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Uniwersytet w Bia³ymstoku

Bia³oruœ £ukaszenki
– od demokracji do rz¹dów autorytarnych

ia³oruska opinia publiczna pozna³a Aleksandra £ukaszenko w 1993
roku jako rzutkiego deputowanego w ostrych s³owach gromi¹cego
ówczesne stosunki polityczno-gospodarcze w Republice Bia³oruœ. Jako
przewodnicz¹cy parlamentarnej komisji do walki z nadu¿yciami i korupcj¹,
zacz¹³ on robiæ b³yskotliw¹ karierê w mediach. Mówi³ to, co wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa bia³oruskiego chcia³a us³yszeæ. O zaistnia³¹ z³¹ sytuacjê
gospodarcz¹ oskar¿a³ now¹ klasê polityczn¹, unikaj¹c piêtnowania wadliwie dzia³aj¹cego postsowieckiego sytemu. Wyst¹pienia publiczne Aleksandra £ukaszenki przybra³y zw³aszcza na sile na pocz¹tku 1994 roku,
gdy sta³y siê czêœci¹ kampanii wyborczej. Bia³oruskiemu spo³eczeñstwu
ten m³ody i energiczny deputowany zacz¹³ wydawaæ siê jedyn¹ osob¹
mog¹c¹ wybawiæ kraj z fatalnej sytuacji gospodarczej pierwszej po³owy
lat dziewiêædziesi¹tych1. Nie nale¿y wiêc dziwiæ siê, i¿ ju¿ w pierwszej turze wyborów prezydenckich, odbywaj¹cych siê 19 czerwca 1994 roku
otrzyma³ on 45% g³osów, a w drugiej (10 lipca) bez problemu wygra³ z dotychczasowym premierem, Wiaczes³awem Kiebiczem.
Krótko po wyborach prezydenckich Aleksander £ukaszenko przyst¹pi³ do wzmacniania swojej pozycji. Podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
przywrócenie rozwi¹zañ stosowanych w czasach sowieckich, z t¹ tylko
ró¿nic¹, i¿ zamiast struktur partyjnych, zaczêto rozbudowywaæ uprawnienia administracyjne prezydenta. Jednoczeœnie podjête zosta³y dzia³ania
maj¹ce na celu marginalizacjê roli Rady Najwy¿szej. Jednoœæ deputowanych umiejêtnie rozbito poprzez zaproponowanie czêœci parlamentarzystom intratnych stanowisk w nowo powsta³ej administracji prezydenckiej.
Grupa skupiona wokó³ Aleksandra £ukaszenki zaczê³a bojkotowaæ obrady Rady Najwy¿szej. W szybkim tempie konflikt pomiêdzy najwy¿szymi
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instytucjami w³adzy w pañstwie – prezydentem i Rad¹ Najwy¿sz¹ zacz¹³
przybieraæ formê walki o wizjê pañstwa bia³oruskiego. £ukaszenko, maj¹c poparcie znacznej czêœci spo³eczeñstwa, d¹¿y³ do zbli¿enia z Rosj¹,
podczas gdy deputowani (g³ównie z Bia³oruskiego Frontu Ludowego),
protestowali przeciwko zbyt bliskiemu sojuszowi z wielkim wschodnim
s¹siadem. Na znak protestu w kwietniu 1995 roku grupa parlamentarzystów z Bia³oruskiego Frontu Ludowego podjê³a akcjê g³odow¹. Nie spotka³o siê to jednak ze znacz¹cym odzewem wœród spo³eczeñstwa bia³oruskiego, sympatyzuj¹cego raczej z prezydentem. Parlament postrzegany by³ jako
si³a blokuj¹ca wprowadzanie pozytywnych zmian w kraju2.
Wa¿nym etapem wzmocnienia pozycji prezydenta by³o referendum
przeprowadzone w maju 1995 roku, w którym to spo³eczeñstwo popar³o
starania £ukaszenki zmierzaj¹ce do silniejszej integracji kraju z Rosj¹.
Wyrazi³o równie¿ zgodê na powrót nieco zmienionego god³a i flagi z czasów sowieckich oraz na zrównanie w prawach jêzyka bia³oruskiego i rosyjskiego3.
