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Proces kształtowania się systemu partyjnego  

w Republice Białoruś w latach 1991–1994

 Rozpoczęty w drugiej połowie lat 80. XX wieku przez Michaiła Gorba-
czowa, Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
(KPZR), proces ustrojowych przemian miał na celu usprawnienie państwa so-
wieckiego. W pierwszej fazie reform dominowało przeświadczenie, że częściowa 
demokratyzacja, zmiana mechanizmów zarządzania zapewnią wzrost gospodar-
czy oraz stworzą adekwatny do ustroju socjalistycznego mechanizm gospodaro-
wania1. Głoszona przez Gorbaczowa „przebudowa” (ros. – pierestrojka), „jaw-
ność” (glasnost’) i „przyspieszenie” (uskorienie) miały odbywać się pod hasłem 
„Nazad k Leninu” – „renesansu leninowskiego”, powrotu do idei Lenina, rze-
komo zdeformowanych przez lata rządów Józefa Stalina i Leonida Breżniewa2. 
Pośród innych zjawisk, uruchomiony przez Gorbaczowa proces doprowadził, 
dość nieoczekiwanie dla radzieckiego centrum, do aktywizacji w życiu publicz-
nym dwóch potoków radykalizmu. Każdy z nich niósł zagrożenie dla „linii ge-
neralnej” KPZR. Jednym z nich był radykalizm narodowy, sprawnie kierowany 
przez fronty narodowe w republikach związkowych. Odwołując się do źródeł 
reform Gorbaczowa, ruchy te domagały się poszerzenia praw republik i reformy 
radzieckiej federacji3. W drugim radykalnym nurcie znaleźli się zwolennicy po-

1  S. Dzarasow, Partijnaja diemokratija i bjurokratija: k istokam probliemy, Moskwa 1988, s. 324.
2  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001, s. 253; por. biogra#a Michaiła Gorbaczowa: A. Gra-

czow, Gorbaczow, przełożył M.B. Jagiełło, Warszawa 2003. 
3  W. Sogrin, Politiczeskaja istorija sowriemiennoj Rossii 1985–1994: ot Gorbacziowa do Jelcyna, 

Moskwa 1994, s. 46.
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głębienia i rozszerzenia gospodarczych i społecznych reform w stopniu de facto 
zagrażającym stabilności politycznego centrum ZSRR4. Pojawienie się tych ru-
chów doprowadziło do ożywienia życia politycznego poszczególnych republik 
państwa sowieckiego. W większości z nich bazowały one na istniejących od lat 
60. i 70. środowiskach dysydenckich, będących w późnych latach 80. podstawą 
protopartii politycznych. W przypadku Federacji Rosyjskiej, jak i szeregu in-
nych republik związkowych, ruchy dysydenckie i protopartie polityczne okresu 
pierestrojki stały się fundamentem kształtującego się na początku lat 90. demo-
kratycznego systemu wielopartyjnego.

Ferment społeczny w połowie lat 80. objął również Białoruś – spowo-
dowany był w znacznej mierze czarnobylską katastrofą ekologiczną oraz od-
kryciem pod koniec lat 80. w podmińskich Kuropatach masowych grobów 
o#ar represji okresu stalinowskiego. W przypadku Białorusi pierestrojka była 
czasem pewnego odrodzenia krytycznej, lecz nie nielegalnej inteligencji. Po-
zostawała ona niezorganizowaną grupą, którą łączyła troska o kulturę i język 
narodowy. W obliczu następującej politycznej odwilży zaczęły pojawiać się 
nieliczne głosy z żądaniami białorutenizacji oraz uwzględniania w życiu poli-
tycznym republiki interesów społecznych, zamiast ślepego posłuszeństwa wy-
tycznym z Moskwy. Ze względu na głęboką rusy#kację środowisk inteligenc-
kich i nomenklatury partyjnej hasła te miały niewielki rezonans i nie dociera-
ły do szerokich warstw białoruskiego społeczeństwa. W większości republik 
związkowych nieodzownym elementem pierestrojki była fala narodowego od-
rodzenia, zaś w przypadku Białorusi domaganie się aprecjacji języka i kultury 
narodowej traktowane było jako zdrada. Żądania takie podkopywały podsta-
wy funkcjonowania białoruskiego aparatu państwowego. Brak akceptacji dla 
takich żądań uniemożliwiał dokonanie jakichkolwiek reform. Przy jednocze-
snym braku nacisku ze strony społeczeństwa, władze Białoruskiej SRR trwały 
na zachowawczych pozycjach z determinacją broniły status quo. Białoruś sta-
ła się jedną z nielicznych republik radzieckich, w której trudno było zaszcze-
pić idee jawności, co w pełni uzasadnia stwierdzenie Alesia Adamowicza, iż 
Białoruś była „antypierestrojkową Wandeą”5, niechętną gorbaczowowskim 
reformom.

Wydarzeniem, które na dobre zapoczątkowało białoruską pierestroj-

kę, było dokonane przez archeologa Zenona Poźniaka odkrycie i ujawnienie 
w czerwcu 1988 roku materiałów dotyczących stalinowskich zbrodni z lat 30. 

4  W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002, s. 375–378.
5  A. Adamowicz, Okljanis’ okriest, „Ogoniok” 1988, nr 39.
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w Kuropatach6. Poświęcony temu wydarzeniu artykuł opublikowany na ła-
mach gazety Litaratura i Mastactwa szybko dotarł do mieszkańców Białorusi 
i nie pozwolił wobec problemu przejść obojętnie republikańskim władzom. 
Białoruski Front Narodowy (BNF), o#cjalnie powołany do życia w czerwcu 
1989 roku na zjeździe w Winie skupił zorientowaną narodowo inteligencję, 
która nie przeszła obojętnie wobec odkrycia Poźniaka. Za cel swojego istnie-
nia BNF określił odrodzenie języka, kultury i tożsamości narodowej. Odwo-
ływał się on do tradycji państwowości białoruskiej sięgającej Księstwa Połoc-
kiego, włączającej Wielkie Księstwo Litewskie oraz Białoruską Republikę Lu-
dową. Władze radzieckie były przez środowisko narodowe uważane za reżim 
okupacyjny i obwiniane o zdradę narodową7. Statut BNF zapowiadał budowę 
społeczeństwa obywatelskiego w duchu wartości demokratycznych z zagwa-
rantowaniem praw mniejszości narodowych8.

Zniesienie pod koniec 1989 roku artykułu 6 konstytucji ZSRR, dotyczące-
go monopartyjności i wiodącej roli Komunistycznej Partii Związku Radziec-
kiego w życiu państwa otworzyło drogę do budowy pluralistycznych systemów 
partyjnych w poszczególnych republikach państwa związkowego. W przypad-
ku Białoruskiej SRR potwierdzeniem przyjętej przez państwowe centrum de-
cyzji było postanowienie Rady Najwyższej z dnia 28 lipca 1990 roku O reje-

stracji organizacji społecznych w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radziec-

kiej9. Stworzyło ono rzeczywistą możliwość legalizacji działalności organizacji 
społecznych i partii politycznych. Procedura legalizacji została zatwierdzona 
postanowieniem Rady Ministrów BSRR z dnia 3 października 1990 roku10. 
Zgodnie z treścią dokumentu dla rejestracji partii politycznej wymagane było 

6  Zbrodnie w Kuropatach czynniki o#cjalne regularnie próbowały przypisywać hitlerowskim 
Niemcom, twierdząc, że odkrycie Zenona Poźniaka jest insynuacją nacjonalistów, mającą na 
celu dyskredytację władz radzieckich. Równie zdystansowane stanowisko wobec historii i miej-
sca największej zbrodni na Białorusi, która pochłonęła około ćwierć miliona ludzkich istnień, 
zajmuje obecne kierownictwo państwowe Republiki Białoruś. 

