Micha Lubina

Konikt centrum  peryferie, czyli antagonizm mi dzy birma sk wi kszoci a niebirma skimi mniejszo ciami, jest jednym z najwa niejszych problemów
wspó czesnej Birmy, za jego rozwi zanie pozostaje g ównym wyzwaniem stoj cym przed tym zmieniaj cym si krajem. Osi gni cie pojednania narodowego 
po latach walk i w warunkach wci tl cej si wojny domowej  b dzie niezwykle
trudne, lecz nie jest niemo liwe. Wspó czesna historia Birmy dostarcza konstruktywnego przyk adu podej cia do kwestii etnicznej, jakim jest porozumienie z Panglong z 1947 r. Obecnie, w warunkach post puj cej odwil y politycznej, s ycha
o próbie nawi zania do tego porozumienia (tzw. Panglong II). Wszak e to, czy uda
si urzeczywistni t ide , zale y w g ównej mierze od powodzenia w adz w Naypyidaw oraz g ównej opozycjonistki Aung San Suu Kyi w podj tej próbie demokratyzacji systemu politycznego kraju.

Birma1, zwana obecnie Republik Zwi zku Mjanmy, to istny narodowo ciowy
Babel2. Wed ug najbardziej wiarygodnych szacunków Birm zamieszkuje ok. 129
grup narodowo ciowych3. Chocia rz dz ca do marca 2011 r. junta4 wylicza 135
narodowo ci, to jednak nigdy przekonuj co nie udowodni a autentyczno ci tej liczby5. Jeszcze wi kszy chaos panuje w kwestii j zyków. Za czasów kolonialnych,
w 1917 r., w adze brytyjskie próbowa y dokona systematyzacji wszystkich j zyków, ale po naliczeniu 242 podda y si , twierdz c, e to niemo liwe; od tego czasu,
g ównie ze wzgl du na liczne konikty, podobnych prób nie podj to6. Chocia czasem spotyka si ambitne zamierzenia spisania j zyków Birmy (portal Ethnologue
podaje 113 j zyków, w tym 111 ywych)7, to wci brak twardych danych na ten
temat  ustalono jedynie rodziny j zykowe8. Bez w tpienia Birma to bardzo s abo
zbadany obszar, istny raj dla antropologów, kulturoznawców czy j zykoznawców9.
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Komisja Standaryzacji Nazw Geogracznych poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyj a 21 marca 2012 nazw Mjanma jako obowi zuj c , pozostawiaj c wszak e nazw Birma jako wariantow : http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/zmiany_egzonimow/zmiany_egzonimow_na_69_posiedzeniu.
pdf [dost p: 11 czerwca 2012]. Z uwagi na szacunek dla nazw zakorzenionych w j zyku polskim b d
w tym artykule stosowa nazw Birma  jako ogóln nazw kraju, za Mjanma  jako nazw pa stwa/rz du po 1989 r. Poniewa Komisja nie wypowiedzia a si na temat zmian nazw geogracznych
w samej Birmie, takich jak np. Rangun, uznaj , e w mocy jest jej poprzednie rozporz dzenie o stosowaniu nazw zakorzenionych w j zyku polskim, wi c Rangun zamiast Yangon i np. Szan zamiast Shan.
Wytyczne Komisji: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/ogolne_zalozenia_do_wykazu_egzonimow_z%20
zalacznikami.pdf [dost p: 10 czerwca 2012].
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Od marca 2011 formalnie jest to rz d cywilny, ale z o ony z by ych genera ów, na czele z Thein Seinem, st d te uznaj za zasadne utrzymanie nazwy junta na okre lenie w adz Republiki Zwi zku Mjanmy, przynajmniej do ko ca 2010 r.
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B. Góralczyk, Nowy rozdzia w dziejach Birmy-Myanmar: co ze sob przyniesie?, Azja-Pacyk 2010, nr 13, s. 11. Jest to raczej zwyczajowe mówienie o 135 narodowo ciach ni udokumentowany fakt. Opiera si to na arbitralnym spisie narodowo ci, które mia y zamieszkiwa Birm przed
1824 r., ale w tej liczbie np. brak narodowo ci Rohingya z Arakanu.
6
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 54.
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Na przyk ad: http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=MM [dost p: 10 czerwca 2012].
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S to cztery rodziny: chi sko-tybeta ska (m.in. Birma czycy, Karenowie, Czinowie), kradli
(czyli tajska, g ównie Szanowie), austroazjatycka (m.in. Monowie) oraz indoeuropejska (g ówne
pali wywodz cy si z sanskrytu i b d cy j zykiem liturgicznym), zob. B. Góralczyk, Z ota ziemia ,
op. cit., s. 56. Tam równie dodatkowy opis narzeczy i wyj tków.
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B. Góralczyk, Genera owie czy cywile, czyli Birma znów zmieni a nazw , Komentarz Mi dzynarodowy Pu askiego 2010, nr 23/10, s. 2.

Z 60 milionów mieszka ców Birmy10 Birma czycy, czyli Bamar11, stanowi
ok. 68%, reszta to mniejszo ci narodowe/etniczne: Szanowie (810%), Karenowie (ok. 7%), Araka czycy (3,5%), Monowie (2%), Kaczinowie (1,5%), Karenni
(0,75%)12. Mniejszo ci narodowe generalnie zamieszkuj s abo zaludnione i jeszcze s abiej rozwini te oraz trudno dost pne pogranicza, podczas gdy ludno birma ska mieszka w wi kszo ci na Równinie Irawadi. Przez wieki Birma czycy
i mniejszo ci yli oddzielnie, dopiero podboje Trzech Imperiów Birma skich poczy y ich w jedno pa stwo. To w a nie czynniki historyczne (oraz wi ce si
z nimi  religijne) b d mia y kluczowe znaczenie dla kwestii etnicznej w Birmie.

Trzy Imperia Birma skie13  powód do chluby i wzór do na ladowania dla
wspó czesnej junty  wytworzy y zasadnicze credo birma skiej kultury politycznej: wiar w silne imperium, oczywi cie zdominowane przez Birma czyków, z ludami o ciennymi jako wasalami. Autokratyczny sposób rz dzenia zgodny z najlepszymi wzorcami orientalnego despotyzmu doprowadzi do ukszta towania si
w ród decydentów trwaj cego po dzi przekonania, e tylko wówczas, gdy pa stwo jest rz dzone siln r k , mniejszo ci etniczne s spacykowane, a s siedzi
podporz dkowani, mo na si obroni przed anarchi , rozdrobnieniem, upadkiem
i stworzy pot n pa stwowo . Kszta t i si a królestwa podlega y nieustaj cym
zmianom, w zale no ci od liczby trybutariuszy, których królowie byli w stanie
ustanowi i utrzyma , a mogli uczyni to w zasadzie wy cznie si . St d te kiedy Birma by a silna, pot na (i despotyczna), jej królowie kontrolowali obszary
niemaj ce nic wspólnego z Birm , kiedy by a s aba  nast powa y upadek, podzia y i rozdrobnienie, a co za tym idzie: emancypacja pa stw niebirma skich14.
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Dane Azjatyckiego Banku Rozwoju z 2011 r. http://www.adb.org/sites/default/les/pub/2012/
MYA.pdf, [dost p: 10 czerwca 2012].
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Oryginalnie Mranma/Mjanma, co oznacza silnych je d ców, zob. Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps. A Personal History of Burma, New York 2007, s. 56. Zniekszta cenie na Bamar/Burman pochodzi od Brytyjczyków. Jak to si sta o, e przeczytali oni Mjanma jak Bamar,
pozostaje ich tajemnic .
12
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 55; do tego dochodzi liczba Hindusów  ok. 1,5%
oraz Chi czyków, systematycznie rosn ca  ok. 3%.
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I Imperium (10441287), II Imperium (15351581), III Imperium (17521886); wi cej o imperialnej historii Birmy zob. G. E. Harvey, History of Burma. From the Earliest Times to 10 March 1824
The Beginning of English Conquest, London 1967; D. G. E. Hall, Burma, London 1998; idem, A History of Southeast Asia, London 1981; A. Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 14501680,
Yale 1993; N. Tarling (red.), The Cambridge History of Southeast Asia, Vol. 12, Cambridge 1999.
14
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 91.

W kontek cie mniejszo ci etnicznych wa ne jest to, e znalaz y si one w granicach Birmy w wi kszo ci w wyniku podboju kolejnych Imperiów Birma skich.
Takie mniejszo ci jak Monowie15, Araka czycy16 czy Szanowie17 mia y d ugoletnie tradycje odmiennej ni Birma pa stwowo ci i dopiero podboje Imperiów Birma skich po o y y im kres. Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik. Mieszka cy
Z otej Ziemi18 mieli  by u y kultowych s ów Clifforda Geertza  alternatywn
wizj tego, co oznacza polityka19  yli odwiecznym rytmem uprawy roli, zak ócanym od czasu do czasu wojnami, lecz nie odczuwali przynale no ci do jakiejkolwiek wi kszej jednostki ni w asna wie /zbiór wsi. W imperialnej Birmie poddani
birma scy i niebirma scy funkcjonowali w yciu politycznym, bazuj c na modelu patrona u, w którym s absi dostarczali prze o onym dóbr i us ug w zamian za

15
Monowie  dzi ki którym na te ziemie dotar buddyzm therawada (hinajana)  stworzyli
pierwsze pa stwo na terenie dzisiejszej Birmy, podbite w XI w. przez Anawraht , za o yciela I Imperium Birma skiego. Potem a do po owy XVIII w., w zale no ci od tego, czy pa stwo birma skie
by o s abe, czy mocne, Monowie b d to byli w stanie si uniezale nia , b d te  byli podbijani
(a ich stolica  Pegu  by a nawet stolic II Imperium Birma skiego w XVI w.). Ten ci g sko czy
Alungpaya  za o yciel III Imperium Birma skiego  który zdoby i doszcz tnie zniszczy Pegu
w 1757 r., co zako czy o monowskie marzenia o pa stwowo ci. Ponadto zacz on stymulowa migracj birma sk te tereny Monów, co doprowadzi o do tego, e dzi Monowie s mniejszo ci na
w asnych ziemiach. Wi cej o Monach zob. E. Guillon, The Mons. A Civilization of Southeast Asia,
Bangkok 1999; J. G. Scott, Burma. A Handbook of Practical Information, Bangkok 1999 (reprint
wydania z 1906), s. 130131; B. Góralczyk, Zmierzch i blask. Notes z Bangkoku, Toru 2009, s. 188.
16
Arakan by pirackim pa stwem na pograniczu Birmy i Indii, do którego migrowa y ludy z caego regionu (a tak e awanturnicy europejscy), tworz c niezwyk mieszank narodow i kulturow . W XV i XVI w. Arakan by postrachem s siadów kontroluj cych handel w Zatoce Bengalskiej.
Odwieczne birma skie marzenie o podboju Arakanu spe ni król Bodawpaya w 1784 r., brutalnie
niszcz c kraj (jeszcze gorsze by y pó niejsze akcje pacykacyjne armii birma skiej) i przetr caj c
mu kr gos up wywozem pos gu Buddy Mahamuni  symbolu pa stwowo ci araka skiej. Wi cej
o Arakanie: P. Gutman, Burmas Lost Kingdoms: Splendours of Arakan, Bangkok 2001; M. Charney,
Arakan, Min Yazagi and the Portugese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial
Power and Portugese Mercenaries on the Fridge of Southeast Asia, SOAS Bulletin of Burma Research 2005, Vol. 3, No. 2; W. Hansen, Pawi tron. Dramat Indii Wielkich Mogo ów, Warszawa 1980.
17
Szanowie zamieszkuj trudno dost pne tereny p askowy u Szan i przez wieki funkcjonowali,
opieraj c si na lu nym systemie ksi t sawbwa (królów zachodów s o ca), kilkukrotnie najechali Birm i nawet krótkotrwale rz dzili jej pó nocn cz ci , byli albo w lu nej zale no ci wasalnej
od królów birma skich, albo ca kiem niezale ni. System powi za z królami birma skimi polega
na wielce skomplikowanych zwi zkach powinowactwa poprzez liczne ma e stwa mi dzy monarchami birma skimi a córkami/siostrami sawbwa  w adców szanowskich pa stewek. Zob. Sai Aung
Tun, History of Shan State: From Origins to 1962, Bangkok 2008.
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Suvanabhumi  tradycyjna nazwa Birmy.
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C. Geertz, Negara: the Theatre State in Nineteenth-century Bali, Princeton 1980, s. 135. S owa te, wypowiedziane oczywi cie w odniesieniu do Bali, znajduj wszak e zastosowanie i w prekolonialnej Birmie.

protekcj 20. Wspó czesne poj cia narodu, etosu, pa stwowo ci itp., a tak e wi
ce si z nimi konikty, przyniós dopiero kolonializm brytyjski.

