aung Chaina, Broken Glass.
Pieces of Myanmar History (Yangon 2004).
Wspó³czesn¹ armiê birmañsk¹ ze znawstwem opisuje Andrew Selth w: Transforming the Tatmadaw: The Burmese Armed Forces since 1988 (Canbera 1996) i Burma’s
Armed Forces: Power Without Glory (Norwalk 2002). Prorz¹dowe spojrzenie na armiê
ukazuje Maung Aung Myoe, The Tatmadaw in Myanmar Since 1988: An Interim
Assessment (Canbera 1999). Œwietn¹ ilustracjê ideologii junty na przyk³adzie Naypyidaw daje Dulyapak Preecharushh, w jedynej do tej pory monografii poœwiêconej nowej
stolicy Birmy Naypyidaw: The New Capital of Burma (Bangkok 2009).
Kwestiê etniczn¹ przedstawia prorz¹dowo, lecz w stopniu do zniesienia birmañski
badacz Win Naing, National Ethnic Groups of Myanmar (Yangon 2000). Kwestiê tê
omawia równie¿ tom pod red. Mikaela Graversa, Exploring Ethnic Diversity in Burma
(Copenhagen 2007). Na swoim tradycyjnym, czyli wysokim, poziomie temat podjêli
Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States (Washington
2007) i Martin Smith, State of Strife: the Dynamics of Ethnic Conflict in Burma (Singapore 2007). Nowatorsk¹ i wysuwajac¹ œmia³e tezy jest praca zbiorowa obejmuj¹ca
tematykê birmañsk¹:. The Political Economy of Armed Conflicts: Beyond Greed and
Grievance, pod red. Karen Ballantine, Jake Sherman (Boulder 2003). Dobrze dylematy
mniejszoœci etnicznych oddaj¹ wspomnienia Pascala Khoo Thwe, From the Land of
Green Ghosts (London 2002). Wspania³y opis walki Kaczinów znajduje siê w ksi¹¿ce
Among Insurgents. Walking Through Burma, Shelby’ego Tuckera (London 2000).
O dramatycznej sytuacji Rohingya pisali Abdur Razzaq Mahfuzul, The Rohingyas in
Bagladesh: a Tale of Refugees (Dhaka 1995), oraz ostatnio Greg Constantine (album
fotograficzny) Exiled to Nowhere. Burma’s Rohingya (Bangkok 2012). Przygnêbiaj¹ce
losy przymusowych emigrantów do Tajlandii wnikliwie i obiektywnie przedstawia
Hazel Lang, Fear and Sanctuary: Burmese Refugees in Thailand (Cornell, 2002).
Znakomity obraz ¿ycia spo³eczeñstwa birmañskiego pod rz¹dami junty ukaza³a
Christina Fink, Living Silence in Burma. Surviving Under Military Role, Bangkok 2009.
Inn¹ wart¹ wspomnienia prac¹ jest Inked Over, Ripped Out: Burmese Storytellers and
the Censors Anny Allott (Chiang Mai 1994).
Wnikliwie i przekrojowo relacje birmañsko-chiñskie opisuj¹ David Steinberg
i Hongwei Fan, Modern China-Myanmar Relations. Dilemmas of Mutual Dependence
(Copenhagen 2012). Geopolityczn¹ sytuacjê Birmy w przededniu odwil¿y opisuje tom
Burma/Myanmar. Inside Challanges, Outside Interess, pod red. Lex Rieffel (Washington 2010), a przede wszystkim Thant Myint-U, Where China Meets India. Burma and
the New Crossroads of Asia (New York 2011).
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Opracowania w jêzyku polskim
W jêzyku polskim wiele cennych artyku³ów znajduje siê w presti¿owej serii rocznika „Azja-Pacyfik” (m.in. teksty Krzysztofa Gawlikowskiego, Bogdana Góralczyka,
Jerzego Bayera czy Wiktora Ostasza). Najwa¿niejsz¹ wspó³czesn¹ monografi¹ dotycz¹c¹ Birmy jest Z³ota ziemia roni ³zy. Esej birmañski Bogdana Góralczyka (Warszawa 2011) – popularnonaukowy esej napisany œwietnym stylem, pokazuj¹cy szerok¹
panoramê tego kraju. Ze starszych dzie³ wypada wspomnieæ o Gustawie Herlingu-Grudziñskim i jego Podró¿y do Birmy (Kraków 1999, reprint wydania z 1983). Herling
odby³ podró¿ po Birmie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, w zwi¹zku z seri¹ antykomunistycznych wyk³adów. Jego napisane literackim jêzykiem wra¿enia s¹ miejscami
zaskakuj¹co trafne (przyrównanie Birmy do Jugos³awii, czettiarów do ¯ydów w Polsce,
a Karenów do Ukraiñców w II RP), a miejscami koszmarnie b³êdne (porównanie U Nu
do Bieruta). Ogólnie jednak ksi¹¿ka siê broni, a jej najmocniejszym fragmentem s¹
filozoficzne rozwa¿ania na temat buddyzmu. Historiê prekolonialn¹ i wspó³czesn¹
Birmy publicystycznie przedstawi³ Grzegorz Torzecki, Birma. Królowie i genera³owie
(Warszawa 2009). Zdania co do tej, napisanej bardzo dobrym jêzykiem, ksi¹¿ki s¹
podzielone: sam autor uwa¿a, ¿e jest œwietna, œrodowisko naukowe – ¿e dyletancka.
