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Białoruś po wyborach: między pełzającą aneksją a szansą na 

finlandyzację 

Ogłoszenie przez Centralną Komisję Wyborczą (CKW) szóstego już zwycięstwa 

Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich wywołało fale masowych 

protestów początkowo przeciwko falsyfikacjom, następnie zaś sprowokowanych 

bezprecedensową brutalnością władz pacyfikujących demonstracje. Jedną 

z pierwszych głów państw, która uznała zwycięstwo i złożyła gratulację 

białoruskiemu przywódcy był Władimir Putin. Rosja uznała rezultat wyborów 

mimo olbrzymiej skali fałszerstw. Zignorowała także brutalne stłumienie 

protestów. Powyborcze represje na Białorusi spotkały się natomiast z silną 

krytyką Unii Europejskiej oraz części jej państw członkowskich. Rozwój 

wydarzeń, który doprowadził do izolacji Łukaszenki, pogorszenia jego relacji 

z Zachodem oraz znacznego osłabienia pozycji białoruskiego lidera w jego kraju, 

jest w tej chwili korzystny dla Rosji. Pozwala Putinowi kontynuować realizację 

planu ścisłej integracji Rosji i Białorusi w jeden organizm państwowy, w którym 

rola białoruskiego przywódcy zostanie zmarginalizowana, a władza zostanie 

skupiona w rękach rosyjskiego prezydenta. Nie można wykluczyć, że formalnie 

obejmie on stanowisko lidera państwa związkowego. 

Z drugiej śtrony prodemokratyczny ruch na Białoruśi śtanowi dla Kremla niebezpieczny 

precedenś. Proteśty wyśzły poza kręgi tradycyjnej, niepodległoś ciowej opozycji. Objęły 

cały kraj, w tym niewielkie miejścowoś ci. Udział w nich biorą ludzie w ro z nym wieku, 

pochodzący z ro z nych grup śpołecznych, w tym robotnicy zakłado w przemyśłowych, a 

takz e bizneśmeni. Skala oburzenia oraz śolidarnoś ci śpołecznej, śprawna 

śamoorganizacja proteśtujących, a takz e długotrwałoś c  akcji proteśtacyjnych zaśkoczyły 

nie tylko władze w Min śku, ale i w Mośkwie. Kreml obecnie przyjął pośtawę wyczekującą. 

Choc  liczy na utrzymanie śię Łukaśzenki u władzy, jeśt takz e goto w zaakceptowac  jego 

naśtępcę. Kaz dy z gło wnych rywali białoruśkiego przywo dcy – Waler Capkała, Wiktar 

Babryka, Siarhiej Cichanouśki – ma powiązania z Rośją. W razie zwycięśtwa kto regoś  z 

nich w powto rzonych, demokratycznych wyborach uzyśkają oni jednak śilną legitymizację 

śwoich rządo w i moz liwoś c  manewrowania w polityce wobec Rośji i Zachodu, kto rej nie 

ma juz  całkowicie zalez ny od Kremla Łukaśzenka. Z kolei z ona Cichanouśkiego, Swiatłana, 

choc  nie jeśt profeśjonalnym politykiem, śtając śię śymbolem proteśtu, zyśkała 

popularnoś c  nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Mimo z e zośtała zmuśzona przez rez im do 

wyjazdu na Litwę, kontynuuje śtamtąd działalnoś c  polityczną i lobbuje w krajach UE na 

rzecz jej zaangaz owania w poparcie demokratyzacji na Białoruśi. 

Proceś zmian zachodzący w tym kraju będzie korzyśtny dla Polśki tylko pod warunkiem, 

z e Łukaśzenka zośtanie odśunięty od władzy, wtedy białoruśkie śpołeczen śtwo będzie 

naturalnie zbliz ało śię do Zachodu. Stłumienie proteśto w przez Łukaśzenkę pozwoli mu 

na pewien czaś utrzymac  śię u śteru rządo w. Będzie jednak oznaczac  nie tylko nową falę 

pacyfikacji opozycji, ale koniecznoś c  śtośowania przez władzę permanentnych repreśji na 
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śzeroką śkalę. Przetrwanie obecnego rez imu w Min śku będzie śkutkowac  takz e dalśzą 

ekonomiczną degradacją oraz pełną zalez noś cią białoruśkiego pan śtwa od Rośji, kto ra 

będzie na Białoruśi wśpierac  rozwo j grup i ś rodowiśk prorośyjśkich. Polśka powinna na 

forum UE śilnie poprzec  białoruśką opozycję, aktywnie wśpomagac  proceśy 

demokratyzacyjne w tym kraju, a takz e śtarac  śię zapobiec rośyjśkim planom pełzającej 

anekśji Białoruśi. 

Tegoroczną kampanię wyborczą Łukaśzenka rozpoczynał w warunkach powaz nego 

kryzyśu w relacjach z Rośją. Białoruśki przywo dca zrezygnował z zacieś nienia integracji 

między Rośją a Białoruśią o co od grudnia 2018 roku zabiegał Kreml. Min śk odmo wił 

podpiśania tak zwanej 31 mapy integracyjnej, w kto rej chodziło o polityczną integrację 

Rośji i Białoruśi, w tym utworzenie dwunaśtu ponadnarodowych urzędo w1. Tym śamym 

białoruśki prezydent miał zniweczyc  zamiary Putina przedłuz enia śwoich rządo w 

poprzez zajęcie śtanowiśka kierownika nowego pan śtwa po przyłączeniu Białoruśi 2 . 

W odpowiedzi Rośja zaprześtała dośtaw ropy na Białoruś , uderzając w jedno z gło wnych 

z ro deł dochodu rez imu Łukaśzenki3. Białoruśi udało porozumiec  śię z Kremlem dopiero 

w kon cu marca4, w duz ej mierze dzięki tąpnięciu cen na ropę na ś wiatowych rynkach. 

Ośtateczne porozumienie rządy obu krajo w podpiśały w połowie lipca biez ącego roku5. 

Pomimo problemo w z dośtawami ropy, Białoruś  w tym roku zderzyła śię z polityką 

ograniczenia dośtępu do rośyjśkiego rynku dla białoruśkich produkto w pod pretekśtem 

przeciwdziałania COVID-19 6 . Jeśt to znacznym problemem, poniewaz  z wyjątkiem 

nawozo w mineralnych i produkto w ropopochodnych, lwia częś c  białoruśkich produkto w 

(ok. 90 proc.) jeśt ekśportowana do Rośji. Innym problemem śtała śię odmowa Kremla 

w kon cu 2019 roku refinanśowania białoruśkiego długu. Przez ośtatnie lata Białoruś  śtała 

śię najwiękśzym dłuz nikiem Rośji z długiem wyśokoś ci 7,55 miliardo w dolaro w 7 , 

co wynośi około 46 proc. całoś ci zadłuz enia zewnętrznego, kto re całe czaś roś nie. Tylko 

w pierwśzej połowie tego roku białoruśki rząd pozyśkał 1,4 mld dolaro w z emiśji obligacji 

rządowych na rynku rośyjśkim. 

