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Litewska solidarność wobec protestów na Białorusi  

Na wzór „Bałtyckiej drogi” łączącej Wilno z Talinnem w 1989 roku, 23 sierpnia 

w 31 rocznice tamtych wydarzeń ruszyła „Białoruska Droga Wolności”. Ponad 

50 tys. mieszkańców Litwy stanęło w zaczynającym się na wileńskim Placu 

Archikatedralnym ludzkim łańcuchu, ciągnącym aż do granicy litewsko – 

białoruskiej. W inicjatywie współorganizowanej m.in. przez dziennikarza 

i prezentera Andriusa Tapinasa wzięli udział najważniejsi politycy, byli 

prezydenci, dziennikarze, aktywiści społeczni ale także zwykli mieszkańcy Litwy. 

Wydarzenie to w sposób symboliczny oddaje zaangażowanie litewskiej 

dyplomacji oraz solidarność litewskiego społeczeństwa z protestującymi 

Białorusinami.  

Litewska inicjatywa „Białoruskiego Łańcucha” została z entuzjazmem przyjętą również 

przez inne państwa z Europy Środkowo – Wschodniej. Podobne lecz jednak mniejsze 

wiece poparcia dla białoruskich opozycjonistów miały miejsce w Polsce, Gruzji czy na 

Łotwie. Skala litewskiego ludzkiego łańcucha z Wilna do granicy w Miednikach pokazuje, 

że kwestia wsparcia białoruskiej opozycji jest ważna nie tylko z perspektywy polityki 

zagranicznej rządu, ale także porusza zwykłych Litwinów. 

Charakterystyka relacji białorusko - litewskich 

Kwestia sytuacji na Białorusi, a także stosunków litewsko – białoruskich jest elementem 

szerszej trwającej od dłuższego czasu dyskusji publicznej na Litwie. Już w trakcie 

zeszłorocznych wyborów prezydenckich kwestia stosunków z wschodnim sąsiadem była 

jednym tematów kampanii wyborczych obu najważniejszych kandydatów. Dla Litwy, 

która oficjalnie przez niemal ostania dekadę nie utrzymywała stosunków politycznych 

z Białorusią1, ta jest ważnym partnerem ekonomicznym, z drugiej strony źródłem 

wyzwań dla bezpieczeństwa2. Głównym tematem wypełniającym złożony „brak relacji” 

litewsko -białoruskich stała się w ostatnich latach kwestia białoruskiej elektrowni 

atomowej w Ostrowcu.  

Pomimo tego oba państwa utrzymują intensywne stosunki ekonomiczne. Białoruś dla 

Litwy jest 7 co do wielkości partnerem handlowym. Ważniejszym czynnikiem jest jednak 

strategiczne partnerstwo kilku sektorów litewskiej gospodarki3. Są nimi głównie 

logistyka oraz część rolnictwa. Litewskie Koleje Państwowe oraz port w Kłajpedzie, 

świadczą usługi transportowe dla białoruskich przedsiębiorstw, eksportujących swoje 

produkty ( np. kombinatu soli potasowych z Saligorska). Na Białorusi również działa 

około kilkuset litewskich firm. Największe nich to spółki związane z rolnictwem („Kauno 

Grudai”) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką drewna i produkcją mebli4.  

Od kilku lat również rośnie migracja z Białorusi na Litwę oraz turystyka w tym turystyka 

zakupowa. Ruch migracyjny intensywnie wzrósł po 2015 roku. W 2018 roku według 

danych departamentu migracji na Litwę przybyło około trzech tys. Białorusinów zaś 

w ubiegłym roku aż sześć tys. Obecnie zaś według danych departamentu migracji 
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w litewskim MSW zezwolenie na pobyt stały na Litwie posiada około 21 tys. obywateli 

białoruskich. Większość z nich (oficjalnie) to przypadki migracji o charakterze innym niż 

poszukiwanie azylu politycznego. W ciągu ostatniej dekady Litwa udzieliła azylu jedynie 

55 osobom z Białorusi. W tym również ważną kwestią dla części Białorusinów jest 

symboliczna rola Wilna. Te na przestrzeni dziejów, ale również w ostatnich latach można 

nazwać czymś na kształt „białoruskiego Piemontu”. Kilka lat temu do stolicy Litwy 

przeniesiono jeden z białoruskich niezależnych uniwersytetów. Jesienią 2019 roku 

w trakcie uroczystego pochówku powstańców styczniowych Wilno stało się miejscem 

masowego białoruskiego protestu przeciwko Łukaszence5.  

Relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz historyczna bliskość Litwy i Białorusi 

(wspólne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego) są czynnikami, które powodują, 

że tematyka białoruska w ostatnich czasach jest żywym elementem życia społeczno 

– politycznego na Litwie bardziej niż w Polsce.  

Między innymi właśnie z tych powodów litewskie media, społeczeństwo obywatelskie 

oraz politycy od pierwszych dni białoruskich protestów intensywnie solidaryzują się 

z białoruską opozycją. Nie odgrywają tu większej roli wewnętrzne podziały polityczne 

w litewskim społeczeństwie. Przykładem może być to, że w antyłukaszenkowskich 

mityngach organizowanych przez Białorusinów w Wilnie uczestniczyli czynnie politycy 

związani z konserwatywną opozycją, jak i reprezentanci koalicji rządowej.  

Aktywność litewskiej dyplomacji wobec białoruskich protestów 

Silne zaangażowanie na forum międzynarodowym jest głównym narzędziem litewskiej 

polityki wobec protestów na Białorusi. Litewska dyplomacja od pierwszych godzin 

po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich oraz rozpoczęcia masowych protestów 

na ulicach Mińska jest współinicjatorem regionalnych stanowisk poparcia dla białoruskiej 

opozycji. Jeszcze 9 sierpnia litewski prezydent Gitanas Nausėda i Polski Andrzej Duda 

wydali wspólne oświadczenie, z apelem do władz Białorusi o powtrzymanie się 

od przemocy. W kolejnych dniach litewska dyplomacja byłą współinicjatorem stanowisk 

Trójkąta Lubelskiego, Nordycko – Bałtyckiej Ósemki6.  

Spośród państw UE to właśnie Litwa przyjęła jako jedyna tak krytyczne stanowisko 

wobec władz na Białorusi. Najważniejszym ruchem tuż po wybuchu masowych protestów 

litewskiej dyplomacji było ogłoszenie przez prezydenta Nausėde (wraz z prezydentem 

Dudą) trzypunktowego stanowiska skierowanego do białoruskich władz. Postulował on 

by władze zaprzestały przemocy wobec swoich obywateli; zwolnienie wszystkich 

zatrzymanych protestujących; rozpoczęcie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. 

Następnie 17 sierpnia odrzuconego przez stronę białoruską.  

Kolejnym znaczącym ruchem litewskiego MSZ (następnie wspartym przez Łotwę 

i Estonię7) było ogłoszenie sankcji polityczno-personalnych wobec białoruskiego 

reżimu8. Litewska dyplomacja ogłosiła 20 sierpnia listę 32 reprezentantów białoruskiej 

elity rządzącej zyskujących status persona non grata. Następnie MSZ rozszerzył listę 

sankcjonowanych osób do 118, ta obecnie czeka na akceptacji z strony litewskiego MSW9. 
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Oficjalnie litewski szef MSZ podkreślił, że wśród osób będących na „czarnej liście” 

znajduje się również prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. 

Litewski MSZ prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem masowych protestów po 

9 sierpnia utrzymywał kontakty z częścią białoruskiej opozycji związanej z Swiatłaną 

Cichanouską10. Szóstego sierpnia białoruskie siły porządkowe zatrzymały Mariję Moroz 

ze sztabu Cichanouskiej przy wejściu do litewskiej ambasady w Mińsku. Zatrzymana 

została przesłuchana. Według wersji podanej przez litewski MSZ Moroz przyszła ubiegać 

się o litewską wizę11. Można również zakładać, że dzieci Cichanouskich, trafiły na Litwę12. 

