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Anotace

Bakalářská  práce  „Politická  bezpečnost  autoritativního  režimu  v  Bělorusku“  se 

podrobně  věnuje  problematice  běloruského  autoritarismu  ztělesňovaného  režimem 

prvního prezidenta  suverénního běloruského státu (Alexandra Lukašenka),  analyzujíc 

genezi,  specifické rysy a předpoklady pro jeho nastolení.  Předkládaný rozbor se mj. 

zaměřuje na samotný „Lukašenkův fenomén“ v kontextu postkomunistického Běloruska 

(vyznačujícího  se  nedostatkem u místního  obyvatelstva  výrazné národní  identity)  za 

účelem  vymezení  základních  příčin  a  faktorů,  jež  zásadním  způsobem  přispěly  ke 

konsolidaci  autoritarismu v zemi.  Kromě toho novost  této  práce  spočívá  v pokusu o 

aplikaci  kategorie  politické  bezpečnosti  na  běloruský  autoritativní  režim  v jeho 

současné podobě s cílem reagovat  na aktuální  mezinárodně-politické  dění  a naznačit 

(možný) budoucí politický vývoj země a perspektivy autoritarismu v Bělorusku.    

Annotation

Bachelor thesis “Political Security of the Authoritarian Regime in Belarus” concentrates 

primarily on the problem of the Belarusian authoritarianism represented and symbolized 

by the non-democratic rule of the first president of the sovereign Republic of Belarus 

(Alexander  Lukashenko),  taking into consideration the origins, the evolution process 

and the key social peculiarities and determinants the regime was based on. Furthermore, 

one of the research initial objectives is to reflect and analyze the so-called “Lukashenko 

phenomenon” in the Belarusian post-communist context (characteristic for the barely 

identifiable national identity) in order to define and evaluate the dominating factors and 

reasons of the regime successful consolidation. Another point the thesis is concerned 

with  is  an  attempt  to  apply  the  political  security  category  in  the  analysis  of  the 

Belarusian authoritarianism in its present form, thus addressing the current international 
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politics situation as well as internal political and socioeconomic realities, introducing 

the vision of the Lukashenko regime future perspectives (alternative scenarios).     
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Úvod

Politický režim současného Běloruska, ležícího bezprostředně na hranici s EU a NATO 

(„Na základě Huntingtonových civilizací se Bělorusko rozkládá po obou stranách (na  

rozmezí) této hranice: jeho západní regiony spadají pod vliv západokřesťanského světa,  

zatímco  východní  regiony  do  světa  křesťanství  východního  a  islámu“)1,  je  většinou 

badatelů definován jako režim autoritativní, jenž prošel jistým evolučním procesem od 

sovětského  totalitarismu  přes  nevyspělé  postsovětské  demokratické  zřízení 

k prezidentskému autoritarismu ztotožňujícímu se s řadou specifických rysů sovětského 

totalitního systému. 

Dne 18.11.2008 u příležitosti  zahájení prvního investičního fóra Běloruské republiky 

v Londýně deník Financial  Times spolu s dalšími informacemi o zemi,  která si ještě 

1 ALLISON R., WHITE ST., LIGHT M.: Belarus Between East and West. Journal of Communist Studies  
and Transition Politics, December 2005, Vol. 21, No. 4, s. 487-511. ISSN 1352-3279, s. 487.
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před několika lety u renomovaných západních listů nezasloužila žádnou blahosklonnější 

přezdívku než „Kuba Evropy“ nebo „poslední Evropská diktatura“, zveřejnil exkluzivní 

rozhovor s běloruskou hlavou státu Aleksandrem Lukašenkem. V článku vnitropolitická 

situace dnešního Běloruska byla popsána následovně: „Bělorusko se více než mlhavě 

podobá Sovětskému svazu. Socha Lenina přemýšlí ze svého podstavce v centru města 

(Minsku – pozn. autorky). KGB je stále pojmenováno KGB, ekonomika je stále v rukou 

státu, jenž je též pod plnou autoritářskou kontrolou jediného lídra… Nicméně změny už 

se blíží.“2  

Aktuální politický vývoj v zemi indikuje jistý impulz vládnoucích elit k transformaci 

nynějšího systému v podobě fúze a prolínání  výrazně autoritativních  prvků s jasným 

vymezováním počátků liberalizačních kroků. Takto v souladu s novým „trendem“ byli 

osvobozeni významní opoziční politikové ztělesňující sílu osobní pomsty běloruského 

prezidenta.3 Symetrická  odpověď  ze  strany  EU  a  USA  následovala  v  podobě  již 

avizovaného a tak dlouho očekávaného běloruskou stranou zmrazení vízových sankcí na 

dobu šestí měsíců vůči čtyřiceti nejvyšším úředníkům včetně prezidenta. Další opatření 

se  inspirovala  nařízením  Lukašenka  soustředit  se  na  vylepšení  bilaterálních  vztahů 

s Evropskou unií. Za jakési nejnovější pukrle hlavy běloruského státu ve snaze zlepšit 

vlastní image v očích europolitiků se považuje rozhodnutí o návratu dříve zakázaných a 

vůči  prezidentově  politice  neloajálních  deníků  „Narodnaja  Voľa“  a  „Naša Niva“  do 

veřejně přístupných prodejen (v souladu s tajným nařízením ovšem v omezeném počtu 

[2-5  výtisků]  a  za  vyšší  distribuční  cenu  [ve  srovnání  s loajálnějšími  státními 

tiskovinami], což z těchto deníků činí zcela nerentabilní projekty). Přesto představitelé 

tzv. podnikatelské opozice [privátního sektoru], čili zastánci liberalizace ekonomických 

poměrů v zemi, zůstávají nadále vystaveni velkému tlaku, omezením fyzické svobody, 

porušováním základních práv a svobod jednotlivce. 

Politická  reprezentace  evropských  struktur  deklarovala  explicitně  formulované 

požadavky ohledně obsahu první fáze demokratické „transformace“ politického systému 

v republice, jež zahrnují:

2 WAGSTY,  Stefan.  Alexander  Lukashenko:  “We Cannot  Be  A Closed  Country“.  Financial  Times 
[online]. 18.11.2008 [cit. 2009-04-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/d0d9209a-b510-
11dd-b780-0000779fd18c.html?nclick_check=1>. Dále citováno jako Wagsty S. (2008). 
3 Posledním  z propuštěných  představitelů  opozice  se  stal  bývalý  prezidentský  kandidát  a  ex-rektor 
Běloruské státní univerzity A. Kozulin.
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1. Revize  volebního  zákonodárství  s cílem zapojení  a  aktivního  podílení  se 

představitelů všech kandidátů do parlamentu a uchazečů o prezidentský úřad 

na práci volebních komisí;

2. Eliminace  veškerých  omezení  při  registraci  občanských  sdružení  a 

politických subjektů (stran);

3. Stejná práva a rovnost podmínek pro státní a privátní hromadné sdělovací 

prostředky;

4. Korigování  trestního  zákona,  jehož  jádrem  musí  být  likvidace  politicky 

motivovaných článků,  např.  stanovujících  trestní  zodpovědnost  za  činnost 

jménem nezaregistrovaných organizací.

Tudíž  lze  v této  souvislosti  registrovat  náznaky  komplikovaných  a  částečně 

protikladných  procesů  uvnitř  politického  režimu:  jednak  zrodu  nesmělých  náznaků 

liberalizace, zároveň však připravenost systému vrátit se ke svému primárnímu stavu. 

Právě  důkladná  analýza  evoluce  stávajícího  autoritativního  systému,  specifik  jeho 

geneze a fungování, vymezení a prozkoumaní zákonitostí reagování onoho systému na 

vnější hrozby a výzvy poskytne určitý metodologický základ pro odhady alternativních 

dimenzí a směrů potenciální transformace a vývojových trendů. 

Moderní politologická věda disponuje širokým spektrem nástrojů pro analýzu režimu 

s autoritativní  „náplní“ a odbornou „diagnostiku“ fenoménu autoritarismu,  především 

díky přínosu renomovaných badatelů jak na Západě, tak v zemích střední a východní 

Evropy,  jež  se  věnovali  hlubokému  rozboru  struktury,  formy,  obsahu  a  typologie 

autoritativních režimů. Problematika odborné a důkladné analýzy specifik a hlavních 

pilířů  autoritarismu  v Bělorusku  představuje  nejen  předmět  seriózního  vědeckého 

bádání, nýbrž má i praktickou relevanci jednak pro propagátory demokratických změn, 

rovněž pro evropské a ruské politické elity.  Na straně jedné je zde otázka hledání a 

aplikace efektivních metod a nástrojů demokratizace politického systému v podmínkách 

přísně autoritativního režimu, zároveň se do popředí dostává bezpečnostní agenda ve 
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vojensko-politickém,  ekonomickém  a  dalších  sektorech.  Pozoruhodným  faktem  se 

nepochybně jeví, že Běloruská republika je státem, jehož politický establishment:

1. otevřeně deklaruje nepřijatelnost a nepřípustnost evropských demokratických 

hodnot, mezi něž patří i lidská práva a standardy volebních procedur (kromě 

toho, výrazný antiamerikanismus je dílčí součástí prezidentovy rétoriky); 

2. ve své dnešní podobě představuje potenciální  hrozbu a reálný problém pro 

vojenskou a politickou bezpečnost EU, stabilitu a vyhraněnost geopolitických 

linií spojujících Evropu s Východem a jeho strategickými zdroji;

3. autoritativní režim v Bělorusku skrývá solidní vojensko-technický a vědecko-

technologický potenciál zprostředkovávaný mimo jiné řadě „zlotřilých států“ 

(jedná se o Írán, Sýrii, Severní Koreu či přední státy tzv. „osy dobra“4 v čele 

s Venezuelou a Kubou),  jež podporují primárně destruktivní  a protizápadní 

tendence;

4. dle  vůle  diktátora  jsou  lidé  nuceni  zůstávat  a  osidlovat  oblasti  postižené 

v důsledku havárie  Černobylské  jaderné elektrárny v roce 19865.  Na těchto 

územích  se  produkují  zemědělské  výrobky,  jež  se  konzumují  a  dováží  do 

dalších oblastí republiky.  