Łukaśzenka, mimo trudnej śytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Białoruśi, zupełnie 

nie oczekiwał powaz nej rywalizacji podczaś wyboro w. Przez ośtatnie 10 lat opozycja była 

zmarginalizowana oraz zinfiltrowana przez rez im. Białoruśki prezydent nie widział 

potrzeby kontynuacji tak repreśyjnej polityki wobec opozycyjnych działaczy, jaka była 

przez niego prowadzona wcześ niej. Pojawienie śię rywali ze ś rodowiśk nomenklatury 

oraz popularnego „trybuna ludowego” Siarhieja Cichanouśkiego zupełnie go zaśkoczyło, 

podobnie jak i fakt, z e nie ma poparcia wś ro d śpołeczen śtwa. Z kolei pan śtwa zachodnie 

zajęte epidemią COVID-19 oraz jej gośpodarczymi śkutkami, takz e nie dośtrzegły 

nadchodzących zmian i radykalizacji antyrez imowych naśtrojo w na Białoruśi. Kraj ten 

pozośtawał jednak w centrum zaintereśowania Putina i rośyjśkiej elity rządzącej, kto ra 

nadal pośtrzega przyś pieśzenie integracji obu pan śtw (de facto oznaczającą całkowite 

podporządkowanie białoruśkiego waśala Mośkwie) jako śpośo b na umocnienie śwojej 

legitymizacji w oczach rośyjśkiego śpołeczen śtwa. 
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Deklarowana neutralność Kremla wobec wyborów na Białorusi 

Dla białoruśkiego prezydenta przed kaz dymi wyborami waz ne było uzyśkanie poparcia 

Kremla. Pozwalało mu ono na zademonśtrowanie przed nomenklaturą oraz 

śpołeczen śtwem, z e tylko on jeśt gwarantem rośyjśkich dotacji oraz przyjaznych relacji z 

Mośkwą, co ma waz ne znaczenie dla gośpodarki Białoruśi i dobrobytu śpołeczen śtwa. 

Opierając śię na rośyjśkim wśparciu ekonomicznym, mo gł śkładac  w okreśie kampanii 

wyborczej obietnic dalśzego wzrośtu zarobko w. W tym roku śytuacja była odmienna. 

Rośyjśkie kierownictwo nie chciało otwarcie poprzec  urzędującego prezydenta, mimo 

uśilnych śtaran  białoruśkiego przywo dcy. W czerwcu białoruśki prezydent trzykrotnie 

rozmawiał z Putinem 19, 24 i 30 czerwca. Wyraz ał tez  rozczarowanie pośtawą rośyjśkiego 

partnera śtwierdzając, z e w ich relacjach „nic nie iśkrzy”8. 

Kilkakrotnie podkreś lał to w śwoich wypowiedziach śekretarz praśowy rośyjśkiego 

prezydenta Dmitrij Pieśkow9. Po z niej Kreml jeśzcze raz powto rzył te śłowa, odpowiadając 

na zarzuty Łukaśzenki dotyczące rzekomej ingerencji Rośji w wybory poprzez 

informacyjne technologie oraz zaangaz owanie rośyjśkich oligarcho w10. W kon cu lipca, juz  

na finiśzu kampanii, Pieśkow powto rzył, z e Mośkwa nie ingeruje w wewnętrzne śprawy 

najbliz śzego śojuśznika, lecz głęboko reśpektuje tego, kto popiera zacieś nienie relacji11. 

Rośyjśkie media oraz kanały na Telegramie doś c  powś ciągliwie komentowały wydarzenia 

na Białoruśi. Jedynym obecnym na prorośyjśkich portalach wątkiem propagandowym 

w maju, czerwcu i lipcu były plany „złego” Zachodu (gło wnie Polśki oraz Anglośaśo w), 

dąz ącego do deśtabilizacji Białoruś  według ścenariuśza ukrain śkiego12, „polityki Drang 

nach Osten”, kto ra według nich zośtała juz  zrealizowana w krajach bałtyckich oraz na 

Ukrainie13. 

Według białoruśkiego politologa Alakśandra Kłaśkouśkiego, deklarowana neutralnoś c  

Kremla śłuz yła temu, z eby pozwolic  Łukaśzence popełnic  wśzyśtkie moz liwe błędy, 

łącznie z brutalnym śtłumieniem proteśto w i repreśjonowaniem przeciwniko w. W opinii 

ekśperta, jez eli białoruśki przywo dca zdoła w ten śpośo b utrzymac  śię przy władzy, to 

Rośja „z otwartymi ramionami przywita jego zdruzgotany i ośłabiony kraj, kto ry śtraci 

perśpektywy na zagraniczne inweśtycje, zerwie śtośunki z UE i Stanami Zjednoczonymi”14. 

Rywale Łukaszenki i ich powiązania z Rosją 

Rośja nie popierała otwarcie nikogo z kandydato w, jednak przypuśzczalnie za tym mo gł 

śtac  zamyśł bardziej dyśkretnego, poś redniego oddziaływania na wybory. Trzech 

gło wnych przeciwniko w Łukaśzenki: Siarhiej Cichanouśki, Wiktar Babaryka oraz Waler 

Capkała, miało powiązania z Rośją. 

Bloger Cichanouśki, kto rego z ona Swiatłana 15  urośła na gło wną rywalkę Łukaśzenki, 

zdobył popularnoś c  na Białoruśi dzięki uruchomieniu śwojego bloga na Youtube „Kraj dla 

z ycia”, pomyśł, kto ry przywio zł z Rośji, gdzie przez wiele lat pracował w śferze reklamy 

oraz produkcji medialnej. Ukrain śki portal Informnapalm odkrył z e trzy lata temu 

Cichanouśki odwiedzał okupowany przez Rośjan Krym w towarzyśtwie Alekśandra 

Łucenki oraz Alekśandra Dobrowa, rośyjśkich działaczy prawośławnych, kto rych nazywał 
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śwoimi ideowymi brac mi. Inicjator białoruśkich proteśto w mo wił wo wczaś, z e „Ruśki mir” 

jeśt znacznie więkśzy niz  terytorium obecnej Rośji, obejmuje wśzyśtkich, kto rzy mo wią 

i myś lą po rośyjśku, a Białoruś  zawśze była jego częś cią 16 . Choc  ś wiadczy 

to o prorośyjśkich poglądach Cichanouśkiego (przynajmniej na o wcześnym etapie), jego 

działalnoś c  jako blogera nie miała charakteru prorośyjśkiego, a koncentrowała śię 

na ukazywaniu codziennych, częśto boleśnych problemo w białoruśkich obywateli, 

co uderzało w Łukaśzenkowśką propagandę śukceśu. 

Z kolei drugi rywal Alekśandra Łukaśzenki bankier Wiktar Babaryka przez lata był 

preześem Biełgazprombanku na Białoruśi, nalez ącego w 99 proc. do Gazpromu. W ciągu 

ośtatnich kilku lat bankier zajmował śię wśpieraniem białoruśkiej kultury i śztuki oraz 

inicjatyw śieciowych dla białoruśkiej młodziez y takich jak portale crowdfundingowe: 

Ulej i Mola-Mola. W opinii politologa Alekśandra Łahwinca, jeśt mało prawdopodobne, 

z eby kierownictwo rośyjśkiego koncernu nie było ś wiadome tych poczynan  i była 

to wyłącznie ośobiśta inicjatywa preześa banku17 . Wieloletni przywo dca Białoruśkiego 

frontu ludowego Zianon Paz niak oceniał Babarykę jak ośobę o poglądach pragmatycznych 

i prorośyjśkich, gotową do rozwoju wśpo łpracy z Rośją18. W śwoich wyśtąpieniach śtarał 

śię on unikac  ośtrej krytyki Rośji oraz oceny anekśji Krymu. Nawoływał do potrzeby 

przeanalizowania relacji ze wśchodnim śąśiadem, układania ich w śpośo b cywilizowany. 

Wypowiadał śię m.in. z uznaniem o projekcie przejś cia Białoruśi na rośyjśki rubel19. 

Trzecim bliśkim Rośji oponentem Łukaśzenki śtał śię były dyplomata i wieloletni urzędnik 

pan śtwowy Waler Capkała, kto ry wykazał śię najbardziej prorośyjśkim naśtawieniem. 

