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Białoruś nieodwracalnie 
wkracza w okres poważnych 
zmian, raczej ewolucyjnych 
niż rewolucyjnych, co wynika 
z chłopskiego etosu większości 
społeczeństwa oraz utrwalonej 
pamięci wojennych i opresyjnych 
przewalcowań, począwszy od woj-
ny napoleońskiej W 1812 roku, 
poprzez I i II wojnę światową, 
a na reżimie komunistycznym 
skończywszy. Mało który kraj na 
świecie doświadczył w ostatnim 
dwustuleciu takich zniszczeń i 
opresji jak Białoruś.

Czy ta rewolucyjna ewolucja,  
bowiem zmiany zapowiadają się 
poważne, będzie inspirowana i 
kontrolowana przez gabinet pre-
zydenta Aleksandra Łukaszenki 
czy dokona się tylko z udziałem 
tego gabinetu? – oto jest pyta-
nie, na które odpowie historia, 
a ona zazwyczaj jest trudna do 
przewidzenia. W każdym razie, 
jeśli ów białoruski etos ewolu-
cyjny zostanie podtrzymany, to 
najprawdopodobniej dojdzie do 
swoistego skojarzenia się tych 

dwóch trendów i to wcale nie w 
formie okrągłego stołu pod patro-
natem Rosji, USA i UE, do czego 
wzywają niektórzy publicyści.1 W 
ogóle ci polscy publicyści i polity-
cy, poczuwszy zew krwi w bliskim 
sąsiedztwie nudnej polskiej pro-
wincji, zaczęli wymyślać oderwane 
od rzeczywistości banialuki, ale 
o tym później. Najpierw próba 
spokojnego opisu białoruskiego 
hic et nunc.

 
Korzystne i niekorzystne poło-

żenie geopolityczne
Największym bogactwem 

naturalnym Białorusi – oczywi-
ście w czasach pokoju i rozwoju 
gospodarczego – jest położenie 
geopolityczne. Jest ona krajem 
tranzytowym,2 nawet w sferze 
kultury (odwieczne pogranicze 
bizantyjsko-łacińskie), co przyno-
si jej wymierne zyski. Położenie 
to staje się przekleństwem, gdy 
wybucha wojna lub dochodzi do 
recesji gospodarczej.

Mała i słaba Białoruś po-
zostaje w sferze wpływów Rosji 

– potężnej, chociaż-
by obszarem 11,5 
procent lądów na 
świecie, co ma kapi-
talne psychologiczne 
i strategiczne znacze-
nie oraz atrakcyjnej 
rynkiem surowców i 
zbytu, co ma z kolei 
kapitalne znaczenie 
gospodarcze. Wpływ 
ten wynika nie tylko 
z sojuszu wojskowe-
go i rosyjskich baz 
wojskowych, wspól-
nego z Rosją Państwa 
Związkowego (ZBiR) 
oraz z Organizacji 
Traktatu o Bezpie-
czeństwie Zbioro-
wym3, lecz przede 
wszystkim z koope-
racyjnych więzi go-
spodarczych.  Powią-
zania gospodarcze 
Białorusi z Rosją są 
bardzo korzystne dla 
obu państw. Jedno 
pracuje na rzecz drugiego (na 
przykład białoruskie rolnictwo 
żywi Rosję), funkcjonuje wspólny 
rynek konsumpcyjny napędzający 
produkcję, a więc ma miejsce 
swoista autarkia regionalna. 
Dzięki temu sankcje europejskie 
i amerykańskie nie są tak dole-
gliwe. 

Ważna jest też bliskość kul-
turowa i wspólna trauma II wojny 
światowej oraz komunizmu. 
Miłujący pokój świat w zasadzie 
pogodził się z takim podziałem 
wpływów w tej części Europy, z 
wyjątkiem  oczywiście żydowskich 
lobbies, ale one też potrafią 
dogadywać się z Rosją, choć na 
pewno wołałyby „samodzielną”, 

demokratyczną, zdezintegrowaną 
Białoruś, w której momentalnie 
zbudowałyby swoje finansowe 
imperia. Mirosław Stankowski 
twierdzi, z niewątpliwą przesadą 
oczywiście, że „jeśli Białorusini 
się nie opamiętają, to obudzą się 
w kraju rządzonym przez syjoni-
stów, którzy rozdrapią cały ich 
przemysł”.4

Efektem położenia geo-
politycznego oraz cichej zgody 
„cywilizowanego świata”  na 
pozostawienie Białorusi w sferze 
rosyjskiego oddziaływania są 
powiększające się z roku na rok 
powiązania militarne. Armia 
białoruska jest ściśle zintegrowa-
na z rosyjską. Rosja zachowuje 
instrumenty wpływu na wyższą 

Stefan Pastuszewski

Białoruskie dziś i jutro

Na zdjęciu: Po szumnie zapowiadanym solidarnościowym „konwoju” pozostały 
tylko propagandowe  napisy na cofniętej z granicy ciężarówce. Najbardziej gro-

teskowo wygląda logo 40-lat Solidarności. Czy w tak dramatycznej sytuacji u 
wschodniego sąsiada trzeba tak siebie samego chwalić? Fot. Mateusz Kosiński

Na zdjęciu: Kaplica prawosławnej cerkwi garnizo-
nowej pw. św. Jerzego z 1907 roku w Bobrujsku.

For. Stefan Pastuszewski
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kadrę oficerską, tak jak wpływa na 
kadrę rządową. Rosja utrzymuje 
na terytorium Białorusi strate-
giczne obiekty militarne (stacja 
wczesnego ostrzegania przed 
atakiem rakietowym w Hancewi-
czach i węzeł łączności sił pod-
wodnych Marynarki Wojennej 
Federacji Rosyjskiej w Wilejce). 
Dowództwo białoruskie nie może 
samodzielnie, bez uzgodnienia z 
moskiewskim, wykorzystywać swo-
jej armii. Białoruskie siły zbrojne i 
przemysł zbrojeniowy nie są w sta-
nie zapewnić RB samowystarczal-
ności. Dowodem tych związków są 
zaplanowane wcześniej wspólne 
manewry na poligonie pod Brze-
ściem Litewskim, noszące nazwę 
Słowiańskie Braterstwo (w dniach 
10-15 września 2020 roku). 

Efektem uzależnienia go-
spodarczego i militarnego jest 
uzależnienie polityczne. Władza 
na Białorusi jest koncesjonowana 
przez Moskwę. Obecnie Rosja 
sonduje znalezienie najkorzyst-
niejszego dla siebie kandydata 
w ewentualnych powtórzonych 
wyborach bądź odbytych w na-
stępnych terminach. Choć A. 
Łukaszenka uzyskał kolejne po-
parcie W. Putina, to jednak 
odejście jego jest nieuniknione. 
To Moskwa podpowiedziała bat’ce 
zmianę konstytucji oraz pewien 
stopień demokratyzacji systemu. 
Zakazała też rozmów z Radą 
Koordynacyjną, bo one legitymi-
zowały tę Radę. Moskwa działa na 
rzecz wyciszenia powyborczych 
protestów, wysyłając do pomocy 
kilkudziesięciu dziennikarzy, 
którzy wspomagają działania 
propagandowe rządu. W narracji 
publicznej eksponuje się sło-
wianofilską ideologię rosyjskiego 
świata (russkij mir) skupionego 
wokół Moskwy. Ideologia ta mówi 
o trójednym narodzie ruskim: 
wielkoruskim, małoruskim i bia-
łoruski. Naukowcy i opozycjoniści 
lansują z kolei związki z Wielkim 
Księstwem Litewskim. Jeden i 
drugi prąd nawzajem się nie 
wykluczają.5 

W każdym razie jakakolwiek 
emancypacja geopolityczna Bia-
łorusi obecnie wydaje się niemoż-
liwa, tym bardziej, że Zachód, w 
tym niestety Polska, przez całe 
trzydzieści lat białoruskiej nie-
podległości nie potrafił znaleźć 
z nią wspólnego języka a swoim 
turbo - kapitalizmem odstręczał 
socjalistycznie nastawione, w 
tym także buntujące się obecnie 
pokolenia. Po obecnym kryzysie 
oraz wsparciu Rosji - politycznym 
i finansowym (1,5 miliardów do-
larów kredytu zapowiedziane 14 
września 2020 roku, podczas spo-
tkania roboczego w Soczi) można 
przewidzieć dążenie do pełnej 
realizacji układu o utworzeniu 
Państwa Związkowego Białorusi 
i Rosji. Układ ten, podpisany 8 
grudnia 1999 roku, przewiduje 

połączenie obu krajów w jeden 
organizm ekonomiczny i politycz-
ny. Procesowi temu dość skutecz-
nie opierał się, słaby już obecnie 
politycznie A. Łukaszenka. Być 
może dla W. Putina sformalizowa-
nie obecnej rzeczywistej przecież 
integracji jest tylko elementem 
gry politycznej, a obecny, hybry-
dowy status Białorusi  całkiem 
mu wystarcza. Dzisiejsza Rosja, 
tak jak swego czasu carska, ma 
doświadczenie w utrzymywaniu 
przy sobie hybrydowych tworów 
polityczno-terytorialnych, choćby 
wspomnieć Królestwo Polskie, 
trzy gubernie inflanckie, Besa-
rabię, terytoria wojsk kozackich.

 
Autorski system polityczno-spo-

łeczno-gospodarczy
Umacniany przez 26 lat 

przez Aleksandra Łukaszenkę, 
wzorowany na caracie, werty-
kalny, prezydencki system auto-
rytarny ma ewidentne sukcesy, 
które dotąd były dość korzystne 
dla większości społeczeństwa. 
Państwo jest bezpieczne, panuje 

w nim względna równość społecz-
na, system gospodarczy nie pozo-
staje w rękach obcego kapitału, 
nie rozwinęła się - jak w Rosji, na 
Ukrainie i w Mołdawii - pasożytni-
cza oligarchia. Działają urządze-
nia high technology, a przynajmniej 
nowoczesne systemy informatycz-
ne. Słabością z kolei jest niska siła 
nabywcza społeczeństwa, którego 
znaczna część ratuje się w sferze 
wyżywienia pracą w ogródkach i 
hodowlą zagrodową oraz  węd-
karstwem, polowaniem, kłuso-
waniem, zbieractwem w lasach. 
Ma miejsce ukryte bezrobocie i 
słabo rozbudowana sfera usług 
konsumerycznych. Kraj rozwija 
się nierównomiernie. Oazą euro-
pejską jest dwumilionowy Mińsk6, 
niezły poziom życia ma miejsce w 
Homlu, Mohylewie i Witebsku.

Wieś systematycznie wylud-
nia się mimo akcji budowy agro-
gorodków, którego mieszkańcom 
a zarazem pracownikom spółek 
rolnych ze znaczącym kapitałem 

państwowym, zapewnia się sze-
reg ulg i przywilejów. Ucieczka 
przed biedą i wzrost aspiracji w 
sferze jakości życia powodują, 
że dotychczasowe poparcie dla 
białoruskiego „eksperymentu 
postkomunistycznego” znacz-
nie w ostatnich latach zmalało 
a wzrosło oczekiwanie zmian. 
Nie jest ono jednak desperac-
kie, gdyż nad Białorusią na wsi 
widmo głodu. Tylu uprawnych i 
uprawianych pól nie ma w całej 
środkowo-wschodniej Europie.

Obecny system polityczny 
został ukształtowany w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Na Białorusi, powołany na 
urząd premiera (1990-1994) 
Wiaczesław Kiebicz skupiał w 
swoich rękach realną władzę 
wykonawczą, pozostając główną 
gwarancją utrzymania wpływów 
przez postkomunistyczny układ. 
Podobną rolę, choć w mniej 
mafijny sposób, będąc jednak 
emanacją  kapitalistyczno-impe-
rialnych zapadników, odgrywał 
quasi – prezydent, czyli wówczas 

przewodniczący Rady Najwyższej 
(1991-1994) Stanisław Szuszkie-
wicz. Między tymi  obydwoma 
postkomunistycznymi personami 
szybko doszło do sporu, czyli de 
facto do walki kryjących się za 
nimi różnych lobbies i mafii. 
Podobnie było na Ukrainie, gdzie 
pierwszym premierem (1991-
1992) został ostatni premier 
USRR, Witold Fokisz.