5. v případě  plánované  výstavby  atomové  elektrárny  v Bělorusku  spolu  s 

obnovením provozu atomového centra v Sosnách (blízko Minsku), zapojení 

Lukašenkova režimu do užší spolupráce s Íránem v oblasti vyvíjení jaderných 

zbraní  a  zprostředkovávání  této  islámské  republice  ruských  jaderných 

technologií  se  nejeví  jako  zcela  absurdní  a  fantasmagorické,  nýbrž  jako 

celkem pravděpodobné, obzvláště po zkušenostech prodeje zbraní arabským 

státům.

4 Figurativní označení venezuelského prezidenta H. Cháveze pro státy vzdorující americkému 
„imperialismu“. Jedná se především o Venezuelu, Írán, Severní Koreu atd.  
5 K tomu  má  prezident  Lukašenko  vlastní  opodstatnění:  „Byl  jsem v třicetikilometrové  zóně,  odkud 
sovětská vláda přesunula obyvatelstvo.  Jsou tam hospodářství  chovající  dobytek,  přičemž to maso je 
čistší, než v nekontaminovaných regionech.“ (Zdroj: časopis Svaboda. 23.06.1995). K poněkud odlišným 
závěrům ovšem dospěl profesor Kanadské univerzity státu Alberta David Marples, podle jehož odhadů 
vypracovaných na základě oficiálních statistických údajů Běloruska bude obyvatelstvo republiky za 50 let 
čítat jen 4-5 mln lidí, zatímco předpověď na 100 let je mnohem pesimističtější a deprimující – 1 mln lidí. 
Stojí za připomenutí, že díky nadstandardní angažovanosti hlavy běloruského státu fungování různých 
humanitárních programů pro běloruské děti z nejvíce postižených (černobylských) regionů čelí stále více 
překážkám  ze  strany  státních  institucí,  což Lukašenko  odůvodňuje  takto:  „Organizace  rekreace 
běloruských dětí za účelem zlepšení jejich zdravotního stavu je přednostním právem státu…když někdo 
nám chce pomoci, ať nám pošle peníze a kontroluje, jak s nimi nakládáme…jak to, že nevidíte, jakými se 
děti vrací ze zahraničí? Co jim dává ten životní styl? Onen pověstný konzumní přístup i bez toho ovládl 
naši mládež a celou zemi!“. Zdroj: časopis Narodnaja Voľa. 23.11.2004.

11



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

Relevance  daného tématu je  dána  potřebou hledání  efektivních  nástrojů k eliminaci 

běloruského  autoritarismu  a  jeho  transformaci  směrem  k demokratizaci  běloruské 

společnosti, návratu Běloruska do rodiny evropských národů. Onen strategický cíl má 

praktický charakter jednak pro demokratickou opozici, rovněž pro řadu sympatizantů. Je 

však nutno podotknout,  že se ona praxe musí  zakládat  na adekvátní  a propracované 

teorii. 

V poměrně  krátkém historickém úseku formování  nezávislého  běloruského státu  byl 

problém geneze  autoritativního  režimu analyzován především představiteli  běloruské 

demokratické inteligence a aktivními politiky,  jež prohráli boj o moc ve prospěch A. 

Lukašenka,  rovněž  odborníky  v Evropě,  USA  a  Kanadě.  Po  rozpuštění  Nejvyššího 

sovětu  a  tzv.  státním převratu  roku  1996 byly  otázky  pro  fundamentální  teoretický 

rozbor diktovány především imperativem politické praxe. V již zmíněném období byla 

zveřejněna řada  studií  věnovaných základním pilířům nového politického řádu,  jeho 

sociálně  ekonomickými  a  politickými  principy.  Zatímco  problematika  vývoje 

autoritativního režimu v Bělorusku byla rozpracována fundamentálně a dosti podrobně, 

faktor politické bezpečnosti a cest jejího zajištění dodnes zůstává v politologické obci 

takřka zanedbáván. Deficit publikací o běloruském autoritářství koncentrujících se nejen 

na  analýzu  jednotlivých  fází  transformace  režimu,  nýbrž  také  na  aktivity  v oblasti 

politické  bezpečnosti,  zdokonalování  forem  a  metod  ochrany  jeho  dominance 

v podmínkách narůstajících vnějších hrozeb a výzev stále není překonán a tudíž výrazně 

komplikuje vědecké bádání. Logicky se zmíněné faktory staly rozhodujícím argumentem 

při výběru tématu práce.

Na  základě  uvedeného  se  autorka  snažila  prozkoumat  příčiny  vzniku  a  podstatu 

nastoleného  režimu  v  Bělorusku,  míru  jeho  sociálně  politické  stability,  eventuální 

možnost transformace stávajícího systému a její případné směry. Autorka se pokusila o 

objektivní hodnocení silných a slabých rysů veškerých opatření současného běloruského 

politického establishmentu při zajišťování politické bezpečnosti režimu, při likvidaci či 

minimalizaci dopadů veškerých hrozeb a výzev jak vnitrostátního, tak i mezinárodního 

původu.  V tomto  kontextu  si  práce  klade  za  cíl: pomocí  politologických  metod  a  

geopolitických přístupů rozebrat kategorii  politické  bezpečnosti  v rámci politického 

režimu,  nastínit  její  specifika,  zobrazit  současný  stav  politické  bezpečnosti  

běloruského  autoritativního  režimu,  prozkoumat  momentální  směřování  režimu  a  

definovat nový bifurkační bod resp. „bod zlomu“ nabízející alternativní možnosti a  

12



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

scénáře politického vývoje v zemi.  Ve využití oněch teoretických koncepcí v kontextu 

fenoménu běloruského autoritarismu spočívá relevance a novost plánované práce.  K 

dosažení výše stanovených cílů si práce klade za úkol a bude usilovat o to najít odpověď 

na následující otázky:

1) Charakter politického režimu v současném Bělorusku.

2) V čem spočívá jeho sociálně ekonomický, politický a ideově teoretický základ?

3) Specifikum  politické  praxe.  Která  klasifikační  kategorie  autoritarismu  je 

nejexplicitněji aplikovatelná na běloruský mocenský systém?

4) Obsah  pojmu  politická  bezpečnost  a  jeho  kompatibilita  s kontextem 

autoritativního vládnutí.

5) Jak se zajišťuje politická bezpečnost vládnoucí elity? Nakolik je systém oněch 

opatření stabilní a efektivní?

6) Celkové  směřování  vývoje  režimu  v nejbližší  budoucnosti.  Dá  se  odhadnout 

doba jeho trvání (životaschopnost) v Bělorusku?

7) Existují reálné alternativy politické transformace režimu, případné scénáře růstu 

kontraelity a jejího nástupu k moci?

Získání  odpovědí  na  položené  otázky  pochopitelně  záleží  na  volbě  adekvátních 

vědeckých přístupů a metod. Vzhledem ke komplikovanosti předmětu výzkumu se jako 

nejvhodnější  jeví  historický,  strukturně  institucionální,  sociálně  kulturní  (politická 

kultura), synergetický (analýza subsystémů tvořících konečnou strukturu) a geopolitický 

přístup,  pomocí  nichž  se  autorka  v práci  pokusí  vymezit  základní  etapy  formování 

politického systému v Bělorusku, analyzovat  strukturu a fungování pilířů politického 

systému  a  stanovit  hlavní  vnitropolitické  a  geopolitické  faktory  vlivu  na  politickou 

bezpečnost autoritativního režimu. 

Předkládaná  práce  se  opírá  o  širokou  škálu  pramenů6,  včetně  původních  zdrojů 

poskytujících  primární  faktografickou  základnu  (dokumenty,  ústavní  texty,  zákony, 

nařízení,  právní  úkony,  údaje  oficiálních  statistických  výzkumů,  usnesení 

mezinárodních  struktur,  projevy/rozhovory  státních  činitelů/představitelů  opozice, 

informace  domácích  a  zahraničních  médií  atd.),  analytické  články/studie/publikace 

6 Na jejich základě se autorce podařilo předběžně evaluovat jednak nejdůkladněji propracované aspekty, 
rovněž  vymezit  oblasti  postrádající  detailní  politologickou  analýzu,  zároveň  též  zjistit,  že  ústřední 
problematika  této  práce  (politická  bezpečnost  v kontextu  politického  režimu,  konkrétně  běloruského 
autoritarismu) zůstává v politologické obci zanedbávána. 
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rusko/běloruskojazyčných  a  zahraničních  badatelů  a  expertů,  materiály  tematických 

seminářů/kulatých  stolů/konferencí,  monografie  a  odbornou  literaturu  běloruských  a 

zahraničních autorů poskytujících jistý metodologický rámec, memoárovou literaturu a 

osobní autorčiny materiály. Poněvadž je ono téma vícespektrální a disponuje různými 

rozměry, jako hlavní zdroje dané práce lze označit jednak odborné analytické příspěvky 

a  monotematické  studie  jednotlivých  badatelů,  rovněž  faktické  zázemí  (legislativa 

Běloruské republiky,  projevy/výroky oficiálních představitelů běloruského politického 

establishmentu  apod.),  neboť  skrze  prozkoumání  existujících  informací  se  vyhranil 

samotný objekt tohoto výzkumu. Kromě toho velkou relevanci v této souvislosti mají 

názory a  úvahy známých běloruských politologů,  jejichž přínos  ke studiu fenoménu 

běloruské diktatury lze definovat jako signifikantní, jelikož zakotvil solidní teoretickou 

platformu pro potenciální rozvoj demokracie v zemi. Mezi nejcitovanější běloruské a 

zahraniční  (mnozí  z nichž  jsou  běloruského  původu)  experty  (pro  účely  této  práce) 

zařadíme analytické statě U. Roudy, P. Usova, V. Černova, A. Potupy, V. Bobroviče, V. 