Na początku śwojej kampanii Capkała wytłumaczył śwoją decyzję przejś cia do opozycji 

tym, z e białoruśki prezydent pogorśzył relację z Rośją20. W momencie kiedy białoruśka 

CKW odmo wiła mu rejeśtracji jako kandydata na prezydenta, uciekł przed domniemanym 

areśztowaniem do Mośkwy. Tam wyśtąpił z liśtem do Putina, w kto rym poprośił 

rośyjśkiego prezydenta o zapewnienie wolnych i śprawiedliwych wyboro w na Białoruśi21. 

Capkała był śzeroko promowany przez media nalez ące do rośyjśkiego oligarchy Aliśzera 

Uśmanowa22 . Kandydatowi temu zarzucano takz e prawdopodobne powiązania z KGB 

ZSRR (roś. Комитет государственной безопасности) z czaśo w, gdy jako młody 

abśolwent Mośkiewśkiego Inśtytutu Stośunko w Międzynarodowych (Московский 

государственный институт международных отношений, MGIMO) udał śię od razu 

na placo wkę dyplomatyczną do Finlandii. Zdaniem rośyjśkiego politologa Andreja 

Piontkowśkiego ten awanś muśiał wiązac  śię z zaangaz owaniem agenturalnym Capkały 

na rzecz KGB23. 

Ośtatecznie trzej wśpomniani rywale Łukaśzenki nigdy nie śtali śię nawet oficjalnie 

kandydatami. Cichanouśki zośtał areśztowany pod śfingowanym pretekśtem napaś ci 

na milicjanta. Przyczyną areśztowania Babaryki był zarzut zorganizowania prześtępczego 

mechanizmu, kto ry według Pan śtwowego Komitetu Kontroli (PKP) Białoruśi polegał 

na wyprowadzaniu pieniędzy na zagraniczne konta oraz praniu pieniędzy. Władze 

białoruśkie powoływały śię na informacje od Łotwy, twierdząc z e 640 miliono w dolaro w 

zośtało wypranych przez bank i przelanych na Łotwę24. Walery Capkała zośtał ośkarz ony 
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o przyjęcie łapo wki od białoruśkiego bizneśmena pochodzenia tureckiego w zamian za 

uzyśkanie kontrakto w na zabudowę Parku Wyśokich Technologii w Min śku. Powołując na 

informacje z PKP Centralna Komiśja Wyborcza odmo wiła Babaryce i Capkale rejeśtracji 

jako kandydato w na prezydenta. 

Wobec tych bezprecedenśowych repreśji trzech opozycyjnych niedośzłych kandydato w 

pośtanowiło śię zjednoczyc  i poprzec  z onę Cichanouśkiego Swiatłanę jako wśpo lnego 

kandydata. CKW zgodziła śię zarejeśtrowac  ją jako kandydata na prezydenta. Stało śię tak 

zapewne z powodu lekcewaz ącego śtośunku Łukaśzenki do kobiet, kto ry nie dośtrzegł 

w niej powaz nego zagroz enia. Dzięki zaśobom finanśowym Babaryki, zaangaz owanym 

śpecjaliśtom, zjednoczony śztab wykreował atrakcyjny obraz trzech kobiet, walczących 

o zmiany dla Białoruśi: Swiatłany Cichanouśkiej, kierowniczki śztabu Babaryki Marii 

Kalieśnikawej, oraz z ony Walerego Weraniki Capkały. Do Białoruśino w przemo wiła 

ś wiez oś c  tego obrazu, gotowoś c  do zjednoczenia i wśpo lnej pracy, niezaangaz owanie 

w politykę, a takz e wyraziśta motywacja: uwolnienie więz nio w politycznych i domaganie 

śię uczciwych wyboro w. 

Przeprowadzono wyraziśtą i zauwaz alną kampanię wyborczą, zmobilizowano dzieśiątki 

tyśięcy ośo b do przyjś cia na wiece Cichanouśkiej. W ciągu kilku tygodni nikomu nieznana 

gośpodyni domowa śtała śię popularną alternatywą dla Łukaśzenki, kto ra obudziła 

ogromną nadzieje na zmiany w śpołeczen śtwie 25 . Po niezwykle śprawnej kampanii 

Cichanouśkiej udałoby jej śię prawdopodobnie uzyśkac  wygraną juz  w pierwśzej turze, 

 a z całą pewnoś cią zdobyc  wynik uprawniający do udziału w drugiej turze. Jak podają 

obśerwatorzy oraz dziennikarze na podśtawie informacji z opublikowanych protokoło w 

wyborczych (CKW nie publikuje pojedynczych protokoło w, podaję wyłącznie jedną liczbę 

– wynik głośowania z całego kraju) oraz z głośowania za granicą26 wynika, z e zagłośowało 

na nią co najmniej 45% obywateli Białoruśi27 . Z kolei władze, nie śtarając śię zbytnio 

ukrywac  falśyfikacji, ogłośiły całkiem odmienny rezultat wyboro w. Przedśtawione przez 

CKW liczby jakoby 80,1 proc. głośowało na Łukaśzenkę, a jedynie 10,1 proc. 

na Cichanouśką oburzyły śpołeczen śtwo i śprowokowały do powyborczych proteśto w. 

Przedwyborcza antyrosyjska retoryka Łukaszenki i uzyskanie warunkowego 

poparcia Kremla 

Białoruśki prezydent w czaśie kampanii wyborczej wyśtępował z otwartą krytyką Rośji, 

obwiniając Mośkwę o pro bę odśunięcia go od władzy oraz ingerencji w śprawy 

wewnętrzne kraju28 . Łukaśzenko otwarcie obwinił rośyjśkich oligarcho w o wśpieranie 

blogera Cichanouśkiego29, a Gazprom o finanśowanie wyborczej kompanii Capkały oraz 

Babaryki30. 

We wśpo lnym oś wiadczeniu Gazpromu i Gazprombanku, kto re pośiadają po 49,8% akcji 

Biełgazprombanku, areśztowania uznano za nielegalne i ogłośzono plany obrony praw 

i uzaśadnionych intereśo w kompanii wśzelkimi dośtępnymi ś rodkami prawnymi. 

19 czerwca prezydent Białoruśi ogłośił, z e zapobiegł w realizacji planu „doprowadzenia 

Białoruśi do Majdanu”. Naśtępnie Biełgazprombank zośtał faktycznie znacjonalizowany, 

wprowadzono w nim zarząd komiśaryczny na czele z byłym preześem Banku Narodowego 
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Białoruśi Nadzieją Jermakową oraz przywłaśzczono zaśoby banku wartoś ci około 2 

miliardo w dolaro w31. 

Działania te nie śpotkały śię jednak z ośtrą reakcją Kremla. Rośja wydała oś wiadczenie, 

z e czeka na wyjaś nienie zarzuto w, a w międzyczaśie nie zamierza ingerowac  w śytuację 

woko ł Biełgazprombanku i zatrzymania jego byłego śzefa, bo to jeśt wewnętrzną śprawą 

Białoruśi32. Gazprom zaś  poprośił o przeprowadzenie konśultacji33. Nie wpłynęło to na 

zmianie śtanowiśka władz Białoruśi. 

W połowie lipca białoruśki rząd uzyśkał kolejne uśtępśtwo od Rośji. Strony podpiśały 

porozumienia w śprawie rośyjśkiego kredytu na budowę białoruśkiej elektrowni 

atomowej pod Ośtrowcem. Rośja zgodziła śię przełoz yc  śpłatę kredytu o dwa lata na 2022 

rok, a takz e obniz yc  oprocentowanie do 3,3 proc. w śkali roku. 7 śierpnia białoruśka 

śtrona we wśpo łpracy z Rośatomem rozpoczęła pro bne uruchomianie śtacji. 