Wzmocniony tym sukcesem £ukaszenko postanowi³ ostatecznie podporz¹dkowaæ sobie wybran¹ w 1995 roku now¹ Radê Najwy¿sz¹. Jakiekolwiek podejmowane przez parlament próby kontroli dzia³alnoœci
administracji prezydenckiej spotyka³y siê ze zdecydowanym sprzeciwem
£ukaszenki. Konflikt pomiêdzy parlamentem a prezydentem swoje apogeum osi¹gn¹³ jesieni¹ 1996 roku. Spo³eczeñstwo podzieli³o siê na dwa
bloki, obóz prezydencki, m.in. dziêki kontroli œrodków masowego przekazu, mia³ jednak wiêksze poparcie. Prawdziw¹ koœci¹ niezgody okaza³o
siê referendum z listopada 1996 roku, które zdecydowaæ mia³o o przyjêciu
rozwi¹zañ konstytucyjnych, wzmacniaj¹cych pozycjê prezydenta. Po og³oszeniu pozytywnych dla bloku prezydenckiego wyników, opozycja bezskutecznie zarzuca³a sfa³szowanie g³osowania. Spo³eczeñstwo bia³oruskie
nie popar³o ¿¹dañ opozycji. Od nowego prezydenta oczekiwano zdecydowanych kroków. Z punktu widzenia wiêkszoœci obywateli, wzmocnienie
pozycji prezydenta w pañstwowych strukturach Republiki Bia³oruœ wydawa³o siê byæ lepszym rozwi¹zaniem ni¿ nadmierna, jak wówczas uwa¿ano, sejmokracja4.
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Widz¹c nastroje spo³eczne i coraz silniejsz¹ pozycjê £ukaszenki,
wiêkszoœæ deputowanych Rady Najwy¿szej ostatecznie uzna³a legalnoœæ referendum. Na mocy postanowieñ nowej konstytucji rozwi¹zaniu
uleg³a Rada Najwy¿sza, a na jej miejsce powo³ano dwuizbowy parlament
– Zgromadzenie Narodowe. Decyzji tej nie uznali deputowani nastawieni do £ukaszenki opozycyjnie, w dalszym ci¹gu uwa¿aj¹cy siê za jedynych legalnie wybranych przedstawicieli narodu bia³oruskiego. By³ to
jednak akt bez wiêkszego znaczenia politycznego – spór tocz¹cy siê
w Bia³orusi jesieni¹ 1996 roku zosta³ wygrany przez £ukaszenkê. Nowa
konstytucja przyznaj¹ca olbrzymie kompetencje prezydentowi, w po³¹czeniu z coraz silniejsz¹ pozycj¹ w mediach, policji i wojsku, dawa³a
Aleksandrowi £ukaszence w praktyce nieograniczon¹ w³adzê w pañstwie5.
Prowadz¹c walkê z opozycj¹, prezydent zdawa³ sobie sprawê, i¿ trwa³oœæ jego sukcesu w du¿ej mierze bêdzie zale¿a³a od unormowania sytuacji gospodarczej w kraju. Proponowane dzia³ania, zak³adaj¹ce powrót do
rozwi¹zañ z okresu planowania centralnego, podziela³a wiêkszoœæ obywateli. W³asnoœæ pañstwowa oraz system nakazowo-rozdzielczy pozosta³y
dominuj¹cymi rozwi¹zaniami stosowanymi w gospodarce bia³oruskiej
w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. Sektor finansowy poddany
zosta³ ca³kowitej kontroli pañstwa, a zaniechanie procesów prywatyzacyjnych argumentowano potrzeb¹ powstrzymania rozgrabiania kraju. Dzia³alnoœæ prywatna by³a koncesjonowana i podlega³a ró¿nego rodzaju
obostrzeniom prawno-skarbowym. W celu zademonstrowania skutecznoœci dzia³añ nowej w³adzy, zorganizowano kilka pokazowych s¹dowych
procesów gospodarczych. Na ³awie oskar¿onych zasiedli prezesi banków
i dyrektorzy du¿ych zak³adów produkcyjnych. Sam prezydent £ukaszenko bardzo czêsto pokazywany by³ w telewizji w czasie inspekcji zak³adów
pracy. W trakcie spotkañ udziela³ rad i wyjaœnia³ zgromadzonym robotnikom i ko³choŸnikom potrzebê wprowadzanych zmian, ale gdy zachodzi³a
taka potrzeba, tak¿e publicznie gani³ kadrê kierownicz¹. Tak prowadzona
polityka medialna, w krajach zachodnich najprawdopodobniej wywo³ywa³aby rozbawienie lub za¿enowanie, natomiast w Bia³orusi przypomina³a czasy Zwi¹zku Sowieckiego. £ukaszenko w zarz¹dzaniu pañstwem
powiela³ dobrze znane wzory, wypracowane jeszcze przez sekretarzy par-
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tii komunistycznych – kreuj¹c siê na srogiego dla kadry kierowniczej,
a wyrozumia³ego dla ludu6.