Wkrótce jednak drogi trans-
formacji w tych obydwu pań-
stwach rozeszły się. Wynikło to 
miedzy innymi z cech mental-
nych obydwu narodów. Biało-
rusini jako spokojny, pracowity 
i  uczciwy naród szybko zbunto-
wali się przeciwko grabieży ich 
wspólnego majątku, a Ukraińcy, 
mający przecież w swej histo-
rycznej pamięci hajdamackie 
zagarnianie czyichś dóbr, konty-
nuowali wzajemne okradanie się. 
Obudzili się dopiero w 2013 roku 
(Kijowski Majdan), kiedy rządy 
przeróżnych mafii przekroczyły 

wszelkie miary przyzwoitości, 
doprowadzając do wykształcenia 
się ogromnej sfery ubóstwa i 
beznadziei pozostającej w cieniu 
przepysznych pałaców.

Na Białorusi 26 stycznia 
1994 roku został odwołany w 
wyniku oskarżenia o korupcję S. 
Szuszkiewicz. „Zarzut taki posta-
wiła mu parlamentarna komisja 
kierowana przez mało znanego 
wówczas deputowanego od 1990 
roku  Aleksandra Łukaszenkę. 
Polityk ten na fali społecznego 
niezadowolenia z jakości życia 
politycznego i gospodarczego 
na przełomie 1993 r. i 1994 r. 
stał z jednym z najpopularniej-
szych polityków Białorusi. Mimo 
komunistycznego rodowodu nie 
był on związany z żadnym ugrupo-
waniem politycznym. W obliczu 
kampanii prezydenckiej fakt ten 
stawał się atutem, pozwalając mu 
określać się jako „jeden z ludu”, 
a nie przedstawiciel określonego 
ugrupowania. Publicznie grożąc 
ujawnieniem licznych materiałów 
kompromitujących najważniej-
szych polityków w państwie, od 
1994 r. A. Łukaszenka stał się 
najbardziej wyrazistą postacią 
białoruskiego parlamentu.

Pierwsza konstytucja nie-
podległej Republiki Białoruś, 
przyjęta w marcu 1994 r., za-
mknęła trwający od 1990 r. pro-
ces określania prawnych ram 
ustrojowych. Okres istnienia 
republiki parlamentarnej mia-
ły zakończyć pierwsze wybory 
prezydenckie, które w wyniku 
zmian ustrojowych miały na nowo 
określić pozycję poszczególnych 
aktorów politycznych. Według 
scenariusza rządzących elit, pre-
zydenturę miał objąć W. Kiebicz, 
a państwo ewoluować w kierunku 
rosyjskiego modelu ustrojowego, 
cechującego się silną władzą pre-
zydencką”7. 

Tak też się stało, lecz silnym 
prezydentem został… Aleksan-
der Łukaszenka. Został wybrany 
zdecydowaną większością głosów 
(80,34 procent w drugiej turze8) 
i to w niezafałszowanych wybo-
rach, bo możliwość fałszowania 
miał tylko jego przeciwnik, urzę-
dujący przecież premier. Pro-
gram nienależącego wcześniej 
do KPZR (KPB) krzykacza z Alek-
sandriji (od imienia Aleksandra 
Chodkiewicza) - obok populizmu 
antykorupcyjnego-zawierał postu-
laty przyhamowania prywatyzacji 
i ograniczenia reform wolno-
rynkowych przy zapewnieniu 
daleko idącego bezpieczeństwa 
socjalnego. Kreślił wizję państwa 
prawa i państwa dla ludzi, nawet 
tych najsłabszych.

Program ten miał charakter 
długiego marszu, czy jak kto woli, 
powolnej ewolucji w kierunku 
państwa stabilności społecznej, 
ale też geopolitycznej, bowiem 
zakładał daleko idące związki 

Na zdjęciu: Na ulicznych fotografiach ukazujących powyborcze manifestacje, 
publikowanych w czasopismach i w reportażach telewizyjnych dominują młodzi. 

Zwraca uwagę spokój na ich twarzach, tym bardziej, że A. Łukaszenka obiecał w 
weekendy uwolnić ulice, aby mogli się oni przespacerować.
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z Federacją Rosyjską. Wynikały 
one nie tylko z zaszłości społecz-
no-kulturowych, no i oczywiście 
personalnych (małżeństwa wie-
lonarodowościowe, Moskwa jako 
szczyt karier), ale też i faktu silnej 
zależności białoruskiej gospodar-
ki od gospodarki rosyjskiej i to nie 
tylko w segmencie energetycz-
nym, ale też w formie kooperacji 
wytwórczej i rynków zbytu.

Jaki jest w rzeczywistości 
ustrój polityczny Republiki Bia-
łoruś? Narodził się on w połowie 
lat dwudziestych XX wieku a 
ostatecznie, prawie że autorsko, 
ukształtował go Aleksander Łu-
kaszenka. 

Zgodnie z konstytucją 
(1994, 1996) jest to państwo uni-
tarne, demokratyczne i socjalne. 
Ma ustrój semi-prezydencki, bo-
wiem choć prezydent odgrywa w 
rządzeniu państwem główną rolę, 
to jednak rząd (Rada Ministrów) 
z premierem na czele wybierany 
jest przez Izbę Reprezentantów 
(110 deputowanych) czyli izbę 
niższą parlamentu zwanego Zgro-
madzeniem Narodowym. Izba 
Reprezentantów uchwala ustawy, 
czyli podstawowe, obowiązujące 
wszystkim akty prawne. Izbę wyż-
szą (64 deputowanych) stanowi 
Rada Republiki, która sprawuje 
funkcje kontrolne, także wobec 
decyzji organów lokalnych (te-
renowe rady deputowanych i 
komitety wykonawcze). 

Prezydent jest inspiratorem 
i głównym realizatorem polityki 
państwa. Rząd - jak również ad-
ministracja - głównie wykonują 
polecenia głowy państwa. Rada 
Ministrów w politycznej praktyce 
stanowi jedynie techniczne za-
plecze dla Prezydenta. Z rzadka 
wychodzą z tego organu decyzje. 
Poza tym rząd odpowiada realnie 
przed głową państwa. Odpowie-
dzialność przed Zgromadzeniem 
Narodowym jest uzależniona od 
woli prezydenta i w praktyce od-
bywa się tylko przed izbą niższą. 
Prezydent wydaje akty prawne. Są 
ich trzy rodzaje: dekrety, edykty 
(ukazy) i zarządzenia. Dekrety 
mają moc ustawy, tak jak główne 
akty Zgromadzenia Narodowego. 

Zadania i kompetencje gło-
wy państwa Białorusi politologia 
uznaje za jedne z najbardziej 
rozbudowanych na świecie. Prezy-
dent ma bowiem wpływ na każdą 
z trzech władz. Zwłaszcza ważne 
jest to w odniesieniu do wła-
dzy ustawodawczej. Zarządzając 
ogólnopaństwowe referendum, 
może pomijać tryb ustawodawczy. 
Jego orędzia w parlamencie nie 
podawane są pod dyskusję. Pre-
zydent posiada pełną kontrolę 
nad Radą Ministrów, czyli władzą 
wykonawczą. Może uchylić każdą 
decyzję rządu. Poza tym ma duży 
wpływ na nominacje sędziowskie, 
lecz o wiele ważniejsze jest jego 
prawo odwoływania sędziów. O 

fakcie tym informuje tylko Radę 
Republiki. Często korzysta z 
prawa łaski. 

Pozycja prezydenta jest więc 
dominująca w całym systemie 
politycznym Republiki Białoruś. 
Ma ona charakter autorytarny, 
lecz do niedawna był to autory-
taryzm typu Napoleona Bona-
partego, czyli mający akceptację 
społeczną.

Białoruski bonapartyzm na 
pewno nie wynika na wprost, 
choć coś tu jest na rzeczy, z fa-
scynacji Napoleonem, którego 
wojska w 1812 roku pustoszyły te 
ziemie, a nad Berezyną poniosły 

klęskę o wymiarze wręcz  mistycz-
nym (tysiące zmarzniętych żołnie-
rzy przeciskających się przez ucho 
igielne jednego mostu, który w 
pewnym momencie płonie wraz z 
wojskowymi sztandarami, aby nie 
wpaść w ręce, wroga równie zmal-
tretowanego mrozem i wojennym 
wysiłkiem). Jest to przede wszyst-
kim efekt centralistycznej władzy 
w proto-państwie białoruskim, 
jakim była Białoruska Socjalistycz-
na Republika Radziecka, mająca 
nie tylko własne emblematy oraz 
urzędy państwowe, ale i odręb-
ną, obok ZSRR, reprezentację 
w ONZ. Tutejsi I sekretarze KC 
BPK choćby przywołać P.M. 
Maszerowa, to zazwyczaj dobrze 
dziś jeszcze wspominani Napole-
onowie, będący protoplastami A. 
Łukaszenki.

A.Łukaszenka przez 26 lat 
swoich rządów nadał systemowi 
politycznemu wiele swoich au-
torskich cech. W skład establish-
mentu władzy skupionego wokół 
prezydenta, przypominającego 
rój pszczół lub szerszeni otaczają-
cego królową, wchodzą jego syno-
wie. Urodzony w 1976 roku Wik-
tar Łukaszenka jest członkiem 
Rady Bezpieczeństwa i doradcą 
ojca do spraw bezpieczeństwa. Za-
stępuje też go w Narodowym Ko-
mitecie Olimpijskim. Urodzony 
w 1980 roku Dzmitry Łukaszenka 
przewodniczy prezydenckiemu 
klubowi sportowemu, w którym 
A. Łukaszenka jest hokeistą.9 

Białoruski zmodernizowany 
relikt systemu radzieckiego z 
przestarzałą gospodarką, autory-
tarną władzą, scentralizowaną ad-
ministracją i dominacją resortów 
siłowych zapobiegł anarchizacji 
systemu politycznego i jałowej 
konkurencji o władzę a także 
społecznej anomii. Nie wywołał 
demonów szowinizmu, w tym an-
tysemityzmu. Zachowana został 
postradziecka polityka dotowania 
konsumpcji zbiorowej i indywidu-
alnej. Pakiet usług publicznych 
jest dość obfity. Koszt utrzymania 
mieszkania w stolicy jest pięcio - 
a, nawet dziesięciokrotnie niższy 

niż w Warszawie, Kijowie czy Mo-
skwie. Dotowane są energia, gaz, 
paliwa, usługi publiczne, służba 
zdrowia, edukacja, szkolnictwo 
wyższe i nauka. Kiedy więc mło-
dzież mówi tam dziś, że zarobki 
są na poziomie 200 dol., to jest 
w tym tyle samo prawdy, ile w 
opowieściach Polaków o 20 - do-
larowych zarobkach w PRL. Bia-
łorusini, bez względu na pozycję 
materialną, wciąż mają możliwość 
zdobywania na państwowych 
uczelniach dobrego, wykształce-
nia, które dostępne jest za darmo, 
a które po wyjeździe z kraju daje 
im przewagę konkurencyjną na 
Zachodzie. W innych krajach ob-
szaru poradzieckiego i w dawnych 
„demoludach” nastąpiły zjawiska 
ostrej dywersyfikacji społecznej, 
deklasacji mas robotniczych i 
części inteligencji, elitaryzacji i 
wielopokoleniowego utrwalenia 
pozycji uprzywilejowanych, po-
wstania miejskich gett pod-klasy 
i całych obszarów wykluczenia 
ekonomicznego, dziedziczenia 
biedy i niskiej pozycji społecz-
nej. Najistotniejszą rolę w tych 
procesach odegrała rabunkowa 
prywatyzacja dla wybranych, do 
której na Białorusi nie dopuściła 
autorytarna władza.

Wyraźną specyfiką białoru-
skiego systemu politycznego jest 
monolit nomenklaturowo-woj-
skowo-milicyjny. Jest to sektor 
bardzo rozbudowany,10 zamknię-
ty, z licznymi, choć nie tak znów 
wielkimi, przywilejami. Sektor 

ten jest wiekiem funkcjonariu-
szy młodych, dobrze wyszkolo-
ny, zdeterminowany. Ma się za 
narodową elitę. Trwałość jego 
przywilejów zależy od trwałości 
rządów A. Łukaszenki. Oddziały 
OMON11 traktowane są jako 
gwardia narodowa, a więc do 
niedawna, do powyborczej bruta-
lizacji  w sierpniu-wrześniu 2020 
roku, cieszyły się akceptacją ludzi 
pragnących spokoju. Ludzie są 
wdzięczni, a także KDB (Komitiet 
Dzierżawnoj Biezpiecznosti) z 
wyeliminowanie z Białorusi tzw. 
czarnych terrorystów i mafiosów, 
głównie czeczeńskich, które są 
zmorą sąsiedniej Rosji.