7  Z. Poźniak, Szljach da swabody, [w:] idem, Razwagi. Kancepcyja nowaga Biełarusskaga Adrażeńnja, 

kn. 1, artykuły i mater’jały (1990– III. 1996), cz. 1, Warszawa–Nju Jork–Wilnia 2007, s. 18–22.
8  J. Zaprudnik, Biełaruś na gistarycznych skryżawanńijach, Minsk 1996, s. 146; S. Nawumczyk, 

Siem gadou Adrażeńnija, albo fragmenty najnouszaj biełaruskaj gistoryi (1988–1995), Warsza-
wa–Praga 2006, s. 8–14.

9  Postanowlienije Wierchownogo Sowieta BSSR ot 27.08.1990 g. N 222-XII „O registracii obszcze-

stwiennych ob’jedinienij w Biełorusskoj Sowietskoj Socialisticzeskoj Respublikie”, http://bankzako-
nov.com/republic_pravo_by_2010/blockb3/rtf-u5r2u5.htm 

10  Postanowlienije Sowieta Ministrow BSSR ot 3.10.1990 g. N 255 „Ob utwierżdienii Wriemiennogo 

położenija o porjadkie obrazowanija i diejatiel’nosti obszczestwiennych ob’jedinienij grażdan w Bie-

łorusskoj SSR”, http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_2010/blockb3/rtf-u5r2k4.htm
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zgłoszenie minimum 100 członków. Rejestracja partii spoczywała na Minister-
stwie Sprawiedliwości BSRR. Zabroniona była działalność organizacji i partii 
mających na celu siłową zmianę radzieckiego ustroju, naruszanie integralno-
ści i bezpieczeństwa republiki, praw jej obywateli oraz wzniecanie nienawiści 
na gruncie narodowym i religijnym. Dokument ten dał podstawę do rejestracji 
demokratycznych partii, jak i kształtowania się systemu partyjnego Białorusi. 
Na jego podstawie zarejestrowano 25 partii politycznych. Rozpoczął się tym 
samym proces nieukończony, w wyniku trwającego od 1994 roku odwrotu od 
demokracji, proces budowy systemu partyjnego11. 

Specy#ką kształtującego się w okresie późnego radzieckiego państwa to-
talitarnego protosystemu partyjnego było jego istotne oderwanie od kategorii 
podziałów ideowych na prawicę i lewicę, używanych w opisie demokracji za-
chodnich. W warunkach wciąż funkcjonującej monopolistycznej partii komu-
nistycznej wszystkie powstające nielegalnie lub na wpół legalnie ugrupowania 
miały charakter antysystemowy i nie akceptowały zasad marksizmu-lenini-
zmu. Stąd podstawową kwestią różnicującą tworzącą się opozycję od istnieją-
cej partii rządzącej był negatywny stosunek do państwa i systemu radzieckie-
go. W tej sytuacji ważny, choć drugorzędny charakter miały różnice aksjolo-
giczne pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami opozycyjnymi. 

W pierwszym okresie transformacji konieczność pokonywania radziec-
kiego doświadczenia, dodatkowo obciążona problemem stosunku do biało-
ruskiej tradycji narodowej i języka, sprawiała, że ramy toczonego dyskursu 
wyznaczały nie kwestie m.in. stosunku do aborcji, eutanazji, badań genetycz-
nych, kwestii polityki społecznej i penitencjarnej, lecz problem wartości bia-
łoruskiej suwerenności, tradycji narodowej, stosunku do radzieckiego dzie-
dzictwa, statusu języka białoruskiego i rosyjskiego. W odróżnieniu od innych 
części ZSRR, w których ruch opozycyjny kształtował się od przełomu lat 60. 
i 70., na Białorusi nie wykształcił się silny ruch obrońców praw człowieka, bę-
dący w Rosji czy na Ukrainie swoistym ogniwem łączącym inne ideowo nur-
ty opozycyjne oraz spełniającym rolę koordynacyjną w inicjowaniu działań 

11  W. Baluk wyodrębnia cztery etapy budowy systemu partyjnego na Białorusi: (1) 1987–1989 – etap 
przedpartyjny; (2) 1990–1991 – początek wielopartyjności; (3) 1992–1995 – okres postkomuni-
stycznej republiki parlamentarnej; (4) od 1996 – okres postkomunistycznej republiki prezydenc-
kiej. Proces budowy systemu partyjnego po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki został wy-
hamowany i obecnie można mówić jedynie o istnieniu protosystemu partyjnego. W. Baluk, Próby 

kształtowania się systemu partyjnego, [w:] B.J. Albin, W. Baluk (red.), Europa Wschodnia–dekada 

transformacji. Białoruś, Wrocław 2004, s. 95; W. Baluk, Kształtowanie się partii politycznych i sys-

temów partyjnych w państwach postradzieckich, [w:] R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja 

systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010, s. 162.
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zmierzających do liberalizacji ustroju ZSRR12. Stosunkowo późno na Białorusi 
zaczął kształtować się ruch narodowy, którego przedstawiciele w innych re-
publikach związkowych ZSRR, m.in. Wołodymyr Czornowił na Ukrainie czy 
Zwiad Gamsachurdia w Gruzji stali się liderami politycznymi, odgrywającymi 
w swych republikach istotną rolę w zdobyciu niepodległości.

Pierwszą partią, którą została zarejestrowana przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości Białoruskiej SRR była, będąca częścią składową Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego, Komunistyczna Partia Białorusi. Mimo formal-
nej jedności, nomenklatura toczyła wewnętrzne spory o wpływy, co poważnie 
odbiło się na funkcjonowaniu nowego ugrupowania. W grudniu 1990 roku 
w czasie doszło do zmiany na fotelu pierwszego sekretarza KC Komunistycz-
nej Partii Białorusi, gdzie Jefrema Sokołowa zastąpił sceptyczny wobec piere-

strojki Anatolij Mało#ejew. Parlamentarna reprezentacja KPB podzieliła się na 
dwie frakcje: Sojusz i Białoruś, reprezentujące różniące się wizje przyszłości 
państwa. Sojusz skłaniał się ku zachowaniu ścisłych więzów z radzieckim cen-
trum i w późniejszym okresie stanowił podstawę tworzonej Partii Komuni-
stów Białorusi, frakcja Białoruś podnosiła kwestię możliwości samodzielnego 
funkcjonowania i uniezależnienia się od tendencji w życiu politycznym wciąż 
istniejącego ZSRR, przekształcając się w zaplecze premiera Wiaczesława Kie-
bicza i nieformalną partię władzy13.

Komunistyczna Partia Białorusi przetrwała do sierpnia 1991 roku, gdy po 
kompromitującym dla niej poparciu mającego na celu ratowanie ZSRR ortodok-
syjnego  puczu Janajewa i ortodoksyjnej linii KPZR, w stanie popłochu i zanie-
pokojenia o swój los nomenklatura podjęła decyzję o zawieszeniu funkcjonowa-
nia KPB. Fakt ten spowodował poważne zmiany w funkcjonowaniu nomenkla-
tury, doszło do przekształceń, odsunięte od polityki zostało skompromitowane 
kierownictwo partyjne, a nowym punktem odniesienia elit stała się republikań-
ska Rada Ministrów z Wiaczesławem Kiebiczem na czele. 

