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Problematyka białoruska popularno-
ścią wśród badaczy wyraźnie ustę-

puje kwestiom rosyjskim i ukraińskim. 
W  literaturze anglojęzycznej publika-
cje dotyczące zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem białoruskiego syste-
mu politycznego pojawiają się stosunko-
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snego państwa chrześcijańskiego, epizod 
wędrownych Wikingów i „księcia-czar-
noksiężnika, który chciał się zamienić 
w wilkołaka” (s. 3). W umiejętnie prowa-
dzonej narracji badacz łączy analizę wy-
darzeń historycznych z ich odniesieniem 
do rozmaitych interpretacji narodowych 
(białoruskiej, litewskiej, rosyjskiej oraz 
polskiej). W ich przedstawianiu i ocenie 
autor w dużym stopniu bazuje na ustale-
niach białoruskich historyków, sięgając 
również do źródeł polsko czy rosyjsko-
języcznych. Wilson właściwie tłumaczy 
istniejące w dzisiejszej historiografii niu-
anse, związane z rudymentarną kwestią 
postrzegania przynależności wczesno-
białoruskich plemion do „jednego naro-
du ruskiego” (skąd prosta droga do pod-
ległości Moskwie), bądź ich odrębności 
– będącą podstawą do twierdzeń history-
ków narodowych o istnieniu samodziel-
nej „starożytnej Białorusi”.

Omawiając dzieje ziem białoruskich 
w granicach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, autor unaocznia czytelnikom 
znaczenie tego okresu dla współczesnej 
białoruskiej tożsamości narodowej, za-
znaczając, iż to właśnie WKL stanowi 
podstawowy punkt odniesienia w pro-
cesie jej kształtowania. To bowiem na 
jego bazie kształtowały się konkurencyj-
ne projekty narodowe, w tym idea kra-
jowa. Jednak zarówno tradycja WKL, 
jak i istnienie innych elementów w okre-
ślonym stopniu konstytuujących toż-
samość ziem białoruskich nie ułatwiło, 
lecz wręcz nie sprzyjało wykształceniu 
się białoruskiej świadomości narodowej. 
Księstwo Połockie, WKL czy Kościół 

wo rzadko, stąd z tym większą uwagą na-
leży odnotować wydanie anglojęzycznej 
monografii Białoruś. Ostatnia dyktatu-
ra w Europie uznanego badacza proble-
matyki wschodnioeuropejskiej Andrew 
Wilsona. Książka ta jest udaną próbą 
syntetycznego omówienia dziejów Bia-
łorusi od czasów najdawniejszych do 
współczesności. 

We Wstępie autor określa jako cel 
pracy udzielenie odpowiedzi na następu-
jące pytania: czy Białoruś jest prawdzi-
wym państwem i jak przebiegał proces 
narodowotwórczy oraz czy pojawienie 
się fenomenu Aleksandra Łukaszenki 
i  rządów określanych mianem „ostat-
niej dyktatury w Europie” było dziełem 
przypadku, czy też wynika z uwarun-
kowań historycznych. W celu realiza-
cji tego zadania recenzowana monogra-
fia została podzielona na dwie części: 
część A: Białoruś: historia skrzyżowań 
przedstawia historię ziem białoruskich 
do końca XX w., zaś część B: Niepodległa 
Białoruś porusza zagadnienia związane 
z uzyskaniem niepodległości i petryfika-
cją suwerennego państwa białoruskiego.

W pierwszych czterech rozdziałach, 
zatytułowanych Połock, Litwa, Ruthenia 
i Kraj unitów, Andrew Wilson chronolo-
giczne przedstawia dzieje ziem białoru-
skich od czasów najdawniejszych do koń-
ca istnienia Rzeczypospolitej w XVIII w. 
Stwierdza on, że – mimo funkcjonują-
cych opinii, iż Białorusini są narodem 
pozbawionym historii – istnieje znaczny 
potencjał dla narodowego mitu założy-
cielskiego, łączącego doświadczenie sil-
nego księstwa połockiego, status wcze-
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unicki były, zdaniem uczonego, nieuda-
nymi, w wyniku oddziaływania czynni-
ków zewnętrznych, próbami w procesie 
kształtowania się narodu i państwowo-
ści białoruskiej. Seria ta, według bada-
cza, nie zakończyła się w XX w., gdyż 
ostatnimi z projektów tego charakteru 
była Białoruska Republika Ludowa i Bia-
łoruska SRR (omówione przez Wilso-
na w rozdziałach 5 Białoruś się zaczyna 
i 6 Białoruś się zaczyna ponownie: trau-
matyczny wiek dwudziesty). Historia tej 
ostatniej jest paradoksalnym dowodem 
na to, jak instrumentalnie wykorzysty-
wano i eksploatowano tę część Europy.