-

Podbój brytyjski, nast puj cy w trzech kolejnych wojnach21, by dla Birmy
najbardziej dramatycznym wydarzeniem w dziejach. Kolonializm, przyrównany
przez najwa niejszego brytyjskiego birmanist , Johna Furnivalla, do biblijnego
potwora Lewiatana22, by wielkim nieszcz ciem dla Birma czyków i pozostawi
w kwestii etnicznej fatalne dziedzictwo, g ównie przez polityk divide et impera.
Zdobywszy Birm , Brytyjczycy przynie li ze sob zachodnie koncepcje pa stw
z ustalonymi granicami23 i zastosowali je w Birmie, gdzie  przynajmniej na terenach pogranicznych  nikt nie by nigdy pod bezpo redni kontrol królów birma skich24. Koloniali ci podzielili Birm na dwa obszary. Birm w a ciw  (wraz
z Arakanem i Tenasserim) w czono do Indii Brytyjskich i administrowano bezpo rednio z Kalkuty (i Rangunu), natomiast trudno dost pne tereny mniejszo ci,
przede wszystkim kraj Szanów (a od 1922 r. terytoria górskie mniejszo ci Kaczin
i Czin), by y administrowane osobno, pod lu n kontrol kolonialnej Birma skiej
S u by Nadgranicznej25. Rz dy brytyjskie, za których dosz o do oddzielenia terenów górskich od równin, przyczyni y si do tego, e obie grupy ludno ci (Birma czycy i mniejszo ci), nie maj c ze sob wiele wspólnego, nie czu y adnych wi zi
ani interesów26. W adza brytyjska na tych terenach by a bardziej symboliczna ni
realna27. Mniejszo ciom to bardzo odpowiada o. Nikt nie zak óca ich tradycyjneCh. Fink, Living Silence in Burma. Surviving under Military Rule, Bangkok 2009, s. 9.
Wojny anglo-birma skie. I: 18241826, II: 18521853, III: 18851886. Wi cej o podboju
brytyjskim: B. Góralczyk, Brytyjczycy wkraczaj do Birmy (historia trzech inwazji), Azja-Pacyk 2010, nr 13, s. 2143. Frapuj cy opis pierwszych dwóch wojen zob. K. Dziewanowski, Brzemi
bia ego cz owieka, Warszawa 1989, s. 104124.
22
J. Furnivall, The Fashioning of the Leviathan, Journal of the Burma Research Society 1939,
Vol. 29, No. 3, s. 1138.
23
W Azji granice nie gra y nigdy wielkiej roli, istotna by a stolica tworz ca symboliczne i magiczne serce pa stwa, st d te w Azji Po udniowo-Wschodniej przed nadej ciem kolonializmu nie
przywi zywano wi kszej roli do granic, zob. U. Gärtner, Nay Pyi Taw  The Reality and Myths of
Capitals in Myanmar [w:] V. Grabowsky (red.), Southeast Asian Historiography Unravelling the
Myths, Bangkok 2009, s. 258268.
24
Ch. Fink, op. cit., s. 12.
25
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 131.
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Ch. Fink, op. cit., s. 16.
27
Pa stewka Szanów, dla przyk adu, nadal by y rz dzone przez ksi ta sawbwa: Brytyjczycy
zdo ali przekona wielu z nich do uznania ich rz du w zamian za obietnic niemieszania si w miejscowe zwyczaje i pozostawienie wodzom obowi zku zbierania podatków na ich terenach. Przez wi k20
21

go stylu ycia, Brytyjczycy nie ingerowali w sprawy wsi i byli znacznie bardziej
zno ni ni ongi Birma czycy28. Akceptacja kolonialnej w adzy by a w ród mniejszo ci do powszechna, cho nierównomiernie roz o ona. Podczas gdy Birma czycy byli g boko przeciwni kolonialistom, mniejszo ci (szczególnie Karenowie
i cz narodów górskich) uznawa y rz dy brytyjskie za z oty wiek, gdy adne
armie nie przetacza y si przez ich tereny w kolejnych kampaniach wojennych29.
Co wi cej, administracja kolonialna pozwala a misjonarzom budowa szko y i szpitale, umo liwiaj c ludom górskim po raz pierwszy w historii dost p do edukacji
i s u by zdrowia30. Nic wi c dziwnego, e mniejszo ci wspiera y Brytyjczyków,
mi dzy innymi wst puj c do kolonialnej administracji czy zasilaj c szeregi armii
kolonialnej, zorganizowanej wed ug zasad etnicznych z uprzywilejowanym statusem mniejszo ci i ograniczeniami, a nawet zakazami wst pu dla Birma czyków31.
By jeszcze jeden silny powód do wspó pracy: religia. Mniejszo ci etniczne, wyznaj ce g ównie animizm, by y znacznie bardziej otwarte na konwersj na chrzecija stwo ni buddyjscy Birma czycy32. Brytyjczykom to odpowiada o, bo by to
szo panowania brytyjskiego kontrola rz du sprowadza a si do niewiele wi cej ni tylko periodycznych przemarszów agi (pojawiania si w wioskach jednostek nios cych ag ): symbolicznie
ukazywano, kto tu rz dzi, i na tym si ko czy o. Nawet sami Brytyjczycy publicznie przyznawali,
e ich kontrola nad górskimi terenami by a tylko formalna. Jak to podsumowa Justin Wintle: celem
administrowania terenami pogranicznymi by o uczynienie tego najmniejszym mo liwym kosztem, wedle zasady: nie bud my pi cych psów, zob. J. Wintle, Perfect Hostage. Aung San Suu Kyi, Burma
and the Generals, London 2007, s. 43; Ni Ni Myint, Burmas Struggle Against British Imperialism
(18851895), Rangoon 1983, s. 86; R. H. Taylor, The State in Myanmar, Singapore 2009, s. 161;
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 132.
28
Dobry opis percepcji kolonializmu przez mniejszo ci znajdziemy we wspomnieniach Pascala Khoo Thwe, From the Land of Green Ghosts. A Burmese Oddyssey, London 2002, s. 3108.
29
Chao-Tzang Yawnghwe, The Burman Military: Holding the Country Together? [w:] J. Silverstein (red.), Independent Burma at Forty Years: Six Assessments, IthacaNew York 1989, s. 8687.
30
Ch. Fink, op. cit., s. 12.
31
M. Callahan, Making Enemies: War and State Building in Burma, IthacaNew York 2003, s. 35.
Karenowie mieli pierwsze stwo w armii. W 1938 r. w jednostkach pogranicznych naliczono jedynie
159 Birma czyków, podczas gdy osób z mniejszo ci narodowych  3040; dodatkowo Brytyjczyków
i Indusów by o po ok. 1500, zob. B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 144. W kwestii korzy ci,
jakie mniejszo ci etniczne odnios y z kolonializmu, spotyka si wszak e i alternatywne g osy. Martin
Smith przekonuje, e kolonializm mia równie fatalny wp yw na mniejszo ci, gdy nie rozwija terenów pogranicznych, przez co doprowadzi do ich gospodarczego zacofania. Zob. M. Smith, Ethnic
groups of Burma. Developement, Democracy and Human Rights, http://www.zomilibrary.com/main/
archive/les/ethnic-groups-in-burma-by-martin-smith_f37300a30d.pdf [dost p: 12 czerwca 2012].
32
Wi za o si to nie tylko z ogólnie s abym wynikiem misjonarzy w ród buddyjskich krajów
Azji i analogicznie ca kiem dobrym w ród animistów. Ani nawet nie przede wszystkim z powodu fenomenu ry owych chrze cijan  konwertytów przechodz cych na chrze cija stwo z powodu korzy ci maj tkowych. Jednym z g ównych powodów by zaskakuj cy zbieg okoliczno ci polegaj cy
na tym, i w ród niektórych ludów (Karenów czy Kaczinów) tematy biblijne bardzo przypominay ich w asne podania i legendy (historia potopu, kobieta powstaj ca z ebra m czyzny, najwy szy

kolejny element konsekwentnej polityki oddzielania ludzi z równin od ludzi z gór
i dzi ki temu  lepszej kontroli33. Jednak e wprowadzanie innej religii mia o bardziej dalekosi ne skutki: dzi ki pracy misjonarzy i nowym mo liwo ciom niektóre mniejszo ci, jak Karenowie, uzyska y odmienn to samo , co za tym idzie
 wiadomo narodow 34.
W ten sposób jednocze nie zacz y si wykszta ca dwie zupe nie przeciwstawne si y: z jednej strony krystalizowa y si to samo ci mniejszo ci, z drugiej
 nacjonalizm birma ski. Uprzywilejowanie mniejszo ci wzbudza o birma skie
resentymenty: W adaj c tymi ziemiami przez wieki, by o upokarzaj ce patrze
z do u na tych, na których Birma czycy z przyczyn kulturowych przywykli spogl da z góry35. Konsekwentna polityka faworyzowania mniejszo ci w duchu divide
et impera przyczyni a si do zakorzenienia si w birma skim ruchu narodowym
g bokiej ksenofobii36. Ten ruch, powsta y w latach dwudziestych, od pocz tku silnie umocowany w etnicznie birma skim nacjonalizmie, odrzuca kolonializm jako
wojskow okupacj wrogiego kraju37, a idee niepodleg o ci by y w nim interpretowane w kontek cie kultury birma skiej38, w tym przede wszystkim w kontek cie
buddyzmu i odwo ania do dziedzictwa Trzech Imperiów. Z tych samym powodów
by on nie do zaakceptowania dla mniejszo ci. Czasy kolonialne zostawi y w ród
birma skich elit politycznych dziedzictwo braku zaufania do nie-Birma czyków
i pog bi y niemo no dostrze enia, e Birma by a domem nie tylko buddyjskich
Birma czyków, ale wielu innych narodów i kultur39. W efekcie w latach 30., podczas których mia y miejsce (spó nione) reformy w Birmie40, wzmaga y si etniczny nacjonalizm birma ski i b d cy odpowiedzi na  nacjonalizm mniejszo ci
(g ównie Karenów). Jak podsumowa Bogdan Góralczyk: Brytyjczycy stosowali

bóg Ywa czy wreszcie tradycja mówi ca o tym, e pewnego dnia przyb dzie pos aniec zza morza
i przyniesie zaginion ksi g ). By y wszak e i mniej teologiczne powody: dla jednych by a to dobra
alternatywa wobec birma skiego buddyzmu, inni przyj li j w podzi ce za prac misjonarsk i poczyli z w asnymi tradycjami, dla jeszcze innych by a to po prostu religia zwyci zców.
33
Ch. Fink, op. cit., s. 12.
34
J. F. Cady, History of Modern Burma, London 1960, s. 73.
35
J. Wintle, op. cit., s. 42.
36
W. Ostasz, Neutralizm powojennej Birmy na tle stosunków z Wielk Brytani i Stanami Zjednoczonymi, Azja-Pacyk 2010, nr 13, s. 70.
37
Ni Ni Myint, op. cit., s. 97.
38
R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 178.
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wobec Birmy klasyczn metod dziel i rz d : narodowe antagonizmy narasta y,
zamiast male 41. To w czasach kolonialnych zasiano ziarna przysz ego koniktu42.