Mimo tego geśtu Mośkwy w dalśzej częś ci kompanii wyborczej białoruśki przywo dca nie 

prześtał krytykowac  Rośji. W kon cu lipca ośkarz ył Kreml o przygotowywanie prowokacji 

na Białoruśi. Pod Min śkiem dośzło do areśztowania 33 obywateli Rośji, według władz 

białoruśkich, będących z ołnierzami prywatnej firmy wojśkowej „Wagnera”. Zarzucono im 

zamiar udziału w działaniach dywerśyjnych w celu deśtabilizacji śytuacji w kraju34 . W 

wywiadzie dla ukrain śkiego dziennikarza Dmitrija Gordona Łukaśzenka otwarcie obwinił 

o inśpirowanie tych działan  rośyjśkiego wicepremiera Dmitrija Babicza, byłego 

ambaśadora Rośji na Białoruśi. Według Łukaśzenki, Babicz chciał zemś cic  śię za 

wymuśzenie przez władze białoruśkie jego uśtąpienia ze śtanowiśka ambaśadora w 

Min śku 35 . Takz e Łukaśzenka obiecywał, z e przekaz e Ukrainie zatrzymanych 

wagnerowco w, ale ośtatecznie tak śię nie śtało, to była tylko retorykę na uz ytek negocjacji 

z Kremlem. 

Dopiero w reakcji na te pośunięcia Białoruśi rośyjśka praśa zaczęła krytykowac  

Łukaśzenkę, a śekretarz Rady Bezpieczen śtwa Dmitrij Miedwiediew ośtrzegł 

białoruśkiego przywo dcę, z e z le kon czą ci co budują śwoją władze na działaniach 

antyrośyjśkich. Miedwiediew przypomniał, z e Łukaśzenka oparł śwoją kompanię 

wyborczą na wzbudzeniu poczucia wrogoś ci do Rośji, co będzie miało negatywne śkutki36. 

Dwa dni przed wyborami do Łukaśzenki zadzwonił Putin. Oficjalnie dwaj prezydenci 

omawiali kweśtię dalśzego rozwoju braterśkich relacji oraz problem zatrzymania 33 

rośyjśkich obywateli. Rośyjśki przywo dca wyraził „zaintereśowanie zachowaniem 

śtabilnej wewnętrznej śytuacji politycznej na Białoruśi i przeprowadzeniem zbliz ających 

śię wyboro w prezydenckich w śpokojnej atmośferze”37. 

Właś nie po tej rozmowie Łukaśzenko zaprośił dziennikarzy na śzampana i chwalił śię, z e 

na nogach przechodził infekcję COVID-19, a takz e, z e będzie mo gł zaoferowac  śwoją krew 

do tranśfuzji chorym opozycjoniśtom. Rośyjścy ekśperci, w tym redaktor naczelny 

magazynu Russia in Global Affairs, przewodniczący Prezydium Rady Polityki Zagranicznej 

i Obronnej Fiodor Łukjanow, wyrazili opinię, z e Łukaśzenka porozumiał śię z Putinem w 

śprawie poparcia na wyborach prezydenckich38. S wiadczyło o tym takz e śzybkie nadejś cie 
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gratulacji i uznanie ze śtrony Rośji wyborczego zwycięśtwa Łukaśzenki, zanim jeśzcze 

dośzło do ogłośzenia oficjalnych wyniko w wyboro w. 

W niedziele 9 śierpnia białoruśkie władze ogłośiły dane exit-poll, według kto rych w 

wyborach zwycięz ył Łukaśzenka, uzyśkując 79,9% poparcia. W poniedziałek CKW podała 

wśtępne wyniki wyboro w, ogłaśzając Łukaśzenkę zwycięzcą z 82% poparcia. Tego śamego 

dnia Władimir Putin pogratulował wygranej, mimo fałśzerśtw oraz naśilających śię 

proteśto w białoruśkiego śpołeczen śtwa. Co charakteryśtyczne Putin w telegramie 

gratulacyjnym w związku z reelekcją Łukaśzenki podkreś lił, z e Rośja liczy na to, 

z e prezydent Białoruśi będzie śprzyjał pogłębieniu integracji białoruśko-rośyjśkiej oraz 

umacnianiu śojuśzu wojśkowo-politycznego obu pan śtw 39 . Oznaczało to, z e poparcie 

Mośkwy dla władz w Min śku będzie uzalez nione od przyśpieśzenia proceśo w 

integracyjnych. 

Konsolidacja ruchu protestu i zmiana taktyki reżimu 

Tegoroczna „wygrana” Łukaśzenki w wyborach doprowadziła do dalśzego ośłabienia jego 

pozycji w relacjach z Rośją. Izolowany na śkutek repreśji wobec śpołeczen śtwa przewo dca, 

ze śłabym poparciem ludnoś ci, oraz kulejącą gośpodarką jeśt coraz bardziej zalez ny 

od Kremla. Po 26 latach rządo w Łukaśzenki gośpodarka Białoruśi przez ywa kryzyś, juz  po 

po ł roku budz et jeśt mocno deficytowy, śpadły dochody z ekśportu, PKB kraju draśtycznie 

maleje. Opro cz wśpomnianych problemo w gośpodarczych i zuboz enia ludnoś ci, opinia 

publiczna bardzo negatywnie oceniła Łukaśzenkę z powodu jego polityki negowania 

epidemii COVID-19. Co więcej, w wiek aktywnoś ci politycznej weśzło nowe pokolenie nie 

pamiętające repreśji śprzed 10 lat i uz ywające coraz częś ciej Internetu jako z ro dła 

informacji, a nie rez imowej telewizji lub praśy. W trakcie kampanii wyborczej okazało śię, 

z e poziom niezadowolenia śpołeczen śtwa z rządo w Łukaśzenki jeśt wyz śzy niz  

kiedykolwiek wcześ niej. Do krytyko w Łukaśzenki dołączyły takz e te grupy, kto re 

dotychczaś były wobec niego lojalne. Zmuśiło go to do znacznie więkśzych falśyfikacji niz  

w przypadku wcześ niejśzych, ro wniez  śfałśzowanych wyboro w. Wo wczaś Łukaśzenka 

miał, mimo wśzyśtko, wyśokie realne poparcie i więkśzoś c  Białruśino w nie 

kweśtionowała jego wygranej. Obecnie falśyfikacja śpotkała śię z maśowym śprzeciwem 

śpołeczen śtwa. 

Waz ną rolę w mobilizacji przeciwniko w rez imu odegrał komunikator Telegram, kto ry śtał 

śię dla Białoruśino w z ro dłem informacji oraz miejścem komentowania wydarzen  

politycznych. Dobrym przykładem moz e byc  telegram-kanał Nexta prowadzony przez 

S ciapana Puciłę, młodego Białoruśina, mieśzkającego w Polśce, kto ry w trakcie kampanii 

i proteśto w powyborczych zwiękśzył śwoje audytorium z 100 tyśięcy do miliona 

897 tyśięcy. Jego popularnoś c  oparta na tym, z e ludzie śami prześyłają materiały z 

ro z nych częś ci kraju, widzą na z ywo to co śię dzieje, a takz e koordynując śwoje działania 

bazują na donieśieniach Nexty. Faktycznie to ten kanał, a nie rządowe media definiowały 

polityczny porządek dnia na Białoruśi w trakcie proteśto w40. 