Karbaleviče,  St.  Ekea,  T.  Kuzia,  J.  Romančuka,  P.  Šeremeta  a  dalších.  Za  věcnou 

poznámku stojí, že paralelně s evolucí běloruského autoritarismu postupně vznikala celá 

řada  fundamentálních  studií  a  odborných  článků  z dílny  západních  a  běloruských 

politologů  (přičemž  se  běžnou  praxí  stávala  spolupráce  běloruských  a  zahraničních 

analytiků): D. Marples (“Belarus: A Denationalized Nation“), M. Balmaceda, J. Clem, 

L. Tarlow (“Independent Belarus: Determinants, Regional Dynamics & Implications for 

the West”), E. Korosteleva, C. Lawson, R. Marsh (“Contemporary Belarus“), St. White, 

E.  Korosteleva,  J.  Lowenhardt  (“Postcommunist  Belarus“),  G.  Drakochrust,  J. 

Drakochrust,  D. Furman („Transformacija  partijnoj  sistemy Belarusi“),  J.  Romančuk 

(„V poiskach ekonomickogo čuda. Uroki dlja Belarusi“), O. Manajev („Nězavisimyje 

issljedovanija v nězavisimoj Belarusi: v borbě za realnost“), O. Panfilov, I. Maksalov 

(„Vlasť i pressa v Bělarusi“) atd. Z českých autorů je nutno uvést studie J. Holzera, S. 

Balíka  („Postkomunistické  nedemokratické  režimy“),  B.  Dančáka,  P.  Fialy 

(„Národnostní politika v postkomunistických zemích“), M. Kubáta („Politické a ústavní 

systémy zemí středovýchodní Evropy“). Jako klíčová výchozí teoretická opora tohoto 

badání mj. posloužily „klasické“ politologické práce J. Linze, A. Stepana (“Problems of 

Democratic  Transition  and  Consolidation”),  H.  Chehabiho,  J.  Linze  (“Sultanistic 

Regimes”), S. Huntingtona (“The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 

Century”), Ch. Andraina (“Foundations of Comparative Politics”), G. Sørensena („Stát 

a  mezinárodní  vztahy“),  českých  badatelů  M.  Kubáta,  S.  Balíka  („Teorie  a  praxe 

14



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

totalitních  a  autoritativních  režimů“),  V.  Hlouška,  L.  Kopečka  („Demokracie“),  V. 

Dvořákové,  J.  Kunce  („O  přechodech  k  demokracii“).  Jak  již  bylo  zmíněno, 

problematika  kategorie  politické  bezpečnosti  se  v odborné  literatuře  analyzovala  a 

vykládala především v širší dimenzi v rámci obecného pojetí (národní) bezpečnosti, již 

se věnují  studie B. Buzana,  O. Wævera,  J.  de Wilde („Bezpečnost:  nový rámec pro 

analýzu“),  Š.  Waisové  („Současné  otázky  mezinárodní  bezpečnosti“),  A.  Collinse 

(“Contemporary  Security  Studies”),  zatímco  lze  zaregistrovat  určitý  deficit  prací 

soustřeďujících se na bezpečnost v politickém sektoru jakožto na zvláštní  podsystém 

národní bezpečnosti bezprostředně v kontextu politického režimu. Pozoruhodné je, že 

jednotliví  badatelé  akcentují  ty  či  ony  oblasti,  upozorňují  na  konkrétní  specifika, 

usilujíce o metodologické „pokrytí“ dosud opomíjených aspektů. Tudíž každá analýza 

přináší do oboru vlastní novum, jeví se jako svým způsobem unikátní a relevantní. 

Vzhledem k aktuálnímu trendu oživování vztahů dle linie EU-Bělorusko, jehož vrchol a 

aktivizace  je  zároveň  součástí  agendy  předsednictví  České  republiky  v EU,  na 

aktuálnosti  nabírají  otázky  vztahující  se  k politickým  procesům  probíhajícím 

v Bělorusku,  včetně  problematiky  politické  bezpečnosti  nastoleného  režimu,  jeho 

politické  perspektivy  a  případných  scénářů  transformace.  Uzavřeme  tuto  pasáž 

konstatováním,  že  ono  téma  disponuje  nejen  teoretickým,  nýbrž  též  definitivním 

praktickým  rozměrem,  nezbytným  pro  konstruování  efektivních  vztahů  mezi  všemi 

zúčastněnými politickými aktéry.  

1. Autoritativní režim v Bělorusku: geneze a specifika

1.1.Způsob přechodu a politická konstelace v Bělorusku v letech 1989-

1994

Vlna  radikálních  ekonomických,  politických  a  sociálních  transformací  (zapsaná  do 

historie jako perestrojka) zahájená v polovině 80-ch let z iniciativy vedení KSSS v čele 

s M. Gorbačovem nebyla běloruskými komunisty uvítána, ovšem se v kontextu obecné 

perestrojkové  atmosféry  v  Bělorusku  též  odstartovalo  postupné  uvolnění  panujících 

politických a ekonomických poměrů.  Představitelé místní  inteligence ony inovace na 

rozdíl  od  nomenklatury  vnímali  s obrovským  nadšením,  což  nejvíce  „zasáhlo“ 

administrativní centra a především Minsk. „Probuzení občanské aktivity se projevilo ve 
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zdánlivě  „nevinných“  formách  v podobě  různých  neformálních  organizací  a  hnutí 

zaměřených  na  citlivé  ekologické  a  kulturní  otázky a  aspekty  společenského  života 

(nejpopulárnější „vlnou“ na celosvazové úrovni se v té době stala iniciativa pro ochranu 

historických  památníků).“7 O  částečné  „tání“  občanského  sektoru,  inspirované 

Gorbačovovou perestrojkou, se v tehdejší BSSR nejpatrněji  zasloužily klub „Talaka“ 

(což  v překladu  z běloruštiny  znamená  „společné  dílo“),  sdružení  mladých  literátů 

„Tutejšyja“  (či  „místní“),  grodenský  klub  „Pachodňa“8 („pochodeň“)  a  další.  Již 

zmiňovaná „Talaka“ spolu s celou řadou analogických seskupení sloužila jako jakýsi 

mobilizační  nástroj  k upoutání  pozornosti  veřejnosti  k jednotlivým  sociálním 

problémům, totiž fungovala jako monotematické nepolitické sdružení (akce namířené 

proti  výstavbě  stanice  metra  v bezprostřední  blízkosti  hlavní  minské  pravoslavné 

katedrály  apod.).  Následovaly  demonstrace  věnované  tragickým stránkám běloruské 

sovětské  historie  („dne  2.  prosince  roku  1987  se  uskutečnila  první  masová  akce 

uspořádaná na památku běloruských kulturních pracovníků – obětí stalinského teroru“9). 

Členská  základna  oněch  organizací  se  rekrutovala  především  z řad  mladší  generace 

umělecké  inteligence  reprezentující  mj.  nomenklaturní  elity,  přičemž  jejich 

myšlenkovým a akumulačním „centrem“ byli především významní běloruští publicisté a 

spisovatelé, jejichž vrcholem aktivizace byl známý Dopis dvacetiosmi10 polemizující s 

dekadencí a zanedbáváním svébytné běloruské kultury.  Většina z nich se angažovala 

v intelektuálních vydáních jako „LiM“ („Litěratura i Mastaztva“) a „Něman“.

Roli  dominantní  ideologie  antikomunistických  hnutí  v  Bělorusku  převzal  „národní 

demokratismus, tedy syntéza národního odporu proti centru (Moskvě) a demokratického 

protestu proti komunistickému totalitarismu“11. V daném kontextu se nesmí podceňovat 

skutečnost,  že  „Bělorusko  v množině  sovětských  republik  představovalo  snad 

nejrigidnější  komunistický  model“12,  reformy perestrojky  nebyly  veřejností  vnímány 
7 DRAKOHRUST G.; DRAKOHRUST J.; FURMAN V. Transformacija partijnoj sistemy Bělarusi.  In 
Bělorussija i Rossija: obščestva i hosudarstva. Moskva: Prava čelověka, 1998. Dostupné také z WWW: < 
http://www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-26.html>  [cit.  2009-04-12].  Dále  citováno  jako 
Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).    
8 Daná práce se mj. opírá o faktografické údaje studie Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998), jež se 
věnuje zkoumanému období dosti podrobně a poskytuje badateli výklad zásadních událostí.
9 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
10 HLAVÁČEK P.; HOLZER J. Lukašenkovo Bělorusko. Případová studie nedemokratického režimu.  
Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně. 
2005,  roč.  VII,  č.  4,  s.  409-427.  ISSN  1212-7817,  s.  411.  Dostupný  také  z WWW: 
<http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=249> [cit.  2009-04-12].  Dále citováno jako  Hlaváček,  Holzer 
(2005).
11 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
12 Hlaváček, Holzer (2005), s. 411.
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s absolutním  optimismem,  naopak  panovala  atmosféra  nedůvěry  a  obezřetnosti.  Na 

základě  oněch  faktorů  podporovaných  též  extrémní  rusifikací  čelil  nacionalismus 

signifikantním výzvám a překážkám, navíc v atypických běloruských podmínkách, kde 

„nemalé  procento  běloruského  obyvatelstva  tvořili  vojáci  sovětské  armády  různých 

národností,  rozmístění  na  běloruském  území…vedení  komunistické  strany…bylo 

prakticky celé  složeno z etnických ne-Bělorusů, tudíž nemělo s národními kulturními 

tradicemi  téměř  žádná  pouta“13.  Značná  část  inteligence  vykazovala  rysy  krajní 

„denacionalizace“14,  tedy  demokraticky  a  reformně  smýšlející  intelektuálové  se 

neztotožňovali s konkrétní národní identitou, jelikož jejich prioritou nebyla vyhraněnost 

běloruské  entity  a  definitivní  vymezení  se  vůči  sousedům  v rámci  SSSR,  čímž 

neodpovídali kritériím startovacích platforem nacionalistických hnutí.  

