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Reżim Łukaszenki wobec zagrożeń utrzymania władzy 

Reżim Alaksandra Łukaszenki na Białorusi zaczyna tracić poczucie 

utrzymywania kontroli nad procesami wewnętrznymi. Dyktator coraz bardziej 

chaotycznie reaguje na potencjalne zagrożenia, utrzymując terror i represje 

wobec społeczeństwa. Zagrożenie jest dostrzegane również ze strony Rosji. 

Dlatego też Łukaszenka próbuje wysyłać na Zachód prośby o złagodzenie 

sankcji, korzystając z rosnącego kryzysu ogólnoświatowego wywołanego 

rosyjską agresją na Ukrainę. Kreml, widząc wahania „najbliższego sojusznika”, 

rozpoczął poszukiwania potencjalnych następców białoruskiego dyktatora 

wśród białoruskiej nomenklatury oraz aparatu siłowego.  

W działaniach białoruskiego reżimu w ostatnich tygodniach widoczny jest coraz większy 

chaos. Władze podejmują nowe akcje represyjne, których celem jest maksymalizacja 

dyscypliny społecznej oraz zwiększenie liczebności uzbrojonych służb wewnętrznych. 

Dotychczas na Białorusi funkcjonowało osiem resortów siłowych (z prawem do czynności 

operacyjno-rozpoznawczych), których zadaniem było m.in. gwarantowanie 

bezpieczeństwa Łukaszenki. W najbliższym czasie mają pojawić się jednak dodatkowe 

struktury. Dyktator jest zaniepokojony faktem powiększającego się białoruskiego 

batalionu walczącego na Ukrainie po stronie Kijowa, którego przeniknięcie na Białoruś 

zagroziłoby utrzymaniu jego władzy. Łukaszenka zwleka też z wprowadzeniem reformy 

konstytucyjnej, by jak najdłużej nie przekazywać następcy funkcji prezydenta. 

Na trudności wewnątrzpolityczne nakładają się także coraz boleśniej odczuwane skutki 

zachodnich sankcji.  

Nieustające represje 
Na Białorusi nie ustaje fala aresztowań politycznych, zataczając coraz szersze kręgi. 

Prześladowania obejmują nie tylko aktywistów społecznych, lecz także członków 

związków zawodowych, lekarzy czy bankierów. Według obrońców praw człowieka liczba 

więźniów politycznych na Białorusi obecnie wynosi 1231 osób1. Białoruski Komitet 

Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) tworzy tzw. listę terrorystów, na której znajduje się 

810 pozycji. Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich z sierpnia 2020 roku do 

listy tej dodawane są osoby, organizacje społeczne oraz media, które krytykują reżim 

Łukaszenki. Ponadto, od sierpnia 2020 roku do początku br. resorty siłowe reżimu 

wszczęły ponad 4,2 tys. spraw karnych związanych z „ekstremizmem” i „terroryzmem” 

oraz prawie 4,7 tys. spraw karnych w sprawie „nielegalnych imprez masowych, 

zamieszek, protestów, ingerencji w suwerenność państwa i bezpieczeństwo publiczne”. 

Pod ekstremizm i terroryzm podpada każda działalność polityczna lub społeczna, mająca 

charakter protestu wobec władz.  

Reżim zaostrzył też kary za tzw. działalność ekstremistyczną. Obecnie Kodeks karny za 

udział w „formacji ekstremistycznej” przewiduje do 7 lat więzienia, zaś od 18 czerwca 

2021 roku za przestępstwa „ekstremistyczne” grozi kara odebrania obywatelstwa. 

W maju br. deputowani wprowadzili poprawki do Kodeksu karnego poszerzające 



15.06.2022 | Analiza OSPP 43 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

2 | 

możliwość wydania kary śmierci wobec osób oskarżonych o „zamierzenie” i „planowanie” 

działań terrorystycznych (wcześniej musiało faktycznie do nich dojść). Łukaszenka 

oświadczył również, że KGB będzie przeprowadzać operacje przymusowego powrotu 

białoruskich opozycjonistów, którzy uciekli na Zachód2. Zapowiedział tym samym ich 

możliwe porywanie, wywożenie na Białoruś lub likwidację. 

