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Białoruś jako słabe ogniwo rosyjskiej agresji na Ukrainę 

Na obecnym etapie wojny na Ukrainie Rosja nie forsuje wykorzystania 

białoruskiej armii do działań wojennych. Moskwa zadowala się wykorzystaniem 

Białorusi jako bazy wojskowej z rozbudowanym zapleczem logistycznym w celu 

kontynuowania natarcia na Kijów. Reżim Łukaszenki także stara się opóźnić 

rozpoczęcie swojego aktywnego udziału w wojnie. Białoruski dyktator chce 

wykorzystać sytuację do uzyskania wsparcia finansowego ze strony Kremla oraz 

umożliwienia mu obejścia zachodnich sankcji. Jednocześnie Białoruś jest słabym 

ogniwem w rosyjskiej inwazji na Ukrainę – osłabiona przez Łukaszenkę 

uzurpującego władzę, w sytuacji rosnącego społecznego niezadowolenia może 

jeszcze bardziej zachwiać reżim. Wzmożona presja Zachodu na Białoruś jest 

konieczna, aby zwiększyć koszty, które Mińsk poniesie za dalsze wsparcie Rosji 

w działaniach wojennych. Bez Białorusi agresja Moskwy przeciwko Ukrainie 

byłaby bowiem utrudniona.  

Z terytorium Białorusi Rosjanie prowadzą ataki rakietowe oraz ostrzał Ukrainy, 

a infrastruktura wojskowa tego kraju jest wykorzystywana przez wojska rosyjskie do 

kontynuowania natarcia na Kijów. Ukraińskie dowództwo spodziewa się również 

włączenia się armii białoruskiej do działań wojennych na terytorium Ukrainy. Obecnie, 

w celu powstrzymania białoruskiego udziału w wojnie po stronie Rosji, przez stronę 

ukraińską prowadzone są głównie operacje informacyjne: rozpowszechnianie 

komunikatów o czołgach na granicy Białorusi z Ukrainą, obecności białoruskiego wojska 

na terytorium Ukrainy (pod Czernihowem), czy też rosyjskiej prowokacji z ostrzelaniem 

terytorium Białorusi przez rosyjskie samoloty. 

W odpowiedzi na te doniesienia ministerstwo obrony Białorusi zaczęło pokazywać na 

swojej stronie internetowej filmy z udziałem białoruskich żołnierzy, którzy twierdzą, że 

są w koszarach „na miejscu”. Łukaszenka ogłosił 24 lutego br., że na południową granicę 

wyprowadzono jedynie 5 grup batalionowo-taktycznych (BTG) sił operacji specjalnych1. 

Następnie 1 marca br. dodał, że będzie zwiększał kontyngent wojskowy na granicy do 

10 BTG2. Natomiast dowódca Sztabu Generalnego Białorusi Wiktar Gulewicz (biał. 

Вiктар Гулевiч) zapowiedział 12 marca br. tylko rotację 5 grup3. Jednostki, które 

zrealizowały zadania osłonięcia granicy państwowej, wrócą do swoich stałych punktów 

dyslokacji. Z wypowiedzi użytkowników sieci społecznościowych wynika, że białoruskie 

wojska są przerzucane pod ukraińską granice, lecz na obecną chwilę nie rozpoczęły 

natarcia na terytorium Ukrainy.  

Z narracji reżimowych propagandystów wynika, że Łukaszenka jest zaniepokojony 

pojawieniem się walczących w szeregach ukraińskich sił zbrojnych białoruskich 

batalionów ochotniczych. Mimo niekorzystnego dla niego i dla Kremla rozwoju sytuacji 

na Ukrainie, białoruski dyktator nie chce skierować swoich wojsk do udziału 

w bezpośrednich działaniach wojennych. W pierwszej kolejności chce osłonić granicę 

przed ewentualnym przedostaniem się uzbrojonych grup Białorusinów z Ukrainy. Reżim 
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obawia się, że mogą oni przystąpić do działań wywrotowych przeciwko Łukaszence na 

terenie Białorusi.  

Szef głównego wydziału pracy ideologicznej białoruskiego ministerstwa obrony Leanid 

Kasinski (biał. Леанід Касінскі) ogłosił, że „wojskowo-polityczne kierownictwo Ukrainy 

całkowicie straciło kontrolę nad sytuacją”4. Propaganda przestała jednak podsycać temat 

„wyzwolenia” Ukrainy5 w związku z tym, że białoruski reżim został pośrednikiem 

w negocjacjach między Ukrainą a Kremlem. Następnie 10 marca br., Łukaszenka ogłosił,  

że wzdłuż granicy białoruskiej przesuwają się oddziały najemników w kierunku 

elektrowni w Czarnobylu6. W czasie spotkania z Putinem 11 marca br., powrócił do tego 

tematu, pokazując rzekome mapy natarcia najemników7. Jednocześnie strona białoruska 

podała, że rozpoczęła prace nad przywróceniem podłączenia do sieci elektrowni jądrowej 

w Czarnobylu, gdzie ponoć przywrócono linię energetyczną i napięcie. Poinformowała, że 

wysyła też grupę białoruskich inżynierów do obsługi obiektu, którzy będą wykonywać 

pracę zamiast wziętych do niewoli Ukraińców. Strona ukraińska tym doniesieniom 

zaprzeczyła i podała, że elektrownia atomowa pozostaje bez prądu. 

