
JP � Jest Pan znany w wiecie ze swej koncepcji warto ci azjatyckich. Na 
czym polega istota tych warto ci?

MM � Najbardziej cenionymi warto ciami w Azji Wschodniej s : porz dek spo-
eczny i dobra organizacja, harmonia w spo ecze stwie, odpowiedzialno  funk-

cjonariuszy publicznych, jak te  poszanowanie w adzy. W ród warto ci osobistych 
Azjaci wymieniaj  przede wszystkim wyt on  prac , szacunek dla edukacji, po-
leganie na sobie, uczciwo , samodyscyplin  i wype nianie obowi zków wobec 
innych. W ród warto ci, przyjmowanych przez nas, nie powinno by  takich, na 
podstawie których mo na by ingerowa  w wewn trzne sprawy innych pa stw, czy 
w sprawy wewn trzne naszych s siadów. Nie powinni my nawet bez pohamowa-
nia i pewnych ogranicze  komentowa  tego, co si  dzieje w innych krajach. Nie 
nale y by  na tyle aroganckim, by twierdzi , e wie si  wszystko lepiej, ni  inni. 
Powinni my wspó y  z naszymi s siadami. 

JP � Czym ró ni  si  warto ci azjatyckie od warto ci uniwersalnych?
MM � W dawnych czasach warto ci uniwersalne by y w du ym stopniu takie, 

jak [dzisiejsze] warto ci azjatyckie. Jednak e na Zachodzie ulega y one ewolucji 
w ró nych kierunkach. Tam, podejmuj c decyzj , dyktuje si  innym, co maj  ro-
bi . Tak przedtem nie bywa o. Mog  powiedzie , e tzw. warto ci wiktoria skie 
by y w du ej mierze podobne do azjatyckich. Obecnie przedstawiciele Zachodu 
podró uj  do krajów nale cych do innych cywilizacji i badaj , jak tam rozumie 
si  prawa cz owieka. Wychodz  przy tym z za o enia, e je li nie zaakceptuje si  
tam zachodniego rozumienia warto ci i nie podejmie si  odpowiednich zmian, 
wówczas nale y wprowadzi  sankcje przeciwko my l cym inaczej. Tak obecnie 
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wygl da sprawa warto ci zachodnich. Zachód uwa a, e posiada prawo do inge-
rencji w wewn trzne sprawy innych pa stw.

JP � W wyk adzie wyg oszonym w 1996 r. na Uniwersytecie Waszyngto skim 
poruszy  Pan w a nie problem praw cz owieka w kontek cie obu systemów war-
to ci. Czy móg by pan przypomnie  istot  tych rozwa a ?

MM � Uwa amy, e prawa wi kszo ci powinny by  najwa niejsze. Je li re-
alizacja praw jednostki narusza prawa wi kszo ci, b d  jest z nimi sprzeczna, po-
winno si  j  pohamowa . Na Zachodzie prawa jednostki s  uznawane za tak wa -
ne, i  uwa a si , e powinny by  realizowane nawet je li w ich wyniku uszczerbku 
doznaje spo ecze stwo. Nasz kierunek my lenia jest odmienny. Najwa niejsze s  
prawa wi kszo ci, a je li prawa jednostki naruszaj  je, powinno si  jednostce za-
kaza  korzystania z jej praw. 

JP � Czy nie wyst puje jednak pewna wspó zale no  tych warto ci? Czy nie 
nast pi kiedy  ponownie ich konwergencja? Czy nie zbli  si  one do siebie?

MM � W pewnym zakresie to zapewne nast pi. Tak mo e sta  si  z koncep-
cj  praw cz owieka, których pewien zakres mo e uzyska  powszechn  akceptacj . 
Znamy wiele ideologii wymy lonych w przesz o ci na Zachodzie, jakie faktycznie 
zosta y pó niej zaakceptowane przez wiele krajów azjatyckich, takich jak socja-
lizm, komunizm czy idee �spo ecze stwa egalitarnego�. Koncepcje te nie pocho-
dzi y przecie  z Azji. Spo ecze stwa azjatyckie s  bardziej autokratyczne, nasta-
wione monarchistycznie, i to z akcentem na absolutyzm w adzy. Jednak e przej y 
one idee �spo ecze stwa egalitarnego�, a niektóre z nich sta y si  nawet spo ecze -
stwami komunistycznymi, poniewa  ich przywódcy uwierzyli w te zasady. Obec-
nie Zachód odrzuci  te ideologie i nastaje na Azjatów, by odrzucili równie  to, co 
kiedy  od Zachodu przej li. W sumie, staramy si  dotrzymywa  kroku zmianom 
zachodniego sposobu my lenia, ale czasami mamy odmienne podej cie. 