Militaryzacja aparatu państwowego  
W oficjalnej narracji ze względu na złą pogodę, Łukaszenka odwołał 26 kwietnia br. swoją 

wizytę w położonych przy granicy z Ukrainą regionach dotkniętych skutkami katastrofy 

elektrowni atomowej w Czarnobylu. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że obawia się 

potencjalnej próby ataku ze strony Ukraińców. Coraz większe zaniepokojenie Łukaszenki 

wywołuje białoruska jednostka wojskowa w szeregach Ukraińskich Sił Zbrojnych – pułk 

im. Konstantego Kalinowskiego, który został utworzony na bazie batalionu o tej samej 

nazwie.  

Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin ogłosił 27 maja br. powołanie nowej „ludowej 

milicji”3. Nie jest do końca jasne czym ma być nowa formacja i jakie mają być jej realne 

kompetencje. Białoruskie ustawodawstwo nie przewiduje obecnie jej istnienia. Na 

Białorusi funkcjonuje jedynie „obrona terytorialna”, za kierowanie którą są 

odpowiedzialni gubernatorzy obwodów. Szef Białoruskiego Stowarzyszenia Łowców 

i Rybaków (biał. Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў), były minister 

spraw wewnętrznych Ihar Szunewicz, poinformował, że „ludowa milicja” będzie 

tworzona na bazie zasobów podległej mu organizacji. Do członków Stowarzyszenia mają 

dołączyć byli pracownicy ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa sytuacji 

nadzwyczajnych, prokuratury oraz emerytowani wojskowi z sił zbrojnych oraz KGB. 

Natomiast obecny szef ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych Wadzim Siniauski ogłosił 

29 maja br., że jego personel po 15 czerwca br. otrzyma broń palną. Strażacy mają zostać 

uzbrojeni, aby móc tłumić zamieszki oraz na wypadek agresji zewnętrznej4. 

Łukaszenka przeprowadził 31 maja br. spotkanie na temat polityki informacyjnej, na 

którym podkreślił konieczność prowadzenia „systemowych działań informacyjnych 

wobec Zachodu” na wzór czasów ZSRS. Znamienne, że wśród siedmiu uczestników 

zebrania znalazło się pięciu generałów (w tym szef Administracji Prezydenta Ihar 

Siarhiejenka, były pierwszy wiceprzewodniczący KGB), nie zaproszono zaś ministra 

informacji. Może to oznaczać, że do walki z niezależną informacją będą wykorzystywane 

rozwiązania siłowe. Tym bardziej, że dotychczas propaganda łukaszenkowska 

przegrywała z przekazem niezależnych mediów, które wciąż są obecne na Białorusi 

w formie portali internetowych. Łukaszenka, rękami siłowych resortów, będzie dążyć do 

ograniczenia wpływu internetu i sieci społecznościowych. Widać to również po serii 

aresztowań białoruskich tiktokerów. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, 

w ostatnich tygodniach dokonano co najmniej pięciu takich zatrzymań. 

Działania są prowadzone także w sektorze oświaty – białoruskie ministerstwo edukacji 

dąży do ideologizacji i militaryzacji programu nauczania. Projekt Krok (ros. ШАГ, skrót od 

Szkoła Aktywnego Obywatela) skierowany jest nie tylko do uczniów szkół średnich, ale 
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też do młodszych – klas 5-7. Na lekcjach dzieciom opowiada się o micie zwycięstwa 

w II wojnie światowej i jedności z Federacją Rosyjską. „Ideologicznie poprawny” materiał 

prezentowany jest nie tylko przez nauczycieli, ale również przez zaproszonych 

dziennikarzy z mediów państwowych oraz pracowników MSW. Dodatkowo nasiliła się 

„edukacja wojskowo-patriotyczna”, która wyraża się poprzez wysyłanie uczniów do 

„obozów wojskowo-patriotycznych” otwartych przy różnych jednostkach wojskowych 

w całym kraju. 