Gwałtowna decyzja o zawieszeniu działalności KPB przy jednoczesnym za-
chowaniu politycznych wpływów przez jej działaczy sprawiła, że wkrótce poja-
wiła się re%eksja i myśl o przedwczesnej i bezsensownej, likwidacji partii. Wciąż 

12  G.M. Michaliowa, Rossijskije partii w kontiekstie transformacii, Moskwa 2009, s. 71–72. 
13  Druga z tendencji znajdowała poparcie wśród konserwatywnej części białoruskiego kierow-

nictwa państwowego, m.in. popierał ją Nikołaj Dementiej. W istocie cechował ją nie libera-
lizm głęboki konserwatyzm i niechęć do politycznego kursu i przemian Michaiła Gorbaczowa  
– zwiększenie zakresu suwerenności Białorusi rozpatrywano zatem jako możliwość wyłamania 
się z pierestrojkowego nurtu reform. G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, Transformaci-

ja partijnoj sistiemy Biełarusi [w:] D.E. Furman (red.), Biełorussija i Rossija: obszczestwa i gosu-

darstwa, Moskwa 1998, s. 145, przyp. 13.
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bardzo wpływowa lewa część sceny politycznej Białorusi w tym okresie pozo-
stawała zdezintegrowana pod koniec 1991 roku podjęła działania zmierzające 
do odbudowy zlikwidowanej partii. Skupione wokół premiera Wiaczesława Kie-
bicza elity partii władzy stosunkowo negatywnie oceniały taki krok, w związ-
ku z czym inicjatywa powołania odnowionej partii komunistycznej przeszła na 
najbardziej tym zainteresowany średni i niższy szczebel nomenklatury oraz ul-
trakonserwatywnych działaczy organizacji kombatanckich, mających przedsta-
wicieli w parlamencie. Liderami procesu odrodzenia partii komunistycznej stali 
się Władimir Siemionow, Anatolij Łaszkiewicz, Iwan Korotczenia, Wiktor Czy-
kin oraz Siergiej Kaliakin i Wasilij Nowikow14. Zwołany 7 grudnia 1991 roku 
zjazd założycielski Partii Komunistów Białorusi (PKB) odbywał się w atmos-
ferze półlegalności, jednak partia powstała, delegaci uczestniczący w zjeździe 
wykazali się jednomyślnością, dowodzącą wciąż dużej siły nomenklatury. PKB 
kontynuowała tradycję sowieckiej partii komunistycznej, odwołując się do zasad 
marksizmu-leninizmu15. O zmianach zachodzących w relacjach na linii admini-
stracja państwowa – nomenklatura świadczy długi okres rejestracji partii, któ-
ry zakończył się dopiero 26 maja 1992 roku. W 1992 roku utworzono również 
parlamentarną frakcję PKB. Liczyła ona 58 deputowanych, choć tylko 12 z nich 
było członkami PKB. W okresie tym władze państwowe, premier Wiaczesław 
Kiebicz oraz przewodniczący parlamentu Stanisław Szuszkiewicz dystansowali 
się działań partii, prawdopodobnie nie chcąc wiązać się z politykami o wyraźnie 
konserwatywnej radzieckiej orientacji.  

Społeczne nastroje, w tym niechęć do komunistycznej partii osłabła na po-
czątku 1993 roku. Wówczas też działaczom Partii Komunistów Białorusi udało 
się doprowadzić do odwołania decyzji likwidującej Komunistyczną Partię Biało-
rusi. Rada Najwyższa podjęła taką decyzję ze względu na brak dowodów uczest-
nictwa KPB w przewrocie dokonanym przez puczystów w Moskwie w sierpniu 
1991 roku16. Tym samym na białoruskiej scenie politycznej pojawiły się dwa 

14  U źródeł odrodzenia partii komunistycznej na Białorusi leżał założony 25 października 1991 
roku Komitet inicjatywny w sprawie przywrócenia działalności Komunistycznej Partii Białorusi 
i jej odnowienia, domagający się cofnięcia decyzji RN w sprawie zawieszenia KPB. Żądania te 
przeszły niezauważone, w związku z czym w listopadzie 1991 roku Komitet ten przekształcił się 
w Komitet organizacyjny w sprawie przeprowadzenia zjazdu założycielskiego Partii Komunistów 
Republiki Białoruś.

15  Programma Partii kommunistow Biełorusskoj, [w:] M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al-
#er, Politiczeskije partii: Biełarus’ i sowriemiennyj mir, Minsk 2002,  s. 181–186.

16  Postanowlienije Wierchownogo Sowieta BSSR ot 3.02.1993 N 2161-XII „O priznanii utratiwszim 

silu Postanowlienija Wierchownogo Sowieta BSSR „O wriemiennom priostanowlienii diejate-

l’nosti KPB-KPSS na tierritorii Biełorusskoj SSR””,  http://www.pravoby.info/docum09/part35/
akt35517.htm
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ugrupowania o orientacji komunistycznej. Decyzja ta, oznaczająca rzeczywiste 
odrodzenie napiętnowanej po puczu sierpniowym najbardziej konserwatywnej 
części nomenklatury, która nie przekształciła się w partię władzy, nie spowo-
dowała natychmiastowego połączenia obu partii komunistycznych. Mimo wy-
rażanej przez obie strony woli zjednoczenia oraz braku różnic w programach 
ugrupowań, między działaczami „starej” KPB, której przewodniczył Anato-
lij Mało#ejew oraz „młodej” PKB, w której dominowali działacze średniego 
szczebla nomenklatury doszło do niejawnej rywalizacji o wpływy w nowej 
strukturze partyjnej. Działacze Partii Komunistów Białorusi, czując przewa-
gę nad powracającymi do partyjnej aktywności działaczami odrodzonej KPB, 
rozważali jedynie możliwość inkorporacji starego ugrupowania. 

Plan ten został zrealizowany na II Zjeździe PKB w dniach 29–30 maja 
1993 roku, gdy stara partia komunistyczna została włączona w nową. Zna-
mienne, że działacze KPB nie znaleźli się wśród kierownictwa zjednoczone-
go ugrupowania. W odróżnieniu od partii demokratycznych, skupiających się 
głównie na działalności w Mińsku, komunistom udało się restytuować daw-
ne wpływy na białoruskiej prowincji. Do końca 1994 roku sprawowali władzę 
w 25 radach miejskich i rejonowych17. Odnowiona partia komunistyczna za-
chowywała lojalność wobec partii władzy reprezentowanej przez polityczny 
entourage Wiaczesława Kiebicza. Zgodnie z interesem partii władzy, komu-
niści weszli w uważany za istotne zaplecze polityczne białoruskiego premiera 
Ruch Ludowy Białorusi, stając się jego główną siłą. Również zgodnie z ocze-
kiwaniami Kiebicza komuniści wypowiadali się za wprowadzeniem instytucji 
prezydenta Republiki Białoruś18.

Sytuacja PKB zaczęła się zdecydowanie zmieniać w latach 1993–1994.  
Zauważalne było oderwanie partii, skupiającej w większości członków dawnej 
frakcji parlamentarnej „Sojusz” od partii władzy Wiaczesława Kiebicza. Politycy 
PKB dostrzegali rozejście się interesów obu grup oraz spadające znaczenie partii 
w życiu politycznym kraju. Dowodem było programowe zadeklarowanie sprzeci-
wu wobec wprowadzenia w przygotowywanej konstytucji instytucji prezydenta, 
a następnie, gdy urząd prezydenta ostatecznie w konstytucji został wprowadzony, 
włączenie się ugrupowania do walki wyborczej i wystawienie własnego kandyda-
ta. W marcu 1994 roku kandydatem Partii Komunistów Białorusi na ten urząd zo-
stał jeden z partyjnych sekretarzy – Wasilij Nowikow. W pierwszej turze wyborów 
uzyskał on zaledwie 4,2% głosów, co dowodzi, że znaczenie partii w społeczeń-

17  G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 121.
18  A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi – nieobchodimaja 

czast’ grażdanskogo obszczestwa, Minsk 2003, s. 36.
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stwie istotnie spadło, a kandydat partii władzy mógł uzyskać lepszy od Nowikowa 
wynik bez szukania oparcia wśród komunistów. 