JP � Mówi si , e w a nie kieruj c si  �zasadami azjatyckimi�, Malezja osi -
gn a ogromny post p gospodarczy�

MM � Nie we wszystkim te zasady mia y zastosowanie. Zawsze nale y w spo-
sób selektywny podchodzi  do kwestii praktycznego respektowania jakich  warto-
ci czy stosowania zestawu pewnych zasad. W czyli my np. do naszego systemu 

zasad  wolno ci handlu. Otworzyli my nasz kraj dla zagranicznych inwestorów 
o wiele wcze niej, zanim te bezpo rednie inwestycje pochodz ce z Zachodu znala-
z y u nas szersze zastosowanie. Teraz nam si  mówi, e nie wolno nap ywaj cego 
kapita u poddawa  adnej kontroli ani stawia  mu adnych warunków. Jednak e to 
by oby szkodliwe. Przyj li my zatem pewne warto ci i zasady zachodnie, jak swo-
bod  nap ywu kapita u do naszego kraju i jego odp ywu. Jednak e jeste my prze-
ciwni praktyce swobodnego nap ywu kapita u i jego wykorzystywania na pewnym 
etapie do wzbogacania si , a nast pnie � w trybie nag ym � wycofywania go, co 
ca kowicie dewastuje gospodark  kraju. Dlatego uwa amy, e przep ywy kapita-



u powinny zosta  podporz dkowane pewnym warunkom, które by zabezpiecza y 
interesy kraju-biorcy inwestycji na wypadek, gdyby je zlekcewa ono. 

JP � W przedstawionym w 1991 r. programie Wizja na rok 2020 obieca  Pan 
Malezyjczykom osi gni cie bardzo wysokiego poziomu rozwoju w a nie do tego 
roku. Czy jest to nadal realne po ostatnim kryzysie  nansowym?

MM � Jest to nadal mo liwe, gdy  przez pierwsz  dekad  realizacji tego pro-
gramu Malezja rozwija a si  w tempie o wiele wy szym nawet ni  to planowali-
my. Zak adali my tempo rozwoju na poziomie 7% rocznie, a w ci gu minionych 

10 lat wynosi o ono ponad 8,5%. Obecne tempo to jest o wiele ni sze, a w 2000 r. 
mieli my nawet ujemny wska nik. Jeste my jednak pewni, e to nadrobimy, i e 
uda nam si  osi gn  przeci tny roczny wzrost do 2020 r. na poziomie 7%, lub nie-
wiele mniej.

JP � Podczas kryzysu dokona  Pan mia ego i niecodziennego posuni cia: od-
rzuci  Pan bardzo restrykcyjny program, zaproponowany Malezji przez Mi -
dzynarodowy Fundusz Walutowy. Dlaczego zdecydowa  si  Pan na to?

MM � By  to efekt naszych studiów nad dokonaniami MFW oraz skutkami, 
jakie spowodowa o stosowanie si  do jego �rad� w innych krajach. Niekiedy ich 
efektem by o pogorszenie, a nie poprawa sytuacji. Po przestudiowaniu propozycji 
MFW doszli my do wniosku, e w wyniku ich przyj cia stan naszej gospodarki nie 
poprawi by si , ale w a nie pogorszy . Dlatego odrzucili my je. Sami powo ali my 
natomiast bardzo silny �zespó  antykryzysowy�. Poddawali my analizie wszystkie 
uzyskiwane liczby i wszystkie nap ywaj ce do nas dane statystyczne, by upewni  
si , e wszystko to, co robimy, przyniesie odpowiednie rezultaty. 