Zgodnie z g³oszonymi przez prezydenta has³ami oraz w zwi¹zku z odciêciem siê od klasycznych rozwi¹zañ kapitalistycznych, Bia³oruœ zaczê³a
na poziomie gospodarki pod¹¿aæ swoj¹ w³asn¹ drog¹. Starano siê wybrane elementy wolnorynkowe (np. prywatny handel, us³ugi) poddaæ ca³kowitej kontroli administracji. Nowe wymagania, przed którymi stanê³a
gospodarka bia³oruska, nale¿a³o po³¹czyæ z dotychczasowym sowieckim
modelem zarz¹dzania. W wyniku tych dzia³añ wytworzy³ siê system poœredni pomiêdzy socjalizmem a kapitalizmem. I co jest warte podkreœlenia, pomimo krytyki rozwi¹zañ zaproponowanych przez £ukaszenkê,
podjêtej ze strony liberalnych œrodowisk w innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, system zacz¹³ w miarê sprawnie funkcjonowaæ. Po
okresie gospodarczego chaosu pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych,
nast¹pi³a wzglêdna stabilizacja. Dziêki has³om silniejszego politycznego
zwi¹zania siê Bia³orusi z Rosj¹, gospodarka bia³oruska nie tylko utrzyma³a rosyjskie rynki zbytu, ale równie¿ otrzymywa³a surowce energetyczne (ropa, gaz) po znacznie ni¿szych, w stosunku do œwiatowych, cenach.
By³ to g³ówny koszt ponoszony przez pañstwo rosyjskie pozostawienia
Bia³orusi w swojej strefie wp³ywów.
Administracji £ukaszenki uda³o siê utrzymaæ funkcjonowanie czêsto
przestarza³ych i nierentownych zak³adów. Dziêki dotowaniu miejsc pracy, w Bia³orusi, w przeciwieñstwie do innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej, praktycznie nie istnia³ problem bezrobocia. Jednak ten
typ rozwi¹zañ ekonomicznych doprowadzi³ pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych do wysokiej inflacji. W 1999 roku osi¹gnê³a ona poziom ponad
350% w skali roku. W tej sytuacji krach gospodarki bia³oruskiej wydawa³
siê byæ bliski. Sytuacjê w Bia³orusi uratowa³a jednak stabilizacja warunków ekonomicznych w Rosji na pocz¹tku XXI wieku (oparta m.in. na
wzroœcie cen œwiatowych surowców energetycznych). Przejêcie w³adzy
przez W³adimira Putina, w po³¹czeniu z coraz lepsz¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ zbieg³o siê z zapotrzebowaniem rynku rosyjskiego na produkty
bia³oruskie. Zak³ady, które wydawa³o siê, ¿e by³y skazane na upad³oœæ,
otrzyma³y znaczny zastrzyk gotówki, co umo¿liwi³o ich czêœciow¹ modernizacjê. I choæ poziom rozwoju Republiki Bia³oruœ w pierwszym dzie6
P. Rudkowski, Bia³oruska ideologia pañstwowa jako „utopia teraŸniejszoœci”,
w: Spo³eczeñstwo bia³oruskie’2007. Nadzieje, z³udzenia, perspektywy, Warszawa–Miñsk 2007, s. 54–55.