W drugiej turze wyborów prezydenckich KPB nie poparła żadnego z kan-
dydatów, wzywając swych wyborców, by głosowali przeciwko Kiebiczowi i Łu-
kaszence. Wśród partii opozycyjnych najwyraźniejszą był powstały w 1989 roku 
na mającej bardzo ograniczony zasięg fali odrodzenia narodowego Białoru-
ski Front Narodowy, zajmujący prawe skrzydło białoruskiej sceny politycznej. 
W obliczu dezintegracji państwa związkowego i rosnącego stopnia niezawisłości 
poszczególnych republik, uwłacza Litwy, Łotwy i Estonii, BNF szybko zradykali-
zował swój program, nawołując do wyjścia Białorusi ze składu ZSRR. W retory-
ce Frontu szczególnie widoczne były resentymenty wobec państw sąsiedzkich. 

Bazując na przekonaniu o krzywdzie Białorusinów, która ich spotkała ze 
strony Rosjan i Polaków po II wojnie światowej, gdy kształtowały się grani-
ce państwowe, negowano m.in. obowiązujące granice państwowe, wysuwając 
znaczne roszczenia terytorialne19. W rosyjskojęzycznym en masse społeczeń-
stwie białoruskim szczególnie rażące były wysuwane przez obóz narodowy 
hasła antyrosyjskie. Ich stosowanie przez działaczy Frontu miało być narzę-
dziem budzącym białoruską świadomość narodową i poczucie odrębności od 
narodu rosyjskiego. Brak historycznej pamięci większości Białorusinów po-
pychał „odrodzeńców” do podejmowania prób mitologizacji historii w spo-
sób jeszcze bardziej sztuczny niż czyniła to propaganda sowiecka20. 

Większość liderów BNF występowała za uznaniem wartości chrześcijań-
skich za podstawę ideową Frontu, określając ją jako partię bliską europejskich 

19  Lider BNF Zenon Poźniak stwierdzał: „z Polakami rozmawiał będę, jak granica polsko-białoru-
ska będzie pod Łomżą”. Roszczenia terytorialne tak zwani „odrodzeńcy” kierowali nie tylko pod 
adresem, jak mówili, „obwodu białostockiego”, ale także Smoleńszczyzny, Wileńszczyzny czy 
nawet Kaliningradu i łotewskiego wybrzeża Bałtyku. Poźniak pisał: „teraz, po czasie milczenia, 
ujawnia się gdziekolwiek jestem, w autobusie do Wilna, czy Białegostoku, wola istnienia Biało-
rusi jako niepodległego i bogatego państwa. Wszędzie rozbrzmiewają, grzmią nasze białoruskie 
pieśni i mowa”. Szerzej: Z.J. Winnicki, Szkice i obrazki zaniemeńskie, Wrocław 2000, s. 71, 75;  
Z.J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiogra*a białoruska (po 1989 roku) wobec Polski i pol-

skości, Wrocław 2003, s. 200, przyp. 5, s. 256 i n., w kontekście powyższego: zwł. s. 312–313.  
20  W retoryce tej można wydzielić dwie tendencje: (1) antyrosyjską, w myśl której Rosja jest niezależ-

nie od formy państwowej największym zagrożeniem dla Białorusinów ich suwerennego bytu pań-
stwowego (w obliczu upadku Związku Radzieckiego Zenon Poźniak twierdził, iż „nowe rosyjskie 
imperium, odradzające się w demokratycznej formie, niesie zagrożenie dla Białorusi”, (2) budowę 
narodowego mitu założycielskiego, w którym odwoływano się do „starożytnej białoruskiej” pań-
stwowości w postaci Księstwa Połockiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, które litewskim miało 
być tylko z nazwy, skierowanych przeciwko Rosji białoruskich zrywów narodowowyzwoleńczych: 
bitwy pod Orszą w 1514 roku, insurekcji kościuszkowskiej, powstania styczniowego i kreowania na 
białoruskich bohaterów narodowych takich postaci, jak Tadeusz Kościuszko, Konstanty Kalinowski.
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partiom chadeckim21. W istocie jednak dokonana przez działaczy BNF diagno-
za społeczeństwa białoruskiego jako pozbawionego świadomości narodowej 
sprawiała, że przyjęta hierarchia wartości była inna i głoszony demokratyzm 
miał charakter warunkowy. Front aspirował do roli narodowowyzwoleńczego 
ruchu Białorusinów, reprezentacji całego narodu, który świadom swojej tożsa-
mościowej ułomności ceduje nań, jako świadomą grupę, prawo wyznaczania 
kierunku rozwoju narodu i państwa na okres budowy powszechnej świado-
mości narodowej. W tym celu działacze BNF nie zamierzali odwoływać się do 
referendum w kwestii ogłoszenia języka białoruskiego jedynym językiem pań-
stwowym, wiedząc, że „ułomne”, wynarodowione społeczeństwo udzieli nega-
tywnej odpowiedzi.    

Ostateczny program Białoruskiego Frontu Narodowego, przyjęty na III Zjeź-
dzie BNF w maju 1993 roku, był konglomeratem idei, pozycjonującym BNF jako 
partię prawicową, choć jego kierownictwo z przyczyn koniunkturalnych często 
określało się mianem partii centrowej22. Demokratyzm wewnątrzpartyjny ograni-
czało charyzmatyczne przywództwo Zenona Poźniaka, mającego poparcie znacz-
nej części narodowo zorientowanej białoruskiej inteligencji. Najbardziej znany 
współczesny pisarz białoruski Wasyl Bykau namaścił przywódcę Białoruskiego 
Frontu Narodowego na „Chrystusa ziemi białoruskiej”23. Ta specy#ka ugrupowa-
nia okazała się jego słabością, a z czasem pośrednio wpłynęła na jego rozpad.

Na tym samym zjeździe doszło do instytucjonalizacji BNF, dotychczas wy-
stępującego jako ruch społeczny. W związku z oczekiwanymi zmianami w pra-
wodawstwie w zakresie funkcjonowania partii politycznych, Białoruski Front 
Narodowy został zarejestrowany jako partia o celach i programie tożsamym 
z wciąż istniejącym ruchem BNF. Lider Frontu był najbardziej wyrazistym dzia-
łaczem narodowym, a Front Narodowy jako pierwszy w BSRR uzyskał prawo 
do przeprowadzenia demokratycznego mityngu na mińskim stadionie w dniu 
19 lutego 1989 roku. Aktywność BNF i radykalność jego haseł pozwoliły ugru-
powaniu na zagospodarowanie w świadomości społecznej demokratyzowanej 
przestrzeni politycznej. Z jego inicjatywy w lutym 1990 roku zwołane zostało 
Ogólnobiałoruskie Forum Demokratyczne, przygotowujące polityków opozycji 
do udziału w wyborach parlamentarnych. W kolejnych czterech latach BNF stał 

21  W odróżnieniu od Jurija Chodyki, Zenon Poźniak pod pojęciem wartości chrześcijańskich 
i chrześcijaństwa rozumie także westernizację, wartości kultury europejskiej, jak i zachodnio-
europejski sposób organizacji życia społecznego. Zob. Z. Paźniak, Biełaruska-rasiejskaja wajna. 