Przez pierwśze trzy dni władze odpowiadały na demonśtracje przemocą. Pro bowano 

brutalnie rozpędzac  proteśty, uz ywając granato w hukowych, gumowych kul i armatek 
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wodnych. Rozprośzony oraz zdecentralizowany charakter proteśto w był śprzyjającą 

okolicznoś cią dla demonśtranto w, gdyz  uniemoz liwił śkuteczną akcję milicji oraz śił 

śpecjalnych. KGB (roś. Комитет государственнои  безопасности, nazwa inśtytucji 

niezmieniona od czaśo w śowieckich) nie mo gł areśztowac , likwidowac  lidera 

i śpacyfikowac  centrum proteśto w, poniewaz  odbywały śię one w wielu miejścach 

jednocześ nie, w śtolicy i innych miaśtach. Natomiaśt brutalnoś c  milicji, chaotyczne 

areśztowanie zwykłych ludzi, torturowanie i bicie zatrzymanych w areśztach 

doprowadziły do konśolidacji śprzeciwu śpołeczen śtwa wobec rez imu Łukaśzenki. 

Sytuacja zaogniła śię, kiedy 14 śierpnia do proteśto w zaczęli dołączac  pracownicy duz ych 

zakłado w pan śtwowych. Kraj śtanął śparaliz owany. Łukaśzenko zośtał zmuśzony wycofac  

oddziały śpecjalne milicji z ulic miaśt, uśtały maśowe areśztowania. W fabrykach 

i zakładach rozpoczęto tworzenie komiteto w śtrajkowych. Pojawiło śię widmo 

dwuwładzy w kraju. Obecnie wiadomo, z e śtrajkują takie duz e zakłady jak Biełaruś kalij w 

Soligorśku, Grodno Azot w Grodnie, Bielśzyna w Bobrujśku, Białoruśkie Zakłady 

Metalurgiczne w Z łobinie, Naftan w Nowopołocku, min śkie zakłady śamochodo w 

cięz arowych, traktoro w ogłaśzały śtrajk i częś ciowo zaprześtały pracy. Liczba 

śtrajkujących zakłado w cały czaś śię zmienia. Na śamym początku śtrajku Łukaśzenka 

pro bował odzyśkac  popularnoś c  wś ro d robotniko w podczaś wizyty w Min śkich 

Zakładach Ciągniko w Kołowych (ruś. Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ)), co 

zakon czyło śię zakrzyczeniem jego przemo wienia przez robotniko w. 

W tym momencie wś ro d proteśtujących rozpoczął śię proceś tworzenia śtruktur 

koordynujących i zarządzających proteśtami. Obecnie powśtają dwa oś rodki: jeden 

śkupiony woko ł Swiatłany Cichanouśkiej – Rada Koordynacyjna, drugi – Narodowy 

Komitet Strajkowy – działa wś ro d proteśtujących pracowniko w zakłado w pan śtwowych. 

W śkład Rady Koordynacyjnej na razie weśzło 65 ośo b41, ale inicjatorzy deklarują, z e ta 

śtruktura ma otwarty charakter i będzie powiękśzac  śię w miarę przyłączenia nowych 

ośo b. Są to ośoby reprezentujące śtarą opozycję (6 ośo b), ludzie kultury (5 ośo b), 

aktywiś ci śpołeczni (9), ludzi bizneśu (8), ekśperci (5) oraz pracownicy (1). Najbardziej 

śłabą grupą i podatną na wpływ i manipulacje ze śtrony władz śą przedśtawiciele 

opozycyjnych partii politycznych jak Białoruśka Partia Socialdemokratyczna, 

Zjednoczona Partia Obywatelśka (AGP), w tym takie śkompromitowane uległoś cią wobec 

władz ośoby jak przedśtawiciel Białoruśkiej Chrześ cijanśkiej Demokracji Wital 

Rymaśzeuśki lub lider Ruchu „Za Swabodu” Jury Hubarewicz. Dominującą wś ro d nich jeśt 

(AGP), kto ra od lat znana jeśt z utrzymania bliśkich relacji z rośyjśkimi liberalnymi 

ugrupowaniami politycznymi. Na obecnym etapie trudno jeśt ocenic  jak będzie układac  

śię wśpo łpraca między ro z nymi ś rodowiśkami politycznymi. 

Wewnątrz Rady powśtało śiedmioośobowe Prezydium, w śkład kto rego weśzli: piśarka 

Nobliśtka Swiatłana Alekśijewicz jako autorytet moralny, prawniczka Lilia Ułaśowa, 

Wolha Kowalkowa z Białoruśkiej Chadecji, zaufana ośoba Cichanouśkej powiązana 

z partiami opozycyjnymi, Maria Kalieśnikawa i Makśim Znak ze śztabu Wiktora Babaryki, 

były dyplomata, m.in. ambaśador w Polśce (2002-2008) i we Francji (2012-2019), a takz e 
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były miniśter kultury (2009–2012) Paweł Łatuśzka. Ten ośtatni jako jedyny 

ma długoletnie doś wiadczenie pracy w aparacie pan śtwowym, co śprzyja jego pozycji 

nieformalnego lidera w Radzie. 42  Do Rady nie wśzedł Walery Capkała, kto ry załoz ył 

właśną śtrukturę - Komitet Narodowego Ocalenia Białoruśi. 

Z kolei Narodowy Komitet Strajkowy jeśt dopiero na etapie tworzenia. Jeśt to inicjatywa 

ogłośzona, lecz nie mająca na razie śtruktur terenowych. W pojedynczych zakładach trwa 

proceś zakładania komiteto w śtrajkowych. Za ogłośzeniem Narodowego Komitetu 

Strajkowego śtoi pięc  ośo b: bloger Eduard Palczyśz, aktywiśta oraz działacz związkowy, 

kto ry był zaangaz owany w zbio rkę pomocy humanitarnej (śprzęt medyczny, leki) 

i dośtarczanie jej dla ukrain śkich z ołnierzy na Donbaśie, Andriej Stryz ak (takz e jeśt 

członkiem Rady Koordynacyjnej), załoz yciel firmy IT Aśterman (iluśtracje, animacje 

komputerowe), Alakśandr Padgorny oraz załoz yciel i CEO firmy śtartupowej Deepdee 

Jarośław Lichaczeuśki. Obecnie nawołują oni pracowniko w zakłado w pan śtwowych do 

tworzenia komiteto w śtrajkowych oraz do delegowania jednej ośoby do Narodowego 

Komitetu Strajkowego. Oferują wśparcie dla ośo b zwolnionych poprzez Funduśz 

Solidarnoś ci (wśpierany przez białoruśkie firmy z branz y IT, kto re odpowiadają 

za śtworzenie platformy do alternatywnego liczenia głośo w wyborco w „Głoś” (ruś. Голос) 

oraz datki od ludzi wpłacane na inicjatywę BY_Help (koordynator Alakśiej Lawonczyk)43. 

Władze pro bują ten proceś zahamowac  poprzez zwolnienia i zaśtraśzania pracowniko w44. 

Choc  proteśtujący odnieś li moralne zwycięśtwo, nie zdołali jednak wyegzekwowac  

rezygnacji Łukaśzenki, kto ry w kolejnych dniach zmienił taktykę śwoich działan . 

Ma poparcie reśorto w śiłowych oraz więkśzoś ci nomenklatury. Tylko pojedynczy ludzie 

rez imu zdecydowali śię na potępienie repreśji powyborczych. Publicznie proteśt zośtał 

poparty tylko przez kilku pracowniko w milicji ś redniego śzczebla i Komitetu S ledczego 

(biał. Следчы Камітэт)45, dyrektoro w dwo ch inśtytucji kultury: Teatru im. Janki Kupały 

w Min śku oraz Muzeum Pałacu Radziwiłło w w Nieś wiez u, ambaśadoro w Białoruśi 

na Słowacji i w Hiśzpanii46  oraz pięciu innych pracowniko w MSZ47 . Aparat pan śtwowy 

kontynuuje repreśje. Ośoby, kto re poparły proteśt śą zwalniane z pracy48, wśtrzymywany 

jeśt druk gazet z informacją o proteśtach49 , utrzymano kontrolę nad telewizją, mimo 

śtrajku dziennikarzy. Władza pro buje ich zaśtąpic  ludz mi z Rośji, m.in. z rośyjśkiej 

propagandowej telewizji Ruśśia Today50 . Nie ma przykłado w rezygnacji lub przejś cia 

na śtronę proteśtujących wś ro d urzędniko w pan śtwowych i mero w miaśt. Jedynie 

w Grodnie władze miejśkie pozwoliły ludziom proteśtowac  legalne w centrum miaśta, 

dopuś ciły opozycję do lokalnej telewizji oraz zwolniły wśzyśtkich areśztowanych. 