W obliczu zbli aj cej si do Azji II wojny wiatowej niektórzy Birma czycy
dojrzeli swoj szans we wspó pracy najpierw z Chi czykami, a gdy szybko zorientowali si w uk adzie si  z Japo czykami, podczas gdy mniejszo ci pozosta y nadal wierne Brytyjczykom. Wojska japo skie wkroczy y do Birmy na pocz tku 1942 r. razem z oddzia ami wyszkolonej i wyekwipowanej przez siebie
Birma skiej Armii Niepodleg o ciowej (BIA)43. Dla mniejszo ci etnicznych BIA
by a przede wszystkim nacjonalistyczn i etnicznie birma sk si , a widok Birma czyków w mundurach po pó wieku kolonialnej administracji wyzwoli silne
emocje44. Wkrótce dosz o do walk (które przerwa a dopiero regularna armia japo ska): Birma czycy mordowali Karenów, mszcz c si za ich wcze niejsz , faktyczn b d domnieman , wspó prac z Brytyjczykami  by o to kolejne pod o e
napi cia mi dzyetnicznego45. Na pó nocy Japo czycy utrzymali system niebezpo rednich rz dów, podobny do brytyjskiego. Szanowscy sawbwa indywidualnie
porozumiewali si z Japo czykami i zdo ali ustali , e nie wejd oni na ich tereny.
W efekcie pa stwo Szanów, nominalnie pod zarz dem centralnym marionetkowego rz du birma skiego, pozostawa o pod wojskow kontrol japo sk 46. Jednak e
wojna sprawi a, e d in zosta wypuszczony z butelki47.

B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 136. Birma jako kolonia by a poszatkowana: kraina Szan rz dzi a si nieomal samodzielnie, sk adaj c tylko konieczne trybuty Brytyjczykom, Monowie marzyli o powrocie do wietno ci, Karenowie masowo przechodzili na chrze cija stwo i ch tnie
wst powali do kolonialnej administracji, a Araka czycy i Czinowie bardziej spogl dali na pobliskie
Indie i Bengal jako wa niejsze punkty odniesienia ni Rangun. Zob. ibidem.
42
Thant Myint-U, op. cit., s. 211.
43
O przebiegu II wojny wiatowej na terenie Birmy i roli okupacji japo skiej zob. A. Stockwell,
Southeast Asia in War and Peace: the End of European Colonial Empires [w:] N. Tarling, The Cambridge History , Vol. 2, part 2, op. cit.; J. Silverstein (red.), Southeast Asia in World War II, New
Heaven 1966; F. C. Jones, Japans New Order in East Asia, 19371945, London 1954; R. H. Taylor,
Marxism and Resistance in Burma 19421945, AthensOhio 1984; D. M. Seekins, Burma and Japan since 1940: From Co-Prosperity, to Quite Dialogue, Copenhagen 2007.
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Niektóre mniejszo ci pozosta y lojalne wobec Brytyjczyków i walczy y wraz
z nowymi naje d cami48. Odnosi o si to przede wszystkim do Kaczinów49. Chocia Kaczinowie s najbardziej wyrazistym przyk adem, mo na uogólni , e wi kszo z niebirma skich narodów popiera a w jakim stopniu stron alianck i nie
ufa a Birma czykom, których uwa a a za kolaborantów50. Podobnie przedstawiaa ich propaganda aliantów: ukazuj c BIA jako birma skich nacjonalistów i kolaborantów51 doprowadzi a do powstania i racjonalizacji aspiracji niepodleg o ciowych w ród mniejszo ci52. Kaczinowie czy Karenowie, którzy dowiedli lojalno ci,
w naturalny sposób oczekiwali lojalno ci od rad u brytyjskiego53.
W zaistnia ych okoliczno ciach przywódcy BIA przekonali si , e Japo czycy
nie s niczym wi cej, jak tylko kolejnym kolonizatorem. Szybko sta o si jasne,
e japo ska obietnica niepodleg o ci Birmy by a iluzj , a japo skie okrucie stwa
wobec ludno ci cywilnej szybko zmieni y nastroje spo eczne. Doprowadzi o to do
zmiany orientacji, jakiej dokona przywódca BIA Aung San, przechodz c z armi
27 marca 1945 r. na stron aliantów i pomagaj c w odbiciu Birmy z r k Japo czyków54. Wojna si sko czy a, lecz problemy pozosta y, g ównie dlatego, e Japo czycy zostali pokonani przez sie partyzantek i oddzia ów wojskowych walcz cych
przeciwko wspólnemu wrogowi, ale dla zupe nie ró nych wizji przysz o ci55. Najwi kszym negatywnym nast pstwem wojny, poza zrujnowaniem kraju, by a militaryzacja ycia politycznego56. Jak s usznie zauwa y Thant Myint-U: w polityce
birma skiej po wojnie karabin nigdy nie zosta od o ony na bok57.

Mi dzy innymi z os awionymi oddzia ami partyzanckimi Orde Wingatea, czyli Chinditami.
Kaczinowie znani byli ze znakomitych umiej tno ci o nierskich  Brytyjczycy nazywali ich
birma skimi Gurkhami: dla Japo czyków nieust pliwi Kaczinowie stanowili g ówne ród o l ku,
a ci g y strach przed zasadzkami w górach os abia ich poczucie pewno ci. Na jednego zabitego Kaczina przypada o 25 wrogów. Zob. ibidem, s. 236.
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Wi cej o Aung Sanie, zob. J. Wintle, op. cit., s. 51137. Zobacz: K. Gawlikowski, Genera
Aung San  twórca niepodleg o ci Birmy, Azja-Pacyk 2010, nr 13, s. 4469.
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M. Callahan, Making Enemies , op. cit., s. 67.
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A. Selt, Race and Resistance in Burma, 19421945, Modern Asian Studies 1986, Vol. 20,
No. 3, s. 489492, http://www.arakanmusic.com/BOOKS/race_and_resistance_in_burma.pdf [dost p: 12 czerwca 2012].
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Thant Myint-U, op. cit., s. 258.
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Aung San i jego Liga stali si po wojnie najsilniejsz si polityczn w Birmie,
a ich d enie do niepodleg o ci zderzy o si z prób przywrócenia kontroli przez
Anglików58. Ostatecznie sko czy o si na kompromisie: po d ugich negocjacjach
27 stycznia 1947 r. Aung San porozumia si w Londynie z rz dem premiera Attlee59. Zgodnie z tym porozumieniem Birma mia a uzyska niepodleg o w 1948 r.,
jednak gwarancje niepodleg o ci zosta y obwarowane federalistyczn struktur pa stwa i dobrowoln zgod mniejszo ci na unikacj administracyjn kraju60. Tym
samym w roku 1947 najwi kszym wyzwaniem politycznym Aung Sana by a konieczno porozumienia si z mniejszo ciami narodowymi61.
Dla wielu z nich wizja niepodleg ej Birmy by a nie do zaakceptowania: przywódcy rozmaitych wspólnot mniejszo ciowych, szczególnie chrze cija scy Karenowie i szanowscy sawbwa, mieli wiadomo , e ich wp ywy sko cz si , je li
niepodleg o zostanie zbudowana w imi pa stwa opartego na etnicznej birma sko ci, dlatego próbowali zyska sojuszników jako przeciwwag dla pa stwowocentrycznych nacjonalistów birma skich62. Niektóre mniejszo ci, jak Kaczinowie,
mia y wielkie nadzieje na to, e Brytyjczycy doceni ich po wi cenie, inni, jak Karenowie, domagali si oddzielnego pa stwa, wskazuj c na przyk ad Pakistanu63.
Ci ostatni, licz c na wdzi czno  Brytyjczyków, wys ali nawet specjalne poselstwo do Westminster, ale wrócili z niczym. Najwi kszym wyzwaniem Aung Sana
by a zatem pal ca potrzeba przekonania mniejszo ci o przy czeniu si do nowo
utworzonego pa stwa: kwestia narodowa wy ania a si jako najwi ksze polityczne wyzwanie zarysowuj cego si ju na horyzoncie organizmu pa stwowego o nazwie Unia Birma ska64.
Odpowiadaj c na to wyzwanie, Aung San zorganizowa konferencj (w dwóch
turach, w marcu 1946 i lutym 1947 r.) przywódców mniejszo ci narodowych w ma58
Pocz tkowo Brytyjczycy próbowali przywróci kontrol , po zmianie rz du Churchilla na Attlee postanowili jednak uczyni z Birmy przyk ad udanej dekolonizacji, zob. A. Stockwell, op. cit.,
s. 344347; Ch. Bayly, T. Harper, Forgotten Wars: Freedom and Revolution in Southeast Asia, Cambridge 2007, s. 110.
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ym miasteczku Panglong w pa stwie Szan65. W Panglong Aung San wzi na siebie
ci ar negocjacji: poza obradami konferencji udawa si osobi cie i bez obstawy
do chat przywódców mniejszo ci, gdzie do pó nych godzin nocnych negocjowa
warunki porozumienia66. Zawarto kompromis67: 23 sygnatariuszy porozumienia
z 12 lutego 1947 r. (z pewn rezerw ze strony Araka czyków i Monów)68 godzi o
si na federacyjn struktur pa stwa z zachowaniem pe nej autonomii obszarów pogranicznych (czyli terenów mniejszo ci), a Szanowie uzyskali równie autonomi
nansow 69. Zgoda mniejszo ci by a wszak e warunkowa: g ównym warunkiem
by a obietnica, i po 10 latach pobytu w Unii pa stwa zwi zkowe (czyli jednostki
administracyjne mniejszo ci) b d mia y prawo wyj cia z Federacji Birma skiej70.
Porozumienie z Panglong by o wielkim sukcesem Aung Sana. Nigdy w historii
Birmy nie by o bardziej liberalnej dla mniejszo ci struktury politycznej ni ta zaproponowana przez Aung Sana: aden przywódca birma ski nigdy nie zaproponowa mniejszo ciom nawet odrobiny autonomii na ich ziemiach, nie mówi c o równych prawach wobec Birma czyków; w kontek cie birma skim by y to zmiany
rewolucyjne71. Dzi ki porozumieniu z miasta Panglong zwyci y a idea Wielkiej
Birmy, odsuni to na bok mo liwo podzia u tych ziem, a na horyzoncie, jak te
na mapach, pojawi a si struktura przypominaj ca t z czasów Trzech Imperiów
i wizji birma skich królów72.
Federalistyczne porozumienie z Panglong jest kamieniem w gielnym kwestii
etnicznej w Birmie. Dzi ki delikatnemu kompromisowi wynegocjowanemu przez
65
Na obrady przybyli przedstawiciele Szanów, Czinów, Araka czyków, Monów, Kaczinów. Karenni i przede wszystkim Karenowie zachowali rezerw , nie wysy aj c g ównych delegatów i byli
reprezentowani g ównie symbolicznie. Ibidem, s. 163.
66
J. Wintle, op. cit., s. 134.
67
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(Autonomous State) oraz obszary narodowe (National Area), który powinien przebiega wg nast puj cych kryteriów: okre lonego terytorium geogracznego z w asn specyk , zgodno ci j zyka innego ni birma ski, zgodno ci kultury, tradycji historycznej, interesów gospodarczych oraz stopnia
gospodarczej samowystarczalno ci, do znacznej populacji oraz ch ci utrzymania odr bnej to samo ci jako oddzielnej jednostki, zob. Yong Mu Cheong, op. cit., s. 81.
68
Monowie i Araka czycy nie brali bezpo redniego udzia u w konferencji, gdy zamieszkiwali
Birm w a ciw . M. J. Walton, Ethnicity, Conict, and History in Burma: The Myths of Panglong,
Asian Survey 2008, Vol. 48, No. 6, s. 903.
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B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 165.
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Dotyczy o to pa stw Szanów i Karenni; Kaczinom nie pozwolono na prawo do secesji, gdy
w momencie formowania si cz ich pa stwa nale a a ongi do Birmy; pa stwo Karenów nie miao okre lonych granic, gdy Karenowie byli rozproszeni po ca ej Dolnej Birmie; Czinowie nie poprosili o osobne pa stwo, a Monom i Araka czykom nie zaoferowano, zob. Ch. Fink, op. cit., s. 17.
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Aung Sana zyskali wszyscy. Wi kszo birma ska  gdy wychodzi a z kolonializmu, odzyskawszy jednolity kraj o imponuj cej powierzchni (drugi najwi kszy
w Azji Po udniowo-Wschodniej), przypominaj cej dawn imperialn pot g . Mniejszo ci etniczne  gdy uzyskiwa y autonomi i maksimum tego, co w tych warunkach da o si otrzyma . Krajem, na którym Birma w pewnym sensie si wówczas
wzorowa a, by a Jugos awia marsza ka Broza-Tito73. Porównanie to okaza o si z owró bnie prawdziwe: tak jak idea Jugos awii nie przetrwa a, ko cz c na etnicznych
rzeziach, tak Birmie nie uda o si wykorzysta wielkiego osi gni cia Panglong74.