Belarus is an Eastern Outpost, Warszawa–Njnu-Jork–Wilnia 2005, s. 4.
22  M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 108.
23 G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 116, 148, przyp. 31. 
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się najlepiej zorganizowaną opozycją antykomunistyczną, a inne partie demo-
kratyczne, dążąc do zdobycia popularności, musiały wypracowywać określony 
stosunek do Frontu.

Ruchowi w wyborach z 1990 roku udało się wprowadzić do Rady Najwyż-
szej XII kadencji 20 swoich reprezentantów, co oznaczało, że będzie on jedy-
ną, stosunkowo skromną, reprezentacją sił demokratycznych w parlamencie. 
Dołączenie do polityków BNF demokratycznie zorientowanych deputowanych 
pozwoliło na stworzenie wpływowej frakcji liczącej 37 parlamentarzystów. Ze 
względu na radykalizm, działacze BNF stali się najwyrazistszymi postaciami par-
lamentu24. Już w lipcu 1990 roku konferencja Frontu przyjęła Deklarację o nie-

zależności państwowej Białorusi, w której od parlamentu żądała wypowiedzenia 
umowy związkowej z 1922 roku powołującej ZSRR i niepodpisywania nowej. 
Działacze Frontu nie wystąpili przeciwko kandydaturze Wiaczesława Kiebicza 
na premiera, uważając go za stosunkowo reformatorskiego polityka, jednak jed-
nocześnie utworzyli własny „gabinet cieni” z premierem Władimirem Zabłoc-
kim. W sierpniu 1991 roku przy poparciu BNF przewodniczącym parlamentu 
został Stanisław Szuszkiewicz.

BNF konsekwentnie opowiadał się za utrzymaniem parlamentarnej for-
my rządów i niewprowadzeniem urzędu prezydenta Republiki Białoruś, wi-
dząc w tym zagrożenie w postaci możliwości zdobycia pełni władzy przez 
postkomunistyczną nomenklaturę. Stosunkowo rozbudowana struktura tere-
nowa partii oraz jej zwartość, sprawiająca że BNF do 1994 roku był najlepiej 
zorganizowaną siłą demokratyczną w republice, nie przełożyły się na szero-
kie poparcie społeczne. Reakcją na niejednokrotne prowokacje ze strony no-
menklatury były kolejne zwroty Frontu na prawo, a taka radykalizacja nie była 
akceptowana przez białoruski elektorat. W efekcie znaczenie BNF i jego po-
pularność spadało. Jeśli w 1990 roku Front był platformą dla wszystkich sił de-
mokratycznych na Białorusi, to w 1994 roku był już ugrupowaniem jedynie jej 
narodowego skrzydła.

Tym dwóm najpoważniejszym podmiotom na białoruskiej scenie politycz-
nej od drugiej połowy 1990 roku towarzyszyło kilkanaście partii o niewielkim 
zasięgu i o kanapowym charakterze. Nastawione one były głównie na rywa-
lizację z Komunistyczną Partią Białorusi, wskazując błędy w jej działalności. 
Partie te nie posiadały własnego elektoratu, choć próbowały odwoływać się 

24  W 1990 roku Zenon Poźniak otwarcie mówił, że „Lenin to najbardziej krwawa postać w histo-
rii ludzkości”. W warunkach wciąż istniejącego ZSRR dla znacznej części społeczeństwa takie 
słowa były obrazoburstwem i bluźnierstwem. A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), 
Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 113.
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do tradycji liberalnej, socjaldemokratycznej czy narodowodemokratycznej25. 
Ich powstanie świadczyło o zachodzącej demokratyzacji życia politycznego na 
Białorusi i istniejącym potencjale dla rozwinięcia się pluralizmu. Wszystkie te 
ugrupowania toczyły też swoistą grę z Białoruskim Frontem Narodowym, pro-
ponując wejście w sojusze. Ich zawiązanie umożliwiłoby podniesienie statusu 
i prestiżu poszczególnych ugrupowań oraz zdjęcie z piedestału BNF, obniżenie 
jego rangi do jednej z wielu partii. Do sojuszy takich i konsolidacji sił demo-
kratycznych nie doszło, co wpłynęło na zachowanie uprzywilejowanej pozycji 
przez partię władzy.

Pierwszą partią opozycyjną, którą w marcu 1991 roku zarejestrowało Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości BSRR, była Zjednoczona Partia Demokratyczna 
(ZPD). Stała się ona najważniejszą partią centroprawicową ówczesnej Białorusi. 
Jej powstanie związane jest z kształtowaniem się ruchu liberalnego w końcu lat 
80. W środowisku tym znalazły się postaci o często bardzo różnych poglądach 
politycznych, m.in. Walentin Akułow, późniejszy ideolog skrajnego Słowiań-
skiego Soboru „Biała Ruś”, Stanisław Husak, później współpracownik i zastępca 
Zenona Poźniaka w BNF, a także politycy socjaldemokratyczni i centrowej Par-
tii Zgody Narodowej. Liderem ugrupowania do 1995 roku był były deputowa-
ny ludowy ZSRR Aleksander Dobrowolskij. Zjazd założycielski partii odbył się 
w listopadzie 1990 roku. Przyjęty program miał charakter liberalny, deklarowa-
no prymat interesów jednostki nad interesem narodu. Partia krytykowała ustrój 
Związku Radzieckiego, postulując suwerenność Białorusi, prowadzenie własnej 
polityki wewnętrznej i zagranicznej26. 

W wyborach parlamentarnych w 1990 roku ZPD udało się wprowadzić do 
Rady Najwyższej 12 deputowanych. Przez pierwsze dwa lata istnienia Zjedno-
czona Partia Demokratyczna w istocie podążała kursem wytyczanym przez Bia-
łoruski Front Narodowy (choć na II Zjeździe BNF w marcu 1991 roku nie zgo-
dzono się na nadanie ZPD statusu członka stowarzyszonego w ruchu Białoru-
skiego Frontu Narodowego), popierając m.in. inicjatywę BNF przeprowadzenia 
przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wówczas też w łonie ugrupo-
wania pojawiła się koncepcja „rosyjskojęzycznego białoruskiego nacjonalizmu”, 
który doprowadził do wewnętrznych podziałów w ugrupowaniu. Przeciwnicy 
ideologicznego zbliżenia partii z Frontem powołali w 1992 roku frakcję „Za re-
alizm”, która optowała za rozwojem więzi z Rosją i nadaniem językowi rosyjskie-

25  W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 97–101.
26  Programma Ob’jedinionnoj diemokraticzeskoj partii Biełorussii (pierwaja riedakcija), [w:] M.N. 

Guboglo (red.), Grażdanskije dwiżenija w Biełorussii, Moskwa 1991, s. 89–90; W. Baluk, Próby 

kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 99.
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mu statusu równego językowi białoruskiemu27. Partia opowiadała się za wprowa-
dzeniem instytucji prezydenta, którego pozycję równoważyłby parlament i Sąd 
Konstytucyjny – projekt takich zmian ustrojowych zaprezentowała robocza gru-
pa członków partii pracująca pod kierunkiem Michaiła Czudakowa. W drugiej 
połowie 1993 roku Zjednoczona Partia Demokratyczna wraz z Białoruską So-
cjaldemokratyczną Hromadą, Białoruską Partią Chłopską, Konfederacją Pracy 
Białorusi i Zjednoczeniem Przedsiębiorców Białorusi zawiązała porozumienie 
ideowo-programowe „Wiosna-94”, którego celem było doprowadzenie do przed-
terminowych wyborów parlamentarnych oraz wystawienie wspólnego kandy-
data w wyborach prezydenckich w osobie Stanisława Szuszkiewicza. Sojusz ten 
łączył najważniejsze, oprócz podążającego własnym szlakiem i niechętnym do 
zawierania porozumień z innymi ugrupowaniami, siły demokratyczne, jednak 
nie doprowadził do sukcesu.

