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Białoruskie społeczeństwo i opozycja wobec wojny 
na Ukrainie  

W przeciwieństwie do reżimu Alaksandra Łukaszenki, który wsparł Kreml 

w agresji na Ukrainę, białoruskie społeczeństwo wypowiedziało się przeciwko 

wojnie. Wizja przyłączenia białoruskiej armii do natarcia okazała się bardzo 

niepopularna. Opozycja oraz diaspora w Europie przystąpiły do aktywnych 

działań wspierających Ukrainę. Z czasem na Ukrainie powstały także białoruskie 

formacje walczące przeciwko Rosji. Uczestnicy tych jednostek deklarują, że chcą 

w przyszłości wyzwolić Białoruś spod dyktatury Łukaszenki, co wzbudza 

niepokój reżimu w Mińsku. 

Alaksandr Łukaszenka po sfałszowanych w sierpniu 2020 roku wyborach prezydenckich 

prowadzi agresywną politykę wobec krajów sąsiednich. Białoruski dyktator obwiniał 

niejednokrotnie Polskę i Litwę o próbę destabilizacji sytuacji w kraju i odsunięcia go od 

władzy. Ukrainę wielokrotnie oskarżał o przerzucanie broni i bojowników na Białoruś, 

a także groził, że udzieli odpowiedzi z wykorzystaniem „wszelkich środków”.  

Od 24 lutego br. w oczach społeczności światowej Łukaszenka pełni funkcję marionetki 

Kremla. Białoruski dyktator pozwolił rosyjskim wojskom stacjonować na Białorusi, 

uzupełniać zapasy, uzyskiwać opiekę medyczną oraz prowadzić natarcie na Kijów. 

Białoruskie dowództwo wojskowe rozpoczęło z kolei koncentrację jednostek białoruskiej 

armii na granicy z Ukrainą. Spodziewano się, że siły zbrojne Białorusi wkroczą do walk 

i wesprą Rosjan. Eksperci prognozowali, że jednostki uderzą z obwodu brzeskiego i będą 

dążyć do odcięcia Ukrainy od pomocy z Zachodu. Wielokrotnie niezależne media 

podawały daty oczekiwanego natarcia1. Wydaje się jednak, że białoruski dyktator, gdy 

okazało się, że Rosja nie jest w stanie szybko podbić Ukrainy, zaczął kluczyć i dystansować 

się od działań Moskwy. Kilkakrotnie deklarował, że to nie on zaczął wojnę, a ostrzał 

z Białorusi nazywał działaniami prewencyjnymi. Mówił też o presji ze strony Kremla oraz 

zaangażował się w organizację rozmów pokojowych2. 

Władze w Kijowie od początku konfliktu starały się przekonać Mińsk, aby nie 

przystępował do wojny po stronie Rosji. Kilka dni po rosyjskim ataku na Ukrainę, 

z inicjatywy Łukaszenki odbyła się rozmowa telefoniczna z ukraińskim prezydentem 

Wołodymyrem Zełenskim. Wiadomo, że białoruski dyktator skarżył się ukraińskiemu 

przywódcy na presję Moskwy. W odpowiedzi Zełenski ostrzegł, że jeśli wojska białoruskie 

wejdą na Ukrainę, to będzie to miało negatywne konsekwencje dla reżimu Łukaszenki. 

Po miesiącu walk, Zełenski zapytany 27 marca br. w trakcie wywiadu dla rosyjskich 

niezależnych mediów o dopuszczalność prowadzenia negocjacji pokojowych na 

terytorium Białorusi, stwierdził, że jeśli „możemy zakończyć wojnę, a Łukaszenka dzięki 

temu poczuje się znowu gospodarzem w swoim domu, to na Boga – mnie jest wszystko 

jedno. To wybór Białorusinów, a już na pewno nie nasz”3. Wypowiedź ukraińskiego 

prezydenta wywołała ostrą reakcję przebywającej na emigracji białoruskiej opozycji. 