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siêcioleciu XXI wieku pozostawa³ znacznie w tyle za Polsk¹ czy Litw¹, to
jednak odczuwalna by³a wyraŸna stabilizacja.
Poprawê sytuacji ekonomicznej wykorzysta³a propaganda prezydencka, utwierdzaj¹ca spo³eczeñstwo w przekonaniu o s³usznoœci drogi wybranej przez £ukaszenkê. W kontrolowanych niemal ca³kowicie przez
pañstwo mediach, informacjom o dobrej sytuacji na Bia³orusi przeciwstawiano trudnoœci w innych krajach by³ego bloku komunistycznego. Strajki
i niezadowolenia spo³eczne w Polsce, Liwie czy Ukrainie, przeplata³y siê
z obrazkami szczêœliwie i spokojnie pracuj¹cych Bia³orusinów. Informacje o regularnie wyp³acanych pensjach i emeryturach w Bia³orusi kontrastowa³y z sytuacj¹ w Rosji czy Ukrainie. Rozwi¹zaniom przyjêtym przez
pañstwo ukraiñskie by³a przeciwstawiana droga rozwoju zaproponowana
przez prezydenta £ukaszenkê. I co najciekawsze, olbrzymia rzesza bia³oruskich pracowników bud¿etówki oraz emerytów (nie znaj¹ca innej rzeczywistoœci ni¿ sowiecka) rzeczywiœcie przekonana by³a o s³usznoœci
stosowanych rozwi¹zañ7. Rezygnacja z wolnoœci s³owa, której i tak nigdy
nie by³o w czasach komunistycznych, w zamian za wzglêdn¹ stabilizacjê
gospodarcz¹ i poczucie bezpieczeñstwa socjalnego, wyda³a siê byæ cen¹
niezbyt wygórowan¹.
Na pocz¹tku XXI wieku podstaw¹ egzystencji autorytarnego systemu
bia³oruskiego, obok nieŸle funkcjonuj¹cej gospodarki sterowanej centralnie, by³a wzrastaj¹ca kontrola pañstwa w dziedzinie polityki i kultury.
Sprawdzianem dzia³ania nowego systemu by³y wybory prezydenckie
przeprowadzone w 2001 roku, w których to Aleksander £ukaszenko bez
wiêkszego wysi³ku wygra³ w pierwszej turze (uzyskuj¹c wed³ug danych
oficjalnych ponad 75% wszystkich oddanych g³osów). Wybory 2001 roku
ostatecznie pokaza³y, ¿e w Bia³orusi nie ma ¿adnej realnej si³y mog¹cej
konkurowaæ z obozem w³adzy8.
Metod¹ na skuteczne utrwalenie pozycji prezydenta by³a g³oszona coraz silniej po 2001 roku ideologia pañstwowa, polegaj¹ca na dostosowywaniu wybranych elementów bia³oruskiego i sowieckiego dziedzictwa do
wspó³czesnych potrzeb pañstwa bia³oruskiego. Inspiracj¹ dla podejmowa7
P. Usau, Zwi¹zek Radziecki w granicach odrêbnego pañstwa. „Ideologia pañstwa bia³oruskiego” – mechanizmy jej propagowania i narzucania spo³eczeñstwu, w:
Spo³eczeñstwo bia³oruskie’2007. Nadzieje, z³udzenia, perspektywy, Warszawa–Miñsk
2007, s. 49.
8
O. £atyszonek, E. Mironowicz, Historia Bia³orusi od po³owy XVIII do koñca
XX wieku, Bia³ystok brw., s. 306–307.
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nych dzia³añ by³y doœwiadczenia i metody pracy ideologicznej z czasów
sowieckich. W nowej postsowieckiej rzeczywistoœci jednym z wa¿nych
elementów ideologii pañstwowej by³o (m.in. za poœrednictwem Cerkwi)
odwo³ywanie siê do wartoœci ogólnos³owiañskich, uto¿samianych z elementami kolektywizmu, przeciwstawianymi indywidualistycznej ideologii œwiata zachodniego. Natomiast na poziomie pamiêci historycznej,
w umiejêtny sposób zmarginalizowano czasy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w dalszym ci¹gu eksponuj¹c okres sowiecki, z olbrzymim wk³adem
narodu bia³oruskiego w zwyciêstwo w Wielkiej Wojnie OjczyŸnianej9.