W lutym 1991 roku powstała – bazująca na istniejącym od 1989 roku Bia-
łoruskim Związku Chłopskim – Białoruska Partia Chłopska (BPCh). Za swój cel 
stawiała walkę o prawa obywatelskie i ekonomiczne, zwłaszcza rolników. Wy-
stępowała za reformą gospodarki, prywatyzacją gospodarstw rolnych. Działacze 
ugrupowania żądali pełnej suwerenności i zachowania neutralności28.

W czerwcu 1991 roku na scenie politycznej pojawiło się Białoruskie Zrze-
szenie Chrześcijańsko-Demokratyczne (BZChD) o orientacji chadeckiej. Po-
stulowało ono budowę w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej pań-
stwa prawa i gospodarki rynkowej zorientowanej społecznie. Dominowały 
w nim osoby z kręgów inteligencji katolickiej, domagające się, by sprawowana 
w języku polskim liturgia w kościołach na Białorusi została zastąpiona języ-
kiem narodowym29.

Obraz prawej strony białoruskiej sceny politycznej w latach 1991–1994 
dopełnia skrajna Narodowo-Demokratyczna Partia Białorusi. Jej powstanie 
w czerwcu 1991 roku było podyktowane wolą odrodzenia białoruskiej pamięci 
historycznej, świadomości narodowej, języka oraz kultury. Ideowo partia była 
bardziej radykalna niż Białoruski Front Narodowy, członkostwo w niej było 
uwarunkowane koniecznością udokumentowania białoruskiego pochodzenia 
oraz znajomości języka narodowego. W praktyce ugrupowanie to występowało 
jako struktura spokrewniona z BNF. Doprowadziło to do wewnętrznego kon-

27 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 54.
28 W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s. 100.
29  R. Dzwonkowski, Sytuacja religijna Polaków na Białorusi, [w:] H. Chałupczak, E. Michaluk 

(red.), Polska–Białoruś: problemy sąsiedztwa, Lublin 2005, s. 95; W. Baluk, Próby kształtowania 

się systemu partyjnego, op. cit., s. 100–101.
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%iktu i odejścia części działaczy do Frontu. Najbardziej radykalni nacjonaliści 
skupieni wokół lidera Narodowo-Demokratycznej Partia Białorusi Anatolija 
Ostapienki w kwietniu 1994 roku zarejestrowali Białoruską Partię Narodową30.

W Radzie Najwyższej XII kadencji spośród partii o orientacji prawicowej 
i centroprawicowej swoich parlamentarzystów miał tylko Białoruski Front Na-
rodowy (26 deputowanych) i Zjednoczona Partia Demokratyczna (2 deputowa-
nych). Nie występowały one jednak wspólnie, gdyż BNF nie chciał zawierać so-
juszy z innymi ugrupowaniami, by ich nie nobilitować. Ideowo-organizacyjna 
specy#ka BNF nie pozwalała mu na zdobycie szerszego grona wyborców, z ko-
lei eklektyczny charakter ZPD, łączącej polityków o dość różnych poglądach, 
również nie był atutem w opinii elektoratu. Zaistnienie na białoruskiej scenie 
proniepodległościowej ZPD, będącej ugrupowaniem, które w kwestii narodowej 
i językowej wypowiadało się mniej radykalnie niż BNF, mogło dawać nadzieję 
na powstanie silnej partii, konsolidującej demokratycznie zorientowany elekto-
rat rosyjskojęzyczny. Polityczna słabość liderów Zjednoczonej Partii Demokra-
tycznej przy niechętnej jej retoryce Białoruskiego Frontu Narodowego nie po-
zwoliła na odniesienie sukcesu31.

Wśród partii o orientacji centrolewicowej czołowe miejsce zajmowała po-
wołana do życia w marcu 1991 roku Białoruska Socjaldemokratyczna Hromada 
(BSDH). Jej działacze nawiązywali do tradycji Białoruskiej Socjalistycznej Hro-
mady działającej na początku XX wieku, łączącej wartości demokratyczne z ce-
lami wyzwolenia narodowego Białorusinów. Socjaldemokraci odwoływali się 
też do tradycji Białoruskiej Republiki Ludowej z 1918 roku32. Białoruska Socjal-
demokratyczna Hromada powstała na gruncie ruchu społecznego Białoruskiego 
Frontu Narodowego. Liderzy Hromady, w tym Michaił Tkaczow i Oleg Trusow, 
początkowo byli zaangażowani w działalność Białoruskiego Frontu Narodowe-
go, a dopiero w marcu 1991 roku stanęli na czele nowo tworzonej partii. W gru-
pie założycieli BSDH znaleźli się umiarkowani aktywiści BNF, związani z ówcze-
snym establishmentem, niezadowoleni z antykomunistycznego i antyrosyjskiego 
radykalizmu środowiska skupionego wokół Zenona Poźniaka33. Zgodnie z za-
łożeniami liderów BSDH, partia miała zająć istniejącą niszę spowodowaną bra-

30  Osnownyje programnyje principy Nacional’no-Diemokraticzeskoj partii Biełarusi, [w:] M.N. Gubo-
glo (red.), op. cit., s. 112–113; A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii 

Biełarusi..., op. cit., s. 75; W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s.  99. 
31 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 114.
32  Programnoje zajawlienije Biełorusskoj social-diemokraticzeskoj Gramady, [w:] M.N. Guboglo 

(red.), op. cit., s.  62–63. 
33 G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 117.
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kiem partii lewicowej, powstałej na bazie KPB, czyli socjaldemokratycznej partii 
o narodowej orientacji. W odróżnieniu m.in. od Białouskiego Frontu Narodo-
wego, Hromada nie opowiadała się przeciwko istnieniu związku suwerennych 
republik radzieckich w formie konfederacji34. 

Przewodniczący partii Michaił Tkaczow próbował doprowadzić do powsta-
nia szerokiej koalicji ugrupowań centrowych, a efektem tych starań było powsta-
nie w lutym 1992 roku krótkotrwałego bloku Nowa Białoruś, w skład którego 
weszło 13 mniejszych ugrupowań. W grudniu 1992 roku BSDH nawiązała bliską 
współpracę z Federacją Związków Zawodowych Białorusi. W Radzie Najwyższej 
XII kadencji frakcja socjaldemokratów liczyła 12 deputowanych. Pod kierow-
nictwem Michaiła Tkaczowa partia szybko zyskiwała popularność, będąc uzna-
waną za wpływową i z konstruktywnym programem. Wpłynęło to na negatywne 
relacje ugrupowania z BNF, który tracił monopolistyczną pozycję silnego ru-
chu demokratycznego, co więcej – Tkaczow (w odróżnieniu od Poźniaka) mógł 
być rozpatrywany jako wspólny kandydat opozycji w przyszłych wyborach pre-
zydenckich35. Po śmierci Tkaczowa nowym liderem BSDH został zorientowany 
narodowo historyk Oleg Trusow, a partia zaczęła dokonywać wolty na prawo. 
Kierunek ten znalazł odbicie w programie partii, w którym mówiło się o wypeł-
nianiu trzech funkcji: socjaldemokratycznej, liberalnej i patriotycznej, a także 
coraz częstszej współpracy z BNF36. Pod koniec 1993 roku ugrupowanie weszło 
w skład koalicji „Wiosna-94”, a w wyborach prezydenckich poparło Stanisława 
Szuszkiewicza. Szefem jego sztabu wyborczego został Oleg Trusow.