Wielu dziennikarzy oraz ekspertów stwierdziło, że Zełenski nie rozumie sytuacji na 
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Białorusi. Opozycjoniści twierdzili, że uderzeń rakietowych i inwazji z terytorium 

Białorusi można było uniknąć, gdyby w 2020 roku Ukraina zamiast kontynuować relacje 

z Łukaszenką, poparła siły demokratyczne4. Szybko jednak Białorusini na emigracji 

uznali, że nie jest to dobry moment na spory z Ukrainą. Białoruskie środowiska 

demokratyczne ogłosiły, że skupią się na pomocy Kijowowi. Uznano, że klęska Putina 

może wywołać zawirowania w rosyjskiej polityce podobne do tych z początku lat 90. 

W takim scenariuszu białoruska opozycja upatruje szansy na zmianę reżimu oraz 

uwolnienie się od wpływów Moskwy5. 

Białoruskie wsparcie dla Ukrainy 
Od początku konfliktu białoruskie społeczeństwo opowiada się przeciwko wojnie na 

Ukrainie. Do aktywnych działań antywojennych doszło zarówno na terenie Białorusi, jak 

i wśród diaspory. Pod koniec lutego br. w 15 miastach na Białorusi odbyły się wiece 

i protesty przeciwko wojnie. Wzięło w nich udział około 70 tys. osób, ponad tysiąc zostało 

zatrzymanych. Najważniejszą rolę w akcjach odgrywały kobiety zorganizowane w ramach 

inicjatywy „Związek matek” (ros. Сoюз матерей)6. Ich głównym celem pozostaje 

niedopuszczenie do wysłania białoruskich żołnierzy do walki z Ukraińcami. Działania te 

polegały głównie na wywieraniu presji na kierownictwo wojskowych komend uzupełnień 

poprzez żądanie od nich informacji o lokalizacji poborowych. 

Inną formą sprzeciwu Białorusinów wobec wojny stało się wysyłanie informacji 

o ruchach rosyjskich wojsk na Białorusi na anonimowy chat7 @stop_russian_war_bot 

w komunikatorze Telegram. Białorusini dokumentowali aktywność rosyjskiego sprzętu 

wojskowego oraz wszelkie znajdujące się na nim znaki identyfikacyjne w celu późniejszej 

identyfikacji oraz ukarania agresorów. Masowy charakter tego zjawiska wywołał reakcję 

władz białoruskich, szczególnie w Homlu przy granicy z Ukrainą, gdzie doszło do 

zatrzymania kilkunastu osób8.  

Szeroki zakres na Białorusi nabrał ruch blokowania pociągów wojskowych. Inicjatorami 

tych działań było zjednoczenie byłych funkcjonariuszy resortów siłowych ByPol 

w Warszawie oraz inicjatywa Cyber-partyzantów, która odpowiada za hakowanie 

serwerów białoruskiej milicji, ministerstwa obrony oraz administracji prezydenta. 

Wykonawcami byli białoruscy aktywiści, którzy kontaktowali się z organizatorami 

blokady poprzez anonimowy czat w Telegramie. W opinii zachodnich ekspertów, 

dywersje kolejowe na Białorusi mogły odegrać istotną rolę, wywołując logistyczny chaos 

na początku inwazji, co przyczyniło się do problemów z zaopatrzeniem rosyjskich 

jednostek na froncie w żywność, paliwo i amunicję9. Białoruskie resorty siłowe podjęły 

działania w celu zapobieżenia dywersji. Tylko w marcu br. zatrzymano kilkanaście osób 

pod zarzutem zakłócenia rozkładu jazdy rosyjskich pociągów wojskowych oraz 

fizycznego uszkodzenia białoruskiej infrastruktury kolejowej10. 

Z kolei białoruska diaspora oraz część opozycji skupiła się na prowadzeniu działań 

informacyjnych, zbieraniu i przekazywaniu pomocy dla walczącej Ukrainy oraz 

rekrutowaniu i wyposażeniu ochotników gotowych przyłączyć się do walki zbrojnej 

przeciwko armii rosyjskiej. 
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Jednym z centrów pomocy jest Biuro Swiatłany Cichanouskiej w Wilnie, które 

zainicjowało powstanie Ruchu Antywojennego, skupiającego zarówno osoby prywatne, 

jak i organizacje czy inicjatywy społeczne. Cichanouska ogłosiła, że zgodnie z konstytucją 

białoruską działania uczestników Ruchu będą traktowane jako realizacja prawa 

obywateli do obrony niepodległości kraju11. 