Białoruś pogrąża się w kryzysie gospodarczym 
Łukaszenka osobiście zażądał od całego aparatu państwowego, aby „wszystkie siły 

rzucono” na rozwiązywanie problemów gospodarczych. Ratunek białoruski dyktator 

widzi w zwiększeniu dyscypliny aparatu państwowego, liczy też na eksport na rynek 

rosyjski i nie zaprzestaje prób mających doprowadzenie do zniesienia zachodnich sankcji 

gospodarczych.  

Ekonomiści wskazują na kilka wskaźników, które świadczą o pogorszającym się stanie 

białoruskiej gospodarki – spadek PKB, malejący eksport, rosnące zadłużenie 

przedsiębiorstw5, coraz wyższą inflację (sięga obecnie 16,8 proc.) i spadające płace 

realne. W kwietniu 2022 roku inwestycje w środki trwałe na Białorusi spadły o 20,9 proc. 

w porównaniu z kwietniem 2021 roku6.  

PKB Białorusi w kwietniu br. skurczył się o 6,5 proc. w porównaniu do kwietnia ubiegłego 

roku i był to spadek odnotowywany trzeci miesiąc z rzędu. W tym roku PKB wzrósł tylko 

w styczniu br., jednak jedynie o 2,7 proc. Od początku 2022 roku eksport towarów spadł 

o 16 proc., a import zmniejszył się ponad 25 proc. Według obliczeń białoruskiego rządu 

w bieżącym roku krajowy eksport skurczy się o 30 proc., i może oznaczać to stratę 14 mld 

dolarów. Przyznano ponadto, że sankcje zachodnie są przytłaczające dla przemysłu, 

i bezpośrednio dotknęły 20 proc. gospodarki, a pozostałą część pośrednio7. Trudność ze 

sprzedażą białoruskiej produkcji widać w rosnących ilościach magazynowanej produkcji. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się ona o 33,4 proc., a w porównaniu do stanu 

zapasów z 1 stycznia 2022 roku – o 35,9 proc. 

Oficjalnie stopa bezrobocia znajduje się na niskim poziomie – 3,7 proc. (wynika to w dużej 

mierze ze specyfiki rynku pracy oraz zafałszowywania danych), cały czas utrzymuje się 

jednak wysoka liczba wolnych etatów, do objęcia których nie ma chętnych 

(przedsiębiorstwa nie są w stanie zaproponować korzystnych warunków pracy). 

Z drugiej strony gospodarka się kurczy i zmniejsza się liczba zatrudnionych – w ubiegłym 

roku pracę straciło ponad 72 tys., a w latach 2020–2021 łącznie około 100 tys. osób8. 

W efekcie Białorusini w poszukiwaniu pracy masowo wyjeżdżają z kraju9. 

Obawy przed zakulisowymi działaniami Rosji 
Mimo głośnych deklaracji Łukaszenki na temat wspólnej walki wraz z Rosjanami, 

białoruski dyktator zdołał uniknąć bezpośredniego udziału Białorusi w agresji na 

Ukrainę. Łukaszenka zwlekał z wydaniem rozkazu włączenia białoruskiej armii, a po 

fiasku rosyjskiego natarcia na Kijów i wycofaniu się Rosji z północy Ukrainy stało się to 
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bezprzedmiotowe. Wsparł jednak niezaprzeczalnie rosyjskie wojsko pomocą logistyczną 

i medyczną.  

Łukaszenka wskazywał, że zadaniem Białorusi jest „osłona Rosji” przed rzekomym 

zagrożeniem uderzenia „od tyłu” ze strony NATO. W tym celu cały czas mają być 

prowadzone szkolenia wojsk przy granicy z Polską, by, jak głosi propaganda, odwodzić 

Zachód od prowokacji.  

Ostatnie inicjatywy wskazują jednak, że realnie bardziej niż Zachodu, Łukaszenka obawia 

się zakulisowych działań Rosji. Białoruski dyktator niepokoi się, że Moskwa może 

zechcieć odsunąć go od władzy i przyłączyć Białoruś do Federacji Rosyjskiej. Opozycyjny 

rosyjski portal Meduza poinformował, że według jego źródeł, Kreml przygotowuje 

referenda w sprawie przyłączenia samozwańczych republik ludowych w Doniecku 

i Ługańsku oraz obwodu chersońskiego i Osetii Południowej do Rosji. Głosowanie może 

odbyć się 11 września br. (w tym dniu będą w Rosji przeprowadzane wybory różnych 

szczebli). Źródła Meduzy nie wykluczyły, że plebiscyt dotyczący „przyłączenia do Rosji” 

może objąć również Białoruś. Łukaszenka stara się na wszelkie możliwe sposoby uniknąć 

takiego scenariusza10. 