Równolegle z Białoruską Socjaldemokratyczną Hromadą w łonie Komuni-
stycznej Partii Białorusi zaczęła kształtować się demokratyczna grupa polityków, 
sprzeciwiających się antypierestrojkowemu kursowi władz KPB. Kierownictwo 
partyjne forsowało wniosek wprowadzenia urzędu prezydenta republiki, który 
zająłby sekretarz KPB Mało#ejew oraz powstrzymania fali demokratyzacji drogą 
wprowadzenia stanu wyjątkowego. Sprzeciw wobec takich działań doprowadził 
do pojawienia się (za zgodą Kiebicza) w Radzie Najwyższej oddzielnej od KPB 
frakcji „Komuniści za demokrację”, której liderem został Aleksander Łukaszen-
ko. Frakcja ta głosiła gotowość wspierania kursu na suwerenność państwową, 
rozwój przedsiębiorczości, ochronę praw i wartości demokratycznych. Jako jed-
na z pierwszych skrytykowała poparcie przez KC KPB puczu Janajewa w sierp-
niu 1991 roku, zagłosowała za delegalizacją partii komunistycznej i nacjonaliza-
cją jej majątku. Po likwidacji KPB demokratycznie nastrojona część członków 

34 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 117.
35 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 42.
36 M.F. Czudakow, A. J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 118.
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byłej partii podjęła działania na rzecz powołania nowego ugrupowania politycz-
nego. Od października 1991 roku trwały prace komitetu organizacyjnego pod 
kierownictwem Aleksandra Łukaszenki i Aleksandra Sosnowa. Kon%ikty wśród 
działaczy utrudniały proces założycielski, który odbiegł końca w kwietniu 1992 
roku. Wśród kierownictwa nowo powstającej Partii Zgody Narodowej (PZN) 
nie było jednak ani Łukaszenki ani Sosnowa, główne stanowiska zajęli młodzi 
deputowani o zdecydowanie demokratycznych nastrojach – Giennadij Karpien-
ko i Wiktor Gonczar (nota bene bliscy współpracownicy Łukaszenki w parla-
mencie, tworzący grupę tzw. „młodych wilków” oraz twórcy jego kampanii pre-
zydenckiej w 1994 roku). Tym samym partia stała się polityczną reprezentacją 
demokratycznie zorientowanej nomenklatury średniego szczebla, którą odstra-
szał radykalizm BNF i konieczność opanowania języka białoruskiego i dla któ-
rej nie znalazło się miejsca w formującej się partii władzy37. Przyjęty na zjeździe 
program partii miał charakter socjaldemokratyczny, zakładano budowę cywili-
zowanego państwa prawa, przeprowadzenie demokratycznych reform, stworze-
nie godnych warunków życia dla każdego obywatela z gwarancjami socjalnymi. 
PZN ogłosiła powstanie frakcji parlamentarnej na czele z Giennadijem Karpien-
ką, jednak była ona bardzo amor#czna i niezauważalna nie tylko dla wyborców, 
jak i dla innych parlamentarzystów38. Do 1994 roku partia była bardzo słaba, 
czego dowodzi m.in. fakt, że nie udało się jej zarejestrować w Centralnej Komisji 
Wyborczej kandydata na prezydenta w osobie Karpienki.

Jeszcze w marcu 1990 roku powstała pierwsza opozycyjna partia w ZSRR: 
Liberalno-Demokratyczna Partia Związku Radzieckiego z Władimirem Żyri-
nowskim na czele, mająca swój oddział na Białorusi. Po rozpadzie ZSRR, bia-
łoruska Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD), kierowana przez powiąza-
nego z Żyrinowskim Wasilija Kriwienko, pozostała pod wpływem i w ścisłym 
związku z jej rosyjską imienniczką39. PLD opowiadała się za odbudową wspól-
nego państwa w duchu panslawizmu i rosyjskiego imperializmu, deklarując 
jednak szacunek i prawo istnienia kulturowej i językowej odrębności narodów 
zamieszkujących Białoruś. Państwo miało kierować się zasadą sprawiedliwo-
ści społecznej, m.in. poprzez prywatyzowanie zakładów przemysłowych drogą 
ich przekazania w ręce kolektywów pracowniczych40. Partia Liberalno-Demo-

37  G. Drakochrust, J. Drakochrust, D. Furman, op. cit., s. 118.
38 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 44–45.
39  Należy podkreślić, że jeszcze w 1989 i 1990 roku w Mińsku i Witebsku nieo#cjalnie funkcjonowa-

ła Liberalno-Demokratyczna Partia (jej liderem był Oleg Manajew) niemająca żadnego związku 
z ugrupowaniem Żyrinowskiego. M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 102.

40 A. Fieduta, O. Boguckij, W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 63.
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kratyczna weszła w skład Ruchu Ludowego Białorusi i jako jedyne ugrupowa-
nie tworzące ten ruch poparła w wyborach prezydenckich w 1994 roku Wia-
czesława Kiebicza.

Bliski ideowo PLD był powstały z inspiracji rosyjskich sił nacjonalistycz-
nych w czerwcu 1992 roku Słowiański Sobór „Biała Ruś” (SS BR). Nie cieszył się 
on popularnością społeczeństwa, łącząc hasła komunistyczne, wielkoruskiego 
szowinizmu i przywiązania do prawosławia. Znalazła się w nim przede wszyst-
kim rosyjska, zorientowana nacjonalistycznie, część białoruskiej nomenklatury. 
Ugrupowanie głosiło chęć odbudowy państwa łączącego narody słowiańskie pod 
rosyjskim przywództwem: „obrony słowiano-rosyjskich interesów we wszyst-
kich sferach życia społecznego na bazie jednoczenia słowiano-rosyjskich ludów 
i priorytetu tradycyjnych wartości ich cywilizacji, budowy droga konstytucyjną 
państwa prawa na słowiano-rosyjskiej tradycji: soborowości, władzy ludu i sa-
morządzie, budowy socjalnie zorientowanej gospodarki rynkowej, ochronie oj-
czystego rynku przed spekulacyjno-ma#jnym i transnarodowym kapitałem”41. 
Działacze przeciwstawiali się białorutenizacji i wypieraniu języka rosyjskiego 
z życia Białorusi, będąc w istocie reprezentantem rosyjskich sił nacjonalistycz-
nych, dążących do wcielenia Białorusi w skład Federacji Rosyjskiej. Postulat in-
korporacji tłumaczono koniecznością ochrony republiki przed „ekspansją za-
chodnich przeciwników świata słowiańskiego”42.