W ramach tego ruchu inicjatywa „Uczciwi ludzie” wydaje ulotki oraz materiały 

pomocnicze, np. „Jak przekonać bliskich, którzy wierzą w propagandę?”. Nawiązano 

współpracę z Google w zakresie blokowania białoruskich kanałów rządowych, które 

podżegają do nienawiści wobec Ukraińców i zajmują się dezinformacją na temat wojny na 

Ukrainie. W Europie zainicjowano kampanię informacyjną #BiałoruśZUkrainą, której 

celem jest przeciwdziałanie wizerunkowi zwykłych Białorusinów jako agresorów. 

Przedstawiciele białoruskiej diaspory odbyli wizytę w Kijowie w celu przekazania sprzętu 

ochotniczemu Batalionowi im. Konstantego Kalinowskiego. Szef Gabinetu 

Reprezentantów Cichanouskiej Waleryj Kawaleuski powiedział, że biuro skupia się także 

na zbieraniu pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy oraz osób pozostających 

w strefie działań wojennych12. 

Jeszcze jednym ośrodkiem gromadzenia pomocy dla Ukrainy stała się inicjatywa BySol 

z Litwy, czyli Białoruska Solidarność. Zespół ten, do rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę, zajmował się zbieraniem pomocy dla ofiar represji politycznych na Białorusi 

oraz wydostawaniem z Białorusi osób zagrożonych prześladowaniami. W tej chwili BySol 

kupuje sprzęt medyczny, leki oraz karetki pogotowia, które wysyła na front przez polsko-

ukraińską granicę. 

Z kolei Fundacja Solidarności Medycznej prowadzi rekrutację białoruskich lekarzy na 

front ukraiński oraz zajmuje się dostawami leków z Polski na Ukrainę we współpracy 

z Muzeum Auschwitz. 

Białoruskie jednostki ochotnicze na froncie ukraińskim 

Pierwsze informacje o udziale Białorusinów w walkach po stronie Ukrainy pojawiły się 

na początku marca br. Kilka uzbrojonych osób ubranych w mundury wojskowe, którzy 

przedstawili się jako białoruska kompania ochotników na Ukrainie13, 5 marca br. 

opublikowała odezwę na Telegramie, w której zaproszono chętnych do przyłączenia się. 

W internecie zaczęła krążyć informacja także o istnieniu białoruskiej grupy w Odessie 

w strukturach sił obrony terytorialnej oraz grupy „Czarny kot” w Kijowie14 odwołującej 

się nazwą do tradycji oporu zbrojnego wobec władzy sowieckiej. 

Najliczniejszą jednostkę białoruską powołaną po 24 lutego br. stanowi batalion 

im. Konstantego Kalinouskiego. Wszedł on w skład sił zbrojnych Ukrainy 25 marca br. 

Część jego członków walczyła wcześniej w ramach obrony terytorialnej Kijowa i pułku 

Azow podlegającego Gwardii Narodowej. Według zastępcy dowódcy batalionu Wadyma 

Kabanczuka liczebność jednostki zbliżona jest do ukraińskiego batalionu (około 450-500 

żołnierzy), ponadto wpłynęło jeszcze kilka tysięcy zgłoszeń15. Wiadomo, że w składzie 

jednostki są Białorusini z grupy taktycznej „Białoruś”, która istniała w latach 2014–2015 
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oraz brała udział w walkach na Donbasie, jak również członkowie organizacji Małady 

Front, dawnego skrzydła młodzieżowego Białoruskiego Frontu Ludowego z lat 1996–

2000.  

Za rekrutację ochotników do batalionu odpowiada Warszawskie Centrum Mobilizacji 

(biał. Варшаўскi Мабілізацыйны Цэнтр) utworzone we współpracy z Białoruskim 

Domem w Warszawie pod kierownictwem Pauła Kuchto, byłego ochotnika z czasów 

pierwszej wojny na Donbasie.  