Jeszcze w lipcu w mediach dostępna była informacja o tym, że dzieci zostały ewakuowane 

z Białorusi do jednego z państw UE13, zaś po przyjeździe kandydatki na Litwę oficjalnie 

potwierdzono obecność dzieci w Wilnie.  

Wsparcie dla białoruskiej opozycji  

Udzielenie azylupolitycznego na Litwie m.in. Swiatłanie Cichanouskiej (formalno prawnie 

Cichanouska jest jedynie posiadaczem litewskiej wizy) jest jednym z wielu moralnych, 

symbolicznych ale i praktycznych zabiegów mających na celu wsparcie białoruskiej 

opozycji. Do najważniejszych z nich należy udzielenie byłej kandydatce na prezydenta 

wsparcia politycznego przez litewski rząd. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem przyjętym 

18 sierpnia przez Sejmas Litwa nie uznaje wyników wyborów prezydenckich na Białorusi 

oraz potępia fałszerstwa wyborcze. Litewski parlament nie traktuje Łukaszenki jako 

legalnej głowy państwa, zaś szef litewskiego MSZ w oficjalnych wypowiedziach używa 

wobec białoruskiego dyktatora określenia „były prezydent”14.  

O intensywnej aktywności litewskiej ambasady Mińsku jeszcze przed wyborami 

prezydenckimi świadczy historia dwóch realizatorów dźwięku – Uładzisławie 

Sakałouskim i Kiryle Gałanau, którzy w trakcie jednego z pro-łukaszenkowskich mitingów 

zagrali kultowy utwór sowieckiej grupy rockowej Kino „My żdiom pieriemien!” 

(„Czekamy na zmiany!”). Tuż po tym wydarzeniu Ambasada Litwy w Wilnie zwróciła 

do nich z ofertą pomocy. Po odbyciu 10 dniowej kary Sakałouski i Gałanau uzyskali 

litewskie wizy i od 22 sierpnia znajdują się na Litwie15.  

Politycznie i moralnie protesty na Białorusi wspiera także litewskie społeczeństwo 

obywatelskie. W 31 rocznicę „Bałtyckiej Drogi” z inicjatywy litewskiego prezentera 

telewizyjnego – Andriusa Tapinasa uruchomiono wielką akcje solidarności z Białorusią. 

Ponad 50 tys. Litwinów stanęło w ludzkim łańcuchu ciągnącym się z centrum Wilna 

do zamku w przygranicznych Miednikach. W wydarzeniu tym uczestniczyli politycy 

z niemal wszystkich formacji partyjnych, byli prezydenci w tym 94 letni Valdas Adamkus, 

dziennikarze największych litewskich wydawnictw.  

Wraz z „Drogą Wolności” między Wilnem, a Miednikami zorganizowana została także 

społeczne zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom represji ze strony białoruskich 

władz16. Największej z nich organizowanej pod nazwa „Freedom first. Go, Belarus”, udało 

się zebrać ponad 200 tys. euro.  
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W społeczną akcje wsparcia Białorusinów włączyły się także litewskie uniwersytety. 

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Rimvydas Petrauskas ustanowił „Stypendia 

Wielkiego Księstwa Litewskiego” dla młodych Białorusinów chcących zgłębiać 

zagadnienia wspólnej przeszłości Litwy i Białorusi. Stypendyści nie poniosą kosztów 

nauki oraz na pierwszym roku otrzymywać będą stypendium w wysokości 200 euro17.  

We wsparcie protestujących zaangażował się również litewski rząd. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych ogłosiło uruchomienie „korytarza/wyjątku humanitarnego” 

dla Białorusinów. Strona litewska nie tylko ułatwiła przekraczanie granicy litewsko 

białoruskiej ale także ma zapewnić zakwaterowanie, ochronę i środki bezpieczeństwa 

związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa18. 

Śmigłowce Mi- 24 przeciw solidarności Litwinów 

Aktywność litewskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej, oraz solidarność 

litewskiego społeczeństwa spotykają się z reakcją władz białoruskich i rosyjskich. 