W innych miaśtach władze wręcz pro bują przejś c  do kontrofenśywy, organizując wiece 

poparcia dla urzędującego prezydenta 51  oraz wywierając preśję na pracowniko w 

zakłado w, z eby ich zmuśic  do zaprześtania śtrajku. Łukaśzenka pro buje przeczekac , licząc, 

z e ludzie zmęczą śię i fala proteśto w ośłabnie. Jednocześ nie władze zwalniają urzędniko w, 

kto rzy wykazały śię uśtępśtwami wobec proteśtujących. Tak śię śtało w Grodnie, gdzie 

zwolniono „miękkiego” wobec demonśtranto w kierownika obwodu Uładzimira Kraucowa 

i przyśłano lojaliśtę byłego miniśtra zdrowia Uładzimira Karanika. 
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Wobec niemoz noś ci śzybkiego śtłumienia proteśto w białoruśki rez im zdecydował śię 

poprośic  o wśparcie Kremla. Natychmiaśt zmieniła śię tez  narracja Min śka. W miejśce 

antyrośyjśkiej retoryki pojawiły śię tezy antyzachodnie, o „kolorowej rewolucji” 

inśpirowanej przez Zacho d. Białoruśkie władze poinformowały o zagroz eniu 

wynikającym z rzekomego wzmacniania śił NATO w Polśce i Litwie na granicy 

z Białoruśią 52 . Na rozkaz Łukaśzenki miniśterśtwo obrony zorganizowało manewry 

wojśkowe przy granicy w odpowiedz  na rzekome zagroz enie ze śtronu 

Sojuśzu Po łnocnoatlantyckiego. Ro wniez  rządowe media zaczęły ośkarz ac  opozycje 

na czele z Cichanouśką o plany zamknięcia granicy z Rośją oraz zamroz enia relacji 

białoruśko-rośyjśkich 53 . 14 śierpnia Białoruś  przekazała Rośji zatrzymanych 

„wagnerowco w”54, naśtępnie 15 i 16 śierpnia Łukaśzenka dwukrotnie dzwonił do Putina. 

Z oś wiadczenia opublikowanego na portalu rośyjśkiego prezydenta wynika, z e prośił on 

o pomoc wojśkową w tłumieniu proteśto w. Strona rośyjśka zaznaczyła z kolei, z e na 

Białoruś  jeśt wywierana preśja z zewnątrz, i potwierdziła gotowoś c  do udzielenia 

niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemo w, kto re zaiśtniały w oparciu o zaśady 

Traktatu o Utworzeniu Pan śtwa Związkowego, a takz e, w razie potrzeby, poprzez 

Organizację Układu o Bezpieczen śtwie Zbiorowym 55 . Pojawiła śię takz e informacja 

o przerzuceniu na granicę z Białoruśią rośyjśkich jednośtek wojśkowych56. Na razie nie 

ma potwierdzenia, z e przekroczyły one granicę z Białoruśią. Według miniśterśtwa obrony 

Białoruśi z 10 śierpnia do kraju przerzucane śą jednośtki rośyjśkich śił śpecjalnych, kto re 

wezmą udział w Międzynarodowych Igrzyśkach Wojśkowych, zaplanowanych na 23-29 

śierpnia w Brześ ciu57. 

18 śierpnia do Min śka przybył śamolot z Mośkwy z delegacją, kto ra udała śię do rośyjśkiej 

ambaśady, oficjalnie w celu obchodo w urodzin ambaśadora Dmitrija Mieziencewa. 

Według grupy analitycznej iSANS Białoruś , do Min śka przyjechała grupa wśparcia dla 

Łukaśzenki śkładająca śię z przedśtawiciela rządu Dmitrija Kozaka, zaśtępcy gło wnego 

redaktora „Россия Сегодня” Andrieja Błagodyrienki, przedśtawiciela adminiśtracji 

prezydenta oraz FSB i wojśka58. 

Ich zadaniem jeśt wśparcie Łukaśzenki w rozbiciu opozycji, dyśkredytacji lidero w 

proteśtu oraz wygaśzaniu proteśto w. Ro wnolegle rozpoczęta zośtała aktywizacja 

ś rodowiśk prorośyjśkich na Białoruśi. Widac  to po deklaracjach i działaniach kilku 

inicjatyw, śzczego lnie Republikan śkiej Partii Pracy i Sprawiedliwoś ci (RPTS), Liberalno-

Demokratycznej Partii (LDP) oraz Obywatelśkiej Inicjatywy „Związek”. W wywiadzie dla 

telewizji „Rośja 1 (ruś, Россия 1) Alakśandr Łukaśzuk z RPTS śtwierdził, z e „zdrowe śiły 

jutro wracają do gry” 59 . Naśtępnie rośyjśkie flagi oraz „gieorgijewśkije” zaczęły śię 

pojawiac  na wiecach poparcia dla Łukaśzenki, organizowanych przez pion władzy. 

Dalej lider LDP i deputowany łukaśzenkowśkiego parlamentu Aleg Hajdukiewicz ogłośił 

utworzenie „Ludowego patriotycznego Ruchu Białoruśi”, kto ry za śwo j cel ogłośił 

zachowanie i rozwo j Związku Białoruśi i Rośji.60  Takz e Hajdukiewicz apeluje o dialog 

władzy ze śpołeczen śtwem, pod kto rym rozumie ruchy oraz ś rodowiśka „zjednoczone 

wśpo lną kulturą rośyjśką”. Powiązany z nim portal analityczny SONAR 2050 pośzedł 
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jeśzcze dalej, twierdząc, z e na Białoruśi powinno dojś c  do „całkowitej czyśtki zdrajco w 

i antyrośyjśkich pośtaci, zaro wno w organach władzy, jak i w śferze publicznej”61. 

Za śwoje wśparcie Kreml moz e z ądac  całkowite podporządkowanie Białoruśi Rośji62. 

Scenariusze transformacji politycznej Białorusi 

Rośja śtarała śię dyśkretnie wpływac  na rozwo j wydarzen  na Białoruśi. Umiejętne 

pobudzanie ro z nych ś rodowiśk na Białoruśi oraz prowokowanie reakcji Alekśandra 

Łukaśzenki przez Kreml przyczyniło śię do tego, z e znajdujący śię u śteru rządo w od 

ponad c wierci wieku białoruśki przywo dca jeśt makśymalnie ośłabiony. Choc  obecnie 

trudno jeśt prognozowac  dalśzy bieg wydarzen , gdyz  śytuacja jeśt bardzo dynamiczna i 

zmienna, wyłaniają śię trzy gło wne ścenariuśze ich przebiegu. 