Obrovskou  resonanci  ve  zcela  stabilní  běloruské  sovětské  společnosti  způsobila 

publikace Pazňaka i J. Šmygalěva „Kuropaty: doroga smjerti“15, jež zařadila do agendy 

nejtragičtější  temné  stránky  sovětské  minulosti  odhalením  hromadných  hrobů  obětí 

stalinských represí (masových poprav NKVD z konce 30. – počátku 40. let XX. století) 

v Kuropatech roku 1988, což se ve mnoha zdrojích uvádí jako symbol a náznak určitého 

politického  uvolnění.    Na  této  vlně  emocí  a  informačního  „hladu“  se  téhož  roku 

ustavila  Běloruská  lidová  fronta  (BNF16)  –  Adradženně  („obrození“),  mezi  jejíž 

prominentní představitele patřili Zianon Pazňak, Vasiľ Bykov, Oleg Trusov (současný 

předseda Společnosti běloruského jazyka [TBM]) a celá plejáda běloruských patrioticky 

zaměřených intelektuálů. Činnost BNF se v její rané vývojové etapě zaměřovala hlavně 

na uspořádání  mítinků  a  demonstrací  ryze  antikomunistického zaměření,  přičemž se 

jako pozoruhodná jeví unikátnost BNF v onom období, jelikož se vyprofilovala  jako 

první  politická  organizace  těšící  se  podpoře  značné  části  společnosti.  Do povědomí 

běloruských  občanů  se  BNF  za  perestrojku  „Adradženně“  („za  perestrojku“  bylo 

13 JANDJUK,  Vladimír.  Bělorusko.  In  KUBÁT,  M.  (ed.).  Politické  a  ústavní  systémy  zemí  
středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 434 s. ISBN 80-86432-92-0, s. 36. Dále citováno 
jako Jandjuk Vl. (2004).
14 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
15 PAZŇAK, Z.;  ŠMYGALĚV,  J.;  KRYVALCEVIČ, M. aj.  Kurapaty.  Minsk:  NVK „Technalogija“, 
1994.  180  s.  ISBN  5-85700-149-8.  Dostupný  také  z WWW: 
<http://www.zianonpazniak.de/publications/creation/kurapaty.htm> [citováno 2009-04-12]. 
16 Politická strana BNF vznikla roku 1993 na základě občansko-politického hnutí BNF [dle stanov BNF] 
za perestrojku-A (Běloruská  lidová  fronta  za  perestrojku  – Adradženně,  jehož  činnost  byla  zahájena 
v letech 1988-1989 [roku 1989 se konal její zakládající sjezd ve Vilniusu]; tudíž se před rokem 1993 
mluví o hnutí BNF). Mezi hlavní priority patřily především suverenita země, demokratizace politického 
systému  a  kulturní  a  jazykové  obrození  Běloruska.  Roku  2000  byla  registrována  KChP-BNF 
(Konzervativně-křesťanská strana-BNF), která se odštěpila od původní BNF.  
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následně z názvu subjektu vypuštěno) zapsala především mítinkem 30. října roku 1988 

v Kuropatech,  jenž byl  však přerušen zásahem policejních složek,  což do jisté  míry 

nahrávalo  aktivizaci  hnutí  a  zapříčinilo  zpětná  opatření  ze  strany  komunistické 

nomenklatury,  jejíž reakce na činnost a ambice nového „hráče“ byla dosti agresivní, 

obzvlášť v podmínkách absence „pro-běloruských“ motivů a trendů uvnitř státostrany. 

Připomeňme, že dne 19. října 1988 v rámci setkání představitelů běloruské inteligence v 

minském Domě  kina  byl  založen  historicko-obrozenecký  spolek  paměti  obětí 

stalinských  represí  „Martirolog  Běloruska“  (mezi  zakládající  subjekty  zmiňme  Svaz 

spisovatelů,  Svaz  kinematografistů,  Svaz  umělců  a  redakční  radu  časopisu  „LiM“), 

zároveň  s tím  zřízen  organizační  výbor  Běloruské  národní  fronty  (za  perestrojku) 

„Adradženně“.  „Na  rozdíl  od  sousedních  zemí  bývalého  SSSR  v Bělorusku  nikdy 

nevznikla  žádná  nacionálně  orientovaná  platforma  v komunistické  straně“,17 ovšem 

nelze opominout řadu výrazných osobností, tzv. národních komunistů z let 1988-1989, 

nomenklaturních  činitelů  a  představitelů  „oficiální“  inteligence  (osob  zastávajících 

státní funkce), již posléze podporovali frontu (hlavně v jazykové otázce): uveďme např. 

G. Buravkina, N. Gileviče, P. Kravčenka, I. Naumčika, A. Věrtinského, J. Chodyka, M. 

Tkačeva.  Zakládající  sjezd  BNF,  jehož  se  zúčastnilo  téměř  400  delegátů,  proběhl 

(vzhledem k zákazu uspořádání sjezdu v Minsku ze strany Prezidia Nejvyššího sovětu 

BSSR)18 ve  Vilniusu  (ve  dnech  24.-25.  června  1989).  „Na  něm  přijatý  program 

deklaroval mj. obrození jazyka a národa, demokratické a humanistické hodnoty, práva 

národnostních menšin  či  respekt  k ústavě SSSR, ovšem s komentářem o nezávislosti 

Běloruska“19. Předsedou BNF byl zvolen Z. Pazňak – relativně nová tvář na běloruské 

politické  scéně,  jež  se  „nezaškatulkovala“  do  určitých  nomenklaturních  kruhů  před 

zahájením  činnosti  subjektu.  Bezprostředně  po  vzniku  Fronty  veškeré  neformální 

skupiny intelektuálů (v podobě již delší dobu působících klubů a sdružení) a organizace 

postupně  ztrácejí  na  relevanci,  jelikož  nemohou  soutěžit  s podobným  „obrem“ 

vzhledem ke své apolitičnosti a primární absenci ambice transformovat se do konkrétní 

programově zaměřené politické organizace, navíc se jejich prioritní  (programový) cíl 

spolu  se  vznikem  skutečně  politické  organizace  naplnil.  Ony  „plody“  rané  fáze 

perestrojky se zčásti inkorporovaly do BNF, některé z nich však zanikly.  „Běloruské 

17 Jandjuk Vl. (2004), s. 37.
18Podrobněji  o  politických  aktérech  perestrojky  viz:  ZAPRUDNIK,  JAN.  Political  Players.  In 
ZAPRUDNIK, JAN. Belarus: At a Crossroads in History. Boulder: Westview Press, 1993, s. 145-178. 
ISBN 0-8133-1339-2 [Dále citováno jako  Zaprudnik J. (1993)];  ZAPRUDNIK,  JAN. Confrontation 
Between the National Intelligentsia and the Communists, tamtéž, s. 121-143. 
19 Hlaváček, Holzer (2005), s. 413.
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politické dění v letech 1989-1992 se zdá být historií triumfů BNF“20, jíž se skutečně 

podařilo  dosáhnout  solidní  většinu  deklarovaných  cílů:  suverénní  Bělorusko (i  když 

získání  nezávislosti  a  další  od  ní  odvozené  „triumfy“  byly  výsledkem  a  efektem 

především  komplexu  exogenních  faktorů),  zákaz  komunistické  strany  (r.  1991), 

běloruština jako jediný oficiální jazyk (nastartování programu bělorusizace21), vzkříšení 

„historických symbolů“ bílo-červeno-bílé vlajky a státního znaku „Pahonja“, jež se již u 

veřejnosti  asociovaly  s  „firemní  značkou“  BNF.   Krom  toho  největší  rozkvet  své 

činnosti zažila BNF v letech 1991-1992, kdy do její řad vstoupilo přes 40 tisíc lidí. 

V posledních volbách do Nejvyššího sovětu BSSR („kvaziparlamentního orgánu, jenž 

měl v SSSR čistě formální význam“22) v březnu roku 1990 37 kandidátů opozice („tj. 

z tehdy  ještě  nelegální  BNF“23)  obdrželo  poslanecký  mandát  bez  ohledu  na 

„diskreditační kampaň a tlak ze strany moci a KGB“24. Patrné je, že se jednalo o první 

volby, jichž se zúčastnili kandidáti reprezentující nekomunistické subjekty. Ostatně 12. 