Druga część publikacji omawia histo-
rię polityczną Białorusi ostatnich dwóch 
dekad. Otwiera ją dyskusja nad warun-
kami zaistnienia i miejscem, z którego 
mogłoby wyjść współczesne odrodzenie 
narodowe (rozdział 7 Budowanie zrębów 
tożsamości narodowej). Autor stwier-
dza, że białoruska tożsamość jest wciąż 
elastyczna i podlega formowaniu, choć 
wpływ na proces ten mają w  większo-
ści czynniki natury politycznej. Wypły-
wa ona z 70 lat podległości ZSRR oraz 
obecnie funkcjonującego systemu po-
litycznego, będącego odbiciem stanu 
świadomości i podsiadania przeciętne-
go Białorusina (s. 139). Proces dryfowa-
nia Białorusi w kierunku autorytaryzmu 
w  latach 1991–1994 (omówiony w  roz-
dziale 8 Polityka po obu stronach nie-
podległości) Wilson porównuje do losów 
międzywojennej Austrii, kształtującej 
się w geopolitycznym chaosie, niewol-
nej od kryzysów społecznych i gospodar-
czych. Okoliczności te stworzyły podat-

ny grunt dla zaistnienia populistycznego 
fenomenu. Wilson umiejętnie wyjaśnia 
wydarzenia polityczne lat 1991–1994, 
które wyniosły do władzy Aleksandra 
Łukaszenkę. Podkreśla on zarówno sła-
bość opozycji narodowej, która swym 
radykalizmem odstręczała wyborców, 
jak i inercję skupionego wokół premie-
ra Wiaczesława Kiebicza obozu postno-
menklaturowego, który nie dopuszcza 
innego scenariusza jak utrzymanie sta-
tus quo po wyborach prezydenckich. 
Podsycanie emocji pogrążającego się 
w pauperyzacji społeczeństwa przy bier-
nej postawie rządu doprowadziło do nie-
oczekiwanego, zarówno w  Mińsku, jak 
i  Moskwie i innych stolicach, sukcesu 
Łukaszenki. 

Badacz ma rację, stwierdzając, że 
obejmując władzę Łukaszenko dyspono-
wał tymi samymi zasobami, co Kiebicz, 
jednak – w odróżnieniu od poprzedni-
ka – był zdeterminowany „rządzić dłu-
go i poważnie” (s. 167). Kolejne trzy roz-
działy poświęcone są trzem kadencjom 
prezydenta (rozdział 9 Budowa autory-
taryzmu: pierwsza kadencja Łukaszen-
ki, rozdział 10 Budowa państwa autory-
tarnego: druga kadencja Łukaszenki oraz 
11 – Trzecia kadencja: rozpad budowli). 
Autor poszukuje w nich przyczyn po-
wodzenia zmierzających do ustabilizo-
wania autorytaryzmu działań białoru-
skiego lidera. Postępowanie Łukaszenki 
określa jako konformizm pozbawiony 
podstaw ideologicznych. Dowodzi tego 
zarówno próba podjęcia reform w du-
chu wolnorynkowym, jak i ręczne stero-
wanie cenami. Działanie głowy państwa 
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zostało podporządkowane wytworzeniu 
mechanizmu bezpośredniej władzy pre-
zydenckiej, z okresowym odnawianiem 
legitymacji w postaci referendów ogól-
nopaństwowych, traktowanych jako vo-
tum zaufania dla Łukaszenki. Wilson 
słusznie zauważa, że w pierwszym okre-
sie rządów prezydent kierował się „pan-
rusizmem”, zgodną z interesem wła-
snym i nastrojami społecznymi wizją 
odbudowy dawnej wspólnoty radziec-
kiej (s. 171). Omawiając zmiany na sce-
nie politycznej badacz zaznacza, że Łu-
kaszenko nie posunął się do budowy pod 
swoje dyktando partii rządzącej i całego 
systemu partyjnego, jak uczynił to Pu-
tin, ale jednocześnie poszedł dalej niż 
Kiebicz, gdyż skupił się na rozdrobnie-
niu i wewnętrznym podziale opozycji.