JP � Czy uznaje Pan, e azjatycki kryzys  nansowy ju  zako czy  si ? 
MM � Tak, kryzys  nansowy si  zako czy . Jednak e rozwój gospodarki Ma-

lezji jest bardzo uzale niony od handlu, a wymiana z niektórymi krajami ma dla 
nas szczególnie istotne znaczenie, np. 20% handlu kierujemy do Stanów Zjedno-
czonych, st d ewentualna recesja w USA mia aby bardzo powa ne skutki dla na-
szej gospodarki. Jeste my w stanie podj  inne kroki zaradcze, niemniej jednak 
gospodarka jeszcze nie rozwija si , tak jak powinna. 

JP � Optymistyczny obraz malezyjskiej gospodarki kontrastuje z wyda-
rzeniami w Indonezji, gdzie mo emy mówi  wr cz o dezintegracji pa stwa. 
Czy sytuacja w tamtym kraju nie stanowi zagro enia dla regionu i nie mo e 
zadzia a  �regu a domina�?

MM � Niestety, wszystkie negatywne procesy u naszych s siadów s  natych-
miast odczuwane w Malezji. Dlatego jeste my zainteresowani popraw  sytuacji 
politycznej i gospodarczej naszych s siadów. 

JP � K opoty Indonezji wydaj  si  pozostawa  w zwi zku nie tylko z gospo-
dark , ale i z kwestiami etnicznymi oraz religijnymi. Jak te sprawy wygl da-
j  w Malezji? Jak przedstawia si  kwestia tworzenia �narodowej to samo ci 



Malezyjczyków�, czyli Bangsa Malaysia? Czy realne jest zbudowanie spójne-
go narodu malezyjskiego?

MM � Tak. S dz , e Malezja jest dzisiaj o wiele bardziej zjednoczona, ni  w mo-
mencie uzyskania niepodleg o ci przed 44 laty. W owym czasie poszczególne naro-
dowo ci nie utrzymywa y ze sob  niemal adnych kontaktów. Dzisiaj s  one o wie-
le bardziej zintegrowane: mieszkaj  razem, wspólnie pracuj  i sp dzaj  wolny czas, 
czyli staj  si  coraz bli sze sobie. Oczywi cie, nadal dzia aj  grupy ekstremistów, 
które s  z tego bardzo niezadowolone i stwarzaj  ró ne problemy, ale wi kszo  ma-
lezyjskiego spo ecze stwa wierzy w swój kraj, akceptuje jego wielorasowy i wielo-
etniczny charakter. Nawet je li powstanie ju  Bangsa Malaysia, nie oznacza to, e 
ró ne rasy czy grupy etniczne b d  musia y zrezygnowa  ze wszystkich swoich war-
to ci religijnych czy kulturowych. Z pewno ci  b d  mog y je kultywowa  nadal. 
Ale b d  mia y te  wspólny punkt odniesienia: lojalno  wobec swego kraju.

JP � A mo e tworzy si  nie tyle �malezyjska to samo �, co to samo  oby-
watelska?

MM � [Nasza malezyjska to samo ] nie musi opiera  si  g ównie na wi ziach 
uczuciowych. Wystarczy, e opiera si  na lojalno ci, oraz na uznaniu, e jest to nasz 
wspólny kraj. Powinien wi c funkcjonowa  jeden j zyk, wspólny dla wszystkich, 
gdy  mamy ju  dzi ki integracji pewn  wspóln  kultur . Nasi obywatele tworz  
zatem spo ecze stwo nie tylko w sensie prawnym, tj. integracji w aspekcie przyj-
mowanych praw albo przez wymiar sprawiedliwo ci. Jednak pewnym wyró ni-
kiem naszego spo ecze stwa jest w a nie poczucie lojalno ci wobec kraju.

JP � Jak przedstawiaj  si  obecnie stosunki mi dzy ró nymi grupami, przede 
wszystkim mi dzy Malajami, którzy sprawuj  w adz  polityczn  a ludno ci  
pochodzenia chi skiego, która dominuje wci  na polu gospodarczym?