O bardziej realnych zamiarach władz można wnioskować, opierając na wypowiedzi 

prorosyjskiego aktywisty Piotra Szapki8 (biał. Пётр Шапка), który opublikował na kanale 

Youtube wideo9, w którym zwrócił się z apelem do Łukaszenki o utworzenie strefy 

buforowej wzdłuż granicy z Ukrainą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Białorusi. Jako 

powód podał fakt, że po stronie ukraińskiej rzekomo powstała strefa chaosu, nie działa 

ukraińska straż graniczna, a zatem na teren Białorusi mogą przenikać grupy dywersyjne, 

co spowoduje aktywizację działań wywrotowych i podziemia opozycyjnego w kraju. 

Armia reżimu Łukaszenki nie jest zdolna do inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Nie posiada 

wielu gotowych do walki jednostek, tym bardziej, że są one potrzebne na wypadek 

zamieszek w kraju. Białoruskie siły zbrojne przed dwa ostatnie lata były przygotowywane 

do tłumienia protestów i zwalczania nielegalnych formacji zbrojnych. Łukaszenka nie 

chce tracić tych sił podczas natarcia na obronę zmotywowanego i wyposażonego 

przeciwnika. Natomiast wejście na teren przygraniczny pod pretekstem „szlachetnej 

misji” – ochrony elektrowni jądrowej w Czarnobylu i granicy przed sabotażystami – 

wpisuje się w duch działań reżimu.  

Łukaszenka tworzy „offshore” dla Rosji 
Z informacji napływającej z Białorusi wynika również, że Łukaszenka 

najprawdopodobniej chciałby wykorzystać sytuację nierównowagi w poziomie sankcji 

nałożonych na Rosję i Białoruś w celu stworzenia w Mińsku swoistej strefy „offshore” 

w interesie Kremla10.  

Tylko w styczniu br. eksport z Białorusi na Zachód wzrósł o 113 proc., mimo 

wprowadzenia przez Unię Europejską pięciu pakietów sankcji po sfałszowanych przez 

Łukaszenkę wyborach i rozpoczętych represjach. Obecnie firmy, które wychodzą z rynku 

rosyjskiego, nie opuszczają rynku białoruskiego. Oznacza to, że biznes zachodni może 

kontynuować działalność w Rosji z terytorium Białorusi. Reżim Łukaszenki upatruje 

w tym kolejne źródło zarobków na swoją korzyść, oferując Kremlowi wypracowane 
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schematy omijania sankcji. Tym bardziej, że Białoruś ma doświadczenie w tym zakresie  

i rozwinięte kontakty poprzez Serbię, Chiny, Pakistan, ułatwiające cały proces. 

W obecnej sytuacji międzynarodowej Łukaszenka liczy na zwiększenie pomocy ze strony 

Kremla. Po ostatniej wizycie w Moskwie 11 marca br., jego służba prasowa 

poinformowała, że Rosja „podjęła najpoważniejsze i bezprecedensowe kroki na rzecz 

wzajemnego wsparcia w związku z presją sankcyjną”. Jeden z ogłoszonych kroków to 

utrzymanie dotychczasowych cen na surowce energetyczne. Poza tym reżim na Białorusi 

liczy także na kredyty z Kremla, przechodzenie na płatności w rublach zamiast dolarów 

za rosyjskie surowce energetyczne oraz na udział w rosyjskich programach substytucji 

importu. W kryzysie wywołanym sankcjami widzi również szanse na zajęcie przez 

Białoruś nisz na rynku rosyjskim, które pojawią się po wycofywaniu biznesu 

zagranicznego. Tym bardziej, że władze Federacji Rosyjskiej nie mają obecnie zbyt dużego 

wyboru i są zmuszone do skorzystania z potencjału rolniczego i przemysłowego Białorusi. 