W kręgach białoruskich dziennikarzy oraz ekspertów krążą opinie, że podczas ostatnich 

spotkań Łukaszenki z Putinem doszło do przedstawienia białoruskiej stronie 

konkretnych ustępstw, jakich musi dokonać w zamian za wsparcie Kremla. Moskwa liczy 

m.in. na przejęcie najważniejszych białoruskich zakładów państwowych – Mińskiej 

Fabryki Samochodów Ciężarowych (MAZ), Białoruskiej Fabryki Samochodów (Belaz), 

Mińskich Zakładów Produkcji Traktorów (MTZ), Mińskich Zakładów Ciągników 

Kołowych (MZKT) oraz rafinerii. Schemat miałby być dość prosty – w wyniku braku 

wystarczającego finansowania państwowego białoruski rząd może doprowadzić do 

bankructwa przedsiębiorstwa, a następnie w zamian za wsparcie kapitałowe przekazać 

w ręce rosyjskiego inwestora. Z informacji upublicznionej przez aktywistów Niezależnych 

Związków Zawodowych, podobny proces miał się już rozpocząć w zakładach 

produkujących nawozy azotowe –Hrodna Azot. Niedawno zakłady te odwiedził rosyjski 

ambasador na Białorusi Borys Gryzłow11.  

Relacje między Łukaszenką a Gryzłowem pozostają napięte – w przeciwieństwie do 

poprzedników praktycznie się nie spotykają. Z kolei rosyjski dyplomata zaprasza na 

rozmowy do ambasady wysoko postawionych urzędników białoruskich. Na początku 

2022 roku Gryzłow rozmawiał osobiście z ministrem obrony Białorusi Wiktarem 

Chreninem, ministrem przemysłu Piatrem Parchomczykiem, ministrem spraw 

zagranicznych Uładzimierem Makiejem przewodniczącą Rady Republiki Natalią 

Kaczanawą, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego Iwanem 

Krupką oraz przewodniczącym Komitetu Wykonawczego obwodu mohylewskiego 

Anatoliem Isaczenką. Wcześniej Łukaszenka nie godził się na osobiste spotkania swoich 

ministrów z rosyjskimi ambasadorami, pozostawiając sobie wyłączne prawo kontaktów 

ze stroną rosyjską.  
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Wiadomo też, że szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew współpracuje 

bezpośrednio z białoruskim sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Alaksandrem 

Walfowiczem (szersza biografia w Aneksie). Ten ostatni kilkakrotnie występował 

nawołując do wsparcia Rosji w inwazji na Ukrainę, wbrew polityce Łukaszenki, 

starającego się uniknąć otwartego włączenia się Mińska do wojny. Walfowicz deklarował, 

że Białoruś może przeprowadzić uderzenie na Ukrainę oraz zapowiedział strategiczne 

powstrzymanie Zachodu wobec zbrojnych prowokacji12.  

Aktywiści białoruskiej opozycji sygnalizują, że armia znajduje się coraz bardziej poza 

kontrolą Łukaszenki, choć formalnie dyktator pozostaje głównodowodzącym. Według 

niepotwierdzonych oficjalnie informacji, w jednostkach wojskowych pojawili się rosyjscy 

oficerowie, którzy dublują i kontrolują białoruskie dowództwo. 

Dowódca wojsk wewnętrznych Mikałaj Karpiankou (szersza biografia w Aneksie), jeden 

z głównych odpowiedzialnych za brutalne tłumienie protestów w Mińsku latem 

2020 roku, nawiązał współpracę z rosyjską agencją Rossotrudniczestwo (odpowiada 

m.in. za kontakty z rodakami za granicą oraz działania rosyjskich GONGO) oraz utrzymuje 

kontakty z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Kanał w serwisie Telegram Беларуская 

выведка/Belarusian intelligence uznał Karpienkoua za potencjalnego kandydata do roli 

osoby, która rzeczywiście byłaby w stanie wykonać rozkaz Kremla fizycznej likwidacji lub 

aresztowania Łukaszenki13. 