Nejvyšší  sovět BSSR (dle  článku č.  98 Ústavy r.  1978 [revidované v letech  1979 a 

1989])  měl  být  složen  z 360  poslanců,  přičemž  310  poslanců  se  mělo  volit  dle 

většinového  principu  (v  jednomandátových  volebních  obvodech)  a  zbylých  50  – 

společenskými organizacemi25. Ovšem do 12. NS bylo roku 1990 zvoleno pouze 345 

poslanců  (převážně  komunistů  [160  zástupců]),  neboť  se  ve  13  volebních  okrscích 

nepodařilo dosáhnout vyžadované hranice volební účasti. Nehledě na to, že frontovci 

neměli v parlamentu nadpoloviční většinu (frakce BNF [složená z 27 poslanců] se jevila 

jako  méně  významná  ve  srovnání  s mnohem  početnějším  poslaneckým  klubem 

„Bělarus“,  jenž  sčítal  147  poslanců),  jejich  rétorika  přitahovala  řadu  loajálních 

poslanců,  a  proto  se  stali  jakýmsi  emblémem  politické  atmosféry  ve  zkoumaném 

historickém  okamžiku  (Demokratický  klub  [pod  vedením L.  Borščevského]  zřízený 

v NS podle návrhu poslanců za BNF26 zapojoval velký počet [přibližně 100] loajálních 

20 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
21 „Termín má označovat národně-obrozenecký proces s důrazem na rozvoj běloruského jazyka“. Zdroj: 
Hlaváček, Holzer (2005), s. 413.
22 Jandjuk Vl. (2004), s. 37.
23 Jandjuk Vl. (2004), s. 37.
24 Jandjuk Vl. (2004), s. 37.
25Běloruskou republikovou organizací válečných veteránů a veteránů práce (29 poslanců); Běloruským 
sdružením  hluchých;  Běloruským  sdružením  slepých  a  Běloruským  sdružením  invalidů  (7  poslanců 
voleno každým ze sdružení).   
26 Část Demokratického klubu byla tvořena samotnou frakcí BNF, jež se „formálně ustavila jen na konci 
prvního  zasedání  NS  v 16.  Července  1990.“  Zdroj:  Zaprudnik  J. (1993),  s.  151.  Ostatně  hlavními 
deklarovanými  cíli  výše  zmíněného  klubu  byly  suverenita  Běloruska  a  demokratizace  politického 
systému. 
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poslanců  napříč  stranami).  Stojí  za  to  zdůraznit,  že  se  v průběhu fungování  12.  NS 

poslanci pravidelně deklarovali zřízení nových poslaneckých klubů, frakcí a uskupení 

(mezi něž uveďme např. „Demokratické reformy“, „Adradženně“, „Občanský souhlas“, 

„Nová jména – nová politika“ aj.), ale žádné z nich nedisponovalo ani prostou většinou 

v parlamentu,  totiž  se  nedá  pokládat  za  mimořádně  relevantní.  Fiasko moskevského 

„srpnového puče“ (podporovaného i domácími nomenklaturními činiteli) odstartovalo 

celý „řetěz“ změn v Bělorusku: střídání předsedy Nejvyššího sovětu ne bez aktivního 

podílu Fronty (funkci N. Děmentěje [z důvodů jeho podpory pučistům] se ujal tehdejší 

prorektor  Běloruské  státní  univerzity  St.  Šuškievič),  omezení  činnosti  komunistické 

strany a přijetí Deklarace o státní suverenitě Běloruska (de facto se jedná o dokument 

původně rozpracovaný a odsouhlasený stranickým orgánem BNF). Dne 8. prosince roku 

1991  podepsal  Šuškievič  jménem  Běloruska  Bělověžskou  dohodu  –  finální  akord 

existence SSSR, což znamenalo vznik plně nezávislého běloruského státu. Upozorněme 

ovšem  na  skutečnost,  že  se  jako  „určující  faktory  celé  tranzitivní  a  posttranzitivní 

běloruské  politiky…“27 ukázaly  „zjevně  nedokončený  proces  budování  běloruského 

národa, jeho identity a státnosti“28. Dostatečně ilustrativně to lze ukázat na skutečnosti, 

že se nekonala žádná citelná revoluce kádrů či alternace elit: „přechod v běloruských 

podmínkách v intencích politologické terminologie byl představován změnou v podstatě 

pouze  vnějšího  institucionálního  designu  komunistického  režimu“29,  komunismus 

během přechodu k novému režimu „nebyl kriminalizován“30. Vzhledem k nedostatečné 

zkušenosti s fungováním demokracie v praxi, institucionální a procedurální platformy 

nového  režimu  se  stavěly  na  fundamentu  předchozího  systému,  tudíž  „se  tyto 

charakteristiky vyprofilovaly buď v pokřivených kvazipodobách, nebo se rovnou jedná 

o defektní sociopolitické jevy“31. Za oněch okolností se další aspirací představitelů BNF 

stal návrh na vypsání předčasných parlamentních voleb (jaro 1992), což však nepodpořil 

nový  předseda  sovětu  Šuškievič.  Analogickým  způsobem  skončila  další  Siniciativa 

Fronty týkající se uspořádání celostátního referenda (předseda Šuškievič32 referendum 
27 HOLZER J.; BALÍK ST. Postkomunistické nedemokratické režimy: studie k proměnám politické teorie  
v posttranzitivním čase.  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 223 s. ISBN 
978-80-7325-128-4, s. 93. Dále citováno jako Holzer, Balík (2007).
28 Holzer, Balík (2007), str. 93.
29 Hlaváček, Holzer (2005), s. 414.
30 BELARUS MONITOR. Itogi konstitutsionnogo-političeskogo krizisa v Bělarusi: uroki i posledstvija 
[Zvláštní  vydání  materiálů  kulatého  stolu  ze  dne  17.12.1996].  Minsk:  National  Centre  for  Strategic 
Research “East-West”, 1997.   
31 Holzer, Balík (2007), s. 93.
32 Toto  vyústilo  v následný rozchod s BNF;  obvinění  z korupce  ze strany  poslance  A.  Lukašenka (v 
podobě hřebíků nutných pro výstavbu Šuškievičova letohrádku) a skandál vypuklý okolo vydání Litvě 
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nevypsal,  což učinil  zřejmě v rozporu se zákonem, neboť na podporu celonárodního 

hlasování byl shromážděn nutný počet podpisů).

1.1.1. Ad  běloruský  nacionalismus  anebo  fenomén  „Běloruska  bez 

Bělorusů“33                      

Analýza  specifických  rysů  politického  dění  a  vlny  národního  „obrození“  v již 

suverénním  Bělorusku  bude  nedokonalá  bez  hlubšího  prozkoumání  ideologických 

základů Běloruské lidové fronty. Absolutním cílem a dlouhodobým imperativem tohoto 

národně orientovaného subjektu zůstávalo nezávislé  Bělorusko dle vzoru evropských 

demokracií a postupné začlenění do patřičných struktur a organizací. „Tragický osud a 

vnitřní ideologické kontradikce BNF“34 lze interpretovat tím, že inspirace pobaltskými 

nacionalistickými subjekty a hnutími neměla žádnou reálnou „duchovní“ a materiální 

základnu v mateřském prostředí, totiž Fronta se vyprofilovala v kvalitativně odlišném 

ideologickém, politickém, kulturním prostoru. Onen proces je determinován ne zcela 

adekvátním  a  nedostatečně  promyšleným  exportem  cizího  (zdánlivě  univerzálního) 

modelu nacionalismu bez apriori existujících příznivých podmínek. V případě BNF se 

systematicky  negovaly  interní  charakteristiky  národní  sebeidentifikace  a  mentality 

obyvatel Běloruska. St. Eke a T. Kuzio35 vycházejí z předpokladu, že se nerozvinutá 

národní  identita  (resp.  identifikační  vakuum)  promítla  do  neúspěchu  demokratizace 

země. Faktem nepochybně zůstává, že se Bělorusové výrazně liší od svých pobaltských 

sousedů svým slabě konsolidovaným národním povědomím a minimálním vymezením 

se vůči Rusům (S. Huntington onen jev hodnotí tak, že se nově vzniklá republika dá 

charakterizovat jako „část Ruska ve všem kromě jména“36 a U. Rouda např. tvrdí, že 

„suverénní  Bělorusko  se  stalo  úlomkem  sovětského  impéria  přetrvávajícím  v jakési 

dvou komunistických  činitelů, členů Litevské komunistické strany,  již se skrývali  v Bělorusku,  (zcela 
v rozporu  s běloruskou  legislativou)  jen  zkomplikovaly  situaci  kolem  předsedy  NS.  Šuškievič  byl 
koneckonců z funkce roku 1994 odvolán (jeho následovníkem se stal Mjačeslav Grib).
33 Daný  výraz  byl  zapůjčen  z článku  B.  Dančáka  „Bělorusko  -  obraz  postkoloniální  země“: 
DANČÁK, Břetislav. Bělorusko  - obraz postkoloniální země.  Středoevropské politické studie / Central  
European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity. 1999, 
ročník  1999,  č. 1,  s. 49-55.  ISSN  1213-2691.  Dostupný  také  z WWW: 
<http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=147>[cit. 2009-04-13]. Dále citováno jako Dančák B. (1999).
34 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
35 EKE ST. M.; KUZIO T. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian 
Populism in Belarus. Europe-Asia Studies. 2000, Vol. 52, No. 3, s. 523-547. ISSN 0966-8136. Dále 
citováno jako Eke, Kuzio (2000).  
36 HUNTINGTON, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: 
Simon & Schuster, 1998. 368 s. ISBN 0684844419, s. 159. 
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transformované podobě“37). Zde je namístě zdůraznit, že identifikace resp. specifikování 