W przypadku utrzymania władzy przez Łukaśzenkę Białoruś  czeka dalśza fala repreśji, 

likwidacja reśztek wolnych medio w, atak na Internet oraz blogero w, a takz e iśtotne 

ograniczenie prywatnego śektora gośpodarki. Naśtąpi ro wniez  nieuchronne i znaczące 

pogorśzenie śtośunko w z Zachodem, co jeśt zbiez ne z celami Kremla. Łukaśzenka będzie 

muśiał rządzic  nieakceptującym jego władzy śpołeczen śtwem. Gło wnym jego oparciem 

pozośtaną reśorty śiłowe, kto re będą uz yte do dalśzej, śzeroko zakrojonej pacyfikacji 

śpołeczen śtwa, w tym przede wśzyśtkim aktywnych ucześtniko w proteśto w. Juz  obecnie 

władze rozpoczęły w miejśce maśowego terroru politykę punktowych repreśji. 

Prowadzona jeśt identyfikacja oraz pośzukiwania ucześtniko w proteśto w przy 

wykorzyśtaniu śyśtemu rozpoznawania twarzy zainśtalowanego w Min śku, oraz danych 

telefonii komo rkowej. Proteśtującym grozi śię wyśokimi mandatami, więzieniem, czy tez  

pozbawieniem bizneśo w. Niejednokrotnie Łukaśzenka wypowiadał śię na temat 

koniecznoś ci ograniczenia wpływo w kanało w Telegramu, blogero w oraz Internetu. 

Rządowi propagandyś ci twierdzą m.in., z e trzeba ograniczyc  prywatny śektor, poniewaz  

śtanowi on bazę dla proteśtujących. Moz liwe, z e na dalśzych etapach repreśji białoruśkie 

kierownictwo zacznie ograniczac  ten śektor, w tym wprowadzi obośtrzenia wobec branz y 

IT, kto ra maśowo poparła proteśtujących i wśpomogła ich finanśowo. W ramach tego 

ścenariuśza Białoruś  będzie podąz ała w kierunku autorytarnej autarkii izolowanej 

od Zachodu z gośpodarką opartą na właśnoś ci pan śtwowej. Jez eli Łukaśzenka potrafi 

przeczekac  proteśty i utrzyma śię przy władzy, będzie zdany tylko na Mośkwę, 

i w mniejśzym śtopniu na Chiny. 

Bardzo prawdopodobnym ścenariuśzem jeśt takz e przekśztałcenie Białoruśi w rezultacie 

działan  rośyjśkich w pan śtwo upadłe, śtrefę buforową, kto ra podobnie jak doniecka 

i ługan śka „republiki ludowe” na Ukrainie pozośtanie obśzarem pod kontrolą Mośkwy, nie 

pośiadającym uznania międzynarodowego ze względu na kontynuację rządo w przez 

niepośiadającego demokratycznej legitymacji i śkompromitowanego Łukaśzenkę. 

O dąz eniu do takiego ścenariuśza ś wiadczą niedawne działania Kremla. Polegają one na 

wśparciu białoruśkiego lidera, kto re jednocześ nie jednak popycha go do bardziej 

radykalnej pacyfikacji proteśto w, dalśzej utraty popularnoś ci w śpołeczen śtwie 

i ośtatecznej kompromitacji w oczach polityko w pan śtw zachodnich. 
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Z kolei w ś rodowiśkach prorośyjśkich pojawiła śię juz  śugeśtia, z e ośtateczny loś Białoruśi 

moz e byc  rozwiązany w drodze przyjęcia Uśtawy Konśtytucyjnej Pan śtwa Związkowego 

Białoruśi i Rośji. Ten dokument uśtanowi więc jeden wśpo lny rząd dla pan śtwa 

związkowego na czele z premierem Federacji Rośyjśkiej, likwidując iśtniejącą dziś  Radę 

Pan śtwową Prezydento w Rośji i Białoruśi. Oznacza to przekśztałcenie Białoruśi formalnie 

w republikę parlamentarną z nominalną śuwerennoś cią, z iśtnieniem de facto 

zjednoczonego rośyjśko-białoruśkiego parlamentu, a nawet rządu w ramach juz  realnego 

Pan śtwa Związkowego 63 . Takz e nie moz na wykluczyc  ścenariuśza z Putinem jako 

prezydentem na czele ZBiR. 

Nie moz na wykluczyc  wariantu rośyjśkiej interwencji, jednak Rośji dla utrzymania 

kontroli nie jeśt niezbędne wprowadzenie wojśk. Kreml wyczekuje jak potoczą śię dalśze 

wydarzenia. S wiadczy o tym narracja rośyjśkich medio w, kto re doś c  neutralnie 

przedśtawiają wydarzenia na Białoruśi, nie faworyzując Łukaśzenki i nie oczerniając 

opozycji 64 . Z kolei śekretarz praśowy prezydenta Rośji Dmitrij Pieśkow powiedział, 

z e Rośja nie widzi potrzeby okazania Białoruśi pomocy wojśkowej oraz uwaz a, 

z e Białoruśini śami rozwiąz ą śwoje problemy w ramach dialogu, zgodnie z prawem i bez 

ingerencji z zewnątrz65. Jednak wydaje śię, z e jeśt to pośtawa przyjęta na uz ytek relacji 

z Zachodem. Rośja podjęła śię retorycznej obrony Łukaśzenki śtwierdzając, z e jeśt 

przeciwna zewnętrznej preśji na Białoruś  w odpowiedzi na działania krajo w zachodnich, 

kto re nie uznały wyniko w wyboro w na Białoruśi. Najbardziej zdecydowane śtanowiśko 

zajmuje Litwa, kto ra jako pierwśza zadeklarowała, z e nie uznaje zwycięśtwa Łukaśzenki, 

a takz e dała azyl rywalce Łukaśzenki Swiatłanie Cichanouśkaj na śwoim terytorium. 

Kanada i Wielka Brytania ro wniez  powiadomiły o nie uznaniu wyniko w wyboro w. Polśka 

wyśtąpiła z apelem o przeprowadzenie nowych wyboro w. Unia Europejśka pod preśją 

Polśki i Litwy podjęła decyzję o odmroz eniu śankcji perśonalnych wobec przedśtawicieli 

rez imu i nie uznaniu zwycięśtwa Łukaśzenki. Francja, Niemcy oraz USA podjęły śię 

rozmo w z Putinem w śprawie Białoruśi. Domagają śię zaprześtania śtośowania przemocy 

ze śtrony władz wobec proteśtujących i podjęcia dialogu z opozycją. 

Te działania motywują opozycję do kontynuowania śprzeciwu. W przypadku naśilających 

śię proteśto w moz liwa jeśt dwuwładza na Białoruśi. Będzie to moz liwe w śytuacji, kiedy 

proteśty, w tym śtrajki pracownicze nie uśtaną, a opozycja zjednoczy śię woko ł 

Cichanouśkiej. Skutkiem tego będzie erozja rez imu, w tym odśunięcie Łukaśzenki od 

władzy przez nomenklaturę. Jednak nie muśi to byc  śzybki proceś. Zgodnie z prawem 

kadencja Łukaśzenki mija 6 liśtopada. Jez eli proteśty utrzymają śię do tego terminu, jego 

przegrana będzie bardziej prawdopodobna. W takim ścenariuśzu moz na oczekiwac  

przeprowadzenia nowych wyboro w prezydenta, kto re pozośtają gło wnym pośtulatem 

Cichanouśkiej. Taki wariant rozwoju wydarzen  oznaczałby zwolnienie wśzyśtkich 

więz nio w politycznych, w tym Babaryki i Cichanouśkiego. Mieliby oni wo wczaś wyśokie 

śzanśe na zwycięśtwo wyborcze ze względu na śwoją kluczową rolę w walce rez imem 

Łukaśzenki. Na tym etapie mogą byc  kandydaturami akceptowalnymi i dla Rośji i dla 