Procesowi kształtowania 
się państwa białoruskiego to-
warzyszył proces powstawania 
białoruskiego narodu państwowego. 
Postawiony na Bugu mur dla 
globalizacji, w ramach której ry-
nek odbiera coraz więcej funkcji 
samemu państwu, a więc swoisty 
izolacjonalizm, póki co tym oby-
dwu procesom sprzyjał. Sprzyjały 
im również wspomniane zagro-
żenia ze strony bezpośrednich 
i globalnych sąsiadów, rodzące 
postawy obronne, propaństwowe, 
które  w kryzysie 2020 roku A. Łu-
kaszenka wykorzystał, oskarżając 
najbliższych sąsiadów czyli Polskę 
i Litwę o knucie spisku przeciw 
Białorusi. 

Wewnętrzna polityka hi-
storyczna oparta jest na dwóch 
filarach: wysiłku zbrojnym i ge-
hennie z czasu II wojny światowej 
oraz sowietyzmie. Jeśli przyjrzeć 
się temu racjonalnie, to jest to 
uzasadnione. W latach 1941-1945 
Białoruś utraciła ponad jedną 
trzecią swojej ludności, a czasy 
ZSRR z kolei to czasy intensywnej 
urbanizacji i industrializacji oraz 
owego republikańskiego proto-
-państwa, pierwszego zresztą w 
historii Białorusi, nie licząc ka-
dłubowej Białoruskiej Republiki 
Ludowej. Wprawdzie wszystkie 
podręczniki historii rzetelnie opi-
sują dzieje od plemion Dulebów, 
Krywiczów, Dregowiczów i Radzi-
wiczów, przez księstwa połockie, 
turowskie i grodzieńskie, WKL 
i Rzeczypospolitą, lecz pamięć 
społeczna sięga już tylko lat trzy-
dziestych minionego wieku. A 
właśnie ta pamięć, lecz nie książ-
ki, decyduje o tożsamości narodu 
państwowego. Tym bardziej, że 
współczesne państwo białoruskie 
właśnie wtedy się wykluło.

Białoruski naród państwowy 
składa się z poszczególnych et-
nosów i, charakterystycznych dla 
tej części Europy, lokalnych śro-
dowisk społeczno-kulturowych 
zwanych tutejszymi. Obecnie nie 
są to już odrębne atomy, ale wy-
krystalizowała się z nich pewna, 
w miarę spójna struktura. Gdy A. 
Łukaszenka mówi o „moich Po-
lakach, którzy na mnie głosują”, 
to dowodzi istnienia narodu pań-

Charakterystyczne zachowanie A. Łukaszenki i W. Putina podczas rozmów 
14 września w Soczi.
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stwowego, w skład którego wchodzi 
etnos polski. Wprawdzie CIA i jej 
oficjalny oręż w postaci Wschod-
nioeuropejskiego Centrum De-
mokratycznego w Warszawie 
stara się zanarchizować ów polski 
etnos, to jednak jego większość 
popiera, oczywiście biorąc pod 
uwagę swoje partykularne intere-
sy, a nie z przymusu, białoruską 
państwowość. Przywykł on do swe-
go miejsca wiekowego bytowania 
w białoruskim tyglu, ma daleko 
idące swobody kulturalne i gdy-
by nie polityka unijna dzieląca 
Europę na swoich i obcych, to także 
bez przeszkód kontaktowałby się 
– jak dotąd zresztą – z Macierzą, 
w której mieszka wielu krewnych 
o rodowodzie ekspatriacyjnym.

Republika Białoruś w per-
spektywie geopolitycznej jest 
typowym państwem buforowym, 
które w każdej chwili może zamie-
nić się w przyczółek rosyjskiego 
imperializmu. Nie chcą oczywi-
ście tego Białorusini i ich poli-
tyczny lider A. Łukaszenka, który 
robi wszystko, aby balansować 
między Wschodem a Zachodem. 
Zachód przenika za Bug nie tylko 
poprzez technologie i coraz wię-
cej konsumerycznych towarów, 
ale też w formie stylu życia, który 
w Mińsku i większych miastach 
niewiele się różni od zachodnio 
- europejskiego. Białorusini chcą 
żyć spokojnie i nie mieszać się 
do geopolityki, nie zadając sobie 
oczywiście zazwyczaj sprawy, że 
ich niewątpliwa wolność osobista 
i radość codzienności zatopione 
są  w niesuwerenności państwa 
jako takiego, z której póki co nie 
ma wyjścia. Nie sposób bowiem 
przenieść swoje domy, wioski i 
miasta na inny kraniec świata. 
Trzeba z tym żyć, więc Białorusini 
akceptują to co jest, czyniąc jed-
nak wszystko, aby nie utracić zbyt 
wiele ze swej godności i nie stać 
się nazbyt wykorzystywanym nie-
wolnikiem Wschodu i Zachodu. 
Bo o zniewoleniu geopolitycznym 
nie sposób przecież tak do końca 
zapomnieć. Dla społeczności 
znad Dniepru, Dźwiny, Soży, 
Prypeci i Niemena najważniej-
sze jest, aby nie było głodno, 
chłodno i niewolno, przynajmniej 
ponad miarę. Wynika z tego 
duże przywiązanie Białorusinów 
do utopijnego skądinąd pojęcia 
sprawiedliwości społecznej, rozu-
mianego jako zagwarantowanie 
bezpiecznego bytu oraz w miarę 
równe rozłożenie obciążeń. Z 
racji swoistej izolacji (kosztowne 
wizy, przywiązanie do miejsca 
gwarantowanej pracy i płacy, 
rodzinny styl życia) pokusy konsu-
meryczne nie rozsadzają jeszcze 
tej dominującej świadomości spo-
łecznej. Białorusini, w odróżnie-
niu od Ukraińców, nie oglądają 
się na innych, a szczególnie na 
Unię Europejską i NATO, tylko w 
codziennym mozole i świątecznej 

radości kształtują swój dość suro-
wy, ale zdrowy byt. Chcą godnie 
żyć tam, gdzie przyszło im żyć. 

Nie ulega wątpliwości, że 
ludzi wiąże, zaszczepione przez 
wiele lat przez A. Łukaszenkę, 
poczucie wspólnoty państwowej, 
a nawet narodowej, choć 
jest to społeczeństwo 
wielonarodowościowe. 
Nie zginęło, głęboko za-
korzenione w tradycji, 
przekonanie, że pomyśl-
ność bierze się z pracy, 
stąd zanik strajków, które 
tu i ówdzie wybuchały 
po ogłoszeniu wyników 
wyborczych w 2020 roku. 
Nie ulega wątpliwości, że 
strajk powszechny zmiótł-
by prędzej czy później A. 
Łukaszenkę.

„W swoim patriar-
chalnym stylu rządzenia 
A. Łukaszenka popełniał 
czasem błędy. (…)  Jego 
kraj stał się - trochę tak 
jak państwa dawnego 
obozu socjalistycznego w 
latach 80. - samotną wy-
spą na oceanie agresyw-
nego globalizmu i neo-
liberalnego kapitalizmu, 
który uruchomił swoje 
mechanizmy nieuczci-
wej konkurencji poprzez 
kontrolowanie warunków 
międzynarodowego han-
dlu”.12

W historycznym procesie 
rewizji tradycyjnej, a przynaj-
mniej liberalnej demokracji, 
którego objawem jest pojawienie 
się nowego, akceptowalnego 
przez większość miękkiego auto-
rytaryzmu, jak ma to miejsce w 
Polsce i na Węgrzech, białoruski 
eksperyment postkomunistyczny z 
elementami caratu może być w 
pewnych zakresach inspiracją. 
Na pewno jest swoistym punktem 
odniesienia dla innych państw 
postkomunistycznych, w tym 
także z inną niż europejskie kul-
turą i mentalnością. Na pewno, 
wciąż przeżywająca trudności 
wewnętrzne Rosja, śledzi autor-
ski system A. Łukaszenki, a ten z 
równą uwagą, wciąż zmieniający 
się system rosyjski. 

Kryzys
Upaństwowiona w około 

75 procentach gospodarka Bia-
łorusi przeżywa obecnie kryzys. 
Ogromnym obciążeniem jest 
zadłużenie. Trwają rozmowy na 
temat resktrukturyzacji długu 
wobec Rosji, w tym przełożenia 
na przyszły rok spłaty 600 mln 
dolarów. Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy żąda rozliczenia 
940 milionów dolarów kredytu 
na walkę ze skutkami pandemii. 
Rezerwy walutowe państwa ob-
niżyły się w sierpniu 2020 roku 
o jedną siódmą, czyli o 14 mld 
dolarów. „Białoruś może cze-

kać spłata dodatkowego długu 
wobec Gazpromu. W tym roku 
Białoruś płaci 127 dol. za 1000 
m sześć, gazu z Rosji. Białorusi 
nie udało się obniżyć tej ceny. 
Gazprom zarzucił Białorusi, że 
nie płaci w pełni rachunków 

za dostarczany surowiec. Mińsk 
przez wiele miesięcy twierdził, 
że dostaje z Rosji gaz kiepskiej 
jakości, o niższej wartości ka-
lorycznej, niż przewidziano w 
umowie. Jednak teraz władze 
wywiesiły białą flagę.

Na początku roku rosyjskie 
koncerny naftowe wstrzymały 
dostawy ropy naftowej na Biało-
ruś. Sprowadzono wtedy - za po-
średnictwem portu w Kłajpedzie 
na Litwie - partie ropy naftowej 
z Norwegii, Arabii Saudyjskiej, 
a nawet z USA. Teraz jednak 
trwają rozmowy o dodatkowych 
dostawach ropy naftowej z Rosji 
dla białoruskich rafinerii, co być 
może oznaczać będzie kres pla-
nów Mińska, by zdywersyfikować 
źródła dostaw ropy naftowej.”13 

Gospodarka paliwowa jest 
słabą i mocna stroną białoru-
skiej gospodarki. Słabą, bowiem 
uzależnia ją od Rosji, mocną, 
gdyż Białoruś na przetworzeniu 
produktów ropopochodnych 
dużo zarabia.

Wykluwanie się znaczących sił 
społecznych

Po sierpniu 2020 roku ob-
jawiły się wyraźniejsze niż dotąd 
aspiracje demokratyczne do 
decydowania o przyszłości kraju. 
Na Białorusi  zaczęło wykształcać 
się społeczeństwo obywatel-
skie. Wiąże się to częściowo ze 
zmianą pokoleń, ale głównie 

ze zmianą kulturową, wywołaną 
przez agresywną globalizację. 
Przepływ informacji obnażył ar-
chaiczność a nawet i śmieszność 
stylu sprawowania władzy przez 
A. Łukaszenkę i jego aparat 
państwowy z arcyważną rolą 

pionu nadzoru, kontroli 
i represji. Młodzi chcą 
demokracji i wolności 
obywatelskich. Część, 
aby ich głos był słyszany, 
część, aby uczestniczyć 
we władzy różnych szcze-
bli. Wertykalny system 
prezydencki, scentrali-
zowana administracja i 
atrapizacja samorządów 
lokalnych uniemożliwia 
im to, a chmura wirtualna, 
w której są zanurzeni, 
przestaje już wystarczać. 
Media społecznościowe 
poprawiają samopoczu-
cie, ale nie dają realnej 
władzy bądź współdecy-
dowania. 