Już obecnie reżimowi analitycy zaczęli twierdzić, że wojna na Ukrainie będzie się 

przedłużała. Jednocześnie podkreślają, że z każdym dniem będzie wzrastała liczba 

uchodźców z Ukrainy na Zachód. Do tego, według nich, ma dojść efekt nałożonych sankcji 

na Rosję, które są bolesne dla samego Zachodu z powodu wzrostu cen i bezrobocia, gdyż 

Rosja jest nie tylko konsumentem zachodnich towarów, lecz także dostawcą krytycznych 

surowców i materiałów eksploatacyjnych. Reżim widzi w tym potencjał do destabilizacji 

sytuacji społeczno-gospodarczej w krajach zachodnich. Według białoruskich 

propagandystów, zdecydowane stanowisko Zachodu jest chwilowe i niebawem będzie on 

„pełzać na kolanach i błagać o współpracę”11. 

Miejsce Białorusi w rosyjskiej inwazji  
Moskwa obecnie wykorzystuje Białoruś przede wszystkim jako zaplecze logistyczne dla 

swoich wojsk w wojnie z Ukrainą. Udział białoruskich żołnierzy mógłby pomóc Rosjanom 

w uderzeniu z Brześcia na zachodnią Ukrainę w celu odcięcia tego kraju od dostaw 

pomocy z Zachodu. Na razie Łukaszenka wstrzymuje się z tymi działaniami, godząc się na 

wykorzystanie terytorium Białorusi jako zaplecza do koncentracji wojsk rosyjskich. 

Poza tym Rosja może wykorzystać terytorium Białorusi do wykonania taktycznego 

uderzenia nuklearnego na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy w celu 

zminimalizowania ryzyka uderzeń odwetowych wobec terytorium Rosji w przypadku 

reakcji USA/NATO. Właśnie taki scenariusz Pentagon uznał za najbardziej optymalny 

w trakcie strategicznych gier symulacyjnych w latach 2019–2020. Amerykanie widzą 

Białoruś jako dogodny cel uderzenia nuklearnego na rosyjskie wojsko, jeśli użyje ono 

broni jądrowej przeciwko Europie. Taki wybór celu, zdaniem amerykańskich strategów, 

pozwoli uniknąć ostrej eskalacji i pozostawi miejsce na wznowienie negocjacji 

z Moskwą12. 

Federacja Rosyjska może wykorzystywać teren Białorusi do tworzenia dalszych napięć 

w regionie Europy Środkowej i zagrożeń dla NATO. Pamiętając treść o zeszłorocznym 

ultimatum Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i NATO, Ukraina jest tylko jednym z jego 

elementów. Należy uznać za bardzo realistyczny scenariusz rozmieszczenia rosyjskiej 
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broni jądrowej na terytorium Białorusi. Natomiast wycofanie się Białorusi z wojny 

mogłoby utrudnić całą operację i plany Kremla, jest ono jednak mało realne. 

Antywojenne nastroje społeczne oraz aktywizacja sił demokratycznych 
W odróżnieniu od Rosji, gdzie większość społeczeństwa popiera „operację specjalną” na 

Ukrainie, na Białorusi nastroje są radykalnie odmiennie. Nawet przed rozpoczęciem 

wojny tylko 11-12 proc. mieszkańców kraju popierało ideę ewentualnego udziału 

Białorusi w wojnie rosyjsko-ukraińskiej13. Obecnie takich osób jest jeszcze mniej. Udział 

armii białoruskiej w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji popiera 3 proc. Białorusinów 

(badanie wśród mieszkańców miast)14. 

Dzieje się tak pomimo faktu, że Białoruś znajduje się w rosyjskim polu informacyjnym, 

a Białorusini do niedawna mieli bardziej pozytywne nastawienie do Rosji niż do Ukrainy. 

Jednym z możliwych wyjaśnień jest inne postrzeganie wojny, przede wszystkim tzw. 

wielkiej wojny ojczyźnianej. Dla zdecydowanej większości Białorusinów jest ona przede 

wszystkim elementem historii rodzinnej, a nie państwowej ideologii. W przeciwieństwie 

do Rosji na Białorusi nigdy nie głoszono haseł „Możemy powtórzyć!” (w znaczeniu: 

możemy znów dojść do Berlina), a podzielaną prze większość społeczeństwa dewizą jest 

„Nigdy więcej wojny!”. 

Na Białorusi następuje stopniowa aktywizacja protestu. Wojna na Ukrainie nadała nowy 

impuls dla stłumionego represjami społeczeństwa. Ruch cyberpartyzantów 

przeprowadził atak cybernetyczny na system zarządzania ruchem białoruskich kolei, 

ludzie15 blokują tory oraz niszczą zwrotnice w celu zahamowania na Białorusi ruchu 

rosyjskich pociągów wojskowych z wyposażeniem i amunicją16.  