Zachodu. Nie będzie to oczywiś cie oznaczac  kon ca przemian na Białoruśi. Aktualne 

proteśty śą ogromną zmianą na Białoruśi ro wniez  z tego względu, z e doprowadziły 
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do wzmocnienia toz śamoś ci narodowej Białoruśino w. Mimo wielu lat polityki niśzczenia 

pamięci narodowej, delegalizacji i marginalizacji śymboli narodowych, wywodzących śię z 

czaśo w Wielkiego Kśięśtwa Litewśkiego, biało-czerwono-białej flagi i Pogoni jako 

narodowego godła, właś nie te śymbole zdominowały proteśt. Społeczen śtwo śamo 

je wybrało, bez przymuśu, tym śamym uzyśkując podmiotowoś c . Jeśt to duz a zmiana 

jakoś ciowa, poniewaz  po raz pierwśzy proteśtowac  wyśzła nie mniejśzoś c  pośtrzeganych 

jako radykałowie narodowco w, a całe śpołeczen śtwo. Wielkie przebudzenie obywatelśkie 

jeśt punktem wyjś cia dla dalśzych przemian i zbliz enia Białoruśi z Zachodem. Choc  na tym 

etapie nie jeśt moz liwe dąz enie Białoruśi do członkośtwa w UE lub NATO ze względu na 

kategoryczny śprzeciw Rośji, w przyśzłoś ci nie moz na wykluczyc  pojawienia śię takz e 

takich aśpiracji. Demokratyzacja będzie nieuchronnie wpływac  na zbliz enie Białoruśi 

z Zachodem, w tym przede wśzyśtkim z pan śtwami UE. 

Wnioski: 

 Wybory prezydenckie na Białoruśi doprowadziły do znaczącego ośłabienia rez imu 

Łukaśzenki. Obok obiektywnych czynniko w, anachronicznoś ci białoruśkiego 

śyśtemu politycznego, kryzyśu niewydolnej gośpodarki, a takz e oburzenia 

śpołeczen śtwa nieudolnoś cią władz w walce z COVID-19, do obecnego proceśu 

zmian przyczyniła śię tez  Rośja, kto ra dąz y do izolowania białoruśkiego autokraty 

od Zachodu, popychając go poprzez umiejętne prowokowanie na drogę repreśji 

wobec śpołeczen śtwa. 

 Proteśty powyborcze doprowadziły do obywatelśkiego przebudzenia 

śpołeczen śtwa białoruśkiego. Dośzło m.in. do wzmocnienia toz śamoś ci narodowej 

Białoruśino w, wyraz ającej śię m.in. w akceptacji przez więkśzoś c  ludzi 

hiśtorycznych śymboli narodowych – biało-czerwono-białej flagi oraz godła 

Pogoni – w minionych latach traktowanych jako śymbole wyłącznie radykalnej 

opozycji narodowej. Trudno wyobrazic  śobie kontynuację dotychczaśowego 

modelu politycznego i dalśze rządy Łukaśzenki. Opierają śię one obecnie wyłącznie 

na zaśtraśzaniu śpołeczen śtwa dalśzymi repreśjami. 

 Kreml, widząc niepewny wynik walki politycznej między Łukaśzenką a opozycją, 

przyjął śtanowiśko wyczekujące. Dla Rośji najlepśzym rozwiązaniem byłaby 

śytuacja śtłumionych proteśto w na Białoruśi oraz izolacji Łukaśzenki od Zachodu. 

Wygrana zaś  Łukaśzenki będzie oznaczała, z e Białoruś  przeiśtoczy śię w pan śtwo 

upadłe, śtając śię śzarą śtrefą i obśzarem nieśtabilnoś ci w Europie. Łukaśzenka 

pozośtanie marionetką w rękach Rośjan, kto rego Mośkwa będzie mogła 

wykorzyśtywac  do ro z nego rodzaju prowokacji w regionie wobec Litwy, Polśki 

i Ukrainy. 

 Jez eli proteśty będą naśilac  śię i rez im upadnie, rozpocznie śię nowy etap przemian. 

Na Białoruśi odbędą śię nowe wybory, kto ry prawdopodobnie wygra akceptowalny 

dla Rośji kandydat. Wś ro d potencjalnych pośtaci, kto re mogą w takim ścenariuśzu 

ubiegac  śię o urząd prezydenta nalez y rozpatrywac  „weterano w” walki z rez imem, 



24.08.2020 | Analiza OSPP 44 | Oś rodek Studio w Prześtrzeni Pośtśowieckiej 

14 |  

obecnie przebywających w więzieniu Wiktara Babarykę i Siarhieja Cichanouśkiego. 

Będzie to ścenariuśz „finlandyzacji”. Nie nalez y śię śpodziewac , z e Białoruś  

z nowym kierownictwem zmieni całkowicie wektor śwojej polityki zagranicznej 

i zgłośi akceś do Unii Europejśkiej, czy tez  NATO. Co więcej, w kro tkim okreśie 

zmiana władzy w tym kraju moz e byc  korzyśtna dla Rośji, kto ra będzie wywierac  

wpływ na nowy rząd na Białoruśi. W perśpektywie długoterminowej nawet 

zachowanie śilnych wpływo w Kremla w tym kraju, przy jednocześnej 

demokratyzacji będzie oznaczało zbliz enie Białoruśi z Zachodem. Jeśt to więc 

ścenariuśz poz ądany z punktu widzenia Polśki, kto ra powinna aktywnie wśpierac  

białoruśkie przemiany. 

 Z punktu widzenia Polśkie trzeba byc  przygotowanym na dwa ścenariuśze rozwoju 

śytuacji: gorśzy i lepśzy. Scenariuśz gorśzy zakłada pozośtanie Łukaśzenki przy 

władzy. W tych warunkach trzeba przygotowywac  śię na napływ migranto w 

z Białoruśi, śkąd ludzie będą uciekac  od biedy i naśilających śię repreśji. Takz e 

będzie wymagało wzmocnienia zdolnoś ci obronnych na granicy z Białoruśią oraz 

potrzebę śtałego monitoringu śytuacji w tym kraju. Dla wśpierania 

długoterminowych zmian, trzeba będzie zaktywizowac  programy śkierowane 

na wśparcie śił opozycji oraz śpołeczen śtwa obywatelśkiego. Lepśzy ścenariuśz to 

odejś cie Łukaśzenki i nowe wybory. W tej śytuacji nowa władza będzie miała kro tki 

czaś na przeprowadzenia reform. Wtedy będzie kluczowym wśparcie krajo w 

śąśiadujących, w tym Polśki w śzybkim przygotowaniu oraz wdraz aniu 

niezbędnych reform gośpodarczych i politycznych oraz konśolidacji obozu 

prozachodniego. 
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rf/ [dośtęp: 09.08.2020]. 
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httpś://www.belta.by/economicś/view/rośśijśkie-kompanii-budut-pośtavljat-neft-v-belaruś-bez-premii-
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energetiki-398533-2020/ [dośtęp: 09.08.2020]. 
6 «Закрытие границы – просто находка для России». Эксперты о том, как карантин появлияет на 
белорусско-российские отношения, Belśat, 16.03.2020; httpś://belśat.eu/ru/newś/zakrytie-granitśy-
prośto-nahodka-dlya-rośśii-ekśperty-o-tom-kak-karantin-poyavliyaet-na-beloruśśko-rośśijśkie-
otnośheniya/ [dośtęp: 09.08.2020]. 
7Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России, РБК, 19.08.2019; 
httpś://www.rbc.ru/economicś/19/08/2019/5d48bb559a7947e2278c1fa5 [dośtęp: 09.08.2020]. 
8Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ничего у нас не искрит», РБК, 19.06.2020; 
httpś://www.rbc.ru/politicś/19/06/2020/5eeca5fa9a7947c9e9a1749b [dośtęp: 09.08.2020]. 
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