Batalion brał udział w walkach w podkijowskich miejscowościach Bucza oraz Irpień, 

o czym świadczą dane o rannych i poległych tam żołnierzach jednostki (dowódca 

batalionu Alaksiej Skobla oraz żołnierz Zmicier Apanasowicz16). Oprócz obrony Ukrainy 

przedstawiciele batalionu stawiają sobie za cel przygotowanie kadr dla przyszłych sił 

zbrojnych, które wyzwolą Białoruś spod dyktatury Łukaszenki17. 

Pod koniec marca pojawiła się informacja o utworzeniu kolejnej białoruskiej jednostki 

w ramach sił zbrojnych Ukrainy – pułku Pahonia w ramach legii cudzoziemskiej Sił 

Obrony Terytorialnej Ukrainy. Z inicjatywą utworzenia pułku wystąpił były miński 

biznesmen i restaurator Wadim Prakopieu, który latem 2020 roku wyjechał z Białorusi, 

a obecnie głośno krytykuje Łukaszenkę. Prakopieu ogłosił, że pułk będzie dużą jednostką, 

alternatywą dla łukaszenkowskiej armii Białorusi. Restaurator skrytykował batalion im. 

Kalinouskiego, zarzucając jednostce, że zamiast współpracować, chce zachować swoją 

odrębność i nie uznaje jakichkolwiek innych formacji białoruskich18. Na koniec kwietnia 

br. podano, że utworzono już dowództwo i sztab pułku oraz zespół doświadczonych 

instruktorów. Pułk ogłosił, że poszukuje 300 wolontariuszy gotowych do walki zbrojnej. 

Kompletowanie grup i wyjazd na Ukrainę ma odbywać się z Warszawy19. 

W pierwszych dniach kwietnia w serwisie Telegram pojawiła się informacja o powołaniu 

jeszcze jednej jednostki: Brygady im. Tadeusza Kościuszki. Jednak dość szybko niezależne 

białoruskie media podały, że utworzenie brygady może być prowokacją resortów 

siłowych Łukaszenki. Zwrócono uwagę na kilka faktów, m.in. ostrą i brutalną krytykę 

innych Białorusinów walczących na Ukrainie20, zapełnioną botami subskrypcje kanału, 

opublikowany na nim film, na którym widoczne umundurowanie ochotników nie 

przypomina używanego przez siły zbrojne Ukrainy, a bardziej to noszone przez siły 

bezpieczeństwa Łukaszenki. Co więcej, kontakt z brygadą możliwy był tylko do godziny 

18, do której pracują m.in. służby mundurowe21. Dziennikarze próbowali zapisać się do 

brygady, lecz otrzymali zadanie weryfikacyjne, które mogło służyć raczej 

zidentyfikowaniu i aresztowaniu osób chętnych walczyć przeciwko Rosji na Ukrainie22. 

Wkrótce też aktywność medialna brygady ustała. Kilka dni po wspomnianym incydencie 

rządowa telewizja ANT opublikowała reportaż o Białorusinach walczących na Ukrainie, 

podając listę 75 nazwisk i ogłaszając, że przeciwko nim wszczęto postępowanie o udział 

w walce zbrojnej w państwach trzecich23. 
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Wnioski 
 Białoruski dyktator, będący w izolacji międzynarodowej w wyniku sfałszowanych 

wyborów prezydenckich i prześladowania opozycji, był jednym z polityków, 

którzy zachęcali Putina do eskalacji konfliktu z Zachodem i Ukrainą. Po 

rozpoczęciu inwazji okazał rosyjskiej armii szerokie wsparcie w prowadzeniu 

natarcia na kierunku północnym. Nie doszło jednak dotychczas do bezpośredniego 

zaangażowania białoruskich sił zbrojnych w walkach na Ukrainie. Z jednej strony 

wynika to z próby dystansowania się Łukaszenki w obliczu fiaska planu szybkiego 

zajęcia Ukrainy przez Rosję. Z drugiej zaś, z niechęci białoruskiego społeczeństwa 

do takiego zaangażowania wojskowego Białorusi.  

 Białoruskie społeczeństwo, szczególnie opozycja oraz diaspora, stanęły po stronie 

Ukrainy w konflikcie z Rosją. Podejmowane przez Białorusinów działania 

skierowane są przede wszystkim na rzecz wsparcia ukraińskiej armii 

i społeczeństwa w czasie wojny.  