Wojna i związane z nią wyzwania prowadzą do powstania nowych podmiotów, przede 

wszystkim białoruskiego ruchu ochotniczego. Nowy, rosnący potencjał białoruskiej 

opozycji wiąże się ze sprzeciwem wobec inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie udział w walkach 

bierze obecnie batalion ochotniczy imienia Konstantego Kalinouskiego17. W Polsce 

w Warszawie rozpoczęło pracę centrum poborów rekrutów (społeczna inicjatywa 

Białorusinów, którzy chcą jechać na wojnę na Ukrainie18). Zaktywizowano również 

dawne opozycyjne struktury paramilitarne skupione w organizacji „Biała Legia”19. 

Założyciel i wieloletni lider tego ugrupowania Siarhiej Bulba (biał. Сяргей Бульба) 

aktywnie komentuje wojnę na Ukrainie, przekazując informacje ze środowisk 

wojskowych. Ostatnio wskazał, że Stany Zjednoczone rzekomo zwiększyły presję na 

Łukaszenkę poprzez Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie rodzina Łukaszenki ma 

utrzymywać swoje fundusze finansowe20.  

Diaspora białoruska w Europie również się zaktywizowała, skupiając na pomaganiu 

ukraińskiej armii oraz uchodźcom. Pojawiło się Centrum Wolnej Białorusi21, które w ciągu 

tygodnia wywiozło z Kijowa 150 osób. W przeciwnym kierunku wysłano pomoc 

humanitarną. 

Działa Fundacja Bysol (Białoruska Solidarność)22, która zbiera pomoc dla walczących na 

froncie na Ukrainie, przygotowuje lekarzy do pracy w strefie wojny, zajmuje się pomocą 
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uchodźcom z Ukrainy. Od początku inwazji Fundacja wysłała23 na Ukrainę trzy pickupy 

dla białoruskich ochotników, karetkę pogotowia, minibus oraz jeep ewakuacyjny. Kupiła 

m.in. dwa samochody opancerzone dla lekarzy, 75 hełmów, 70 kamizelek kuloodpornych 

i zamówiła 5 ton metalu na kamizelki kuloodporne. Fundusze na te potrzeby zebrali 

Białorusini mieszkający w Europie. 

Odbyło się zjednoczenie liderów sił opozycyjnych: Swiatłany Cichanouskiej i Pawła 

Łatuszki w celu utworzenia rządu na uchodźctwie. Wzmożono działania dyplomatyczne 

w celu pozyskania wsparcia dla Ukrainy oraz nie utożsamiania białoruskiego 

społeczeństwa z reżimem Łukaszenki. Niemcy, na prośbę Cichanouskiej, przekażą 

mobilny szpital białoruskim lekarzom na Ukrainie w koordynacji z siłami zbrojnymi 

Ukrainy. Podczas roboczej wizyty w Wielkiej Brytanii Cichanouska24 poparła apel 

Wołodymyra Zełenskiego o strefę zakazu lotów nad Ukrainą. Zwróciła się też z prośbą 

o wsparcie białoruskich ochotników na Ukrainie poprzez dostawy amunicji, sprzętu 

ochronnego i łączności. Wszystko to może odegrać rolę w przyszłości w kierunku zmiany 

sytuacji na Białorusi. 

Wnioski 
 Na obecnym etapie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Białoruś jest jednocześnie 

ważnym i słabym ogniwem tzw. specjalnej operacji wojskowej. Białoruś ma istotne 

znaczenie dla Rosjan jako zaplecze logistyczne, medyczne oraz baza w celu 

koncentracji wojsk.  

 Natomiast słabość Białorusi wynika z sytuacji politycznej reżimu Łukaszenki, 

który nie ma poparcia społecznego, boryka się z narastającymi problemami 

finansowymi i gospodarczymi, a jego jedynym oparciem są rodzime resorty siłowe 

i Kreml. 

 W warunkach przedłużającej się wojny Łukaszenka nie chce wysyłać wojsk na 

Ukrainę, żeby jeszcze bardziej nie osłabić swojej pozycji w obliczu presji ze strony 

Rosji i możliwych protestów ze strony społeczeństwa białoruskiego. Na Białorusi 

pozostają mocne nastroje antywojennie. Niechęć do wojny zmusza ludzi do 

aktywizacji działań protestacyjnych oraz sabotażowych. Pojawienie się 

białoruskich batalionów ochotniczych dodatkowo niepokoi reżim, który widzi 

w nich zagrożenie dla stabilności swojej władzy. 

 Szeroko zakrojone działania Zachodu, takie jak z jednej strony zwiększona presja 

na reżim Łukaszenki, jego rodzinę oraz nomenklaturę w Mińsku, z drugiej zaś 

wsparcie społeczeństwa poprzez działania humanitarne oraz informacyjne, będą 

popychać Białoruś w stronę wycofania się z wojny. Ograniczenie bazy operacyjnej 

rosyjskiej armii będzie komplikować ofensywę na Ukrainę z północnego kierunku. 
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