Łukaszenka tradycyjnie odpowiedzialnością za protesty na Białorusi obarcza w głównej 

mierze Polskę i Litwę. Pogląd ten oficjalnie podziela rosyjskie MSZ. Jego rzeczniczka Maria 

Zacharowa w oficjalnym stanowisku podkreśliła, że pod pozorami solidarności i wsparcia 

dla opozycji to Litwa destabilizuje sytuację na Białorusi19.  

Poza ostrą retoryką Białoruś wobec swoich zachodnich sąsiadów stosuje także 

prowokacje polityczne przy użyciu sił zbrojnych. Jedną z nich jest zwiększenie obecności 

militarnej na granicy z Polską i Litwą. Do niebezpiecznego incydentu z wykorzystaniem 

białoruskich sił powietrznych doszło 23 sierpnia w trakcie ‘Drogi/Łańcucha Wolności” 

w okolicach Miednik. O 18:50 tuż przed inauguracją wydarzenia granice litewską 

przekroczył białoruski śmigłowiec Mi – 2420. Jego celem była „neutralizacja” jednego 

z zbliżających się do granicy baloników z przypiętą biało-czerwono-białą białoruską 

symboliką niepodległościową. W tym samym czasie w pasie przygranicznym znajdowała 

się znaczna część litewskiej elity politycznej.  

Aleksander Łukaszenka 28 sierpnia zapowiedział nałożenie sankcji ekonomicznych 

wobec Litwy. Białoruskie władze mają zrezygnować z tranzytu własnych towarów przez 

litewski port w Kłajpedzie oraz ograniczy tranzyt zachodnich towarów przez swoje 

terytorium. Możliwe straty z powodu białoruskich sankcji nie uderzą w litewską 

gospodarkę. Według litewskiego ministra gospodarki i innowacji Rimantasa Sinkevičiusa, 

nie tylko Łukaszenka ukarze się sam ale też białoruskie firmy korzystające z usług 

litewskiego portu21. 

Na prowokacje ze strony Białorusi jak i Rosji litewski rząd reaguje zachowując 

dyplomatyczną ostrożność. Incydent graniczny z wykorzystaniem białoruskiego 

lotnictwa zakończył się wręczeniem białoruskiemu ambasadorowi na Litwie noty 

dyplomatycznej. Na insynuacje dotyczące udziału Litwy w destabilizacji sytuacji 

na Białorusi litewski MSZ odpowiedział stanowczo je odrzucając22. Również litewski MON 

zareagował na zwiększenie obecności wojskowej w sposób stonowany. Z jednej strony 

zaznaczono wagę białoruskich ćwiczeń na pograniczu, z drugiej, podkreślając zaś, że nie 
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niosą one bezpośredniego zagrożenia militarnego. Mają zaś, w opinii litewskiego MON, 

wymiar propagandowy skierowany do społeczeństwa białoruskiego23. 

Wnioski 

 Litewska dyplomacja prowadzi politykę niewspółmierną do swojego rozmiaru 

oraz potencjału. Opiera się ona na dwóch filarach: solidarności z białoruskimi 

protestami oraz podnoszeniu tematu Białorusi na forum międzynarodowym. 

Jej celem jest wysyłanie do państw zachodnich jasnego komunikatu – przemoc 

wobec własnego społeczeństwa nie może być tolerowana, a odpowiedzialni za nią 

muszą ponieść konsekwencje. Przypomina ona częściowo działania 

dyplomatyczne prowadzone przez duet Linkevičius i Grybauskaitė po rosyjskiej 

agresji na Ukrainę w 2014 roku. Postulowali oni wtedy uznanie Rosji 

za najpoważniejsze zagrożenie dla zachodu. Oddziaływali na euroatlantycką 

opinie publiczną, a przez z nią na polityków. (Głośne były wówczas m.in. słowa 

Grybauskaitė o Rosji jako państwie terrorystycznym.)  