Porozumienia z Panglong nie uda o si wdro y z kilku powodów, z których
chronologicznie pierwszym by o zabójstwo Aung Sana dokonane przez przeciwników politycznych 19 lipca 1947 r. Aung San, twórca birma skiej armii oraz niepodleg o ci kraju, okaza si postaci niezast pion . Jedynie on potra utrzyma
delikatne nici polityki wewn trznej i swoim autorytetem spaja kraj. Tylko on
mia wizj i umiej tno ci dyplomatyczne konieczne do rozwi zania problemu narodowego Birmy75. Jego mier przynios a natychmiastowe, a tak e i dalekosi ne negatywne skutki: niemal tu po niej odrodzi y si z ca jaskrawo ci animozje etniczne i narodowe: g os podnie li Karenowie, Karenni chcieli suwerenno ci,
podobnie jak szanowscy sawbwa, Monowie czy Araka czycy76. Nast pca Aung
Sana, U Nu77, próbowa uciszy te l ki, nominuj c na prezydenta Unii Szana Sao
Shwe Taike. Co pomog o tylko cz ciowo. Narodzona 4 stycznia 1948 r.78 Birma
od pocz tku by a rozrywana przez ogromne sprzeczno ci, takie jak: rewolta komunistyczna, brak silnego rz du, zrujnowana wojn gospodarka, inwazja Kuomintangu w wyniku pora ki w wojnie domowej w Chinach w 1949 r., a przede wszystkim
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Ze wzgl du na wskazania astrologów. O roli astrologów i wró biarzy w Birmie zob. A. Selth,
Burmas superstitious leaders, http://www.lowyinterpreter.org/post/2009/10/22/Burmas-superstitious-leaders.aspx [dost p: 10 czerwca 2012].

konikt etniczny79. Najwi kszym problemem by o powstanie Karenów80, którzy nie
zamierzali i na kompromis, wierz c, e pe na niepodleg o , niczym Laosu, jest
w ich zasi gu81. W styczniu 1949 r. podeszli pod przedmie cia Rangunu i gdyby
nie wa nie w ich szeregach, mogliby atwo zaj stolic . Mimo i si to nie uda o,
konikt trwa nadal, przeistaczaj c si w najd u ej toczon wojn partyzanck na
wiecie82. Chocia Birma czykom uda o si obroni stolic , nowo uzyskana niepodleg o by a bardzo krucha.
Jej utrzymanie w du ej mierze zawdzi czano armii i genera owi Ne Winowi,
który si  korzystaj c ze wzorców militaryzmu japo skiego  przywróci birma sk w adz nad wi kszo ci obszaru pa stwa i zmusi partyzantki do pój cia do
d ungli83. Niemniej jednak kraj nadal by niespokojny i rozko ysany przez partyzantk komunistyczn , uciekinierów z Kuomintangu oraz partyzantki narodowe,
g ównie Karenów, a tak e ruchy od rodkowe (ze strony Szanów, Araka czyków
i Monów). W tych warunkach armia sta a si jedynym gwarantem suwerenno ci
ojczyzny84 i to ona uchroni a pa stwo od dalszej dezintegracji85. Jednak e ta sytuacja mia a swoje ujemne strony: armia zdominowa a ycie polityczne Birmy, staj c si pa stwem w pa stwie i wykszta ci a ideologi , w ramach której aspiracje
autonomiczne mniejszo ci i federalizm jako ca o sta y si w oczach genera ów
symbolem d e prowadz cych do rozpadu Unii86.
79
W styczniu 1948 r. po owa kraju by a w r kach tej b d innej frakcji rebeliantów, poci gi
i parowce nie kursowa y, a w niektórych miejscach og oszono stan wyj tkowy; w pewnym momencie w 1949 jurysdykcja rz du centralnego ledwo si ga a poza Rangun, zob. H. Tinkler, The Union
of Burma: A Study of the First Years of Independence, London 1961, s. 262; Ch. Fink, op. cit., s. 19.
80
Dysponuj cy ok. 10 tys. o nierzy Karenowie uzasadniali podj cie walki krwaw prowokacj w jednym z ko cio ów w Tenasserim w Bo e Narodzenie 1948 r. (formalnie wojna zacz a si 30
stycznia 1949, gdy rz d centralny zdelegalizowa Narodow Lig Obrony Karenów, KNDO); zjednoczywszy si z Monami i cz ci Kaczinów, Karenowie rozpocz li walk o utworzenie samodzielnych
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wierni rz dowi, dopiero po grudniowej prowokacji chwycili za bro , zob. M. J. Walton, op. cit., s. 902.
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przerwana ani zako czona a do niepewnego zawieszenia broni w styczniu 2012 r.
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Chao-Tzang Yawnghwe, The Paydaungzu, Federalism and Burman Elites: A Brief Analysis,
http://burmalibrary.org/docs/LIOB03-CTY.htm [dost p: 20 czerwca 2011]. Armia, zbudowana na japo skich wzorcach, lar pa stwa w chaotycznych latach 50., z czasem uzyska a autentycznie suwerenn pozycj w pa stwie i zdominowa a ycie polityczne Birmy. W warunkach wewn trznego cha-

Wraz ze wzrostem znaczenia armii zwi ksza si wp yw kolejnego czynnika maj cego fatalne znaczenie dla relacji centrumperyferie: nacjonalizmu (wielko)birma skiego87. Birma czycy nierzadko ukazuj mentalno wielkiej rasy w stosunku do mniejszo ci narodowych, [gdy ] trudno im zapomnie histori d ugoletniej
dominacji nad tymi rasami88. Mimo i cz
z terenów mniejszo ci nigdy nie by a
pod panowaniem birma skim, wi kszo Birma czyków nadal da a, by pozostay cz ci nowo ytnej Birmy. Pozbywszy si Brytyjczyków, Birma czycy poczuli po raz wtóry dum ze swej przewagi liczebnej i dziedzictwa nacji dokonuj cej
podbojów, co utrudnia o im zrozumienie i rozwi zywanie postulatów mniejszo ci
etnicznych89. Rz dy kolonialne pozostawi y w ród elit birma skich poczucie braku zaufania, spowodowa y te , e nie potra y one dostrzec faktu, i Birma by a
domem nie tylko dla stereotypowych buddyjskich Birma czyków, ale tak e dla
innych nacji i kultur90.
Pora ka U Nu w kwestii zgody narodowej wi za a si tak e z przyczynami
natury obiektywnej. Jego socjalistyczna wizja Pyidathwa (kraju b ogos awionego), czyli czego w rodzaju pa stwa dobrobytu, w którym ca e spo ecze stwo
mog oby y spokojnie i dostatnio, nie powiod a si 91. Tak wi c si rzeczy nie zdoano rozwin ziem zamieszka ych przez mniejszo ci92. Równie obecno wojska
na tych terenach powodowa a nowe napi cia oraz zawieszenie i tak s abo funkcjonuj cych rz dów prawa93. Wraz ze zbli aniem si roku 1958  w którym Szanoosu i s abo ci rz du armia przej a funkcj czo owej instytucji politycznej. Tradycje rebelii i ci g e
zagro enie secesji pozwoli y genera om wzmocni pozycj armii, zob. M. Callahan, Making Enemies , op. cit., s. 67. Przyk adem by a kampania armii przeciwko si om Kuomintangu, tocz ca si
g ównie w pa stwie Szanów. Birma czycy zachowywali si jak armia naje d ców, le obchodz c
si z miejscowymi wioskami i wzbudzaj c w ród Szanów powa ne w tpliwo ci co do tego, i wst pienie do Unii by o dobrym pomys em.
87
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dziedzictwo kolonializmu, z którym nale y walczy w imi integralno ci kraju.
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Struggle for Independence 19441948, Vol. 1, London 1984, s. 262.
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wie i Karenni mieli prawo wyj z Unii  napi cie ros o. We wrze niu 1958 r. dosz o do pierwszego, cz ciowo wynegocjowanego przewrotu wojskowego: genera
Ne Win przej w adz , og aszaj c rz d przej ciowy. Rz d ten, chocia najlepszy i najskuteczniejszy w najnowszych dziejach kraju, obra wszak e wyra ny nacjonalistyczny, birmanizacyjny kurs94. Do tego dosz y plotki o mo liwej secesji
Szanów oraz ich ewentualnej zgodzie na ustanowienie ameryka skiej bazy przy
granicy z Chinami95. Ne Win odpowiedzia twardo i stanowczo: rekwirowa lub kupowa dziedziczne prawa sawbwa, pozbawiaj c ich w adzy ekonomicznej. Ponadto
doprowadzi do zwo ania konferencji wszystkich 33 sawbwa 24 kwietnia 1959 r.
w stolicy pa stwa Szanów, Taunggyi, gdzie podpisano porozumienie, na mocy którego sawbwa zrezygnowali ze swoich dotychczasowych przywilejów i w adzy96.
Wraz z powrotem do w adzy U Nu w wyniku wyborów w lutym 1960 r., relacje z mniejszo ciami nie poprawi y si g ównie z jednego powodu: w sierpniu
1961 r. buddyzm zosta uznany za religi pa stwow . U Nu, generalnie wykazuj cy zrozumienie dla mniejszo ci, sam by wszak e wielkim zwolennikiem buddyzmu (i to w jego ludowej wersji, z kultem cz ciowo animistycznych z natury
natów97) i w stylu dawnych królów uwa a si za jego obro c , czyni c buddyzm
religi pa stwow , zadzia a wbrew wizji pa stwa wieckiego Aung Sana98. Pope ni tym wielk polityczn niezr czno : uczynienie buddyzmu religi pa stwow
obudzi o l ki mniejszo ci, które podejrzewa y, e b d marginalizowane; buddyzm
otwiera drog do birmanizacji i zaniku niebirma skich tradycji etnicznych99. Protestowali m.in. Szanowie, Czinowie, Kaczinowie, Karenowie oraz  nie stroni c
od aktów przemocy  muzu manie; wszyscy obawiali si statusu obywateli drugiej
Ne Win zakaza wszelkiej korespondencji urz dowej po angielsku (na rzecz birma skiego) oraz
aresztowa 371 polityków zwi zanych z komunistami i wywrotowcami (ugrupowaniami mniejszoci), na co w po owie 1959 r. przedstawiciele Karenów, Karenni, Monów, Czinów oraz komunistów
odpowiedzieli utworzeniem zjednoczonego frontu, zob. B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 185.
95
R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 272.
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B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 185. W zamian otrzymali oni jedno pa stwo Szan b d ce integraln cz ci Unii, ale rz dzone przez miejscowych polityków, w którym sawbwa wszak e
nadal mieli du e wp ywy, co (tymczasowo) gwarantowa o utrzymanie ich dotychczasowej pozycji.
Porozumienie to by o ró nie interpretowane. Sami Szanowie podzielili si na lojalistów (na czele z Sao Shwe Taike) maj cych nadzieje na umocnienie idei federacyjnej oraz ekstremistów, którzy
podj li walk zbrojn ; sam Ne Win w i cie makiaweliczny sposób, oferuj c u ud jednego pa stwa
zwi zkowego, z ama odwieczn w adz lokalnych sawbwa, zob. R. H. Taylor, The State , op. cit.,
s. 272; B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 186.
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Yong Mun Cheong, op. cit., s. 87.
94