W czasie drugiej kadencji Łuka-
szenko musiał dokonać pewnej korek-
ty w sprawowaniu władzy, dając większą 
swobodę swojemu etourage’owi. We-
dług Wilsona, stworzony na Białorusi 
system autorytarny nie był w pełni sta-
bilny, międzynarodowa izolacja i wciąż 
istniejąca opozycja stwarzały niebezpie-
czeństwo dla rządów Łukaszenki. Poja-
wiające się napięcia w relacjach z Rosją 
sprawiały, że polityk w większym stop-
niu musiał uwzględniać interesy swoje-
go zaplecza politycznego. Narastające 
zjawiska kontroli nad społeczeństwem 
wynikały z chęci zapewnienia sobie ko-
lejnej kadencji. W rezultacie wydarzenia 
drugiej kadencji związane były z przy-
gotowaniem do następnych wyborów: 
konieczna była nowelizacja konstytucji 
oraz neutralizacja ewentualnych zagro-

żeń. Czas ten autor nazywa „złotym wie-
kiem” reżimu i okresem dominacji siło-
wików (s. 208).

Omawiając trzecią kadencję Łuka-
szenki, autor zauważa oznaki kryzy-
su systemu politycznego. Jego trwałość 
w  dużym stopniu warunkuje słabość 
zdezorganizowanej i rozbitej opozycji – 
Wilson wskazuje powtarzające się trud-
ności z wyłonieniem wspólnych przed-
stawicieli całej opozycji przed kolejnymi 
wyborami prezydenckimi – tym nie-
mniej to właśnie czynniki wewnętrzne 
mogą stanowić zagrożenie. Według au-
tora rywalizacja koterii w szeregach elit 
władzy oraz ich rosnące materialne żą-
dania mogą zdestabilizować państwo. 
Kryzys gospodarczy i pogłębiająca się 
od 2010 r. izolacja na arenie międzyna-
rodowej również osłabiają pole manew-
ru, ograniczając krąg partnerów Mińska.

W ostatnim rozdziale pracy, Mit bia-
łoruskiego cudu gospodarczego, badacz 
próbuje wyjaśnić ekonomiczne prze-
słanki trwałości reżimu, demaskując 
rzekomy cud, skrywający się za finanso-
wymi machinacjami i wsparciem Rosji. 
Dochodzi on do wniosku, iż dotychcza-
sowy model gospodarczy – gwarantu-
jący obywatelom satysfakcjonujący po-
ziom życia – wyczerpał się, stawiając pod 
znakiem zapytania przyszłość reżimu. 
Prognozując rozwój wydarzeń, Wilson 
zakłada, że państwo będzie dopuszczać 
do limitowanej prywatyzacji, zachowu-
jąc kontrolę nad najważniejszymi przed-
siębiorstwami (s. 253).

W zakończeniu monografii Wilson 
podkreśla, że na przestrzeni lat Łuka-
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szenko zręcznie lawirował pomiędzy 
ideą zjednoczenia z Rosją oraz wzmoc-
nienia suwerenności Białorusi. Wolty 
te jednak – podyktowane głównie chę-
cią przetrwania u państwowych sterów 
– wpisywały się oczekiwania społeczne. 
Badacz skłania się ku stwierdzeniu, iż 
obecny ustrój jest kolejnym z „historycz-
nych falstartów” Białorusi, nieuniknio-
nym w procesie petryfikowania się no-
woczesnego narodu. 