O Birmie pisa³a równie¿ Monika Warneñska, Kraj tysiêcy pagód (Warszawa 1979) –
mimo oczywistego zdezaktualizowania i wyraŸnie lepszej znajomoœci tematyki indochiñskiej przez tê autorkê, ksi¹¿ka ta nie jest z³a i w wielu miejscach siê broni. Dla
porz¹dku nale¿y wspomnieæ o mojej ksi¹¿ce Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia
etniczna we wspó³czesnej Birmie (1948–2013) (Kraków 2014).
Birma pojawia siê równie¿ jako w¹tek poboczny w wielu ksi¹¿kach. Przede wszystkim nale¿y wyró¿niæ: W stronê nieliberalnej demokracji. Szkice z antropologii politycznej
Azji Po³udniowo-Wschodniej, Adama Jelonka (Warszawa 2002), w których znajduje siê
pog³êbiony rozdzia³ o Birmie (zdecydowanie warto równie¿ poleciæ wnikliwe studium
Tajlandii, a wiêc kraju kulturowo bardzo Birmie bliskiego, tego samego autora: Wielokulturowoœæ, separatyzm i budowa pañstwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011).
W¹tki birmañskie znajduj¹ siê równie¿ we wspomnieniach Bogdana Góralczyka z czasów bycia ambasadorem RP w Tajlandii (akredytowanego równie¿ na Birmê), Zmierzch
i blask. Notes z Bangkoku (Toruñ 2009). Znakomicie skomplikowan¹ sytuacjê Z³otego
Trójk¹ta przedstawia Wojciech Gie³¿yñski, Opiumowa d¿ungla (Warszawa 1981).
Niezrównany opis podboju kolonialnego Birmy (lecz tylko dwóch pierwszych wojen)
znajduje siê u Kazimierza Dziewanowskiego, Brzemiê bia³ego cz³owieka. Jak zbudowano
imperium brytyjskie (Warszawa 1989). Du¿o o Birmie pisze, zgodnie z panuj¹c¹ lini¹
(ale powo³uj¹c siê na dobre Ÿród³a, m.in. Furnivalla), Jerzy Lobman, Miliard szuka
drogi. Problemy rozwoju niektórych krajów Azji Po³udniowej i Po³udniowo-Wschodniej
(Warszawa 1970). Frapuj¹cy opis siedemnastowiecznego Arakanu znajduje siê w œwietnie napisanej panoramie Indii Waldemara Hansena, Pawi tron. Dramat Indii Wielkich
Mogo³ów (Warszawa 1980). Atrakcyjnie, fascynuj¹co i tyle¿ wnikliwie, co kontrowersyjnie pisa³ o Birmie Tiziano Tarzani, Powiedzia³ mi wró¿bita. L¹dowe podró¿e po
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Dalekim Wschodzie (Warszawa 2008). W¹tki birmañskie – opisane zaskakuj¹co trafnie
– pojawiaj¹ siê równie¿ w Monsunie Roberta Kaplana (Warszawa 2012).
Birma doczeka³a siê równie¿ wielu udanych dzie³ literackich, dostêpnych równie¿
po polsku. Zdecydowanie wyró¿nia siê Szklany pa³ac Amitava Gosha (Warszawa 2004),
wspania³a epopeja losów dziewiêtnasto- i dwudziestowiecznej Birmy, nawi¹zuj¹ca do
najwa¿niejszych dzie³ dziewiêtnastowiecznego realizmu. Cieszy wydanie po polsku
Dni birmañskich Orwella (zob.: opis literatury kolonialnej). Napisany poetyckim jêzykiem Stroiciel Daniela Masona (Warszawa 2004), przedstawia surrealistyczn¹ historiê dziewiêtnastowiecznego stroiciela ekskluzywnych pianin, przedzieraj¹cego siê
z jednym z eksponatów przez kolonialny p³askowy¿ Szan. Taki sam poziom surrealizmu osi¹ga miejscami Ch³opak z Birmy, Biyi Bandele (Warszawa 2009), opisuj¹cy
historiê Murzyna z armii brytyjskiej w trakcie walk drugiej wojny œwiatowej. Obie te
ksi¹¿ki zapadaj¹ w pamiêæ. Ju¿ bardziej wspó³czesna, choæ mocno nierówna, jest
ksi¹¿ka Ratuj¹c ryby od utoniêcia Amy Tam (Warszawa 2006), z fikcyjnym, choæ
sugestywnym obrazem milenaryzmu mniejszoœci etnicznych kraju. Cieszy wydanie
Everything is Broken Emmy Larkin jako Spustoszenie. Nieopowiedziana historia o katastrofie i juncie wojskowej w Birmie (Wo³owiec 2012, zob. opis literatury w ostatnim
dwudziestoleciu). Bardzo ciekaw¹ pozycj¹ jest komiks (!) Guya Delislie, Kroniki
birmañskie (Warszawa 2011), wbrew pozorom ksi¹¿eczka przekazuj¹ca wiele cennych
informacji o Birmie, napisana przez uwa¿nego i wra¿liwego obserwatora – do tego –
humorystycznie. Dla porz¹dku nale¿y wspomnieæ o ksi¹¿ce – wra¿eniach polskiego
turysty, Jerzego Opoki, Bia³e s³onie. Tajlandia, Birma. Czyli niezwyczajna podró¿
zwyczajnych ludzi (Warszawa 2011): w ksi¹¿ce wartoœciowe s¹ jedynie zdjêcia, choæ nie
wszystkie. Za to przepiêkne fotografie znajduj¹ siê w albumie Anny Olej-Kobus i Krzysztofa Kobusa, Birma. Z³ota ³za (Warszawa 2008).