kategorii. W opozycji wobec nowego birmanizacyjnego kursu prym wiedli Szanowie, d cy do pog bienia federacyjno ci kraju100. Pono U Nu by sk onny przyj postulaty Szanów, by tylko uratowa integralno Unii i wyperswadowa im
pomys y na secesj 101. Nie zd y . Genera Ne Win mia inn wizj . 2 marca dosz o do drugiego  i decyduj cego  zamachu stanu Ne Wina102.

Armia uzasadnia a zamach stanu konieczno ci zapewnienia jedno ci narodowej i zapobie enia dezintegracji Unii103. To negocjacje U Nu z przywódcami mniejszo ci wzbudzi y l ki armii przed mo liw utrat kontroli nad peryferiami104. Genera owie upatrywali zagro enia obronno ci kraju w autonomicznych d eniach
mniejszo ci, za federalizm sta si synonimem d e do rozbicia Unii105. Chocia
do dzi nie wiemy na pewno, jakie by y bezpo rednie motywy zamachu, z ogromn
doz prawdopodobie stwa mo na domniemywa , e g ówn rol odegra a w a nie
kwestia narodowo ciowa, tzn. obietnice U Nu poczynione Monom i Araka czykom,
e otrzymaj niezale no , oraz ogromna aktywno Szanów, którzy grozili, e
100
8 czerwca 1961 r. zwo ano w Taunggyi konferencj wszystkich pa stw zwi zkowych: Szanów, Karenów, Kaczinów, Karenni, Czinów, a tak e Monów i Araka czyków, którym U Nu obieca
samodzielno . W konferencji wzi o udzia 226 delegatów (104 reprezentowa o Szanów, Czinów
i Araka czyków  po pi ciu) i 104 obserwatorów. Dominuj cy na konferencji Szanowie zaproponowali nowelizacj konstytucji Unii Birma skiej w celu zwi kszenia autonomii pa stw zwi zkowych oraz utworzenie Organizacji Wszystkich Pa stw Zwi zkowych. Kolejnym krokiem Szanów
by y rozmowy w lipcu 1961 r. i styczniu 1962 r. z premierem U Nu, podczas których delegaci szanowscy wymuszali na rozmówcach przyj cie ich formu y federacyjnej. B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 187188.
101
Ibidem, s. 188194.
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który zagrodzi drog o nierzom przyby ym aresztowa ojca  i zosta zabity. Sam Sao Shwe Taike
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dla genera ów przyk ady po udniowego Wietnamu i Laosu by y ywe i wymowne. Zob. R. Butwell,
op. cit., s. 294.
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je li ich nowa formu a federacyjna nie zostanie przyj ta, to wyjd z Unii106. Tym
samym praprzyczyn przewrotu by y obawy o integralno terytorialn Unii Birma skiej, ale tak e ch dominacji nad tymi ziemiami ze strony Birma czyków;
koncepcja unitaryzmu (birma skiego) pokona a koncepcj federalizmu (Szanów
i innych)107. Kompromis z Panglong zosta pogrzebany108.
Ne Winowska birma ska droga do socjalizmu poza doprowadzeniem kraju
do ruiny, mia a równie fatalne konsekwencje dla kwestii etnicznej. Od tego czasu porozumienie z mniejszo ciami sta o si dla junty synonimem odwrotno ci polityki jedno ci narodowej109. Militaryzacja pa stwa nie tylko przynios a zaostrzenie
koniktów na tle etnicznym, ale przede wszystkim podwa y a jego demokratyczny fundament110. W pa stwie, w którym nikt nie móg ju kontrolowa i ogranicza armii, wojna domowa sta a si szczególnie brutalna111. Dyktatura nie tylko
nie ugasi a, lecz wr cz rozpali a konikt centrumperyferie poprzez swoj konsekwentn i brutaln polityk birmanizacji112. W efekcie Birma by a nie tylko miejscem o najd u ej toczonym konikcie na wiecie, ale i zyska a ma o chlubny tytu
kraju, w którym walczy o najwi cej partyzantek113. Kluczowy by rok 1966, kiedy to zainicjowano strategi czterech ci  (pyat lei pyat): odcinania partyzantów od jedzenia, pieni dzy, j zyka i rekrutów114. Brutalnie post powano z ludnoB. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 189.
Ibidem.
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stron , jednak nie przynios a efektu ze wzgl du na twarde stanowisko junty. Mniejszo ci us yszay, e mog zapomnie o autonomii. Negocjacje za ama y si w listopadzie, za co Ne Win obci y
mniejszo ci, co da o mu pretekst do ofensywy, zob. Ch. Fink, op. cit., s. 28. Kolejn decyzj by o
nadanie wówczas (obowi zuj cego po dzie dzisiejszy) kszta tu administracyjnego krajowi, który
obejmowa : 7 pa stw zwi zkowych (Mon, Arakan, Czin, Kaczin, Karenni, Karen i Szan) oraz 7 regionów (division) Birmy w a ciwej (Sagaing, Tenasserim, Pegu, Magwe, Mandalaj, Irawadi i Rangun). Jednak e pa stwa zwi zkowe by y etniczne tylko w nazwie: w rzeczywisto ci ich administracja niewiele si ró ni a od tej w birma skich regionach, a poza tym i tak w wi kszo ci by y one poza
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113
A. Rajah, Ethnicity and Civil War in Burma. Where Is the Rationality? [w:] R. I. Rotberg
(red.), Burma. Prospects for a Democratic Future, Washington DC 1998, s. 135.
114
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 197. Kampania czterech ci  by a odleg ym echem
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ci wiejsk , dokonuj c mordów i grabie y bez wzgl du na to, czy mia a ona co
wspólnego z partyzantami, czy nie115. Jak pisa Martin Smith w klasycznej pracy
po wi conej kwestii etnicznej w Birmie: dla armii w trakcie kampanii czterech
ci  nie by o czego takiego jak niewinny albo neutralny wie niak. Ka da spoeczno musi albo walczy , albo uciec, albo do czy do Tatmadaw116. Jedn z najwa niejszych konsekwencji tej strategii dla wspó czesnej Birmy dostrzeg Thant
Myint-U, stwierdzaj c, e w przeciwie stwie do pokolenia Ne Wina, wyros ego
w walce z kolonialistami, nowa generacja ocerów pi a si po szczeblach kariery.
Dla niej g ówne do wiadczenie tworz ce to samo to nie tyle antykolonializm,
ile walka z partyzantk w ob ka czych kampaniach toczonych w d ungli, podczas których przeciwnicy zdawali si wyrasta spod ziemi. W a nie to pokolenie
dojdzie do w adzy po przewrocie w 1988 r.117 W rezultacie kampanii czterech ci
i jej nast pstw wojna domowa sta a si normalnym stanem rzeczy w wielu obszarach wschodniej i pó nocnej Birmy, a dotkn a ona nie tylko o nierzy z obu stron,
ale równie cywili118. Przynios a pewne sukcesy w walce z komunistami i KNU
w Delcie Irawadi, ponios a jednak e kl sk w swoim g ównym zamierzeniu (odci cia od zaplecza), gdy partyzanci z atwo ci przekraczali granice z s siednimi pa stwami, gdzie otrzymywali schronienie oraz wszystko to, co armia chciaa im odci 119.
Armie partyzantów, liczne i podzielone niczym same mniejszo ci, kilkukrotnie
próbowa y si ze sob porozumie w imi walki ze wspólnym wrogiem  junt 120.
Ch. Fink, op. cit., s. 45.
M. Smith, Burma: Insurgency , op. cit., s. 259260. Tatmadaw  to birma ska nazwa armii.
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Ch. Fink, op. cit., s. 45; taktyka partyzantek by a g ównie defensywna: próbowano powstrzymywa Tatmadaw przez wej ciem na ich tereny, nie organizuj c jednocze nie kontruderze w Birmie w a ciwej. Ponadto oddzia y tworzy y struktury administracyjne, podobnie jak szpitale czy
szko y, w których uczono w j zykach narodowych oraz po angielsku.
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rodki do walki poprzez wycinanie lasów, górnictwo i utrzymywanie posterunków celnych na granicach Birmy; to ostatnie dzia anie by o szczególnie intratne wobec ci g ego nap ywu dóbr z przemytu
z s siednich krajów, niezb dnych Birmie w obliczu ekonomicznej ruiny pa stwa (cz
oddzia ów,
szczególnie te operuj ce w pó nocnej Birmie, utrzymywa a si równie z handlu opium i heroin ),
zob. Ch. Fink, op. cit., s. 4445.
120
Nie uda o si ani ze Zjednoczonym Frontem Narodowo ci (1965) i frontem pod t sam nazw w 1967 ani Rad Wyzwolenia Narodów (1967), ani Rewolucyjnym Sojuszem Wyzwolenia Narodów (1972). Dopiero podj ta w 1976 r. pi ta próba zebrania wszystkich oddzia ów powiod a si
dzi ki g ównodowodz cemu Narodowej Unii Karenów (KNU), gen. Saw Bo Mya. On nada ruchowi kierunek antykomunistyczny i sta si rzecznikiem mniejszo ci birma skich przez nast pne 20
lat. W 1976 r. uda o mu si doprowadzi do sojuszu niemal wszystkich najwa niejszych si antyrz dowych w ramach Narodowego Demokratycznego Frontu (NDF), którego stolic  og oszono miasteczko Manerplaw (pole zwyci stwa): by o to najwi ksze i najbardziej udane przedsi wzi cie poli115
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Wszystkie te próby spe z y na niczym: interesy ró nych grup by y zbyt rozbie ne,
a ponadto junta skutecznie zapobiega a takim rozwi zaniom, umiej tnie wykorzystuj c przekupstwo, szpiegów i prowokatorów121. St d te sojusze by y zawierane
g ównie w nazwie: s siaduj ce armie mniejszo ci cz sto walczy y ze sob o terytorium, a ró nice w ideologii odci ga y je od siebie, w efekcie ka da armia walczy a w pojedynk , nie b d c zdoln do prze omu, ale te nie daj c si pokona 122.
Tym samym od po owy lat 70. trwa fatalny dla Birmy pat: na terenach mniejszoci rz dzili partyzanci, w Birmie w a ciwiej przybywa o armii, ca y kraj stawa
si biedniejszy, a Tatmadaw coraz silniejsza123.
Kolejnym bezpo rednim i fatalnym dla pa stwa nast pstwem koniktu centrumperyferie sta si przemys narkotyczny. Kwit w pa stwie Szan i w ca ej
pó nocnej Birmie. Patronowa y mu paramilitarne oddzia y wojskowe Ka Kwe Ye
(KKY), stworzone przez Ne Wina do walki z partyzantami124. To w a nie z KKY
wyszli tacy baronowie narkotykowi jak Khun Sa czy Lo Hsing-han125. Handel opium
w Z otym Trójk cie sprzyja równie oddzia om partyzanckim. W razie ofensywy rz dowej mog y one spokojnie przechodzi na tajsk b d laota sk stron ,
a wzajemne wa nie i korupcja uniemo liwia y skoordynowan akcj w tym rejonie
wiata, tworz c z Trójk ta idealne schronisko dla rebeliantów126. Jednak e mia o
to swoj drug stron , prowadzi o do degeneracji oddzia ów partyzanckich, które
zamienia y si w zbrojne przybudówki handlarzy opium, i przyczynia o do ogólnej demoralizacji pogranicza, gdzie wszystko tak naprawd stawa o si przybudówk dla handlu narkotykami127.
Te wszystkie czynniki wywiera y fatalny wp yw na sytuacj Birmy. adna ze
stron nie mia a nadziei na prze om, co prowadzi o do powszechnej apatii i cynizmu
spo ecze stwa128. Funkcjonuj ca w warunkach socjalizmu armia nie by a w statyczne organizacji reprezentuj cych interesy mniejszo ci narodowych, B. Góralczyk, Z ota ziemia ,
op. cit., s. 198199. Chocia nie uda o si powo a wspólnej armii licz cej 100 tys. o nierzy: (powsta o tylko 10 tys.), Front sta si drugim najwa niejszym, obok komunistów, ugrupowaniem antyrz dowym i zdo a zjednoczy liczne mniejszo ci we wspólnym celu, jakim by federalny podzia
pa stwa, zob. M. W. Charney, A History of Modern Burma, Cambridge 2009, s. 144.
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nie osi gn zwyci stwa, a mniejszo ci na pograniczu, cho umiej ce si obroni
przed Tatmadaw, w wyniku nieustaj cej wojny coraz bardziej ubo a y129. Birma
stacza a si w n dz autarkii i pod dyktatur dziwaczej cego Ne Wina130 stawa a
si wi zieniem narodów131.