Bělorusů jako celistvého národa je skutečně velice komplikovaným úkolem, poněvadž 

ona entita představuje prolínání vlivů jednotlivých kultur, což je dáno jednak historicky, 

rovněž územně. Takto východní oblasti země vykazují výraznější proruskou orientaci38, 

zatímco  pro  Polesí  (běl.  Palessje),  tzn.  jižní  oblasti  republiky,  je  historicky 

charakteristická kulturní blízkost Ukrajině a západní regiony jsou tradičně pod polským 

vlivem. Lze to tedy shrnout následujícím způsobem: nejobjektivněji je možné běloruský 

národ vymezit  jako složitou kombinaci oněch kulturně-historických tendencí a vlivů, 

totiž  musíme  uznat  jako  platné  a  oprávněné  názory  některých  badatelů  definujících 

běloruskou entitu vyloženě jako zeměpisný pojem, neboť místní  obyvatelstvo nesdílí 

výrazné  společné  národní  cítění.  Tady ovšem upozorněme na  klíčový moment,  jenž 

bývá většinou badatelů (a obyčejnými pozorovateli)  často zanedbáván: výše popsaný 

fenomén nedostatku nebo absence národního vědomí Bělorusů se vztahuje především 

k období  před vznikem nezávislé  Běloruské republiky (po rozpadu SSSR),  což bylo 

zapříčiněno  mnoha  faktory  (krátká  epizodická  zkušenost  státní  suverenity  [BNR]; 

dlouhodobá  existence  běloruských  území  výhradně  jako  součástí  vícenárodnostních 

státních útvarů a dosti  úspěšná sovětizace,  ve výsledku čehož se Bělorusové vnímali 

jako součást velkého celku nečinícího rozdíly dle národnostního kritéria39). Významný 

zlom nastává právě s rozpadem Sovětského svazu, kdy se Bělorusku poprvé uvolnila 

cesta  k seberealizaci  jako národa.  Důležité  je  v této  souvislosti  poukázat  na fakt,  že 

dnešní Bělorusko lze pokládat za jistý vrchol národní ideje dané entity, jež se konečně 

naplnila  se  vznikem  suverénní  republiky.   Mezitím  za  strategickou  chybu  a 

ideologickou  nevyváženost  národně  orientovaných  hnutí  v běloruském 

postkomunistickém kontextu  se  pokládá  aplikace  všeobecných  přístupů resp.  kritérií 

objektivně  neodpovídajících  danému  národu.  Klíčovým  ideologickým  rozporem 

běloruského nacionalismu se stala nerovnováha a výrazná kontradikce mezi primární 

“sakralizací“  svébytnosti  běloruského  národa  a  následnými  kroky  namířenými  na 

aplikaci oněch „pseudouniverzálních modelů“ na domácí „publikum“, což individualitu 

37 ROUDA,  Uladzimer. Specifika  i  evolucija  političeskogo  režima  Respubliki  Bělarus.  Acta  Slavica 
Iaponica. 2004 issue 21, s. 144-180. ISSN  0288-3503, s. 174. Dále citováno jako Rouda U. (2004). 
38 Čímž lze mj. vysvětlit  skutečnost, že právě v tomto regionu prezidentský kandidát A. Lukašenko r. 
1994 obdržel největší počet voličských hlasů ve volbách první hlavy státu suverénního Běloruska. 
39 Poznamenejme, že i v rámci SSSR Běloruská SSR zaujímala jakési „privilegované“ postavení, měla 
vlastního  zástupce  v OSN,  ministra  zahraničních  věcí.  Blahobyt  sovětské  doby je  u  mnoha obyvatel 
spojován hlavně s osobou Petra Mašerava, jenž zastával konzistentní národní pozice (což se ovšem nedá 
říci  o  jazykové  problematice,  jelikož  po  jeho  nástupu  do  čela  komunistické  strany  BSSR  došlo  k 
výraznému zintenzivnění rusifikace).  
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a  alternativní  cestu  národotvorby  Bělorusů  (originální  pojem  “nation  building“) 

eliminuje  a  přiřazuje  je  k regionálnímu „průměru“.  Nelze opominout,  že  Bělorusové 

jsou  terminologií  D.  Marplese40 „denacionalizovaným  národem“  (což  situaci  pro 

nacionalisty ve mnoha ohledech komplikuje), neboť „nacionalismus a anti-ruské nálady 

neposkytly novou ideologii  resp. jednotící  ideu schopnou naplnit  vakuum vzniklé po 

rozpadu  SSSR,  jak  tomu  bylo  v případě  západní  části  (pozn.  autorky) Ukrajiny, 

Pobaltských zemí a mnoha států SVE.“41 Dodnes mezi odborníky přetrvávají vášnivé 

diskuze ohledně objektivity a vhodnosti politizace historického odkazu Bělorusů, neboť 

mizivá  zkušenost  z období  nezávislosti  a  naopak  dlouhá  tradice  soužití  v rámci 

multikulturních  státních  celků  se  všemi  z toho  plynoucími  důsledky  se  v praxi 

neosvědčila  jako  solidní  fundament  pro  obrození  národních  tradic.  Navíc  „nucená 

rusifikace a sovětizace zanechala ve společnosti tristní následky“42, tudíž „stojí koncept 

běloruské  nezávislosti  na  velmi  nepevných  společenských  základech“43.  Je  důležité 

podotknout, že ony procesy se pevně zakotvily a inkorporovaly do norem fungování 

společnosti  a  též  přispěly  k  „dokreslení“  identity  tohoto  národa.  Na  základě  již 

zmíněných argumentů se nabízí logické tvrzení, že právě díky „krátce prožitému období 

nezávislosti v letech 1991-4 se Lukašenkovi bezbolestně podařilo zrušit zákon z roku 

1991 prohlašující běloruský jazyk jediným oficiálním jazykem v zemi, zahájit jednání 

ohledně unie s Ruskem a znovu vrátit  symboly sovětské éry“44.  Tak např. U. Rouda 

zastává  názor,  že  „nevyřešená  otázka  identifikace  značně  usnadnila  marginálním 

politikům  cestu  k moci  v Bělorusku  v polovině  90.  let.“45 Další  paradox  běloruské 

nacionalistické vlny spočívá v její neflexibilitě a neschopnosti „vcítit  se“ do nálad a 

preferencí  společnosti,  jež  nebyla  připravená  k radikálním  transformacím  vlastního 

světonázoru. Podobná opatrnost a „neutralita“ v tak podstatných záležitostech je lídry 

BNF  indikována  a  vnímána  jako  flegmatická,  signalizující  systémovou  „vadu“ 

běloruského národa, jež se musí co nejrychleji vykořenit. Kromě toho, v podmínkách 
40 Pro  detailní  nárys politické  konstelace  post-sovětské  periody  viz MARPLES,  David.  History  and 
Politics  in  post-Soviet  Belarus.  In  KOROSTELEVA,  E.A.;  LAWSON,  C.W.;  MARSH,  R.J.  (eds.). 
Contemporary Belarus: Between democracy and dictatorship.  London: Routledge Curzon, 2003. 201 s. 
ISBN 0-7007-1613-0, s. 21-35.
41 MARPLES, David. Belarus: A Denationalized Nation. Canada: Harwood Academic Publishers, 1999. 
139 s. ISBN 9057023431. Dále citováno jako Marples D. (1999).
42 Dančák B. (1999), s. 3.
43 DAVIES, Norman. Europe: A History. Oxford University Press, 1996. 1365 s. ISBN 0198201710. In 
Dančák B. (1999), s. 3.  
44 KOROSTELEVA,  E.A.;  LAWSON,  C.W.;  MARSH,  R.J.  (eds.). Contemporary  Belarus:  Between 
democracy and dictatorship. London: Routledge Curzon, 2003. 201 s. ISBN 0-7007-1613-0, s. 10. Dále 
citováno jako Korosteleva, Lawson, Marsh (2003). 
45 Rouda U. (2004), s. 150. 
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nedostatečně aktivní  historické paměti  a postrádání tradiční  legitimity se BNF ocitla 

ve slepé  uličce,  přičemž  okolnosti  nutily  k intenzivní  „  ‚kompenzační‘  mytologizaci 

jednak  minulosti  běloruského  národa,  rovněž  současnosti“46:  uměle  konstruované  a 

politizované argumenty měly ryze disharmonický efekt (viz rusofobní rétorika strany, 

již  společnost  vnímala  s averzí  a  zaujatostí,  jelikož  dělící  čára  mezi  oběma  národy 

nebyla pro Bělorusy snadno identifikovatelná). Bělorusové nepřijali vlastní nečekanou 

suverenitu jakožto dar resp. odměnu za permanentní národně-osvobozenecký boj, který 

by vyžádal množství obětí, neboť domáhání se nezávislosti již dlouhodobě nebylo jejich 

zvykem (Bělorusové, známí svou „pověstnou“ tolerancí,  se poslušně smířili  se svým 

historickým osudem, jenž oné suverenitě nepřál  dlouhá desetiletí  [když jako výchozí 

bod stanovíme nezávislou BNR z let 1918-1919]).   

Na  základě  analýzy  T.  Kuzia  a  M.  Nordberga47 Bělorusko  v  rámci post-sovětského 

prostoru  postrádá  šest  fundamentálních  faktorů  nezbytných  pro  úspěšné  a  efektivní 

formování  „životaschopné“  národní  identity,  mezi  něž  patří  tradice  národního 

komunismu,  určitá  historická  (mytologická)  báze,  regionálně  zakotvené  národní 

vědomí, významné klíčové sídlo symbolizující kulturní a historický odkaz (Bělorusko 

své civilizační centrum ztratilo ve prospěch Litvy), široké použití titulárního jazyka a 

vlivná Běloruská uniatská  a autokefální  pravoslavná  církev.  Totiž  země „zdědila  po 

bývalém SSSR slabou národní identitu  a stala se tak nejrusifikovanější  z ne-ruských 

republik“48.  Uveďme  též  signifikantní  roli  pravoslavné  církve  v kontextu  moderního 

Běloruska, eliminující a komplikující vyhranění svébytné specifické identity. Běloruská 

pravoslavná církev jakožto integrální součást Ruské pravoslavné církve podporuje na 

základě oné propojenosti a vzájemnosti dobrou vůli moskevských duchovních tradičně 

postupujících  v souladu  s politickými  prioritami  Kremlu.  Patrné  je,  že  dominantním 

cílem ruské zahraniční politiky se v onom historickém kontextu ukazuje být symbolický 

apel  k  bývalému  imperiálnímu  rozsahu  moci  současné  Ruské  federace  ve  formě 

konkrétních kroků a úsilí „zrekonstruovat“ vlastní „impérium“.