MM � Takie dysproporcje rzeczywi cie maj  miejsce. Dlatego ju  w latach 70. 
XX w. uruchomili my �akcj  a rmacyjn �, która wprawdzie nie by a ca kowicie 
skuteczna, ale dzi ki niej osi gn li my spory post p w tym aspekcie. Obecnie wszy-
scy uwa aj  si  za wspó gospodarzy kraju i za wspó twórców jego pomy lno ci.

JP � Nikt nie ma w tpliwo ci, e dzia alno  na rzecz integracji spo ecze -
stwa Malezji to pewnego rodzaju misja, która przewija si  przez ca  Pa sk  
dzia alno  polityczn . Czy mo liwa jest jednak ca kowita zmiana sytuacji, tzn. 
odgrywanie przez Malajów wi kszej roli w gospodarce kraju, a przez Chi czy-
ków w polityce?

MM � Jest to mo liwe, ale wymaga czasu. Ju  osi gn li my istotny post p w tej 
dziedzinie. Jeszcze nie tak dawno rdzenna ludno  � Malajowie mieli zaledwie 
udzia  w gospodarce kraju rz du 1%, teraz wynosi on 20%, czyli odnotowali wzrost 
o 2000%. 

JP � W Malezji dominuj c  religi  jest islam. Jak  pozycj  maj  w Pana 
kraju fundamentali ci islamscy? 



MM � Oczywi cie, jak wsz dzie, tak i u nas istniej  ekstremi ci. Ja bym ich 
nie nazywa  fundamentalistami. Widzi pan, my sami uwa amy siebie za �funda-
mentalistów�. Nasze spo ecze stwo, które ma pogl dy umiarkowane, stosuje si  
jednak do prawdziwych nauk islamu. Mo na, czerpi c z nauk islamu, wyznawa  
bardzo pokojowe pogl dy, ale mo na odej  od tych nauk i sta  si  ekstremist . 
Tacy ludzie post puj  w istocie wbrew nakazom religii. Wi kszo  ludno ci Ma-
lezji pragnie post powa  zgodnie z fundamentalnymi, prawdziwymi naukami is-
lamu. Niezale nie od tego, zawsze byli my �spo ecze stwem rodka�, [ceni cym 
umiarkowanie]. 

Od stuleci nie wyst powa a taka sytuacja, by ca e nasze spo ecze stwo sk ada-
o si  z wyznawców islamu. Przynajmniej 40% zawsze stanowili nie-muzu manie. 

Byli naszymi wspó ziomkami, razem budowali my nasz dobrobyt, i razem uczy-
li my si  wzajemnej tolerancji. Wiemy, na jakim punkcie my jeste my szczegól-
nie uwra liwieni, a na jakim oni. Nie robimy zatem niczego, co mog oby nas zan-
tagonizowa .

JP � Do  cz sto pojawiaj  si  opinie, e yjemy w czasach zderzenia cywili-
zacji, szczególnie cywilizacji chrze cija skiej i muzu ma skiej. Jaka jest pozy-
cja islamu w wiecie po 11 wrze nia 2001 r.?

MM � W rezultacie tych wydarze  nast pi o wi ksze zainteresowanie islamem 
i zarazem jego g bsze zrozumienie. Przedtem nikt nie zwraca  uwagi na to, e mu-
zu manów w Malezji charakteryzuje tolerancja. Panowa o przekonanie, e wszyscy 
muzu manie s  tacy sami. Dzisiaj ju  si  dostrzega, e w niektórych krajach muzu -
manie potra  utrzyma  dobre stosunki z przedstawicielami innych religii, a w nie-
których nie. To wi ksze zainteresowanie islamem b dzie korzystne dla wiata. Jest 
wa ne, e nadszed  czas na wzajemne zrozumienie. My rozumiemy inne wyznania, 
ale wyznawcy innych religii tak e powinni poj  sposób my lenia muzu manów. 
Kiedy nast pi takie wzajemne zrozumienie, b dzie mo na unikn  niepotrzebnych 
prowokacji i zniewag.

JP � W Pa skim kraju po ostatnich wyborach w niektórych prowincjach w a-
dz  sprawuje partia islamistyczna. Czy w przysz o ci nie pojawi si  niebezpie-
cze stwo za amania si  tak eksponowanego przez Pana nurtu tolerancji?