Odpowiadając na postawione we 
wstępie pytania, autor stwierdza, że hi-
storia procesu państwowo- i narodo-
twórczego w przypadku Białorusi była 
serią niepowodzeń, które jednak nie 
dyskwalifikują ani państwa, ani narodu, 
posiadającego bogatą tradycję i podsta-
wy do samodzielnego bytu politycznego. 
Oceniając półtora dekady rządów Alek-
sandra Łukaszenki, badacz stwierdza, 
iż białoruski polityk miał wiele szczę-
ścia w budowie niedemokratycznego re-
żimu – sprzyjały mu przede wszystkim 
czynniki zewnętrzne. W przełomowych 
dla reżimu chwilach, zbiegiem okolicz-
ności, uwagę społeczności światowej 
przykuwały czy to zamachy na WTC, 
czy pomarańczowa rewolucja na Ukra-
inie. Niezależnie od wszystkich poli-
tycznych wydarzeń, Białoruś w czasie 
dwóch ostatnich dekad przebyła poważ-
ną drogę i czeka na otwarcie kolejnego 
rozdziału swoich dziejów, gdyż – we-
dług Wilsona – „utrzymanie status quo 
jest dłużej niemożliwe” (s. 260).

Pracę czyta się z zainteresowaniem, 
autor konfrontuje rozmaite źródła, nie-
jednokrotnie stawia frapujące i uzasad-

nione tezy. Jedną z nich jest stwierdze-
nie, że w 1999 r. Borys Jelcyn przekazał 
władzę silnemu i ambitnemu Władimi-
rowi Putinowi, by zapobiec przejęciu 
władzy w Rosji cieszącemu się pewną 
popularnością wśród Rosjan Łuka-
szence (s. 173). Wilson daje satysfak-
cjonujące odpowiedzi na pytania o sła-
bą tożsamość narodową Białorusinów, 
przyczyny niepopularności języka bia-
łoruskiego w społeczeństwie czy utrzy-
mujące się ścisłe związki społeczne i po-
lityczne z Rosją. Co ważne, prezentując 
wyśmienitą znajomość faktów i źródeł, 
obala dość często pojawiające się w re-
zultacie niesprawdzonego powtarzania 
informacji, mity (np. mit Łukaszenki 
jako jedynego deputowanego parlamen-
tu, który w 1991 r. zagłosował przeciwko 
rozpadowi ZSRR).

Za merytorycznie zrozumiałe, lecz 
dość utrudniające percepcję monografii 
należy uznać operowanie przez Wilso-
na egzonimami w sposób taki, by oddać 
specyfikę danego okresu historyczne-
go, sytuację etniczną. Założeniem auto-
ra było odzwierciedlenie historycznych 
niuansów, lecz używanie w jednej pracy 
nazw „Litva”, „Lietuva”, „Lithuania” czy 
„Vilna”, „Vilne” i „Vilnius” czytelnikom 
bliżej niezaznajomionym z daną proble-
matyką bardziej utrudnia odbiór pracy, 
niż rozjaśnia tło historyczne. 

Andrew Wilson we wstępie do re-
cenzowanej monografii dość zasadnie 
zauważa, iż „w zachodnim wyobraże-
niu nie ma prawdziwych państw pomię-
dzy Polską a Rosją”. Jego publikacja ma 
szansę skutecznie wypełnić wciąż ist-
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niejącą w literaturze anglojęzycznej lukę 
dotyczącą Białorusi. Jest ona niewątpli-
wie najlepszą i najbardziej wyczerpują-
cą z trzech wydanych w ostatnich latach 
w języku angielskim książek na temat 
współczesnej Białorusi1. Przystępny ję-
zyk, zwarte przedstawienie faktów spra-
wia, że praca ta znajdzie odbiorców nie 
tylko w środowisku specjalistów, lecz 
z  powodzeniem może być lekturą stu-
dentów i wszystkich osób zainteresowa-
nych tematyką wschodnioeuropejską.

1 Pozostałe dwie prace to: S. Parker, The 
Last Soviet Republic. Alexander Lukashen-
ko’s Belarus, Bloomington 2007; B. Bennet, 
The Last Dictatorship in Europe. Belarus un-
der Lukashenko, New York 2011.
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