Moskwa wykazuje też zainteresowanie rozwojem kontaktów z przewodniczącą Rady 

Republiki – izby wyższej parlamentu Natalią Kaczanawą (szersza biografia w Aneksie). 

W kwietniu Putin nieoczekiwanie przyznał jej Rosyjski Order Przyjaźni „za wielki 

osobisty wkład w rozwój rosyjsko-chińskiej współpracy kulturalnej i humanitarnej”. Jest 

to rzadkość, ponieważ ordery wcześniej otrzymywał jedynie Łukaszenka. 

W środowiskach eksperckich na Białorusi akt ten uznano za kolejny przejaw 

poszukiwania przez Kreml możliwych następców Łukaszenki14. Rosyjski prorządowy 

portal Regnum podał wprost, że Moskwa widzi w tej roli właśnie Kaczanawę. Portal 

argumentował to wręczonym przez Putina orderem oraz faktem, że zgodnie z przyjętymi 

w tym roku poprawkami do białoruskiej konstytucji, w przypadku niemożności 

wykonywania obowiązków przez „prezydenta”, jego uprawnienia przechodzą na 

przewodniczącego Rady Republiki, a nie na premiera, jak poprzednio15. 

Wnioski 
 Sytuacja polityczna i gospodarcza na Białorusi stale się pogarsza. W kraju panuje 

coraz większy chaos administracyjny. Na rozkaz Łukaszenki uzbrajane są nowe 

służby mundurowe, m.in. strażacy. Przejmowane są stowarzyszenia w celu 

utworzenia na ich bazie, z emerytowanych milicjantów i wojskowych, milicji 

ludowej. Wprowadzane są nowe kary, w tym kara śmierci za planowanie 

tzw. działań terrorystycznych (władze mogą tak potraktować każdą akcję 

protestacyjną). Mimo podejmowanej, siłowej prewencji, Łukaszenka nadal nie jest 

pewny swej władzy, i mając na uwadze naturę jego reżimu, nigdy już tej pewności 



15.06.2022 | Analiza OSPP 43 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

6 | 

nie odzyska. Możliwe są więc kolejne (nawet nielogiczne) działania wynikające 

z paranoicznej obawy o utratę stanowiska. 

 Białoruski dyktator boi się absolutnej zależności od Rosji, jednak nie może tego 

wykluczyć. Wsparcie finansowe białoruski reżim uzyskuje wyłącznie z Kremla, 

który zaczyna domagać się coraz większej kontroli nad białoruskim przemysłem.  

 Łukaszenka traci monopol na kontakty z Kremlem, gdyż rosyjskie władze zaczęły 

utrzymywać bezpośrednio relacje z łukaszenkowskimi urzędnikami. Najczęściej 

w tym kontekście mówi się o trzech osobach: przewodniczącym Rady 

Bezpieczeństwa Alaksandrze Walfowiczu, dowódcy wojsk wewnętrznych 

Mikałaju Karpiankou oraz przewodniczącej Rady Republiki Natalia Kaczanawej. 

Po ostatnich zmianach konstytucyjnych są to kluczowe osoby na wypadek 

rezygnacji prezydenta.  

 Z Rosji płyną sygnały o możliwym jesiennym referendum na temat statusu 

(przyłączenia) Białorusi. Wówczas Moskwa może zdecydować o odsunięciu 

dyktatora od władzy i zamianie go na inną osobę. Łukaszenka po cichu liczy na 

wygraną Ukrainy w wojnie z Rosją, co pozwoliłoby mu na rozpoczęcie rozmów 

z Zachodem oraz prośbę o „uratowanie od presji Kremla”. Z drugiej strony, nie 

można wykluczyć, że aby zachować władzę, może podjąć prowokacje zbrojne, 

ponownie próbować aktywizować przemyt nielegalnych migrantów lub 

oddziaływać w inny hybrydowy sposób na bezpieczeństwo wschodniej flanki 

NATO.  
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15.06.2022 | Analiza OSPP 43 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