Ulicznym i wirtu-
alnym protestom po-
wyborczym przewodzą 
młodzi hipsterzy14 wy-
kształceni na uczelniach 
białoruskich według 
współczesnych standar-
dów i zatrudnieni na 
ekonomicznie uprzywile-
jowanych stanowiskach w 
sektorze nowoczesnych 
technologii i usług in-

formatycznych. Zaadoptowali 
zachodni styl życia. Dysponują 
wirtualnymi narzędziami walki 
politycznej, nie dalekosiężnymi 
wizjami. Nie mają doświadczenia 
politycznego. Myślą o swoich 
partykularnych celach, naśladują 
Zachód, a to za mało, aby ode-
grać pozytywną rolę w rządzeniu 
mniej lub bardziej suwerennym 
państwem Wschodu a już na 
pewno państwem czy tylko tery-
torium zależnym, jakim jest dziś 
Białoruś. 

„Rewolucja na Białorusi 
to sprawa głównie młodych, 
zwłaszcza studentów. Robotnicy, 
chłopi, profesorowie, emeryci 
- poza nielicznymi wyjątkami - 
stoją z boku, przypatrują się. Te 
protesty to nie jest masowy bunt, 
nawet jeśli ci ludzie w swoich do-
mach przeklinają Łukaszenkę, 
to z różnych przyczyn pozostają 
bierni, ich obojętność to również 
rezultat miałkości opozycyjnych 
haseł i idei”.15

Od września manifestacje 
uliczne odbywają się tylko w 
weekendy, głównie w Mińsku i są 
dla młodzieży świetną okazją do 
integracji i… zabawy, czego nie 
są w stanie ukryć tendencyjni, 
pozostający na usługach zachod-
nich lobbies operatorzy telewi-
zyjni. W dni powszednie stolica 
żyje zwykłym życiem; porządek 
w ruchu ulicznym i czystość są 
wzorowe. Dla większości Biało-

Na zdjęciu: Wielkanocne święcenie pokarmów w Hom-
lu. For. Stefan Pastuszewski
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rusinów przestrzeń publiczna 
rzeczywiście jest „kontynuacją 
domu”, co przez 26 lat wmawiał 
im gospodarny A. Łukaszenka, 
a oni to w swojej gospodarskiej 
mentalności, w to uwierzyli. I 
praktykują.

„W odróżnieniu od niema-
jącej cierpliwości dla historii, 
żyjącej Facebookiem i chwilą bie-
żącą hipsterskiej młodzieży starsi 
mieszkańcy Białorusi dobrze 
pamiętają czasy upadku ZSRR, 
rosyjską smutę doby Jelcyna, 
niepewność i nędzę w pierwszych 
latach po usamodzielnieniu się 
i kryzys w latach 2006-2007. Pa-
miętają też, co zrobiły z Ukrainy 
kolejne majdanowe przewroty i 
jaki los spotkał republiki pora-
dzieckie, w których dokonały się 
dobrze wyreżyserowane i spon-
sorowane z zewnątrz kolorowe 
lub kwiatowe rewolucje. Nie 
chcieliby, aby ten sam los spotkał 
ich kraj. Nie chcieliby też, by ich 
kraj stał się poligonem doświad-
czalnym w nowej zimnej wojnie, 
by Mińsk był próbą generalną 
przed Moskwą”.16

Na Białorusi rodzi się nowa 
opozycja polityczna. Stara odeszła 
w zasadzie niebyt. Stanisław Szusz-
kiewicz, pierwszy prezydent, który 
godził się na oligarchię a nawet 
wyprzedaż gospodarki Białorusi, 
ma 85 lat. Lider Białoruskiego 
Frontu Narodowego z lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku Zianon 
Paźniak zaszył się w Warszawie 
i w bieżącej polityce od lat nie 
uczestniczy. W ogóle ucieczka 
białoruskich opozycjonistów za 
granicę a nie towarzyszenie doli 
i niedoli narodu jest zjawiskiem 
dość powszechnym. Zgłaszany 
przez Jerzego Giedroycia (1906-
2000) do literackiej Nagrody 
Nobla pisarz Wasil Bykau (1924-
2003) też opuścił kraj rodzinny. 
Ostatnio uciekł do Warszawy 
lider strajku w zakładach Grodno 
Azot Jurij Rawawy Za Bugiem nie 
ma tradycji a tym bardziej umie-
jętności prowadzenia konspiracji 
politycznej.

Byli kandydaci na prezyden-
ta, znając szacunek większości 
społeczeństwa dla Rosji i rozu-
miejąc związki, w tym językowe, z 
rosyjską kulturą, nie objawiali w 
swoich programach wyborczych 
prozachodniej orientacji, ale nie 
znaczy to wcale, że świadomie czy 
nieświadomie, nie pozostają oni 
„na czyichś usługach”, jak grzmi 
A. Łukaszenka. Znaczna bowiem 
część opozycjonistów odbyła staże 
w ośrodku szkoleniowym Depar-
tamentu Obrony USA.17 Jest to 
Marschall European Center for 
Security Studies w Garmisch-Pa-
terkirchen w Niemczech. Nie ma 
dowodów na ich agenturalność, 
gdyż w tej sferze nigdy nie posia-
da się stuprocentowych dowo-
dów, ale pewne matryce i kalki 
umysłowe na pewno zakorzeniły 

się w ich głowach. Część opozycji 
politycznej bez żenady opowiada 
się po stronie rosyjskich intere-
sów polityczno-gospodarczych, 
jak na przykład mający największe 
poparcie przedwyborcze dzięki 
obficie finansowanej kampanii 
Wiktar Babaryka, były szef Bel-
gazpromu, czyli banku przemy-
słowego opartego o przemył ra-
fineryjno-przetwórczy (rafinerie 
w Nowopołocku i Mozyrzu). Jest 
on politycznym zawodnikiem 
wagi ciężkiej w odróżnieniu od gro-
teskowego, pozującego na nie-
okrzeszańca blogera interneto-
wego Siarhieja Cichanouskiego, 
zastąpionego w czasie kampanii 
przez uroczą, zdroworozsądkową 
gospodynię domową, która po 
wyborach wybrała zdroworozsąd-
kową ucieczkę na Litwę. To nie 
ona uzyskała bardzo wiele głosów 
ale figura nie-Łukaszenki, bowiem 
bat’ka rzeczywiście znużył naród. 

Mechanizm głosowania na nią, 
czy – w domyśle na jej męża  i 
przeciw bat’ce - bliski był głoso-
waniu w III RP na Polską Partią 
Przyjaciół Piwa w 1991 roku (re-
jestracja 28 grudnia 1990 roku, 
Janusz Rewiński), Janusza Pali-
kota (Ruch Palikota, rejestracja 
1 czerwca 2011 roku), czy Pawła 
Kukiza w 2015, a na Ukrainie na 
komika Wołodymyra Zelenskiego 
(2019 rok). Miał charakter anar-
chizującej hucpy, a więc bardziej 
był objawem frustracji niż rze-
czywistej odpowiedzialności za 
państwo.

Wykluwanie się na Białorusi 
społeczeństwa obywatelskiego i 
poważniejszej niż dotąd opozycji 
politycznej jest niezaprzeczalnym 
faktem, ale też procesem, które-
go nie powstrzyma ani bardzo po-
wszechna w tym kraju inwigilacja 
ani pałki czy armatki wodne. Są to 
bowiem procesy zdeterminowane 
prawami rozwoju współczesnych 
społeczeństw.

Trzecią siłą na Białorusi 
jest rodząca się oligarchia eko-
nomiczna, choćby wymienić 
miliarderów, którzy zbudowali 

swoje imperia finansowe w Ro-
sji, czyli Aleksandra Łuczenko i 
Andrieja Kłamko. Na rodzimej 
gospodarce, nie całkowicie jak 
widać upaństwowionej, wyrośli 
Andriej Mielniczenko (prze-
mysł chemiczny) i Wiktar Kisły 
(informatyka). Na prowincji też 
obserwuje się dekompozycję, 
tak bardzo akceptowanej dotąd 
egalitaryzacji materialnej czy 
nawet równości społecznej, choć 
już na znacznie mniejszą skalę. 
Powstaje zalążek burżuazji kom-
pradorskiej. Chociaż w większości 
przypadków translokowuje ona 
swoje aktywa na Zachód (Mo-
nako, Wielka Brytania, USA), 
to jednak pragnie też odegrać 
rolę polityczną w kraju. Stanowi 
punkt odniesienia dla bogacącej 
się klasy średniej, zauroczonej 
zachodnim konsumizmem.18 

Na pewno dla realizacji swoich 
interesów i aspiracji ta nowa 

burżuazja pragnie uczestnictwa 
w polityce wewnętrznej. Póki co, 
nie składa żadnych deklaracji, 
ani nie podejmuje zobowiązań 
finansowych, tylko czeka na roz-
wój sytuacji.

Zewnętrzni interwenci
Na kryzysie społeczno-po-

litycznym na Białorusi usiłują 
zbić polityczny kapitał państwa 
ościenne ale też Unia , USA i 
NATO. Jest on wodą na młyn ich 
tajnych, nie używanych przecież 
zbyt często, służb. Jury Hrojerau 
w państwowej telewizji ONT w 
programie Kontury stwierdził, 
że ulokowana od 2001 roku w 
Bydgoszczy Centralna Grupa 
Działań Psychologicznych, dzięki 
swemu emblematowi znana jako 
„Czarne Pająki”, próbuje wpłynąć 
na sytuację na Białorusi. Jeden 
z wydziałów tej jednostki ma na 
celu działanie w państwach, w 
których są konflikty. Wprawdzie 
polskie MON zdementowało tę 
informację, lecz logika wskazuje 
na jej przynajmniej częściową 
wiarygodność. Po prostu coś ta 
specjalna jednostka powołana do 

udziału w wojennych hybrydach, 
musi robić, a sytuacja w sąsiednim 
państwie znakomicie nadaje się 
na poligon ćwiczebny. Przecież 
coś to wojsko w czasach pokoju 
musi robić.

Podobnie sytuację kryzysu 
społeczno-politycznego wykorzy-
stują: Telewizja Biełsat, Radio Racja 
i Europejskie Radio na Białorusi. 
Zapominają o tym, że nawet bia-
łoruska opozycja prosi, aby nie 
mieszać się w wewnętrzne sprawy 
ich kraju. Trywialny scenariusz 
ulica i zagranica prowadzący do 
różnych kolorowych rewolucji znów 
zdaje się być w użyciu.

Rząd polski – póki co – zaj-
muje rozsądne stanowisko wobec 
wypadków białoruskich. Po nie-
fortunnej wypowiedzi ministra 
obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka, że A. Łukaszenka jest 
byłym prezydentem, podczas gdy – 
abstrahując od oceny wyborów – 
kadencja jego trwa do 5 listopada 
2020 roku, głos zabrał premier 
Mateusz Morawiecki. Zapowie-
dział pomoc osobom represjono-
wanym, ułatwianie Białorusinom 
wjazdu do Polski oraz wsparcie 
małych, współpracujących ze 
sobą firm białoruskich i polskich, 
jak również intensyfikację szerszej 
współpracy gospodarczej. Nie 
ustrzegł się jednak od pozbawio-
nego jakichkolwiek argumentów 
stwierdzenia, iż wybory zostały 
sfałszowane.19 Dyskusyjnym jest 
uzależnienie probiałoruskich 
działań gospodarczych od „po-
wtórzenia i odbycia prawidłowo 
przeprowadzonych wyborów”.20 
A przecież odciągniecie Biało-
rusi od Rosji, choćby tylko w 
gospodarce, zaowocuje w dalszej 
perspektywie czasowej. Tego 
jednak polska, krótkodystansowa 
polityka nie widzi. 

M. Morawiecki przyjął 9 
października 2020 roku, niczym 
polityka z najwyższej półki, Swia-
tłanę Cichanouską, której kazano 
mówić, że to ona wygrała wybory. 
Powtarza ona też, podyktowany 
jej slogan, że „po nowych wybo-
rach będą podtrzymane dobre 
stosunki z rządem polskim”. 
No cóż, od pewnego czasu w 
dyplomacji polskiej, ale i też in-
nych państw nie przestrzega się 
jakichkolwiek reguł. Liczy się sku-
teczność medialna (sic!) a nie za-
sady i twarde fakty, jak chociażby 
spotkanie tejże z prowokującym 
francuskim filozofem Bernardem 
Henrim Levy. To on przyczynił 
się do wybuchu wojny domowej 
Libii, która w rezultacie stała się 
kolejnym „chorym człowiekiem” 
w świecie arabskim.