MM � Nie zgodzi bym si  z twierdzeniem, e partia islamistyczna sprawuje 
obecnie w adz . Patrz c na histori  tej partii mo na stwierdzi , e czasami jej si  
nawet wiod o, ale generalnie nie odnosi a ona zbyt wielkich sukcesów. Nigdy nie 
uda o si  jej przej  kontroli nad rz dem centralnym, a jedynie uzyskiwa a przewa-
g  w rz dach stanowych, gdzie wywiera a wp yw na ludzi, którzy nie maj  praw-
dziwej wiedzy o islamie. Poniewa  40% obywateli kraju stanowi  nie-muzu ma-
nie, partia islamistyczna nigdy nie przejmie w adzy w Malezji. 

JP � Wracaj c do warto ci azjatyckich� Czy nie s dzi Pan, e m ode po-
kolenie coraz cz ciej odchodzi i b dzie nadal od nich odchodzi , a poddawa  
si  wp ywom zachodnim?



MM � Jest to wynik eksportu idei zachodnich i tamtejszej kultury za po red-
nictwem telewizji, coraz cz stszych podró y m odych ludzi za granic , czy nawet 
studiowania za granic . Nie mo na unikn  wp ywu otoczenia, w którym cz owiek 
przebywa. Oczywi cie, po powrocie do kraju, zmieniaj  oni swe spojrzenie na wiele 
spraw i przyjmuj  odmienne pogl dy. Ja jednak s dz , e jeste my w stanie uzasad-
ni  s uszno  naszych warto ci, a wi kszo  ich mo e obroni  si  i przetrwa . 

JP � W malezyjskiej gospodarce zasadnicz  rol  odgrywaj  Chi czycy. Wie-
le mówi si  w regionie o wzro cie roli Chin, niektórzy nawet obawiaj  si  po-
tencjalnego zagro enia z ich strony. Je li nawet mówimy o mo liwo ci chi skiej 
ekspansji w Azji w przysz o ci, czy nie s dzi Pan, e mia aby ona raczej charak-
ter ekonomiczny, ni  polityczny lub militarny?

MM � Tak, Chiny kontynentalne b d  wielkim mocarstwem gospodarczym. 
S  one i nadal b d  w stanie wytwarza  towary taniej ni  inne kraje, cznie z Ma-
lezj . Z tych powodów przejm  z czasem cz  naszych rynków. Zale y wi c od 
nas, czy b dziemy mogli polega  na sobie i zdo amy wypracowa  nowe strategie 
oraz znale  nowe �nisze rynkowe�. Ju  si  do tego przygotowujemy, dysponu-
jemy zreszt  pewn  przewag  konkurencyjn . Chi czycy z kontynentu, podobnie 
jak z Hongkongu i Tajwanu, s  do  ekspansywnymi inwestorami i stale b d  do 
nas przybywa  [ze swymi kapita ami], ale to my powinni my zawsze okre la  wa-
runki, na jakich b d  inwestowa  w naszym kraju.

 JP � Zeszli my na sprawy bezpiecze stwa w regionie. Na czym Malezja 
opiera swoje bezpiecze stwo? Na jakich przes ankach? Podczas wizyty w Pol-
sce zdecydowa  Pan o zakupie powa nej partii sprz tu wojskowego w naszym 
kraju�

MM � Nie polegamy pod tym wzgl dem na adnym pojedynczym kraju czy 
partnerze. Uzbrojenie np. kupujemy z ró nych róde , by podwy sza  nasz  zdol-
no  obronn . Nie mamy adnych agresywnych zamiarów wobec nikogo, i nie 
obawiamy si  równie  agresji z jakiejkolwiek strony. Jednak e ka dy kraj sta-
le d y do podwy szania swej zdolno ci obronnej i musi nabywa  nowe syste-
my defensywne. Kupujemy je zarówno w Rosji jak i w Polsce, w Wielkiej Bryta-
nii jak i w USA.

JP � Niektóre pa stwa regionu upatruj  swe bezpiecze stwo pod paraso-
lem ameryka skim. Czy Amerykanie mog  was obroni ?