 Białoruskie środowiska demokratyczne ogłosiły, że upatrują szansę dla kraju na 

zmianę reżimu oraz uwolnienie się od wpływów Moskwy w klęsce Putina na 

Ukrainie. Liczą, że przegrana wojskowa może wywołać większe zawirowania 

w rosyjskiej polityce podobne do tych z początku lat 90. Z kolei w niesieniu pomocy 

ukraińskiej armii oraz społeczeństwu opozycja widzi okazję na zrehabilitowanie 

się Białorusi wobec działań Łukaszenki, który wsparł rosyjską agresję. 

 Część Białorusinów zdecydowała się podjąć walkę zbrojną na Ukrainie, tworząc 

białoruskie formacje ochotnicze, które dołączyły do sił zbrojnych Ukrainy. W tej 

chwili aktywnie walczy jeden batalion, trwa rekrutacja do drugiej formacji 

ochotniczej. 

 Reżim Łukaszenki podjął działania wymierzone w przeciwdziałanie oporowi 

białoruskiego społeczeństwa i aktywistów wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

Doszło do aresztowań osób zaangażowanych w sabotowanie funkcjonowania 

transportu kolejowego, co powodowało problemy z logistyką rosyjskiej amii. 

Łukaszenkę niepokoi fakt, że na Ukrainie tworzą się białoruskie formacje 

wojskowe, które otwarcie mówią o potrzebie wyzwolenia Białorusi spod władzy 

dyktatora. Wiele wskazuje na to, że służby białoruskie zainicjowały stworzenie 

formacji ochotniczej w celu zidentyfikowania osób gotowych przyłączyć się do 

walki na Ukrainie. 

 

1 Отправят ли белорусских солдат воевать против Украины?, Deutsche Welle, 02.03.2022; 
https://www.dw.com/ru/otpraviat-li-belorusskih-soldat-vojevat-protiv-ukrainy/a-60976165 [dostęp: 
22.04.2022]. 
2 Białoruski reżym zorganizował dwie początkowe rundy rozmów pokojowych między Kijowem a Moskwą 
w dniach 28 lutego i 3 marca br., w Wilczy na granicy białorusko-ukraińskiej, oraz w Wiskulach na granicy 
polsko-białoruskiej. Później rozmowy, z inicjatywy strony ukraińskiej, przeniesiono do Turcji. 
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3 Sasza Ramanava, Комментарий: Нельзя дать Лукашенко чувствовать себя хозяином, Deutsche Welle, 
29.03.2022; https://www.dw.com/ru/nelzja-dat-lukashenko-chuvstvovat-sebja-hozjainom/a-61291438 
[dostęp: 22.04.2022]. 
4 От возмущения до понимания. Как белорусы отреагировали на слова Владимира Зеленского 
о Лукашенко, Belsat, 28.03.2022; https://belsat.eu/ru/news/28-03-2022-ot-vozmushheniya-do-
ponimaniya-kak-belorusy-otreagirovali-na-slova-vladimira-zelenskogo-o-lukashenko/ [dostęp: 
22.04.2022]. 
5 Ihar Tyszkiewicz, Цяпер для землякоў, якія раптам дружна пакрыўдзіліся на Зяленскага, 28.03.2022, 
Facebook; https://www.facebook.com/Ihar.Tyshkevich/posts/5119314468176097 [dostęp: 22.04.2022]. 
6 Союз матерей; https://t.me/souzmaterey [dostęp: 24.04.2022]. 
7 Anonimowy czat w serwisie Telegram jest to specjalnie utworzony przez autorów znanych kanałów 
dodatkowy automatyczny czat do komunikowania się z czytelnikami, głównie w celu zbierania 
napływającej od nich informacji. 
8 Што вядома пра затрыманых на Гомельшчыне за фота і відэа расейскай вайсковай тэхнікі, 
13.04.2022, Viasna-96; https://spring96.org/be/news/107379 [dostęp: 24.04.2022]. 
9 Liz Sly, The Belarusian railway workers who helped thwart Russia’s attack on Kyiv, Washington Post, 
23.04.2022; https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/23/ukraine-belarus-railway-saboteurs-
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