8 | 

Aneks  

 
Alaksandr Walfowicz (biał. Аляксандр Рыгоравіч Вальфовіч), ur. w 1967 roku 

w rosyjskim Kazaniu w rodzinie wojskowego; białoruski dowódca, generał broni, pełnił 

funkcję Szefa Sztabu Generalnego – pierwszego wiceministra obrony Białorusi. Aktualnie 

zajmuje stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Od maja 2021 roku to Rada 

Bezpieczeństwa RB przejmuje rządy w przypadku śmierci lub odsunięcia Łukaszenki od 

władzy. 

Walfowicz ukończył szkołę na Białorusi, studia wojskowe w Moskwie w 1988 roku 

(Moskiewska Wyższa Szkoła Dowodzenia Wojskowego). Dalszą edukację wojskową 

pobierał na Białorusi i w Rosji: w 1998 roku ukończył Akademię Wojskową Republiki 

Białoruś, zaś w 2008 roku Wojskową Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej. W tym samym roku przejął dowodzenie nad 120. Oddzielną 

Gwardyjską Brygadą Zmechanizowaną, następnie został zastępcą dowódcy Zachodniego 

Dowództwa Operacyjnego, szefem sztabu – pierwszym zastępcą dowódcy Północno-

Zachodniego Dowództwa Operacyjnego a następnie w latach 2015–2018 jego dowódcą. 

Stopień wojskowy generała dywizji nadano mu w czerwcu 2012 roku.  

W 2018 roku przeszedł do Sztabu Generalnego, najpierw jako pierwszy zastępca szefa SG, 

a w styczniu 2020 roku Łukaszenka mianował go Szefem Sztabu Generalnego (funkcja ta 

oznacza jednocześnie objęcie stanowiska pierwszego wiceministra obrony Republiki 

Białoruś). Rok później został mianowany na sekretarza Rady Bezpieczeństwa RB. 

Jest objęty sankcjami przez USA, UE, Wielką Brytanię, Kanadę, Nową Zelandię i Japonię. 

 

Mikałaj Karpiankou (biał. Мікалай Мікалаевіч Карпянкоў), ur. w 1968 roku w Mińsku, 

wojskowy, były ochroniarz Łukaszenki, jeden z najgorliwszych jego obrońców. W czasie 

pokojowych protestów w 2020 roku odznaczył się brutalnością podczas ich tłumienia. 

Został objęty sankcjami m.in. przez USA i UE. 

Edukację podstawową odebrał na Białorusi w mińskiej Wojskowej Szkole im. Suworowa. 

Studia ukończył w Rosji w 1989 roku w Uljanowskiej Szkole Pancernej, po czym wrócił na 

Białoruś, gdzie do 1993 roku pełnił służbę w 120. Dywizji Strzelców Samochodowych. 

Następnie przeniósł się do resortu spraw wewnętrznych do nowo powstałej jednostki 

szybkiego reagowania Berkut, na bazie którego w 1994 roku utworzono 

antyterrorystyczną jednostkę specjalną MSW Białorusi Ałmaz. 

W latach 1995–2003 Karpiankou był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa 

Prezydenta (w praktyce Łukaszenki), awansując w 2001 roku na stanowisko starszego 

adiutanta wydziału ochrony osobistej, czyli był jednym z osobistych ochroniarzy 

dyktatora, zwanym potocznie „domownikiem”.  

W międzyczasie w 2002 roku ukończył białoruską Akademię MSW. W latach 2003–2010 

był dowódcą Ałmazu. Już wtedy wyróżnił się okrucieństwem wobec oponentów 
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politycznych Łukaszenki (w 2006 roku doszło do zatrzymania i pobicia kandydata na 

prezydenta Aleksandra Kazulina, w 2010 roku w czasie protestów antyrządowych 

osobiście skatował podczas zatrzymania ówczesnego kandydata na prezydenta 

Władimira Niekłajewa). 

W 2011 roku Karpiankou został przesunięty do innych jednostek MSW, zajmując 

stanowiska naczelnika wydziału ds. walki z ekstremizmem i terroryzmem, departamentu 

kontroli narkotyków i handlu ludźmi (2012–2014), szefa Głównego Zarządu ds. 

Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK, 2014–2020). Za czasów 

Karpiankoua jednostka ta zyskała określenie „torturowni”, gdzie praktykowano na 

masową skalę praktyki „podkładania” podejrzanym dowodów rzeczowych czy 

wymuszano zeznania poprzez tortury. 

Właśnie ta struktura stała się jednym z centrów tłumienia protestów po sfałszowanych 

wyborach w sierpniu 2020 roku. „W nagrodę” Łukaszenka mianował Karpiankoua na 

wiceministra spraw wewnętrznych – dowódcę wojsk MSW. W 2021 roku nadał mu 

stopień generała dywizji (wskazuje się w tym zakresie protekcję starszego syna Wiktara 

Łukaszenki).  

 

Natalia Kaczanawa (biał. Наталля Іванаўна Качанава, panieńskie Талкачова), ur. 1960 

roku w Połocku na Białorusi, urzędniczka państwowa, w ostatnich latach jedna 

z najbardziej bliskich Łukaszence osób w białoruskiej nomenklaturze. 

Szkołę i studia ukończyła na Białorusi (szkołę w Połocku z rozszerzonym językiem 

angielskim oraz Nowopołocki Instytut Politechniczny). Przez wiele lat pracowała 

w zakładzie wodociągów miejskich, zaczynając w 1982 roku od inżyniera 

ds. bezpieczeństwa, kończąc na stanowisku kierownika wydziału gospodarki komunalnej 

w komitecie miejskim Połocka (2002–2007). W 2006 roku ukończyła prezydencką 

Akademię Zarządzania, co pozwoliło jej w 2007 roku zająć stanowisko przewodniczącego 

komitetu miejskiego Nowopołocka, gdzie pracowała do 2014 roku. W tym czasie 

przeprowadzono m.in. największe prace modernizacyjne w miejskiej rafinerii Naftan.  

W latach 2014–2016 roku zajmowała stanowisko wicepremiera ds. polityki socjalnej. 

W 2016 roku Łukaszenka mianował ją szefem swojej Administracji. Pełniła tę funkcję do 

grudnia 2019 roku, kiedy została wybrana na przewodniczącą Rady Republiki 

Zgromadzenia Narodowego Białorusi (jako pierwsza kobieta na tym stanowisku).  

Podczas wydarzeń sierpnia 2020 roku poparła Łukaszenkę, twierdząc wówczas, że 

władze nie popełniły żadnych błędów, a protesty były inspirowane z zagranicy. Były 

pracownik Administracji Prezydenta wskazywał, że w sierpniu 2020 roku to właśnie 

Kaczanawa nalegała na przypisanie Łukaszence 80 proc. głosów na wyborach, podczas 

gdy inni rekomendowali 60 proc. i przyznanie się do przegrania w Mińsku . 

Kaczanawa określała jako fałszywe zeznania osób bitych i gwałconych przez służby 

bezpieczeństwa; twierdziła, że nastroje protestacyjne są najsilniejsze tam, gdzie znajdują 
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się „najbardziej elitarne mieszkania z bardzo wysoką wartością komercyjną” i poparła 

relegowanie studentów z uczelni z powodów politycznych. Mówiła, że kontynuacja 

protestów doprowadzi do wojny domowej, gdyż Łukaszenka nie zrezygnuje z władzy. 

Były minister kultury, który przeszedł do opozycji, Pawał Łatuszka opowiadał 

o Kaczanawej, która wspomina Łukaszenkę co dwie, trzy minuty: „Dzięki niemu”, „tylko 

dlatego, że jest taki wrażliwy”, „tylko dlatego, że jest wizjonerem”, „zadzwonił do mnie”, 

„zdam mu sprawozdanie z wyników naszego spotkania” – stale podkreślając, że ma 

bezpośredni kontakt z Łukaszenką w celu zwiększenia swojego znaczenia .  

W białoruskim segmencie serwisu Telegram wspomina się o Kaczanawej jako osobie 

powiązanej z Władzimirem Siamaszką, wieloletnim wicepremierem Białorusi, obecnie 

ambasadorem w Rosji. 