Ostatnim aktem prawnym daj¹cym £ukaszence w³adzê w Bia³orusi
praktycznie na czas nieokreœlony, by³o referendum z 2004 roku sankcjonuj¹ce zmianê konstytucji. W wyniku postanowieñ referendum, zniesiono
ograniczenie d³ugoœci sprawowania funkcji przez prezydenta do dwóch
kadencji. Po wprowadzonych zmianach, w kolejnych, trzecich ju¿ wyborach prezydenckich odbywaj¹cych siê w 2006 roku Aleksander £ukaszenko
wygra³ bez najmniejszego k³opotu. Wed³ug oficjalnych danych otrzyma³
on ponad 82% g³osów, pozostawiaj¹c daleko w tyle kandydata zjednoczonej opozycji, Aleksandra Milinkiewicza (6% g³osów)10.
Ponad piêtnastoletnie rz¹dy Aleksandra £ukaszenki pokaza³y, i¿
zdo³a³ on wytworzyæ efektywny system umo¿liwiaj¹cy sprawowanie
w³adzy przez jedn¹ osobê, przy zachowaniu fasadowych zasad demokracji. W autorytarnym bia³oruskim systemie w umiejêtny sposób po³¹czono nostalgiê za systemem sowieckim z siln¹ w³adz¹ prezydenta.
W opinii wiêkszoœci, zw³aszcza starszych obywateli, skutecznie wyrobiono przekonanie, ¿e tylko Aleksander £ukaszenko gwarantuje minimum bezpieczeñstwa socjalnego i poczucia stabilizacji. Z t¹ opini¹ nie
zgadza siê czêœæ m³odego pokolenia, niepamiêtaj¹ca ju¿ czasów sowieckich. Staraj¹c siê jednak przewidzieæ dalszy rozwój sytuacji w Bia³orusi,
mo¿na postawiæ pytanie: na ile wchodz¹ce w doros³e ¿ycie nowe pokolenie obywateli, zaakceptuje obecny stan rzeczy, a na ile podejmie
dzia³ania mog¹ce przybli¿yæ Republikê Bia³oruœ do demokratycznych
standardów Unii Europejskiej?

9

P. Usau, Zwi¹zek Radziecki w granicach…, op. cit., s. 48.
W. Karniajenka, Analiza kampanii politycznej 2006 roku, w: Spo³eczeñstwo
bia³oruskie’2007. Nadzieje, z³udzenia, perspektywy, Warszawa–Miñsk 2007,
s. 91–100.
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Summary
Alexander Lukashenko assumed power in 2004, having won the first democratic
presidential elections in Belarus. Shortly after the elections, he set about reinforcing
his position and took steps to restore the solutions applied during soviet times, the only
difference being that the President’s administrative powers began to expand, instead of
those of political party structures.
The presidential position was further strengthened as a consequence of a referendum held in May 1995, when Belarusian society supported Lukashenko’s efforts
aimed at closer integration of his country with Russia. The electorate also approved the
return of a slightly modified national emblem and flag from the soviet times, and the
equality of rights of the Russian and Belarusian languages.
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Struggling against the opposition, the President was aware that the durability of his
success would depend on restoring balance to the national economy. The steps he proposed for this purpose assumed returning to the solutions applied during the times of
a centrally planned economy, proposals which were supported by the majority of
Belarusians.
In the early 21st century, the authoritarian Belarusian system was founded on a relatively smoothly operating centrally controlled economy and increasing control of the
state in the realms of politics and culture.
More than fifteen years of Alexander Lukashenko’s rule have shown him capable
of establishing an efficient system allowing a single person to hold power while maintaining a superficial appearance of democracy. The authoritarian system of Belarus
skillfully combines nostalgia for the soviet system with strong presidential authority.