M. Morawiecki był aktywny 
już od pierwszych dni po 9 sierp-
nia 2020 roku. Z jego inicjatywy 
spotkała się Rada Europejska w 
sprawie Białorusi. Zorganizował 
też kilka spotkań z przedstawi-
cielami wszystkich klubów i kół 

Na zdjęciu: Trwałym problemem Białorusi jest likwidacja skutków kata-
strofy czarnobylskiej. Na fotografii granica Rezerwatu Radiacyjno-Ekolo-

gicznego w Babczynie. Fot. Andrzej Bogucki
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parlamentarnych. 
„Emerytowany” politycznie 

za sprawą Rafała Trzaskowskie-
go prezes Europejskiej Partii 
Ludowej Donald Tusk nie chciał 
być w tym koncercie deklaracji 
i pustych gestów gorszy, więc 
zaproponował nominację S. Ci-
chanouskiej i jej męża do - skom-
promitowanej już wielokrotnie 
- Pokojowej Nagrody Nobla.

Z mroków głębokiego mar-
ginesu wychynęli przeciwnicy 
globalnego neoliberalizmu w 
Europe Wschodniej, uważający 
autorytaryzm białoruski za alter-
natywę. A są to: partia Zmiana, 
Falanga, Stowarzyszenie Spadko-
bierców Polskich Kombatantów 
II Wojny Światowej, Stowarzy-
szenie Braterstwo Słowian. Zorga-
nizowali oni przed Ambasadą 
Republiki Białoruś w Warszawie 
kilka groteskowych manifestacji 
popierających „byłego prezy-
denta”.

Hipokryzją, dowodzącą, że 
obecna Solidarność to nie „ta” 
Solidarność, jest artykuł Roberta 
Wąsika w „Tygodniku Solidar-
ność”.21 Kiedyś zżymałem się 
na stwierdzenie pomysłodawcy 
nazwy Solidarność dla NSZZ z 
1980 roku, Karola Modzelew-
skiego (1937-2019), że szkoda 
mu młodych ludzi, „którzy są 
bardzo wrażliwi na fałsz, jak będą 
widzieli te wszystkie akademie 
ku czci Solidarności, będą mieli 
odruchy wymiotne.”22 Teraz wi-
dzę, że miał on niemało racji. 
R. Wąsik zacytował słowa prze-
wodniczącego Piotra Dudy, że 
„my traktujemy te (na Białorusi) 
wybory jako sfałszowane”, lecz 
nie podał żadnego argumentu 
dającego podstawę do takiego 
„traktowania”. Przewodniczący 
wyjawił istnienie liczącego około 
10.000 członków Białoruskiego 
Kongresu Demokratycznych 
Związków Zawodowych z prze-
wodniczącym Aleksandrem Ja-
roszukiem. Komisja Krajowa bez 
rozeznania sytuacji białoruskich 
przepisów celnych załadowała 
ciężarówkę, nazywając ją szumnie 
„konwojem”, 20 tonami produk-
tów spożywczych, przede wszyst-
kimi konserwami, które „mogą 
się przydać w zakładach pracy 
podczas strajku”. A przecież już 
od lat obowiązują przepisy, które 
dopuszczają wwóz na Białoruś 
tylko 25 kilogramów żywności na 
osobę. Solidarność wysłała jednego 
kierowcę, a my, to znaczy Funda-
cja Prawa Nauki i Przedsiębior-
czości w Bydgoszczy, musieliśmy 
w dniach 23-26 stycznia 2020 
roku skompletować grupę ochot-
ników, aby w sumie przewieźć 8 x 
25 kg żywności. A i tak konserwy 
wieprzowe trzeba było komisyjnie 
na granicy w Brześciu Litewskim 
zniszczyć, bowiem Białoruś broni 
się przed roznoszeniem świńskiej 
grypy (ASF).23 Nic też dziwnego, 

że solidarnościowy „konwój” po 
20-godzinach utarczek na granicy 
cofnięto do Polski. Ale o tym R. 
Wąsik napisał dopiero na końcu 
artykułu, najpierw opatrując go 
bojowym tytułem. Rzekomo in-
formację tę otrzymał „tuż przed 
zamknięciem numeru.” Skoro 
otrzymał, to mógł od niej zacząć 
i wydobyć ją w tytule artykułu, 
nazywając nawet międzynarodowym 
skandalem, a nie pozostawiać 
czytelników, którzy w większości 
czytają tylko tytuły, w świadomości 
że Solidarność rzeczywiście rusza na 
pomoc Białorusi. I to jest ta hipo-

kryzja granicząca – niestety - z 
manipulacją. 

Być może bardziej efektyw-
ne będzie działanie Funduszu 
„Solidarni z Białorusią”, na który 
związek wpłacił milion złotych. 
Zawsze powtarzam tym, którzy 
chcą pomóc Białorusinom, że 
niech przekażą im pieniądze, 
bo tam wszystko, a przynajmniej 
dużo w sklepach jest, natomiast 
siła nabywcza zdenominowane-
go, silniejszego w przeliczeniu 
bankowym od polskiego złotego, 
rubla białoruskiego jest coraz 
niższa. Na Białorusi ma miejsce 
może nie tyle okresowy kryzys 
gospodarczy, co trwała niewydol-
ność archaicznej gospodarki, w 
znacznym stopniu jeszcze naka-
zowo-rozdzielczej.

Oderwanie się od rzeczy-
wistości i podporządkowanie 
się regułom medialnym moich 
kolegów z Solidarności objawia 
się również tym, że redaktor 
naczelny tegoż tygodnika Mi-
chał Ossowski w swym artykule 
wstępnym napisał i wydobył w tzw. 
okienku następujący slogan: Kiedy 
społeczeństwo na Białorusi walczy o 
przywrócenie podstawowych i fun-
damentalnych praw człowieka…24 

Doprawdy, ale na Białorusi nigdy 
tych praw w pełni nie przestrze-
gano, więc należałoby, mniej 
histerycznie napisać o konieczności 
ich zaprowadzenia.

Szczytem kreatywnej me-
dialności okazało się użyte w 

„Tygodniku Solidarność” zda-
nie, że „Piotr Duda publicznie 
uznał zwycięstwo Cichanouskiej 
w wyborach prezydenckich”.25 
Doprawdy, ale zwycięstwo ogła-
sza komisja wyborcza – krajowa 
lub zagraniczna26, a nie lider 
związku zawodowego z obcego 
państwa.27 Przewodniczący P. 
Duda ku swojemu ogromnemu 
zdziwieniu został wpuszczony na 
Białoruś, gdzie 7 września 2020 
roku spotkał się z przewodni-
czącym Białoruskiego Kongresu 
Związków Zawodowych Aleksan-
drem Jaroszukiem. Wraz z nim i 

ambasadorem Marcinem Wojcie-
chowskim złożył kwiaty w miejscu 
śmierci uczestnika demonstracji 
Aleksandra Tarajkowskiego. 
Prawdopodobnie owe „wolne 
związki zawodowe” są mniej lub 
bardziej dyskretnie kontrolowane 
przez autorytarną władzę.

Szczyty histerycznego absur-
du zdobyła z kolei Irena Lasota, 
której felietony przypominające 
kaszankę w mdłym flaku omijam 
podczas sobotniej lektury, dość 
sensownego i trzymającego rękę 
na pulsie nie tylko zdarzeń ale 
i procesów, tygodnika „Plus Mi-
nus” (dodatek do „Rzeczpospo-
litej”). Tym razem (5 września 
2020 roku) felieton I. Lasoty 
zacząłem czytać, bowiem przycią-
gnął mnie tytuł Białoruś, ostatni ty-
dzień. Podniecona felietonistka28 
stwierdziła, że „Zachód, do które-
go Polska należy” powinien przed 
10 września 2020 roku ogłosić, że 
„w świetle sfałszowanych wyborów 
nie uznajemy wyborów prezy-
denta”.29 Oznacza to, że „kwinte-
sencją nieuznania legitymizacji 
prezydenta Łukaszenki powinno 
być odwołanie wszystkich amba-
sadorów – w zharmonizowany 
sposób – jako że są akredytowa-
ni przy prezydencie, którzy za 
tydzień nie będzie uznawany”.30 
Takiej operacji żadne państwo 
handlujące i kooperujące gospo-
darczo z Rosją i Białorusią nie 
uczyni. Kompromitacja I. Lasoty 
wynika także z faktu, że – zapewne 

biorąc pod uwagę poprzednie 
zaprzysiężenie A. Łukaszenki po 
30 dniach od elekcji - nie zbadała, 
że tym razem jego kadencja mija 
5 listopada 2020 roku.

Białoruskie podniecenie 
udzieliło się Andrzejowi Me-
lakowi, bratu Stefana Melaka, 
którego pośmiertnie odznaczono 
Krzyżem Wolności i Solidarności, 
miedzy innymi za ustawienie w 
1981 roku Pomnika Katyńskiego 
na Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. A. Melak zakończył 
swoje wystąpienie okrzykami: 
Niech żyje Polska! Niech żyje Wolna 
Białoruś! 31  

Co dalej?
Zmiany, które rozpoczęły 

się na Białorusi przeciągną się 
w czasie. Rozpocznie się okres 
przejściowy, podczas którego 
dojdzie do zmiany konstytucji w 
kierunku pewnego zdemokraty-
zowania państwa (referendum 
konstytucyjne), ale na pewno do 
„spłaszczenia” wertykalnego syste-
mu prezydenckiego. Tak głosi A. 
Łukaszenka i tego oczekuje jego 
promotor – W. Putin. Na pewno 
w tym procesie legislacyjnym 
dojdzie do wielu operacji pozo-
rowanych, bowiem trudno jest 
zrezygnować z szerokiego zakresu 
władzy. Władza wchłania. „Gdy 
ukraiński dziennikarz Gordon 
zapytał Łukaszenkę tuż przed 
wyborami o to, czy nie chciałby 
odpocząć, ten odparł: nie znam 
innego życia. – Nie mogę sobie 
wyobrazić, że wstaję rano i nie 
jestem prezydentem – mówił”.32

Utworzona przez opozycję 
Rada Koordynacyjna zapowiada z 
kolei gotowość rozmów z obecną 
władzą - ale też z Rosjanami, - w 
sprawach przekształceń w pań-
stwie, choć od czasu do czasu 
mówi chojracko o „kierowaniu 
przez siebie procesem przekaza-
nia władzy”.

Przeprowadzenie reformy 
konstytucyjnej A. Łukaszenka 
obiecał Białorusinom już w 2016 
roku, ale potem… pilniejsze spra-
wy odciągnęły wodza-kreatora od 
spełnienia tej obietnicy. Teraz 
chyba nie będzie odwrotu, bo 
za reformą stoi Moskwa, widząc 
w niej sposób na rozładowanie 
napięcia i zaprowadzenie spo-
koju na zachodniej flance swego 
hybrydowego quasi-imperium.33 

W zależności od stopnia 
przekształceń demokratycznych 
na Białorusi mogą powstać nieza-
leżne organizacje polityczno-spo-
łeczne, których w zasadzie obec-
nie nie ma, bowiem młodzież na 
ulicach wielkich miast wygląda 
pięknie i w swych manifestacjach 
jest zdyscyplinowana, ale nic poza 
tym. Jest nieźle wykształcona w 
swoich specjalnościach, ale nie 
w sferze społeczno-politycznej, 
bowiem możliwości zdobywania 
doświadczenia w tym zakresie 

Na zdjęciu: Polski cmentarz wojenny w Lenino zbudowany staraniem 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach  1997-1998.

Fot. Józef  Palewicz
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Na zdjęciu: Samochód z pamiątkami na Starym Mieście w Mińsku.
Fot. Bronisław Pastuszewski

nigdy nie miała. Nie uczyła się też, 
bo raczej nie chciała, konspiracji. 
Inna rzecz, że konspiracja z uwagi 
na rozrośnięty i to głęboko system 
inwigilacji nie byłaby na Białorusi 
łatwa. 