Momentem prze omowym w Birmie mia by rok 1988. Poczynaj c od marca, dosz o do prawdziwej oddolnej rewolucji132, w wyniku której ust pi gen. Ne
Win, zacz y tworzy si zal ki spo ecze stwa obywatelskiego, a nadziej wszystkich sta a si Aung San Suu Kyi133. Ta krótkotrwa a wolno zako czy a si jednak 18 wrze nia, gdy do w adzy po kolejnym wojskowym zamachu dosz a nowa
ekipa junty, krwawo pacykuj c protesty i 26 wrze nia tworz c Pa stwow Rad
Przywrócenia Prawa i Porz dku (SLORC), na czele z genera ami Saw Maungiem,
Kyin Nyuntem i Than Shwe134. Tak sko czy y si marzenia o demokracji i nasta
ponury okres kala yuga  ciemnych czasów, czarnego dwudziestolecia rz dów SLORC i jego pó niejszej inkarnacji  SPDC135. Kwestia etniczna nie by a
centraln w wydarzeniach roku 1988. Partyzantki mniejszo ci nie bra y udzia u
w protestach ani nie wspar y demonstruj cych, uznawszy, e jest to sprawa Birma czyków (zdarza o si , e oddzia y mniejszo ci bi y si w tym czasie ze sob ,
np. Karenowie i Monowie). Jak twierdzi Christina Fink, brak wsparcia mniejszo ci
R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 433.
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tereny mniejszo ci, uzyskuj c ich poparcie i wzbudzaj c nadziej na to, e  podobnie jak jej ojciec
 b dzie mie zrozumienie dla ich potrzeb. Nie dane jej by o tego dowie .
135
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 225.
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by jednym z czynników pora ki ruchu demokratycznego136, cho bez w tpienia
by to powód drugorz dny. Za to konsekwencje protestów dla relacji centrumperyferie okaza y si znacz ce. Po przewrocie z 18 wrze nia tysi ce studentów uciek o na pogranicze tajsko-birma skie i na tereny kontrolowane przez partyzantki
etniczne137. Dosz o tym samym do w t ego sojuszu studentów i grup partyzanckich138. Szacunki mówi o ok. 10 tys. studentów zdeterminowanych i wierz cych,
e walka zbrojna to jedyna alternatywa139. Pe ni z o ci i frustracji zape niali oni
malaryczne obozy na pograniczu, yj c desperack i z udn nadziej na to, e Zachód wspomo e ich walk 140. Dla armii ten exodus nie by problemem141, nie stanowili oni zagro enia dla re imu142.

Lata 90. przynios y nieoczekiwany prze om w kwestii etnicznej za spraw porozumie o wstrzymaniu ognia, jakie junta zawar a z wi kszo ci ugrupowa powsta czych, i które okaza y si trwalsze ni niejeden rozejm143. Nowy sk ad junty,
w przeciwie stwie do czasów Ne Wina, mia teraz gro nego przeciwnika wewn trznego, jakim by NLD i ruch demokratyczny zagra aj cy istnieniu re imu w stop-

Ch. Fink, op. cit., s. 58.
M. W. Charney, A History , op. cit., s. 163.
138
R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 428. Jedynym wa niejszym nast pstwem tego sojuszu
by o uformowanie Demokratycznego Sojuszu Birma skiego (DAB) w listopadzie 1988 r., b d cego
rozwini ciem Narodowego Frontu i grupuj cego ca opozycj niepodleg o ciow .
139
Ch. Fink, op. cit., s. 59.
140
Thant Myint-U, op. cit., s. 39. Losy Pascala Khoo Thwe s dobr ilustracj losu tysi cy studentów (cho nie jest on Birma czykiem, lecz Padaung, i w przeciwie stwie do wi kszo ci z nich
los si do niego u miechn ), zob. P. Khoo Thwe, op. cit., s. 146290.
141
SLORC doskonale zdawa sobie spraw , e studenci  dobrzy w organizowaniu protestów
w miastach  nie s przeciwnikiem dla zaprawionych w bojach oddzia ów Tatmadaw, zob. Ch. Fink,
op. cit., s. 59. Junta zreszt og osi a amnesti (której termin kilkukrotnie przesuwano), do lutego
1990 r. skorzysta o z niej ponad 2 tys. studentów, zob. M. W. Charney, A History , op. cit., s. 164.
142
Wi kszo z nich sko czy a na emigracji (najcz ciej w Tajlandii) b d kontynuowa a z góry
przegran walk na pograniczu. Ruch z czasem coraz bardziej s abn na skutek braku nadziei, wewn trznych wa ni, oskar e o inltracj ze strony armii i praktycznie zako czy swoje coraz bardziej marginalne funkcjonowanie w desperackich akcjach, takich jak okupacja ambasady birma skiej w Bangkoku w 1999 r., zob. R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 428.
143
Dopiero ta szósta próba porozumienia z mniejszo ciami etnicznymi (poprzednie nieudane rokowania mia y miejsce w latach 1949, 1958, 1960, 19631964 i 1980) przynios a owoce, zob. B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 226.
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niu znacznie wi kszym ni podzielone oddzia y zbrojne mniejszo ci144. Rozpad
w 1989 r. sta ego siewcy niepokojów  Komunistycznej Partii Birmy  b d cy efektem tak zmierzchu komunizmu w skali globalnej, jak przede wszystkim odci cia
dop ywu chi skich dostaw broni  stworzy dodatkowe mo liwo ci: jej oddziay rozpad y si wed ug klucza etnicznego, najwa niejsz by a Zjednoczona Armia
Wa. Armie te zdecydowanie bardziej interesowa y si perspektywami biznesowymi ni prowadzeniem walki145. To da o juncie mo liwo manewru, któr wykorzysta jeden z dwóch najwa niejszych przywódców nowej junty, zr czny i elastyczny szef wywiadu Khin Nyunt, osobi cie nadzoruj cy negocjacje z oddzia ami
mniejszo ci146. Chocia porozumienia nie dawa y mniejszo ciom adnych praw ani
politycznej autonomii, to pozwala y im zachowa bro (w zredukowanej liczbie,
co zamieni o je faktycznie w si y porz dkowe), utrzyma kontrol i zarz d gospodarczy nad swoimi terytoriami do czasu napisania nowej konstytucji147. De facto
wi c w zamian za wyrzeczenie si secesji i uznanie rz du porozumienia kontrola
nad obszarami pozostawa a w r kach przywódców mniejszo ci, co z kolei sprawia o, e nie ryzykowali oni wyst powania przeciw juncie148. Porozumienia by y
specyczne: mia y tylko wojskowy, a nie polityczny charakter  junta dba a o to,
by nie podejmowa adnych zobowi za o charakterze politycznym i traktowa
to jako proces wewn trzpolityczny (bez zewn trznych po redników); ponadto
zawierano je nie na papierze, a werbalnie: Khin Nyunt sam udawa si helikopterem do siedzib ugrupowa narodowo ciowych i osobi cie z nimi negocjowa , co
by o absolutn nowo ci i przyczyni o si do jego sukcesu149.

144
M. W. Charney, A History , op. cit., s. 188. W obliczu dwóch zagro e dokonano wyboru
i nagle dostrze ono, e prawie po owa kraju znajduje si w stanie wojny domowej, zob. Thant Myint-U, op. cit., s. 326.
145
M. Smith, Burma: Insurgency , op. cit., s. 440.
146
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 226.
147
M. Smith, Burma: Insurgency , op. cit., s. 440. Wi kszo z tych grup zosta a ocjalnie
podwykonawcami pa stwa i otrzyma a prawo ustanowienia legalnych interesów na ca ym obszarze kraju. Ponadto rz d zobowi za si do rozwoju gospodarczego peryferyjnych regionów: budowy
szkó , szpitali, dróg, mostów, zapór itp. R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 433; tu: spis wszystkich
17 porozumie od 31 marca 1989 do 4 czerwca 1997. Najwa niejsze by o porozumienie z Kaczinami,
zawarte 27 lutego z Organizacj Wyzwolenia Kaczinów (KIO) (rozbi o ono Zjednoczony Front opozycji, KIO by o pierwszym ugrupowaniem, które podpisa o rozejm); Khin Nyunt swoimi porozumieniami zako czy równie walki na terenach Pa O (1994), Monów (1995) oraz Araka czyków (1997).
148
Ch. Fink, op. cit., s. 92.
149
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 228.