MM � Nie uwa amy, by jakie  jedno konkretne pa stwo mog o zdominowa  
system obrony. Nie chcieliby my równie , by jakie  pa stwo odczuwa o, e uwa-
amy je za nieprzyjaciela. Nie prowadzimy polityki, któr  mo na by oby uzna , 

np. za antychi sk . Je li bowiem czyja  polityka jest wymierzona przeciwko ja-
kiemu  krajowi, to niejako samoistnie staje si  on wrogiem, przygotowuje si  do 
odparcia hipotetycznego ataku i w ten sposób dochodzi do wy cigu zbroje . Le-
piej dokonywa  redukcji broni i wojsk w regionie.



JP � W czasie ostatnich wyborów podobno mówi  Pan: �Albo ja, albo cha-
os�. Czy to osobowo  Pana i Pana obecno  na scenie politycznej pomog a Ma-
lezji osi gn  tak wysoki poziom dobrobytu?

MM � Po pierwsze, nigdy nie twierdzi em, e je li mnie nie b dzie, to zapanu-
je chaos. Twierdzi em natomiast, e je li w wyborach zwyci y yby partie ekstre-
mistyczne, powsta oby wiele problemów. Niektóre ugrupowania opozycyjne maj  
ekstremistyczne programy, dotyczy to zarówno partii muzu ma skiej jak i chi -
skiej partii lewicowej. Czy to ja jestem przywódc , czy te  nie, to w istocie sprawa 
drugorz dna. Obecnie, oczywi cie, to ja jestem przywódc  i ode mnie si  oczekuje 
pewnych inspiracji dotycz cych rozwi zywania problemów. Moja pozycja zale y 
jednak od tego, czy ludzie akceptuj  moje idee, czy te  nie. Polityka mojej partii, 
jak i rz du, którym kieruj , utrzymywa a jednak poparcie przez tyle lat. Nie s dz  
zatem, e beze mnie zapanowa by chaos. Nie jestem nie miertelny, zdaj  te  so-
bie spraw  z tego, e pewnego dnia umr , ale z tego powodu na pewno nie nast -
pi chaos w Malezji. 

JP � Uchodzi Pan za zwolennika tzw. kontrolowanej demokracji. Nie popiera 
Pan wi c pe nej wolno ci s owa, zgromadze  czy prasy. Czy takie ograniczenia 
s  rzeczywi cie niezb dne dla zapewnienia spokoju i stabilizacji w Malezji?

MM � Jestem przeciwnikiem tzw. liberalnej demokracji, w której mo na robi  
wszystko, bez wzgl du na to, jakie to b dzie mia o konsekwencje dla spo ecze -
stwa. Uwa am, e kiedy ludzie robi  co , co jest szkodliwe dla spo ecze stwa, mu-
sz  istnie  sposoby ich powstrzymania. Nie jest to ani �kontrolowana�, ani �kie-
rowana demokracja�. Terminy te s  wytworem mediów, poniewa  one cz sto nie 
rozumiej , e w istocie nie jest wa na wy cznie sama demokracja, ale tak e to, 
eby ludzie yli dostatnio. Celem demokracji jest stworzenie dobrego spo ecze -

stwa. Je li jednak w procesie praktykowania demokracji dochodzi do szkodzenia 
interesom spo ecze stwa, nale y ponownie rozwa y , czy okre lone instrumenty 
demokracji nale y nadal promowa , czy te  nie. Nadu ywanie demokracji mo e 
[równie ] przerodzi  si  w anarchi . Dlatego nie mo emy popiera  wszystkich idei 
liberalnych, które do nas docieraj  z Zachodu. 

Nawet ludzie w wielu krajach zachodnich przyjmuj  pewne samoograniczenia 
rozumiej c, e nie mo na nadu ywa  demokracji, i e trzeba podda  si  pewnej dys-
cyplinie spo ecznej. Zachód [tak e] wielokrotnie si  myli . Zatem mieszka cy Za-
chodu nie mog  twierdzi , e maj  monopol na m dro  i powinni przyj  do wia-
domo ci, e gdzie  indziej te  mog  by  ludzie, co najmniej tak samo m drzy.