 Kromě  toho  se  v části  politologické  obce  věnující  se  této  problematice  objevila 

hypotéza  založená  na  předpokladu,  že  právě  deprimující  ztráta  Vilniusu  měla 

46 Drakohrust, Drakohrust, Furman (1998).
47 KUZIO T.; NORDBERGER M. Nation and State Building, Historical Legacies and National Identities 
in Belarus  and Ukraine:  A Comparative Analysis.  Canadian Review of  Studies in Nationalism.  1999, 
XXVI, 2, s. 69-90. ISSN 0317-7904. 
48 MARPLES, David. Belarus. From Soviet Rule to Nuclear Catastrophe. London: Macmillan, 1996. 179 
s. ISBN 0312161816, s. 37. 
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nejdestruktivnější  účinky  na  „dlouhodobou  evoluci  běloruské  národní  identity  a  na 

samotnou  možnost  prosazovat  historické  mýty  v současné  situaci“49.  Nadstandardní 

relevance Vilniusu v kontextu kulturně axiologického paradigmatu běloruského národa 

je  nepopiratelná,  neboť  toto  město  je  nadále  vnímáno  jako  integrální  součást 

historického  a  obecně  civilizačního  dědictví  dané  entity,  je  explicitně  spojováno 

s klíčovými  milníky  vývoje  běloruského  území.  Proto  je  zcela  logické,  že  současné 

litevské hlavní město je „duchovním domovem mnoha běloruských nacionalistů“50.

Ve své analýze zaměřené na chování elit a potenciální scénáře transformace politického 

systému (regime change) Vl. Geľman51 na základě několika výchozích kritérií dospívá 

k názoru, že Bělorusko je možné uvést jako modelový příklad důsledku konfliktu elit 

dle  principu  „vítěz  bere  vše“  (winner  takes  all),  což  se  interpretuje  historickým 

(sovětským)  politickým dědictvím:  „silně  centralizovaný  vládní  systém postrádal  ve 

stejné  míře  lokalismus  a  departmentalismus“52,  tzn.  že  zde  v době  před  rozpadem 

sovětského systému nebylo možné zaregistrovat „jednak zcela autonomní ekonomické 

aktéry,  rovněž  vlivnou,  na  lokální  úrovni  zakotvenou,  elitu.“53Jako  další  aspekty 

Geľman uvádí institucionální rozklad a zcela marginalizovanou opozici, jež se netěšila 

žádné odezvě veřejnosti a nedisponovala výraznými charismatickými lídry schopnými 

svou politickou koncepci efektivně „prodat“. Daná hypotéza ovšem dle názoru autorky 

příliš  podceňuje  např.  mobilizační  kapacity  nacionalistického  tábora,  jehož  klíčová 

chyba  nejpravděpodobněji  spočívala  ve  volbě  a  aplikaci dosti  radikální  ideologické 

strategie  (absolutizace  antikomunistických54 a  antiruských  postojů  v čistě  sovětském 

ideovém a mentálním prostředí).  

Zajímavý je rovněž výklad procesu formování  národních států  M. Śliwińského a V. 

Čekmonase  (analyzovaný  ve  studii  B.  Dančáka55)  aplikovatelný  též  v běloruských 

49 Eke, Kuzio (2000).
50 BURANT,  Stephen  R.  Belarus  and  the  “Belarusian  Irredenta“  in  Lithuania.  Nationalities  Papers. 
December 1997, 25, 4. ISSN 0090-5992, s. 646.
51GEĽMAN, Vladimir. Out of the Frying Pan, into the Fire? Post-Soviet Regime Changes in Comparative 
Prospective. International Political Science Review. 2008, Vol. 29, No. 2, s. 157-180. ISSN 0192-5121. 
Dále citováno jako Geľman Vl. (2008). 
52 Geľman Vl. (2008), s. 167.
53 Geľman Vl. (2008), s. 167.
54 Stojí za vysvětlení, že v případě běloruského nacionalismu se pojem „antikomunismus“ spíše vztahoval 
na úzkou část „zámožné“ nomenklaturní elity, než na systémové pojetí komunismu, což primárně zaručilo 
podporu běloruských voličů.
55 DANČÁK, Břetislav. Bělorusko a problém národní sebeidentifikace jeho obyvatel. In DANČÁK, B.; 
FIALA,  P.  Národnostní  politika  v postkomunistických  zemích. Brno: Mezinárodní  politologický ústav 
Masarykovy univerzity, 2001. 316 s. ISBN  80-210-2388-0, s. 231. Dále citováno jako Dančák B. (2001). 
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podmínkách.  Z variant  prezentovaných  autory  (A-  nation  by  state;  B-  nation  by 

accident; C- nation by design) „se Bělorusko nejvíce blíží variantě B, ale místní jazyk 

nemůžeme kvalifikovat jako státotvorný činitel…“56 Kromě toho autoři zdůrazňují, že 

zásadní překážkou formování národní identity je faktor všepronikající rusifikace. 

Opusťme nyní onen striktně teoretický rámec a konstatujme, že v politologické obci lze 

zaregistrovat  více  interpretačních  variací,  jistou  pluralitu  názorů,  ovšem řada  studií 

postrádá  praktická  doporučení  resp.  případná  schémata  konsolidace  běloruské  entity 

kolidující s dominujícími společenskými náladami a prioritami obyvatelstva republiky. 

Onen  nedostatek  konkrétních  teoretických  modelů  aplikovatelných  v praxi  výrazně 

komplikuje tvorby strategie a taktiky jednotlivých politických aktérů. V této souvislosti 

se autorce jako vhodné jeví pokusit se o formulaci vlastního názoru ohledně obsahu 

alternativní národní ideje čili jakési sjednocující vůdčí myšlenky, na jejímž základě by 

se  měla  utvářet  moderní  běloruská  společnost.  Za  věcnou  poznámku  zde  stojí,  že 

vzhledem  k  absenci  dostačujícího  historického  odkazu  konstruujícího  běloruskou 

národní  identitu,  by  se  imperativem  politické  praxe  mělo  stát  hledání  nových 

flexibilních  řešení  odpovídajících  danému  prostoru  a  času.  Konkrétněji  vyjádřeno, 

autorka  je  přesvědčena,  že  se  běloruská  národní  idea  má  opírat  o  ideál  (centrální 

hodnotu) suverénního národního běloruského státu prezentujícího se dovnitř a navenek 

jakožto  moderní  evropský stát,  jehož  vznik  je  de  facto  ztělesněním aspirací  mnoha 

generací Bělorusů, pro něž se nezávislá republika vždy jevila téměř nerealizovatelným 

snem.  Namístě  jsou  samozřejmě  otázky týkající  se  způsobu získání  oné  suverenity, 

veškeré  úvahy  o  faktoru  náhody  nebo  zákonitosti.  Dospíváme  totiž  k tomu,  že 

v aktuálních  běloruských  podmínkách  největší  relevanci  představuje  akcentování 

příslušnosti a náležitosti k onomu státnímu útvaru (běloruskému národnímu státu; tudíž 

lze  tvrdit,  že  pro  moderní  Bělorusko  platí  varianta  “nation  by  state”  [aplikujeme-li 

zmíněnou  klasifikaci]),  nikoli  absolutizace  významu  titulárního  jazyka  nebo 

historických  odkazů  a  tradic  vynucenou  (nepřirozenou)  cestou.  Za  paradoxní  v této 

souvislosti  lze  označit  fakt,  že  právě  rétorika  a  praxe  prezidenta  Lukašenka 

nejkonsistentněji artikuluje velikost a nedotknutelnost faktoru suverenity země, což mj. 

zachytily jeho slogany prezidentské předvolební kampaně z r. 2006 podporující „silné a 

prosperující  Bělorusko!“  V obdobných  mantinelech  se  pohybují  též  představitelé 

progresivněji  naladěné  opozice  (např.  lídr  hnutí  „Za  svobodu“  A.  Milinkjevič) 

56 Dančák B. (2001), s. 231.
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připouštějící určité kompromisy s režimem ve jménu ochrany nezávislosti běloruského 

státu.       