Jednak wraz z marchewk by i kij150. SLORC od pocz tku lat 90., zyskawszy
nowe mo liwo ci nansowe151, rozpocz gruntown rozbudow armii. Jeszcze
w 1989 r. liczy a ona 180 tys. o nierzy, pod koniec lat 90. za ju ok. 300 tys.152
Powsta cy zacz li rozumie , e nie mog rywalizowa z rosn c i pot niej c
armi birma sk . To sk ania o cz
z nich do zawierania porozumie o zawieszeniu broni, co z kolei os abia o ich si y i zwi ksza o wp ywy armii na ich terenach. Efekty by y wyra nie153: taktyka si y przekona a wiele ugrupowa do podj cia negocjacji.
Jednak nie wszyscy poszli na porozumienie z rz dem: odmówili przede wszystkim Karenowie z KNU, stanowi cy wci g ówne zagro enie dla junty ze strony
ugrupowa mniejszo ci. Tutaj junta zastosowa a skuteczn taktyk dziel i rz d 154.
Sytuacja KNU stawa a si coraz trudniejsza równie z uwagi na porozumienia mi dzy Rangunem a Bangkokiem: armia tajska przesta a uwa a Karenów za wygodny bufor mi dzy Birm i rozpocz a rajdy na tereny karenowskie po tajskiej stronie granicy. Po roku 2000 ongi pot na KNU stawa a si cieniem samej siebie,
licz c ok. 2 tys. o nierzy, z coraz smutniejsz wiadomo ci oddalania si marze o Kawthoolei155. Podobnie beznadziejna wydaje si sytuacja Monów  kolejnej partyzantki, której nie interesowa o porozumienie156.
150
Taktyka kija i marchewki wynika a zarówno z przemy lanej strategii junty zmuszania mniejszo ci do podpisywania porozumie , jak i z podzia ów wewn trz samej armii. Podczas gdy gen. Khin
Nyunt by zwolennikiem negocjacji, szef sztabu gen. Maung Aye optowa za wariantem si owym.
Maung Aye dowodzi wieloma ofensywami i zastosowa now taktyk odcinania powsta com zaopatrzenia poprzez masowe wysiedlenia wsi mniejszo ciowych na terenach operowania partyzantek. By równie bezlitosny i bezwzgl dny dla swoich przeciwników: w 1997 r. po jednym ze zwyci stw nad Karenami, przyjmuj c ich kapitulacj , podepta ich ag , a poddaj cemu si dowódcy
nakaza ukl kn i przeprosi . Zob. M. W. Charney, A History , op. cit., s. 189; B. Rogers, Than
Shwe. Umasking Burmas Tyrant, Chiang Mai 2010, s. 198.
151
Nowy sk ad junty otworzy kraj na inwestycje zagraniczne.
152
M. Callahan, Political Authority in Burmas Ethnic Minority States, Washington DC 2007, s. 7.
153
W latach 70. i 80. Tatmadaw musia a walczy z licznymi oddzia ami na pó nocnych i wschodnich rubie ach, po roku 2000 pozosta a ich tylko garstka. Taylor podaje, e w wyniku porozumie
ponad 50 tys. partyzantów zaprzesta o walki z rz dem birma skim, zob. R. H. Taylor, The State ,
op. cit., s. 438.
154
Doprowadzi a do przej cia cz ci buddyjskich Karenów na stron Tatmadaw: kwestionowali oni przywództwo chrze cijan i utworzyli Demokratyczn Armi Karenów-Buddystów (DKBA)
w grudniu 1994. Ona w a nie sprzymierzy a si z Tatmadaw i dostarczaj c jej informacji wywiadowczych, umo liwi a zaj cie 26 stycznia 1995 r. Manerplaw (opuszczonego i spalonego wcze niej
przez KNU), zob. M. Callahan, Making Enemies , op. cit., s. 224225.
155
Niepodleg ym pa stwie Karenów, zob. A. Rajah, op. cit., s. 141; R. H. Taylor, The State ,
op. cit., s. 438.
156
Monowie w latach 90. doznali licznych kl sk w wyniku zmasowanych ataków Tatmadaw, g ównie dlatego, e przez ich teren bieg a budowa gazoci gu do Tajlandii, zob. A. Rajah, op. cit., s. 136.

Jeszcze inn taktyk junta zastosowa a w pa stwie Szan, gdzie operowa y Zjednoczona Armia Pa stwa Wa oraz oddzia y barona narkotykowego Khun Sa. W zamian za rozejmy junta pozwoli a obu armiom na swobodny handel narkotykami157
oraz legalizacj interesów na terenie ca ej Birmy, a sam Khun Sa  poszukiwany
mi dzynarodowym listem go czym  zamieszka w ekskluzywnej dzielnicy Rangunu158. Generalnie nie tylko na pó nocy mniejszo ci, pozbawione zagro enia ze
strony junty, kierowa y swoj aktywno na sprawy ekonomiczne, co zazwyczaj
oznacza o przynosz ce najszybsze zyski upraw i handel narkotykami159.
W ten sposób, kijem i marchewk , a czasem apówk i obietnic intratnego handlu opium, osi gni to to, czego nie uda o si wcze niej przez 40 lat, i to z dala od
telewizyjnych kamer i w sposób prawie niezauwa ony przez Zachód. Porozumienia
da y Birmie co bezcennego: w po owie lat 90. walki praktycznie usta y, przynosz c milionom ludzi na wy ynach poczucie bezpiecze stwa, jakkolwiek chwiejne
i nie w pe ni, to do wiadczone po raz pierwszy w yciu160. Generalnie rzecz bior c:
porozumienia by y wielkim sukcesem nie tylko rz du, ale i wszystkich. Udowodni y, e mo na si porozumie , i cho to, co sob reprezentowa y, by o opcj minimum, to w warunkach 40-letniej wojny domowej i tak stanowi o zupe nie now
jako w yciu pa stwa i jego mniejszo ci. Wiedza i zrozumienie realiów, jakie
wykaza Khin Nyunt, wiadczy y o dalekowzroczno ci cz ci armijnego establishmentu. Na porozumieniach bowiem zyska y nie tylko mniejszo ci  zostawione
w spokoju i nieprze ladowane wreszcie przez armi  ale równie junta: jurysdykcja rz dowa po raz pierwszy obj a zdecydowan wi kszo terytorium kraju161.
Niestety, konserwatywna cz
armii na czele z genera ami Than Shwe i Maung
Aye, która niepodzielnie przej a w adz na pocz tku nowej dekady, tak nie uwaa a. Wkrótce od tej polityki odst piono i idea porozumie z mniejszo ciami okaza a si raczej wyj tkiem ni regu . Powrócono do birmanizacji.
157
Junta nie tylko przymyka a oczy na handel opium, ale wr cz do niego zach ca a, oferuj c
sie dróg publicznych i banki, gdzie nie pytano o pochodzenie gotówki, dopóki p acono podatki. Wa
skrz tnie skorzystali z tej oferty: ustanowili sie sklepów w Rangunie, inwestowali w nieruchomo ci,
górnictwo, hotelarstwo i turystyk , przemys ywno ciowy i transport; ustanowili oddzia y w Tajlandii, Hong Kongu i kilku innych miejscach. Chcieli nawet powo a bank, ale bank baronów heroiny
to by o zbyt wiele nawet dla rz du birma skiego. Ci niedzisiejsi owcy g ów stali si najskuteczniejszymi birma skimi biznesmenami, zob. Thant Myint-U, op. cit., s. 327.
158
M. Smith, Burma: Insurgency , op. cit., s. 440447. Tam te zmar , pozostawiony w spokoju przez junt do ko ca ycia.
159
R. H. Taylor, The State , op. cit., s. 439442.
160
Thant Myint-U, op. cit., s. 322332.
161
Je li nawet bardzo przychylny juncie Robert Taylor stwierdza, i paradoksalnie, przyznanie
mniejszo ciom autonomii doprowadzi o z czasem do wi kszej kontroli pa stwa ni za jakiegokolwiek
poprzedniego rz du (za R. Taylor, The State , op. cit., s. 444), to wida wyra nie, e polityka porozumie i kompromisów przynosi a zdecydowanie lepsze owoce ni strategia pa ki i wojskowego buta.

Odej cie od ducha porozumie o zawieszeniu ognia wi za o si ze zmianami
w samej juncie. Wizjonera, stratega i egzekutora porozumie rozejmowych z mniejszo ciami, gen. Khin Nyunta, odsuni to162. W ramach nowej polityki armia zdecydowanie usztywni a stanowisko wobec porozumie z mniejszo ciami163, zintensykowa a ataki na Karenów, którzy do tej pory nie podpisali porozumie (mimo
rozmów w 2004 r.), oraz na Karenni, którzy odeszli od swoich ustale 164. Miejsce
poprzedniej elastyczno ci z powrotem zaj y wojskowy dryl i cis y regulamin165.
Zmiany w samej juncie by y wszak tylko cz ci wi kszej ca o ci. A t by a
konsekwentna i spójna polityka birmanizacji, jak prezentowali genera Than Shwe
i jego ekipa. Zgodnie z ni wszystkie mniejszo ci mia y by traktowane z podejrzliwo ci i pogard , ekonomicznie marginalizowane, a ich spo eczne, kulturowe i religijne prawa  t umione166. Stosunek do mniejszo ci nieod cznie wi e si z koncepcj pa stwa junty birma skiej167. Mniejszo ci wed ug tej wizji s uznawane za
gorsze od Birma czyków, tak socjalnie, jak i kulturowo, czego efektem jest próba
ich asymilacji (czyniona zazwyczaj si ), czyli w a nie birmanizacja168. W skrajnej
wersji mniejszo ci zosta y stworzone przez kolonializm i równie przez niego
przyj y niebuddyjskie religie, wi c je li teraz powróc  do buddyzmu i roztopi
si w birma sko ci, to same na tym zyskaj 169. Jest to na o enie stereotypu z cza162
Wp ywowy Khin Nyunt zosta obalony w listopadzie 2004 r.: przegra walk z frakcj
gen. Maung Aye, którego wspar genera Than Shwe, coraz bardziej staj cy si w juncie primus inter pares i zdaniem niektórych b d cy po roku 2000 ju faktycznym jednoosobowym dyktatorem,
zob. B. Rogers, op. cit., s. 115215.
163
Pod koniec 2004 r. wydano generalne zasady post powania Tatmadaw wobec organizacji
reprezentuj cych mniejszo ci. Wed ug nich nie mog y one: wchodzi w adne kontakty z ugrupowaniami antyrz dowymi, rekrutowa nowych o nierzy, prowadzi wicze wojskowych, a nawet
podró owa bez przyzwolenia w adz. Ponadto mia y zda bro , szczegó owo raportowa o strukturze i uk adzie si w danej jednostce, w zamian za co mia y otrzyma dostawy ywno ci i medykamentów, zob. B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 228.
164
M. W. Charney, A History , op. cit., s. 190.
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B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 228.
166
Gorzkie zy Birmy. Wywiad z Profesorem Bogdanem Góralczykiem, http://www.mojeopinie.
pl/gorzkie_lzy_birmy,3,1291052030 [dost p: 12 czerwca 2012].
167
Genera owie, patrz c w przesz o , widzieli kraj podzielony i podatny na rozpad, je li tylko
nie trzyma si go si : w ich wyobra ni pozosta o wyzwanie zbudowania pa stwa (nation-building),
stworzenia i promowania nowej to samo ci mjanmarskiej, opieraj cej si na buddyzmie, co uznawano za w a ciw i tradycyjn kultur birma sk , nieska on upokarzaj cym kolonializmem, co tak
prostego i jednoznacznego, jak sama armia, zob. Thant Myint-U, op. cit., s. 340.
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D. I. Steinberg, Burma. The State of Myanmar, Washington DC 2001, s. 292.
169
Ch. Fink, op. cit., s. 236.