Białorusini, u których przez 
ostatnie 26 lat, silnie rozwinął się 
patriotyzm państwowy, są w znacz-
nej mierze prorosyjscy. Spora 
część białoruskiej opozycji wcale 
nie jest przeciwna ścisłym związ-
kom Białorusi z Rosją. Protesty 
po sierpniowych wyborach nie są 
ogólnonarodową manifestacją na 
rzecz zbliżenia z Europą czy przy-
jęcia orientacji prozachodniej w 
polityce zagranicznej - jaką był 
ukraiński Majdan w początkach 
swego istnienia. Podczas powy-
borczych protestów prawie nigdy 
nie widać flag Unii Europejskiej 
jak było to na Ukrainie. Obecna 
jest jedynie narodowa symbolika: 
biało-czerwono-białe flagi i godła 
Pogoni.34 Zarówno białoruscy lide-
rzy społeczeństwa obywatelskiego 
i opozycji podkreślają, że „do 
Brukseli im się nie spieszy. Ich 
zdaniem Białoruś jest w stanie 
się rozwinąć przy początkowym 
wsparciu świata”.35 Nikt nie mówi 
o związkach z NATO a słowo Ame-
ryka działa alergogennie.

Unia Europejska  w sprawie 
Białorusi jest raczej bezsilna, po-
dobnie jak Ameryka. Sankcje go-
spodarcze będą nieskuteczne, bo 
powiązania Białorusi z Europą i 
Ameryką są niewielkie. Większość 
zagranicznego obrotu gospodar-
czego Białorusi to obrót z Rosją. 
Co więcej, Białoruś jest od Rosji 
zupełnie zależna. Bez rosyjskie-
go gazu i ropy, sprzedawanych 
Białorusi po zaniżonych cenach, 
gospodarka nie byłaby w stanie 
funkcjonować. Wiążą też układy 
kooperacyjne w produkcji i sprzę-
gnięte rynki konsumpcyjne.

W. Putin będzie więc mógł 
więc spokojnie rozmawiać ze 
sporą częścią liderów białoruskiej 
opozycji i białoruskiego establish-
mentu o nowym kształcie rosyj-
sko - białoruskich stosunków. A 
wewnątrz państwa musi dojść do 
kompromisu politycznego, czyli 
odbudowy łączności między wła-
dzą - obojętnie jaką ona będzie - i 
aspiracjami społecznymi. W pro-
cesie tym dużą rolę odegra, cho-
ciażby „biologiczną siłą rzeczy”, 
protestująca dziś młodzież, ale 
musi z siebie coś więcej wykrzesać 
niż trywialne: Uchadi!
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Katarzyna i Jerzy Samusikowie

W Burbiszkach koło Radziwiliszek  

Na zdjęciu: Dwór Bażeńskich w Burbiszkach

Na zdjęciu: Pierwszy i jedyny pomnik Adama Mic-
kiewicza na Litwie Kowieńskiej

Drugą miejscowością o na-
zwie Burbiszki (lit. Burbiškis), w 
której również zachowała się w 
dobrym stanie dawna siedziba 
ziemiańska, jest wieś położona 
mniej więcej w połowie drogi 
między Poniewieżem a Szaw-
lami, w rejonie Radziwiliszki, 
w pobliżu miasteczka Szadów 
(lit. Šeduva). Istniała już ona 
w 1618 roku i należała wówczas 
do szlacheckiej rodziny Burba, 
i od nazwiska właścicieli wzięła 
swoją nazwę. W drugiej połowie 
XVII wieku przeszła w ręce An-
drzeja Drabisza, a w 1692 roku 
Konstanty Drabisz stał się jej 
dziedzicem. Prawdopodobnie 

to on sprzedał burbiskie włości 
w początkach XVIII wieku rodzi-
nie Towiańskich, od której pod 
koniec tegoż stulecia przejęli je 
Staszewiczowie.

W 1817 roku majątek Bur-
biszki stał się własnością rodu 
von Baysen-Bażeńskich, ma-
jących XIII-wieczny rodowód 
rycerski. Jego najwybitniejszym 
przedstawicielem był Johannes 
von Baysen (1390-1459) herbu 
własnego, kasztelan elbląski, wy-
wodzący się z lubeckiej rodziny 
Flemingów, która przeniosła się 
z Lubeki na Warmię w pierwszej 
połowie XIII wieku, szybko osią-
gając tam duże wpływy. Jeden z 
Flemingów został biskupem war-
mińskim (Henryk I Fleming) i w 
1289 roku nadał swojemu bratu 
Albertowi 110 włók na pruskim 
polu zwanym Baysen. Synowie 

Alberta założyli tam wieś i nazwa-
li ją też Baysen (dzisiejsze Bażyny 
w powiecie lidzbarskim), a póź-
niej od nazwy tej wsi poczęli na-
zywać się von Baysen. Johannes 
von Baysen żył sto lat później. 
W latach 1419-22 odbywał po-
dróże dyplomatyczne do Anglii, 
Danii i Portugalii jako wysłannik 
wielkiego mistrza krzyżackiego 
Michała Küchmeistera. Podczas 
pobytu w Portugalii walczył z 
Maurami, wykazując się niezwy-
kłą dzielnością, czego efektem 
było pasowanie go na rycerza 
przez portugalskiego króla, Jana 
I Dobrego. W rodzinne strony 
wrócił nie tylko z rycerską sławą, 

ale i murzyńskim 
niewolnik iem. 
Stąd w jego her-
bie Achinger po-
jawił się obok wie-
wiórki Murzyn. 
W latach 30. XV 
wieku Johannes 
von Baysen stał 
s ię  przywódcą 
opozyc j i  anty -
krzyżackiej, wstą-
pił do Związku 
Jaszczurczego i 
był współzałoży-
cielem Związku 
Pruskiego, a w 
1454 roku stanął 
wraz z  braćmi 
Gabryelem i Ści-
borem na czele 
delegacji stanów 
pruskich przyby-
łej do Krakowa, 
by prosić króla 
Kazimierza Jagiel-
lończyka o wciele-
nie ziem państwa 
krzyżackiego do 

królestwa polskiego. A gdy do 
tego doszło, stał się pierwszym 
gubernatorem Prus. Po jego 
śmierci w 1459 roku następnym 
gubernatorem został jego brat 
Ścibor. 

Nie wiemy, kiedy potom-
kowie Johannesa von Baysena 
lub jego braci opuścili Warmię, 
by zakotwiczyć się na Żmudzi. 
Z pewnością byli już wówczas 
spolonizowani i do niemieckiego 
von Baysen dodawali polskie na-
zwisko - Bażeński. Kiedy w 1817 
roku stali się właścicielami Burbi-
szek, istniejący tam poprzednio 
drewniany dwór i większość bu-
dynków gospodarczych została 
zniszczona podczas kampanii 
napoleońskiej prowadzonej w 
latach 1812-13. Na szczęście 
zachowała się w dobrym stanie 
kamienna oficyna i ona stała 

się początkowo siedzibą nowych 
właścicieli burbiskich włości. Aby 
zamieszkać w godnej ich pozycji 
siedzibie, trzeba było wybudować 
odpowiedniej wielkości dwór. 

Jego budowniczowie ułatwi-
li sobie zadanie w ten sposób, 
że ocalałą oficynę wykorzystano 
jako trzon znacznie większej 
budowli, postawionej w stylu 
neogotyckim na nieregularnym 
planie. Bażeńscy nie wybrali dla 
swojej siedziby bardziej modne-
go wówczas stylu neoklasycystycz-
nego lub neobarokowego, ale 
neogotyk, który dopiero w latach 
40. XIX stulecia zaczynał przeni-
kać do Europy z Anglii. Być może 
chcieli w ten sposób podkreślić 
swoje korzenie niemieckie, jako 
że Niemcy uważali, iż gotyk jest 
ich stylem narodowym w archi-
tekturze, chociaż po prawdzie 
narodził się on we Francji. Do-
budowane dwie (zachowała się 
tylko jedna) kamienne wieże 
z blankami miały prawdopo-
dobnie przypominać im wcze-
śniejszą rodową siedzibę Bay-
sen na Prusach, 
mającą niegdyś 
wygląd średnio-
wiecznej fortecy. 
W Burbiszkach 
nie powstała czy-
sto neogotycka 
budowla. Gotyk 
wyrażał się głów-
nie w zębatych 
szczytach i ostro-
łukowo zamknię-
t y c h  o k n a c h , 
natomiast portyk 
i jego kolumny 
były całkowicie 
klasycystyczne. 

D w ó r  t e n 
zaczął budować 
Michał Ignacy 
Bażeński (1850-
1902), żonaty z 
Heleną Lenkie-
wicz-Ipohorską 
( 1 8 6 1 - 1 9 1 7 ) 
herbu Kotwicz, a 
kończył jego syn, 

Michał (1880-?), żonaty z Marią 
Wilejszyc (1890-?). W pobliżu 
budynku dworskiego stanęło 
kilka zabudowań gospodarczych, 
wzniesionych podobnie jak sam 
dwór z ciosanego kamienia 
polnego. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużyły stajnie, gołębnik 
i lodownia, którym nadano rów-
nież styl neogotycki. Lodownia, 
ozdobiona sterczynami, bardziej 
przypominała kaplicę niż zwykły 
magazyn do przechowywania 
lodu. Zespół dworski otoczył 
28-hektarowy park, z kilkoma 
alejami obrzeżonymi topolami i 
kasztanowcami, z kilkunastoma 
stawami połączonymi kanalika-
mi, nad którymi przerzucono 
malownicze, drewniane i ka-
mienne mostki. Jeden z tych 
mostków ozdobiły cztery lwy 
wyrzeźbione przez Kazimierza 
Ulańskiego (1878-1914) z Po-
niewieża, ucznia  Konstantego 
Laszczki, profesora krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Dwór Bażeńskich stał się na 
początku XX wieku i w okresie 
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Na zdjęciu: Wielki Książę Litewski Witold

międzywojennym ośrodkiem 
kultury i miejscem spotkań 
polityków, intelektualistów i 
artystów. Żona Michała Bażeń-
skiego, Maria z Wilejszysów była 
poetką i ona z pewnością przy-
ciągała do Burbiszek artystów 
różnej proweniencji. Bywał tam 
przede wszystkim jej ojciec, Piotr 
Wilejszys, działacz społeczny i 
kulturalny, Jan Basanowicz, le-
karz i polityk, pierwszy redaktor 
naczelny czasopisma „Aušra”, 
pracował Kazimierz Ulański, 
rzeźbiąc w latach 1911-1913 
pomniki Adama Mickiewicza, 
Wielkiego Księcia Litewskiego 
Witolda i Matki Bożej. Mieszkał 
tam przez pewien okres Kornel 
Makuszyński, niezapomniany 
autor takich książek, jak „Szatan 
z siódmej klasy”, „Awantura o 
Basię” czy „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc”.

Emilia Bażeńska (1884-
1926), córka Michała Ignacego, 
studiowała w latach 1908-1910  
na Uniwersytecie Lwowskim. 
Będąc uroczą, niezwykle inteli-
gentną dziewczyną, szybko stała 
się muzą lwowskiej cyganerii, ad-
orowaną przez takich mistrzów 
pióra, jak Leopold Staff czy 
Tadeusz Boy-Żeleński. W 1910 
roku poznała Kornela Maku-
szyńskiego, również studiującego 
na tamtejszym uniwersytecie 
i zaprosiła go na wakacje do 
Burbiszek, należących wówczas 
do jej brata Michała. Kornel Ma-
kuszyński zakochał się nie tylko 
w pięknych Burbiszkach, ale i w 
Emilii i po roku narzeczeństwa 
wziął z nią ślub. W latach 1913-
14 młodzi małżonkowie miesz-
kali w burbiskim dworze, gdzie 
pisarz znalazł świetne warunki 

do literackiej pracy. Brakowało 
mu jednak trochę zakopiańskiej 
aury, którą był zauroczony, więc 
sprowadził sobie spod Tatr mały 
domek, zbudowany na sposób 

podhalański, posta-
wił go w dworskim 
parku i w nim po-
mieszkiwał. Napisał 
w nim ponoć wiele 
lat później poemat 
„Pieśń o ojczyźnie”, 
za który otrzymał 
nagrodę państwową. 
Kiedy nastała I woj-
na światowa, został 
przez Rosjan aresz-
towany wraz z żoną 
i internowany jako 
obywatel austriacki. 
We wrześniu 1914 
roku wywieziono ich 
oboje do Kostromy. 
Na skutek interwen-
cji brata Emilii, Mi-
chała Bażeńskiego 
oraz sławnych ak-
torów - Stanisławy 
Wysockiej i Juliusza 
Osterwy małżonkom 
Makuszyńskim po-
zwolono opuścić Ko-
stromę i zamieszkać 
w Kijowie, gdzie Kor-
nel został prezesem 
Związku Literatów 

i Dziennikarzy Polskich oraz 
kierownikiem literackim Te-
atru Polskiego. Po zakończeniu 
działań wojennych Makuszyńscy 
przenieśli się do Warszawy. Czę-
sto przyjeżdżali do Burbiszek, ale 
znacznie więcej czasu spędzali 
w Zakopanem ze względu na 
gruźlicę płuc Emilii. Choroba ta 
była przyczyną jej zgonu w 1926 
roku. Została pochowana na 
warszawskich Powązkach, obok 
grobu Władysława Reymonta, 
z którym była zaprzyjaźniona. 
Po śmierci żony Kornel Maku-
szyński nie udał się już nigdy na 
Litwę, chociaż Burbiszki darzył 
wielką estymą, o czym świadczy 
taki jego wiersz:

Ta wieś zowie się nieco z pogańska - 
Burbiszki,

Aleja wiedzie do nich topolowa,

Zaś Matka Boska stoi u wylotu,

Wśród brzóz, jaśminów i róż białych 
splotu.