Na lewej stronie białoruskiej sceny politycznej w 1992 roku pojawiła się 
Zjednoczona Partia Agrarno-Demokratyczna, w późniejszym czasie prze-
kształcona w Partię Agrarną. Jej powstanie zainicjowała partia władzy, licząc 
się z możliwością przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentar-
nych. Przyjęta na zjeździe założycielskim w czerwcu 1992 roku nazwa ugru-
powania odzwierciedlała zorientowanie rządu na elektorat wiejski i przedsta-
wicieli kierownictw gospodarstw rolnych43. Liderem partii został przewodni-
czący kołchozu i doradca premiera Wiaczesława Kiebicza – Siemion Szarec-
ki. Mimo składanych deklaracji o centrowym charakterze ugrupowania, było 
ono bardziej lewicowe niż PZN czy BSDH. Reprezentowało konserwatywny 
i przeciwny reformom elektorat kołchozowy, koncentrując się na kwestiach 
gospodarki rolnej. Agrariusze pozostawali pod silnym wpływem partii władzy, 
nie stanowiąc autonomicznej siły politycznej. Jednakże, wbrew oczekiwaniom, 

41 Ustaw Sławianskogo Sobora „Biełaja Rus’”, Minsk 1997, s. 3.
421 W.N. Linkiewicz, Sławianskij Sobor „Biełaja Rus’”: istorija sozdanija i dejatel’nosti (1992–1999 gg.), 

[w:] Gramadskija ruhi i palitycznyja partyi u Biełarusi (aposznjaja czwerć XIX – paczatak XXI st.): 

materyjały Resp. nawuk. kanf. (Grodna 23-24 kastr. 2008 g.), Grodna 2009, s. 363–364.
43  S. Szarecki, Agrarniki, ob’jediniajties’!, „Sowietskaja Biełorussija” z dn. 1.09.1992 r.
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w wyborach prezydenckich w 1994 roku ugrupowanie nie poparło kandyda-
tury Wiaczesława Kiebicza, lecz z polecenia Siemiona Szareckiego wystawiło 
własnego kandydata, przewodniczącego kołchozu z Grodzieńszczyzny Alek-
sandra Dubko44.   

Na Białorusi do 1994 roku trwał proces kształtowania się system partyj-
nego, lecz partie polityczne nie grały istotnej roli w procesie transformacji. 
Dotyczyło to nie tylko demokratycznych ugrupowań politycznych o opozy-
cyjnym rodowodzie, ale także dawnej formacji rządzącej. Co paradoksalne 
dla „najbardziej radzieckiej” z byłych republik ZSRR, na Białorusi również 
stosunkowo słaba była partia komunistyczna, choć ona w większości skłaniała 
się ku popieraniu rządu Kiebicza. Jednocześnie w społeczeństwie białoruskim 
narastało niezadowolenie ze zmian, upadku gospodarki i pauperyzacji. Funk-
cjonowanie niepartyjnego rządu powodowało, że protesty społeczne również 
nie miały charakteru partyjnego. Niezadowolenie znajdowało ujście w braku 
akceptacji dla istniejącego systemu partyjnego i instytucji państwa. Dowodzi 
tego mały poziom zaufania społecznego do partii i zwycięstwo w pierwszych 
wyborach prezydenckich pozbawionego zaplecza partyjnego Aleksandra Łu-
kaszenki.

Na bazie powyższego można stwierdzić, że obowiązujące w demokracjach 
zachodnich aksjologiczne podziały na lewicę i prawicę, uwzględniające inne niż 
najbardziej podstawowe kategorie, na Białorusi odgrywały drugorzędną rolę, 
a decydującym kryterium podziału był stosunek do niepodległości, stosunek do 
Zachodu i Rosji, a także białoruskiej tradycji narodowej. Im partia była bardziej 
prawicowa, tym bardziej podkreślała konieczność odżegnania się od radzieckiej 
przeszłości. Lewicę białoruskiej sceny politycznej stanowiła zatem Partia Komu-
nistów Białorusi, Partia Agrarna, Słowiański Sobór „Biała Ruś”. Blok centrole-
wicowy tworzyła Białoruska Socjaldemokratyczna Hromada, Partia Liberalno-
Demokratyczna oraz Partia Zgody Narodowej. Blok centroprawicowy stanowiły 
Zjednoczona Partia Demokratyczna, Białoruska Partia Chłopska oraz Białoru-
skie Zrzeszenie Chrześcijańsko-Demokratyczne. Białoruską prawicę w omawia-
nym okresie tworzył Białoruski Front Narodowy i Narodowo-Demokratyczna 
Partia Białorusi. 

Partie polityczne w latach 1991–1994 były słabe i nie zagrażały rządzącej 
nomenklaturze. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że na proces kształtowa-
nia się systemów partyjnych w państwach postsowieckich niebagatelną rolę ode-
grał charakter ustroju państwowego, zwłaszcza oparty na instytucji wyposażo-

44  W. Baluk, Próby kształtowania się systemu partyjnego, op. cit., s.  104; A. Fieduta, O. Boguckij,  
W. Martinowicz (red.), Politiczeskije partii Biełarusi..., op. cit., s. 45–46.
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nego w szerokie prerogatywy prezydenta45. W przypadku Republiki Białoruś do 
1994 roku funkcjonował tymczasowy reżim polityczny wywodzący się z mecha-
nizmów wypracowanych w konstytucji BSRR z 1978 roku wraz z późniejszymi 
zmianami oraz w innych dokumentach. 

W odróżnieniu od niektórych państw postradzieckich, zwłaszcza Rosji 
i Ukrainy, w których urząd prezydenta pojawił się jeszcze w 1991 roku, na 
Białorusi do 1994 roku głową państwa pozostawał przewodniczący parlamen-
tu, niewchodzący jednak w system władzy wykonawczej ani nieposiadający 
stabilnej większości, popierającej go w Radzie Najwyższej. W rezultacie nie 
posiadał on również wystarczających pełnomocnictw, by stać się ośrodkiem 
wpływającym na kształtowanie się systemu partyjnego: pozycja ustrojowa 
przewodniczącego parlamentu, a i niewątpliwie cechy osobowościowe Stani-
sława Szuszkiewicza nie sprzyjały wykształceniu wokół niego silnego ugru-
powania czy ruchów politycznych. Należy również zaznaczyć, iż czynnikiem 
osłabiającym instytucjonalizację systemu partyjnego i petry#kację poszcze-
gólnych ugrupowań był również brak w omawianym okresie wyborów par-
lamentarnych. Ostatnie, tylko częściowo wolne, miały miejsce w warunkach 
istnienia Związku Radzieckiego, a kolejne dopiero w 1995 roku, już po objęciu 
władzy przez prezydenta Łukaszenkę (dla porównania w tym czasie w Polsce 
wybory parlamentarne odbyły się dwukrotnie). 

Streszczenie

Proces kształtowania się systemu partyjnego w Republice Białoruś  

w latach 1991–1994

Artykuł omawia proces tworzenia się pierwszych partii politycznych na 
Białorusi w obliczu uzyskania niepodległości w 1991 roku. Przedstawiono oko-
liczności powstawania poszczególnych ugrupowań oraz relacje pomiędzy nimi. 
Stwierdzono, że zasadniczy dyskurs polityczny toczył się pomiędzy dawną no-
menklaturą partyjną oraz zorganizowanymi w postaci Białoruskiego Frontu 
Narodowego siłami narodowymi, a pozostałe partie odgrywały drugoplanową 
rolę.

45 M.F. Czudakow, A.J. Waszkiewicz, S.A. Al#er, op. cit., s. 124.
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Summary

The formation of the party system in the Republic of Belarus in 1991-1994

'e article is devoted to the process of establishing #rst political parties in 
Belarus during the period of gaining independence. 'e main issues discussed 
were as follows: the historical roots of individual parties, circumstances of its es-
tablishment, relations between parties. It was argued that in the main political 
discourse were involved former communist ‘nomenklatura’ and Belarus’ natio-
nalists of Belarusian Popular Front. Another parties were playing secondary role 
in the political life of Belarus.  