 Ważnym elementem litewskiej polityki podnoszenia kwestii Białorusi na arenie 

międzynarodowej jest stopniowe poszerzanie forum dyskusji. Początkowo 

litewskie apele i stanowiska miały charakter regionalny. Polsko - litewski, polsko 

– bałtycki, bałtycko-nordycki. W kolejnych krokach Litewska dyplomacja 

we współpracy z partnerami regionalnymi starała się nagłaśniać kwestie 

białoruską na poziomie europejskim, docelowo mając ambicje poruszenia 

problemu protestów na Białorusi na forum OBWE24.  

 Poza moralnymi aspektami poparcia dla białoruskiej opozycji, dla litewskiej 

dyplomacji ewentualne nowe przyszłe otwarcie z „nie-łukaszenkowską” 

Białorusią mogłoby być ważnym sukcesem politycznym. Szczególnie, że białoruski 

reżim po próbach resetu z strony litewskiej w pierwszej kadencji prezydenckiej 

Grybauskaitė nie był zainteresowany realnymi partnerskimi relacjami. Strona 

litewska może mieć nadzieję, że nowa „nie-łukaszenkowska” władza w przyszłości 

będzie chciała dyskutować z Litwą o problemach i wyzwaniach w stosunkach 

bilateralnych np. kwestiach bezpieczeństwa dotyczących elektrowni atomowej 

w Ostrowcu.  

 Ważnym elementem litewskiej polityki wobec protestów na Białorusi 

jest aktywność placówki dyplomatycznej w Mińsku. Ta intensywnie obserwuje 

procesy polityczne zachodzące na mińskiej ulicy oraz na ile to możliwe w ramach 

prawa międzynarodowego stara się je wspierać. Szczątkowe informacje dostępne 

w litewskiej prasie wskazują, że ambasada Litwy utrzymywała od wczesnego 

etapu protestów kontakty ze sztabem Swiatłany Cichanouskiej. Prawdopodobnie 

też pomaga niektórym protestującym poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa, 

umożliwiając wyjazd z kraju. Przykładem takich działań jest wsparcie 

dla Uładzisłaua Sakałouskiego i Kiryła Gałanaua.  
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 Kwestią obecnej polityki białoruskiej Litwy jest też prawdopodobnie długotrwałe 

budowanie wizerunku litewskiej dyplomacji oraz „marki państwa” (ang. Nation 

Brand). Globalna prasa zauważyła ambitną politykę litewską, a także szeroko 

opisywała litewską „Drogę Wolności” z Wilna do Miednik. Budowanie wizerunku 

za pomocą głośnej PR’owo polityki zagranicznej może też wpłynąć na postrzegania 

Litwy oraz Litwinów wśród Białorusinów jako państwa i społeczeństwa 

nastawionego pro-białorusko.  

 Charakterystycznym elementem litewskiego poparcia dla zmian na Białorusi jest 

to, że pomimo polaryzacji i sporów wewnętrznych jest ono ponad partyjne. Wśród 

litewskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz polityków panuje konsensus 

dotyczący wsparcia białoruskich wysiłków na rzecz zmian. Poza marginalnymi 

grupami nacjonalistów, i polityków związanych z polską i rosyjską mniejszością 

narodową nikt nie kontestuję potrzeby wsparcia protestów na Białorusi.  

 

1 Dopiero w marcu tego roku prezydent Litwy odbył oficjalną rozmowę telefoniczną Aleksandrem 
Łukaszenką. The President‘s Communication Group, The President discussed the Eastern Partnership and 
joint efforts in fighting COVID-19 with the President of Belarus, Strona kancelarii Prezydenta Litwy, 
23.04.2020; https://www.lrp.lt/en/media-center/news/33998 [dostęp: 26.08.2020]. 
2 Białoruś wraz z Rosją i Chinami jest wymieniana w corocznych raportach litewskich służb jako jedno z 
głównych zagrożeń dla Litwy.  
3 Ekonomistai: Lietuvai neramumai Baltarusijoje kelia rizikų, 15min.lt, 13.08.2020; 
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ekonomistai-lietuvai-neramumai-baltarusijoje-kelia-
riziku-662-1360644[dostęp: 26.08.2020]. 
4 Jonas Deveikis, Lietuvos verslas serga už baltarusius, bet situaciją stebi su nerimu: kiek mūsų ekonomikai 
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