Po obu stronach wybujałe chaszcze

Stanąwszy rzędem, bronią bram 
ogrodu,

Gdzie trawnikowe ze szmaragdów 
płaszcze

Na moście, aby nikt nie czynił szkody

Temu domowi, co wśród drzew w 
oddali

Sto słońc w złocistych swoich szybach 
pali...

Każdy, kto wielkim przejeżdża go-
ścińcem,

Wie, że tutaj go gościnność czeka,

A gdy zawieje swym obłędnym młyń-
cem,

Zrozpaczonego wodzi w krąg czło-
wieka,

Że ze swym własnym mija się dzie-
dzińcem,

Tedy ta wieża tutaj go sprowadzi,

Gdzie serca rade są i ludzie radzi...

Tymczasem w Burbisz -
kach gospodarzył brat Emilii, 
Michał Bażeński i czynił to z 
dobrym skutkiem do wybuchu 
II wojny światowej. Nie wiemy, 
co się później z nim stało, 
dwór natomiast został podczas 
działań wojennych częściowo 
uszkodzony (zburzeniu uległa 
jedna z dwóch wież), a jego 
wyposażenie w dużej mierze 
rozgrabione. Po wojnie włości 
Bażeńskich stały się kołchozem 
prowadzącym hodowlę trzody 
chlewnej, zaś pozostali przy 
życiu Bażeńscy wyjechali do 
Polski. 

Po odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości, syn Michała Ba-
żeńskiego, Adam (1923-2007), 
mieszkający od 1960 roku w 
Gnieźnie, przyjechał do Burbi-
szek, żeby zobaczyć, jak wygląda 
należący do niego prawnie 
majątek. Nie został zbudowany 
jego widokiem i postanowił 
nie rościć do niego pretensji, 
lecz przekazać go samorządowi 
położonych w pobliżu Radziwili-
szek, pod warunkiem, że zespół 
dworski zostanie doprowadzony 
do dawnej świetności i udostęp-
niony lokalnej społeczności. 
Zgodnie z jego wolą przeprowa-
dzono kompleksową renowację 
budynku dworskiego, części 
zabudowań gospodarczych i 
parku. Dwór stanowi obecnie 
regionalne centrum kultury, w 
którym odbywają się koncerty, 
wernisaże, wieczory literackie, 
spotkania z różnymi twórcami. 
Od 1999 roku działa w nim 
również minimuzeum majątku 
i rodziny Bażeńskich, która na 
jego urządzenie przekazała swo-
je rodzinne pamiątki. Od roku 
2000 w maju odbywa się „Święto 
Kwitnących Tulipanów”, bo-
wiem w pięknie utrzymanym 
parku hodowanych jest ponad 
300 gatunków tych kwiatów. 
Każdego maja przyjeżdża więc 
do Burbiszek mnóstwo ludzi, 
bo jest wówczas na co popa-
trzeć. A dla tych, którzy zechcą 
zatrzymać się w tym miejscu na 
dłużej, przygotowano 14 miejsc 
w gościnnych pokojach. 

Na zdjęciu: Dawny budynek gospodarczy

Na zdjęciu: Lwy Kazimierza Ulańskiego
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Tatarski meczet w Kownie 
(ul. Tatarska 6) jest jedną z czte-
rech funkcjonujących obecnie 
na Litwie świątyń muzułmań-
skich. Jest to jedyny ceglany bu-
dynek tego typu na Inflantach, 
który architektonicznie nawią-
zuje do stylu mameluckiego 
(Egipt, Sułtanat Mameluków 
XIII-XVI w.). 

Modlitwa stanowi jeden z 
pięciu filarów islamu (wyznanie 
wiary, modlitwa, post, jałmużna, 
pielgrzymka do Mekki). Stanowi 
kluczowy aspekt życia muzuł-
manina. Modlitwa w islamie 
przybiera postać indywidualną 
i zbiorową. Modlitwa zbiorowa 
odbywa się najczęściej w spe-
cjalnie przeznaczonym do tego 
celu budynku – meczecie. Islam 
kładzie bardzo duży nacisk na 
regularną praktykę modlitwy, 
podkreślając jej dobroczynne 
korzyści w kształtowaniu charak-
teru, a także rozwoju duchowym 
człowieka, zbliżeniu do Stwórcy. 
Dają temu wyraz chociażby 
dwa poniższe ustępy z Koranu: 
Zaiste, Modlitwa powstrzymuje 
człowieka przed nieprzyzwoitością 
i jawnym złem, pamiętanie zaś o 
Allahu jest rzeczywiście cnotą naj-
większą. (Sura 29, werset 46); 
O wy, którzy wierzycie, szukajcie 
pomocy w wytrwałości i Modlitwie. 
Zaprawdę Allah jest z tymi, którzy 
są cierpliwi i wytrwali. (Sura 2, 
werset 154). 

Szacuje się, że na Litwie 

Michał Pasternak 

O meczecie w Kownie słów kilka

zamieszkuje obecnie około 
3.000 Tatarów (dane ze spisu 
powszechnego z 2011 roku). 
Tysiąc spośród nich to litewsko-
języczni Tatarzy tzw. lipkowie, 
którzy zaczęli osiedlać się na 
Inflantach już w czasach Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. 
Początkowo byli to głównie 
przymusowo osiedlani jeńcy 
wojenni. Z biegiem czasu, dzięki 
tolerancyjnej polityce Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a potem 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, zaczęli przybywać tu m.in. 
wychodźcy z Krymu. Mieszkają 
tu także rosyjskojęzyczni Tatarzy 
(około 2.000), którzy w XX wie-
ku przybyli z obszaru radzieckiej 

Tatarskiej Republi-
ki Autonomicznej. 

W czasach Rze-
czypospolitej Oboj-
ga Narodów nad 
brzegiem Niemna 
znajdował się drew-
niany meczet, któ-
ry w 1812 roku zo-
stał, podobnie jak 
wszystkie okoliczne 
zabudowania, spa-
lony w czasie prze-
marszu armii Na-
poleona. Od tego 
czasu, aż do 1906 
roku miejscowi Ta-
tarzy pozbawieni 
byli miejsca kultu 
religijnego. 

Właśnie w tym 
roku (1906) tatar-
ski przedsiębiorca, 
właściciel dużej pie-
karni, Aleksander 
Iljasewicz (lit. Alek-
sandras Iljasevičius) 
(1853-1925) uzyskał 
od władz carskich 
pozwolenie na bu-

dowę drewnianego meczetu. 
Budynek ten (8 metrów dłu-
gości x 10 metrów szerokości, 
sala modlitewna o wielkości 
2,5 m², zewnętrzna fasada w 
kolorze błękitnym) powstał w 
tym samym roku. Pozbawiony 

był jednak charakterystycznego 
dla architektury sakralnej isla-
mu – minaretu. Zamiast niego 
na dachu świątyni wybudowano 
specjalną wieżyczkę, z której to 
muezzin wzywał wiernych na 
modlitwę. W czasach przyna-
leżności Kowna do Imperium 
Rosyjskiego, na początku XX 
wieku, poza miejscowymi Ta-
tarami (około 120 osób) do 
tego meczetu uczęszczali także 
stacjonujący tu żołnierze armii 
carskiej wyznania muzułmań-
skiego. 

W XIX wieku obok świą-
tyni istniał także wyznaniowy 
cmentarz tzw. mizar. Poza Ta-
tarami pochowano tam także 

około stu tureckich jeńców z 
czasów wojny rosyjsko-tureckiej 
(1877-1878), którzy zmarli w 
Kownie. Tu też miejsce swojego 
ostatniego spoczynku odna-
leźli polegli w czasie I wojny 
światowej żołnierze niemieccy. 
W czasach radzieckich zdewa-
stowany cmentarz włączono w 
1959 roku do nowobudowanego 
miejskiego parku pn. Ramybės 
Park. Teren nekropolii obsiano 
więc roślinami i wytyczono alejki 
do przechadzek. 

W 1930 roku rozpoczęto 
budowę murowanej świątyni. 
W tym czasie Kowno było de 
facto stolicą Litwy. Zaprojekto-
wali go dwaj architekci Wacław 
Michniewicz (1866-1947) (lit. 
Vaclovas Michnevičius) i Adolf 
Nietyksza (lit. Adolfas Netyk-
sas). Fakt budowy murowanej 
świątyni świadczy zarówno o sile 
miejscowej społeczności tatar-
skiej, a także o dużej przychylno-
ści ze strony władz odrodzonego 
w 1918 roku państwa litewskie-

go. Działka na której stał cmen-
tarz znajduje się na terenie 
byłego miejskiego cmentarza 
z 1847 roku, który podzielony 
został dla: katolików, luteranów, 
prawosławnych i muzułmanów. 

Trwająca trzy lata budowa 
zakończyła się w 1933 roku. 
Jako, że świątynia jest niewiel-
kich rozmiarów, dlatego też 
jej parter przeznaczono do 
modlitwy mężczyzn, a piętro 
dla kobiet. Do gmachu przylega 
wysoki na 19 metrów minaret, a 
dach wieńczy kopuła z półksię-
życem. 

W trakcie II wojny świato-
wej, z wyjątkiem okresu okupa-
cji niemieckiej, w meczecie nie 

Na zdjęciu: Meczet w Kownie (stan na 2019 rok).

Na zdjęciu: Wnętrze meczetu w Kownie. Na uwa-
gę zasługuje kazalnica, z której imam w trakcie 
piątkowych modlitw i świąt wygłasza kazania.

Na zdjęciu: Projekt kowieńskiego meczetu (lata 30-te XX wieku).
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Na zdjęciu: Minaret meczetu w Kownie (stan na 2019 rok).

Na zdjęciu: Drzwi otwarte w kowieńskim meczecie. 

prowadzono żadnej działalności 
religijnej. W 1941 roku świątynia 
ta została ponownie zamknięta i 
obrabowana: powybijano okna, 
skradziono wszystkie księgi, w 
tym rękopisy Koranu oraz me-
ble i dywany. Po zakończeniu 
wojny wspólnota muzułmańska 
mogła działać w Kownie jeszcze 
tylko przez dwa lata. 

W 1947 roku meczet został 
zamknięty przez komunistów 
i przekazany gminie Kowno. 
Przekształcono go, podobnie 
jak pobliskie kościoły, zbory i 
cerkwie, w magazyn. W latach 
50-tych XX wieku ulokowano 
tu cyrk, w którym organizowa-
no m.in. występy siłaczy. Przez 
pewien czas działała tu także 
biblioteka. Następnie budynek 
przekazano kowieńskiemu od-
działowi Narodowego Muzeum 
Sztuki. Muzealnicy planowali 
utworzenie w tym miejscu Mu-
zeum Orientu. Aby zrealizować 

ten cel, począwszy od lat 70-tych 
XX wieku, zaczęto przywracać 
świątyni niektóre elementy 
sakralne – odbudowano m.in. 
kazalnicę, z której podczas piąt-
kowych modlitw i świątecznych 
uroczystości imamowie wygła-
szają kazania. Przed budynkiem 
postawiono też stylizowaną na 
orientalną fontannę.   