sów kolonialnych dychotomii kala pyu  bamar (biali, czyli chrze cijanie, kontra
Birma czycy, czyli buddy ci), tyle e à rebours: dzi kala pyu s mniejszo ci niebuddyjskie170. Prowadzi to do prze ladowa na tle religijnym, g ównie chrze cijan
i muzu manów, oraz próby si owego nawracania na buddyzm171.
Wersja agodniejsza birmanizacji przypomina jako ywo orientalny orientalizm Gladneya172 albo koncepcj wewn trznego kolonializmu173. Zak ada ona,
e centrum (w tym wypadku birma skie) niesie za sob rozwój cywilizacyjny, a tereny przygraniczne s na ni szym poziomie, niesamodzielne i niezdolne do stworzenia rz dów i wymagaj wsparcia gospodarczego, politycznego oraz kulturowego. Nie ma znaczenia, e w wi kszo ci ludy te wcale takiego wsparcia nie chc
i g o no o tym mówi , centrum przecie wie lepiej, czego im potrzeba 174 Bez
wzgl du na to, któr z wersji birmanizacyjnych przyjmiemy, cel i tak jest ten sam.
Pozostaje nim rozmycie mniejszo ci etnicznych w kulturze birma skiej, a tym samym wzmocnienie pa stwa. Symboliczn manifestacj tej polityki by o przeniesienie stolicy do Naypyidaw175.

Polityka birmanizacji prowadzi wieloetniczn Birm donik d. Lata koniktów
i wci niesko czona wojna domowa pozostawi y dziedzictwo braku zaufania, niech ci, a nierzadko wr cz nienawi ci mi dzy narodami Republiki Zwi zku Mjanmy.
Atakowane mniejszo ci czasem szukaj schronienia w Tajlandii, niekiedy walcz
dalej lub zaniecha y oporu, ale czy je jedno: nadal nie s zachwycone ani swoim
statusem, ani swoim po o eniem, ani sytuacj w kraju176. W obecnej sytuacji zreB. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 238.
Poprzez wabienie takimi zach tami, jak: zwolnienie z pracy przymusowej czy bezp atne oarowywanie bawo ów oraz utrudnianie wyznawania wiary, na niszczeniu ko cio ów i meczetów sko czywszy. Zob. Ch. Fink, op. cit., s. 238. O zmuszaniu mniejszo ci do pracy przymusowej zob. P. Webb,
The Peacocks Children. The Struggle for Freedom in Burma 1885Present, Bangkok 2009, s. 161.
172
Gladney nazwa tak stosunek wi kszo ci Han do mniejszo ci etnicznych w Chinach; Hanowie powielaj wzorce kolonialne, patrz c na mniejszo ci jak na ludno gorsz , s abiej rozwini t
i potrzebuj c wsparcia, http://www.clas.u.edu/users/ckshih/ANG6360/1022/Gladney%201994.
pdf [dost p: 10 czerwca 2012].
173
A. W. Jelonek, op. cit., s. 39.
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B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 238.
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Dulyapak Preecharushh, Naypyidaw. The New Capital of Burma, Bangkok 2009; jednym z powodów przeniesienia stolicy by a lepsza koordynacja dzia a przeciwko mniejszo ciom.
176
B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 231. Tu: dok adny opis wa niejszych mniejszo ci
i ich obecnej sytuacji.
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zygnowa y one, z wyj tkiem pojedynczych ugrupowa , z marze o niepodleg oci i chcia yby przede wszystkim mie w Mjanmie autonomi . W warunkach tego
kraju jest to pragnienie minimum: aby Tatmadaw nie ingerowa a w ich ycie, nie
zmusza a do pracy przymusowej, nie pobiera a zbo owych kontyngentów itp. Jednak e jest to problem ca ego kraju, a nie tylko terenów mniejszo ci, cho tam jest
on najbardziej wyra ny, bo do g osu dochodzi czynnik etniczny.
Wydaje si , e nowa ekipa junty, na czele z genera em Thein Seinem, który
obj urz d prezydenta kraju w marcu 2011 r., zacz a modykowa polityk birmanizacji. Jednym z najwa niejszych nast pstw odwil y birma skiej177  procesu
odgórnej liberalizacji, który rozpocz si w sierpniu 2011 r.  by o podpisanie porozumie o zawieszeniu broni z Karenami w styczniu 2012 r.178 Coraz wi ksza partycypacja Aung San Suu Kyi w birma skim procesie politycznym równie stwarza
nadziej w kwestii narodowo ciowej, gdy Suu Kyi optuje za wizj Panglong II:
porozumienia politycznego w duchu porozumie jej ojca. W jej wizji duch Panglong musi zosta odtworzony poprzez uznanie praw mniejszo ci uzgodnionych
na tej konferencji. Ze strony NLD pojawiaj si g osy o zwo aniu kolejnej, drugiej
konferencji z mniejszo ciami i tym samym nadzieja na osi gni cie kompromisu,
który poprowadzi by wszystkich do prosperity179.
Federalistyczna koncepcja wypracowana w Panglong, zasadzaj ca si na fundamentach stworzonych przez Birma czyka i nieb d ca kopi rozwi za zachodnich,
wydaje si rozwi zaniem dla Mjanmy optymalnym. Zapewnia bowiem wi kszo ci
birma skiej utrzymanie niekwestionowanej przewagi, jednocze nie jednak daje prawa, reprezentacj i autonomi mniejszo ciom. Stanowi dok adne przeciwie stwo uniformizacyjnej polityki birmanizacji: oznacza bowiem przyzwolenie na odmienno
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Odwil rozpocz a si 19 sierpnia 2011 r. wraz ze spotkaniem Thein Seina i Aung San Suu
Kyi. W jej wyniku m.in. uwolniono wi kszo wi niów politycznych, porozumiano si z Karenami
i Szanami, anulowano budow kontrowersyjnej tamy Myitsone i przeprowadzono uczciwe wybory
uzupe niaj ce do parlamentu (1 czerwca 2012 r.). W nagrod Zachód zawiesi wi kszo sankcji nao onych na Mjanm . Proces ten wci nie jest zako czony i aktualne pozostaje pytanie, czy odwil
wymknie si armii z r k i doprowadzi do autentycznej zmiany ustrojowej, czy te stanie si wygodnym
narz dziem w taktyce przefarbowania si wojskowych na demokratów i pe nego zachowania w adzy.
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Podpisano równie porozumienia z wi kszo ci ugrupowa Szanów, ale za to nadal trwaj
walki z Kaczinami; porozumienie z Karenami by o istotne o tyle, e by o pierwszym porozumieniem
z tym narodem od wybuchu wojny domowej.
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Stanowisko NLD najczytelniej wyra a dokument programowy w kwestii narodowo ciowej: http://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199610/msg00282.html [dost p: 12 czerwca
2012]. Jednak e wa niejsze s wypowiedzi samej Aung San Suu Kyi, gdy tylko ona swoj osob
jest w stanie zagwarantowa ewentualn realizacj tych planów. Matthew J. Walton dokonuje krytyki postawy NLD, zarzucaj c mu idealizacj Panglong i sugeruj c, e Lidze nieobcy jest etnocentryzm birma ski, zob. M. J. Walton, op. cit., s. 905. Zgadzaj c si z tymi uwagami, warto wszak e
stwierdzi , e w Birmie brak lepszej idei prowadz cej do pojednania narodowego i nawet wyidealizowany Panglong mo e odegra pozytywn rol spoiwa.

i ró norodno , kultywowanie w asnych tradycji i szans na rozwój, co w warunkach
globalizacji jest lepszym remedium na gro b secesji ni wojskowy dyktat. Jak twierdzi Thant Myint-U: prawdziwa demokratyzacja Birmy ma sens w a nie dlatego, e
w kraju tak zró nicowanym, z tyloma narodami, j zykami i kulturami, tylko otwarte
i wolne spo ecze stwo mo e dostarczy d ugotrwa ej stabilno ci i rozwoju180. Gdyby ta wizja mia a si zrealizowa , spe nione zosta oby dawne marzenie Johna Furnivalla, cz owieka, który (na przyk adzie Birmy) stworzy koncepcj spo ecze stwa
pluralistycznego: takiego, w którym odmienne wspólnoty o ró nych religiach, kulturach i j zykach yj obok siebie, ale oddzielnie w granicach jednego pa stwa181.
Problem polega na tym, e to nie Aung San Suu Kyi rz dzi w Birmie, i mimo
doceniania faktu, jak wiele ju zapocz tkowane w po owie 2011 r. zmiany przynios y, nale y pami ta , e genera owie jej wizji w wi kszo ci nie podzielaj . Jak
mo na przypuszcza , bo twardych faktów, chocia by w postaci dyplomatycznych
not nie mamy, traktuj oni odwil jako wygodn formu , dzi ki której uzyskaj
akceptacj i inwestycje zachodnie, zniesienie sankcji i jeszcze wi ksze uw aszczenie armijnej nomenklatury. Krwawe wydarzenia w Arakanie w czerwcu 2012 r.182
dobitnie pokaza y, e stosunek w adz w Naypyidaw do mniejszo ci pozostaje niezmienny i opiera si na ( agodniejszej dzi co prawda w porównaniu do rz dów
Than Shwe) polityce birmanizacji. St d te szanse na pojednanie narodowe  do
którego droga prowadzi przez Panglong II  wi e si bezpo rednio z walk Aung
San Suu Kyi o zmian systemu politycznego Birmy. Je li Suu Kyi uda si zrealizowa swoje idea y, droga do pojednania narodowego zostanie otwarta, cho z ca
pewno ci mo na twierdzi na podstawie historycznych do wiadcze , e ani nie
b dzie ona atwa, ani nie gwarantuje  niestety  ostatecznego sukcesu. Niemniej
jednak w po owie 2012 r. sytuacja pod tym wzgl dem daje o wiele wi cej nadziei
ni kiedykolwiek od czasu proklamowania niepodleg o ci Birmy.

Thant Myint-U, op. cit., s. 344.
J. Furnivall, Colonial Policy and Practice. A Comparative Study of Burma and the Netherlands India, New York 1956.
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W czerwcu 2012 r. dosz o do powa nych stra etnicznych pomi dzy Rohingya a Birma czykami w Arakanie, w wyniku których kilka osób zosta o zabitych, kilkana cie rannych, spalono
i zniszczono kwarta y miasta Maungdaw i ponad 20 wsi. Rz d zastosowa metody si owe i ca win
zrzuci na Rohingya, jednak problem jest szerszy i ma g bsze dno. O problemie Rohingya zob. przez
junt B. Góralczyk, Z ota ziemia , op. cit., s. 6769.
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