W 1989 roku meczet został 
przekazany miejscowej spo-
łeczności tatarskiej. Od 1991 
roku wznowiono w miejscu tym 
modlitwy. Od chwili odzyska-
nia przez Litwę niepodległości 
meczet oraz pobliski teren o 
powierzchni 0,84 ha, stanowi 
własność Kowieńskiej Wspólno-
ty Muzułmańskiej (lit. Kauno 
Miesto Musulmonų Religinė 
Bendruomenė). 

Do 2000 roku wspólnota 
kowieńska nie posiadała wła-
snego duchownego – imama. 
Dlatego też przyjezdni libańscy 
i tureccy imamowie odpowie-
dzialni byli za prowadzanie 
obrzędów religijnych. Obecnie 
duchowym przywódcą kowień-

skich muzułmanów jest mufti 
Litwy Romas Jakubauskas. Do 
końca 2017 roku funkcję imama 
pełnił Abdullah Belge z Turcji. 
Obecnie dzięki porozumieniu 
się kowieńskiej wspólnoty ze 
stroną turecką zastąpił go imam 
Sofian Okat.  

W latach 2007-2009 litew-
skie Ministerstwo Kultury wspar-
ło finansowo częściową renowa-
cję meczetu. Dzięki rządowej 
dotacji udało się naprawić mi-
naret i dach oraz odmalować 
fasadę. Zamontowano także 
system centralnego ogrzewania, 
a także zakupiono dywany. Od 
2009 roku budynek ten został 
wpisany na listę dziedzictwa 
narodowego Litwy. 

W 2018 roku dzięki po-
mocy finansowej ze strony Tu-
reckiej Agencji Współpracy 
i Koordynacji udało się świą-
tynię tą całkowicie odnowić i 
dostosować do prowadzenia 

całorocznego życia religijnego, 
montując m.in. przydatne w 
okresie zimowym nowoczesne 
ogrzewanie podłogowe. Prace 
remontowe kontrolowane były 
przez litewskie Ministerstwo 
Kultury. 

Przy kowieńskim mecze-
cie działa także tzw. niedzielna 
szkoła, oferująca dzieciom z 
rodzin muzułmańskich możli-
wość nauki religii oraz języka 
arabskiego. Wspólnota wydaje 
własne czasopismo pt. Lietuvos 
totoriai (Litewscy Tatarzy), a 
także co jakiś czas organizuje 
tzw. drzwi otwarte. Ostatnie tego 
typu wydarzenie miało miejsce 
19 października 2019 roku. 
Do meczetu przybyło wówczas 
około 200 gości. Odwiedzający 
mieli okazję m.in. posłuchać 
recytacji fragmentów Koranu 
po arabsku, przyjrzeć się rytu-
alnej modlitwie kowieńskich 
muzułmanów, a także zobaczyć 
10-minutowy film dokumental-
ny o dziejach islamu w Kownie. 

Kowieńska wspólnota mu-
zułmańska uruchomiła również 

witrynę internetową, na której 
to umieszczane są informację 
na temat islamu, o związanej z 
tą religią kulturze, jak i wiado-
mości z życia muzułmańskiego 
na Litwie.

W 2019 roku w pobliżu me-
czetu przeprowadzono wykopa-
liska archeologiczne, w trakcie 
których odkryto nieznane dotąd 
miejsca pochówku. Muzułma-
nie kowieńscy planują zadbać o 
te groby, a także ogrodzić cały 
dostępny im teren i wybudować 
parking.  

W 2019 roku w Kownie 
zamieszkiwało około 500 mu-
zułmanów. Obecnie to nie tylko 
miejscowi Tatarzy, a mieszkający 
w Kownie zagraniczni studenci 
i działający na Litwie przed-
siębiorcy pochodzący z krajów 
muzułmańskich, takich jak: 
Turcja, Pakistan, Liban, Indie, 
Tadżykistan czy Kirgistan, stano-
wią większość praktykujących. 

To w znacznej mierze 
dzięki ich inicjatywie udało 
się odrodzić muzułmańskie 
życie religijne w Kownie, gdyż 
narzucona przez władze ra-
dzieckie przymusowa ateizacja 

mocno zeświecczyła miejsco-
wą społeczność tatarską. W 
trakcie piątkowych modlitw 
rozpoczynających się o godz. 
13:30 meczet jest przepełnio-
ny. Część wiernych zmuszona 
jest do modlitwy na zewnątrz, 
a kazania wygłasza się w trzech 
językach: arabskim, litewskim i 
angielskim. 

W dobie pandemii korona-
wirusa (2020 rok) modlący się 
w meczecie wierni muszą obo-
wiązkowo zakrywać nos i usta, a 
także przynosić ze sobą własne 
dywaniki modlitewne. Od 13 
marca do 18 maja 2020 roku 
z powodów wprowadzanych 
przez władze Litwy restrykcji 
służących walce z COVID-19 
świątynia była zamknięta. Me-
czet otwierany jest obecnie 
jedynie na czas piątkowych 
modlitw i niektórych świąt. 
Z tego powodu również szyb-
ciej (17 kwietnia 2020 roku) 
zakończono zajęcia w działają-
cej przy meczecie niewielkiej 
(8 uczniów w roku szkolnym 
2019/2020) szkole niedzielnej dla 
muzułmańskich dzieci.

Otton Grynkiewicz

GłOs Od WsChOdu (BAjKA)

Głos od Wschodu serca wzruszył
Pamięć losów w nas poruszył
Z wiatrem przyleciał ościennym
Krążąc nad Wisłą i Niemnem
Powiewem słowiańskiej duszy.

Głos przyleciał spoza płota
Gdzie panuje żal, tęsknota
Do swobody i wolności
Do uśmiechów i radości
Tam zamknięto szczelnie wrota
Ludzkich pragnień i godności.

Kto jest sprawcą? Król despota!
Rozsierdzony Naród woła
Żebyś Królu abdykował.
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Na zdjęciu: Bractwo Inflanckie w Kopenhadze przed pomnikiem  
Hansa Christiana Andersena. 

Atrakcją dla Braci Inflanc-
kich było wejście na Rundetårn 
czyli Okrągłą Wieżę, budynek 
z XVII wieku w centrum Ko-
penhagi. Po wejściu kręconym 
podestem, prawie bez schodów, 
dotarli na platformę widoko-
wą, gdzie podziwiali piękną 
panoramę miasta, aż po most 
do Malme. Zbudowana została 
jako obserwatorium astrono-
miczne za panowania Chri-
stiana IV. Słynie z wysokiego 
na 7,5 kondygnacji spiralnego 
korytarza prowadzącego na 
sam szczyt budynku, z którego 
to podziwiać można rozległe wi-
doki na panoramę miasta. Wie-
ża mieści także, ufundowaną 
dla dawnych uczonych kaplicę 
uniwersytecką, Kościół św. Trój-
cy, a wreszcie bibliotekę, był 
to pierwszy obiekt budowany 
z przeznaczeniem na Kopen-
haską Bibliotekę Uniwersy -
tecką założoną w 1482 roku. 
Wysokość wieży dochodzi do 
35 m wysokości, a na jej szczyt 
wspiąć się można po spiralnej 
rampie, długiej na 210 m. Na 
pomysł budowy obserwatorium 
astronomicznego wpadł uczeń 
Tychona de Brahe, Chrigten 
Longomontanus. Niestandar-
dową „klatkę schodową” stwo-
rzono w ten sposób, by łatwiej 
było dostarczyć na górę instru-
menty astronomiczne. Ukoń-
czenie wieży uświetnione zo-

Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku Wikingów (4)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

stało wjazdem Chry-
stiana IV konno na 
szczyt. Po 73 latach 
powtórzył ten wjazd 
car Piotr I Wielki w 
trakcie swojej wizyty 
w Kopenhadze. Jakiś 
czas później w jego 
ślady poszła caryca 
Katarzyna II, która 
zdecydowała się na 
wjazd w sześciokon-
nej karecie. Bracia 
Inflanccy udali się 
na krajoznawczy spa-
cer do Parku Lange-
linie (Langeliniepar-
ken) rozciąga się od 
Esplanaden na połu-
dniu do Langelinie 
Marina i podstawy 
molo Langelinie na 
północy.  Znajdu -
je się tam Kastellet, 
czyli Cytadela, jest 
jedną z najlepiej za-
chowanych twierdz 
w Europie Północ-
nej, zbudowana w 
kształcie pięciokąta 
z bastionami na ro-
gach. Kastellet posia-
dał pierścień bastionowych mu-
rów obronnych, które kiedyś 
otaczały Kopenhagę, pozostały 
tylko mury Christianshavn. W 
parku znajdują się liczne zabyt-
ki , budynki, przystań, posągi 
i plac zabaw. Wśród nich są  

piękna Fontanna Gefion , Ko-
lumna Ivara Huitfeldta i Mała 
Syrenka. Fontanna Gefion, 
dun. Gefionspringvandet, z 
1908 r. znajduje się w porcie 
w Kopenhadze, 5 metrowa 
rzeźbiarza autorstwa Andersa 
Bundgaarda, przedstawiająca 

nordycką boginię orzącą 
ziemię z pomocą swoich 
synów przemienionych 
w woły. Fontannę ufun-
dowała firma Carlsberg 
z okazji pięćdziesiątej 
rocznicy istnienia. Ge-
fion w mitologii nordyc-
kiej to bogini rolnictwa 
i opiekunka dziewic, 
które po śmierci gro-
madziły się w jej siedzi-
bie. Była dworką Friggi. 
Miała czterech synów 
spłodzonych przez ol-
brzyma. Gdy pewnego 
razu poprosiła króla o 
kawałek ziemi, obiecał 
dać jej tyle, ile zdąży 
zaorać w ciągu jednego 
dnia. Gefion zamieniła 
synów w woły i zaorała 
wielki szmat ziemi, który 
następnie został odcięty 

od ziemi, tak powstała 
wyspa Zelandia. Później 
Gefion poślubiła jed-
nego z synów Odyna i 
dała początek królom 
Danii. Kolumna Ivara 
Huitfeldta to pomnik w 
Langelinie, zbudowany 
dla upamiętnienia śmier-
ci admirała Ivara Huit-
feldta i jego marynarzy 
w bitwie morskiej u boku 
Stevnsa podczas Wielkiej 
Wojny Północnej. Po-
mnik został zbudowany 
w 1886 roku według pro-
jektu Vilhelma Dahleru-
pa. 4 października 1710 
r.  okręt Dannebrog, 
dowodzony przez Huit-
feldta, został podpalony 
podczas spotkania ze 
Szwedami. Wydał rozkaz 
kontynuowania bitwy, 
która dobiegła końca 
dopiero, gdy statek wy-
sadzono w powietrze. 
Huitfeldt i 497 członków 
załogi zostało zabitych. 
W latach 1872–1875 z 
wraku wydobyto różne 
artefakty, w tym armaty 

i kotwicę. Posąg Syrenki to 
symbol i wielka atrakcja tury-
styczna nie tylko Kopenhagi, 
lecz także symbolem Danii i 
znaną na całym świecie atrak-
cją turystyczną  Mała Syrenka 
(duń. Den Lille Havfrue), 
posąg dłuta Edvarda Eriksena, 
przedstawiający postać z baśni 
Mała Syrenka autorstwa Hansa 
Christiana Andersena, będącą 
pół kobietą, pół rybą. Zosta-
ła ufundowana w 1909 roku 
przez syna założyciela browaru 
Carlsberg - Carla Jacobsena, 
którego zafascynowała historia 
przedstawiona w balecie Mała 
Syrenka do muzyki Fini Henri-
quesa, wystawionym w Teatrze 
Królewskim w Kopenhadze.  
Pomnik odlany w brązie, po-
siada 1,25 m wysokości i waży 
około 175 kg. Odsłonięto go 
dnia 23 sierpnia 1913 r. na pro-
menadzie nabrzeża Langeline 
w Kopenhadze. Na zakończenie 
dnia Inflantczycy odwiedzili 
Ogrody Tivoli, położony w cen-
trum Kopenhagi park rozrywki 
i ogród, założony w 1843. 

cdn.

Na zdjęciu: Kopenhaga Rosenborg dawna rezydencja 
podmiejska królów Danii, obecnie muzeum w 

monarchom z dynastii Oldenburgów i jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych budynków stolicy Danii.