1.1.2. Zrod politického systému v postsovětském Bělorusku

Přijetí nové ústavní listiny roku 1994 předcházel rozkvět politických stran a hnutí. První 

politické a právní vymezení pojmu „politická strana“ je obsaženo v zákoně Běloruské 

republiky  „O  politických  stranách“  přijatém  5.  října  roku  1994.  V roce  1990  byla 

registrována  pouze  jedna  strana,  v příštích  letech57 se  počet  politických  subjektů 

postupně zvyšuje:  r. 1991 – 5 stran, r.  1992 – 6, r.  1994 – 16. Celkem bylo v době 

zahájení  předvolební  parlamentní  kampaně  do  13.  Nejvyššího  sovětu  (roku  1995) 

v zemi registrováno dokonce 34 politických stran a hnutí.58  

Takto se roku 1991 konal ustavující sjezd Běloruské sociálně-demokratické hromady – 

historické strany, deklarující kontinuitu s Běloruskou socialistickou hromadou z počátku 

XX.  století.  Roku  1996  však  došlo  v řadech  sociálních  demokratů  k rozkolu,  ve 

výsledku čeho byla založena BSDH a Běloruská sociálně-demokratická strana – Lidová 

hromada (BSDP-NH). Téhož roku se ustavila Národně-demokratická strana Běloruska, 

jež se stylizuje jako subjekt mnohem konzervativnější a rigidnější než BNF (členství je 

mj.   podmíněno dokonalou znalostí  běloruského jazyka).  Roku 1992 vzniká Agrární 

strana. Roku 1995 se po složitých peripetiích spojením Sjednocené demokratické strany 

a  Občanské  strany,  jejichž  kořeny  sáhají  k počátku  90.  let,  zformovala  Sjednocená 

občanská  strana  (OGP).  Dalšími  výraznými  hráči  na  vnitropolitické  scéně  jsou  též 

Liberálně-demokratická strana (LDPB) založená roku 1994 díky angažmá lídra ruských 

liberálních demokratů Vl. Žirinovského a Konzervativně-křesťanská strana – Běloruská 

lidová fronta  (KChP-BNF),  jež se odštěpila  od BNF roku 1999 a  je dodnes vedena 

„duchovním“ vůdcem BNF Z. Pazňakem. Levá část politického spektra je zastoupena 

hlavně duetem komunistických subjektů:  KPB (Komunistickou stranou Běloruska)  a 

PKB  (Stranou  komunistů  Běloruska),  přičemž  KPB  reprezentuje  prorežimní  křídlo 

57 Vznik  politických  stran  a  hnutí  před  přijetím  zákona  „O  politických  stranách“  z r.  1994  se  řídil 
zákonem SSSR „O společenských  sdruženích“ a  „Dočasným ustanovením o podmínkách vytvoření  a 
fungování sdružení občanů v Běloruské SSR“ z r. 1990. 
58  Viz  Jandjuk Vl. (2004), s. 52-55 nebo  Zaprudnik J. (1993), s. 155-160 pro detailní informace o 
politických stranách Běloruska.
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bývalé  PKB,  zatímco  PKB59 se  dle  svého  programu  a  priorit  blíží  sociálně-

demokratickému subjektu.

Dne 15. března roku 1994 přijal Nejvyšší sovět Běloruska novou Ústavu, jež „radikálně 

měnila  typ  politického  režimu:  místo  parlamentní  republiky  nastolovala  republiku 

poloprezidentskou  (režim  blížící  se  poloprezidencialismu)“60.  Článek  6.  formálně 

zakotvoval systém brzd a protivah mezi jednotlivými složkami moci. Hlavou exekutivy 

se stal prezident volený ve všeobecných přímých volbách na pětileté funkční období 

(max.  dvakrát  za  sebou),  který  však  nedisponoval  pravomocí  vetovat  zákony 

podepisované  Nejvyšším  sovětem  a  rozpouštět  zákonodárný  sbor.  Vláda  (kabinet 

ministrů) byla jmenována prezidentem se souhlasem parlamentu (NS) a měla působit 

jakožto  nepolitický  orgán  (ministři  neměli  poslanecký  mandát).  Legislativa  byla 

představena  jednokomorovým  parlamentem  (260  poslanců)  s pětiletým  mandátem. 

Zatímco  prezident  „pouze  navrhoval  kandidáty  na  předsedu  Nejvyššího  soudu, 

Nejvyššího  hospodářského  soudu  a  Ústavního  soudu,  guvernéra  Národní  banky,…

Nejvyšší sovět měl právo jmenovat členy Ústřední volební komise, soudce Ústavního 

soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího hospodářského soudu, generálního prokurátora, 

předsedu a členy Kontrolní komory, vedení Národní banky“61. Finanční a daňová sféra 

byla ponechána zcela v kompetenci parlamentu. Nová ústava zavedla většinový volební 

systém (stojí za zmínku, že všechny volby jednak v BSSR, rovněž v již samostatném 

Belorusku proběhly dle většinového principu), předpokládala nezávislou soudní moc. 

Ústava z roku 1994 ve svém finálním znění se stala výsledkem „střetu“ dvou návrhů 

politického  uspořádání  Běloruska:  prezidentská  „verze“  prosazovaná  nomenklaturní 

většinou Nejvyššího sovětu (za hlavního zastánce byla považována frakce „Bělorusko“) 

versus opoziční návrh upřednostňující parlamentní uspořádaní a smíšený volební systém 

(přední propagátoři pocházeli z řad poslanců BNF). Proprezidenciální většina poslanců 

„hodlala takovýmto způsobem zajistit kontinuitu vlády prostřednictvím zvolení svého 

prezidenta“62, jímž se měl podle jejich odhadů stát V. Kěbič, tehdejší premiér. Po přijetí 

59 Kořeny daného strukturálního dualismu je třeba hledat v historickém vývoji Běloruska na začátku 90. 
let, konkrétně v příběhu běloruských komunistů: r. 1991 byla KPB zakázána z důvodů avizované podpory 
moskevským pučistům; téhož roku vznikla PKB, do níž se po obnovení činnosti KPB inkorporovala část 
„mateřské“  strany (KPB);  společný subjekt  nadále  fungoval  pod  hlavičkou PKB.  Další  vývoj  strany 
v první  pol.  90.  let  jednotě  nepřál:  kvůli  ideologickým  rozporům  uvnitř  strany  došlo  k odštěpení 
„nejdogmatičtější“ (viz Jandjuk Vl. [2004]) části strany, jež posléze založila KPB. 
60 Jandjuk Vl. (2004), s. 40.
61 Jandjuk Vl. (2004), s. 40.
62 Jandjuk Vl. (2004), s. 40.
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Ústavy se téhož roku uspořádaly prezidentské volby (1994), v následujícím roce volby 

parlamentní (1995).           

První prezidentské volby byly souladu s Ústavou vypsány na 23. června r. 1994. „Již 26. 

dubna  svůj  záměr  zúčastnit  se  prezidentské  kampaně  avizovalo  19  kandidátů,  za 

relevantní  uchazeče  se  ovšem  pokládali  jen  někteří  z  nich“63:  tehdejší  ministerský 

předseda V.  Kěbič,  St.  Šuškievič  (bývalý předseda Nejvyššího  sovětu),  V.  Novikov 

(tajemník  PKB),  A.  Dubko (předseda  Svazu zemědělských  družstev),  A.  Lukašenko 

(poslanec Nejvyššího sovětu), Z. Pazňak (lídr BNF). Druhé kolo voleb uskutečněné dne 

10. 7. 1994, do něhož postoupili A. Lukašenko se ziskem 45,1% a V. Kěbič s 17,4% 

skončilo  vítězstvím  Lukašenka,  jehož  kandidaturu  podpořilo  80.1%  oprávněných 

voličů, kteří se hlasování zúčastnili (patrná je mj. signifikantní volební účast ve výši cca 

70%64). Autorka si dovolí tvrdit, že se v souvislosti s kampaní r. 1994 skutečně jednalo 

o první a jediné demokratické prezidentské volby, jejichž kulminací se stalo zvolení A. 

Lukašenka  hlavou  běloruského  státu.  Předběžné  rozložení  sil  mezi  jednotlivými 

kandidáty  ovšem  primárně  nenasvědčovalo  tak  drtivému  vítězství  bývalého 

provinciálního  předsedy  kolchozu:  prominentem  postsovětské  nomenklatury  (jejíž 

renomé  v postkomunistické  republice  se  zdálo  velice  diskutabilní)  se  stal  tehdejší 

premiér  Kěbič,  jemuž se mj.  připisovala jistá loajalita  Kremlu,  zatímco optimisticky 

naladěný nacionalistický  proud zcela  logicky reprezentoval  lídr  BNF Z.  Pazňak;  St. 

Šuškievič  v tomto  řetězci  zastával  pozice  demokraticky  orientovaného  představitele 

národní  inteligence,  přičemž  v rámci  předvolební  kampaně  mezi  uchazeči  o 

prezidentský úřad panovala výrazná animozita (samotný průběh kampaně se do historie 

zapsal  neustálým  shromažďováním  a  skandálním  zveřejňováním  kompromitujících 

materiálů  očerňujících  jednotlivé  kandidáty).  Pokusme se přiblížit  kvintesenci  oněch 

událostí, tzn. nastínit určitý kauzální rámec interpretující zjev Lukašenkova fenoménu. 

Věnujeme-li  se  podrobněji  tehdejšímu  prezidentskému  kandidátovi  (a  nynějšímu 

prezidentovi),  zjistíme,  že  jeho  nástup  do  reálné  vrcholné  politiky  (ponecháme-li 

stranou  činnost  na  lokální  úrovni)  je  explicitně  spojován s obdržením poslaneckého 

mandátu  v  Nejvyšším  sovětu  r.  1990  a  následným  jmenováním  do  čela  (dočasné) 

parlamentní protikorupční komise (jako historicky tragikomické se v tomto ohledu jeví, 

že kandidaturu poslance Lukašenka navrhl právě předseda Nejvyššího sovětu Šuškievič, 

jenž se posléze stal terčem prezidentovy osobní pomsty; nabízí se tvrzení, že záměrem 
63 Marples D. (1999), s. 69.
64 Viz Marples D. (1999), s. 70.
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Šuškieviče  byla  neutralizace  příliš  aktivního  a  kritického  poslance,  což  se  později 

ukázalo  jako  strategicky  neprozíravé,  neboť  vyvolalo  zcela  opačný  efekt:  mladý  a 

energický Lukašenko se doslova vtělil do své nové funkce, jejímž imperativem se stalo 

demonstrativně úzkostlivé odhalování a boj proti korupci, ovšem realita dokládala to, že 

činnost komise měla převážně politický charakter, soustředila se prioritně na jednotlivé 

údajně zkorumpované představitele politické elity). Kromě toho nelze opominout fakt, 

že se A. Lukašenkovi  podařilo  šikovně využit  svého postavení  ke zvyšování  vlastní 

popularity,  vyvolání  pozitivních  odezev  občanů  prostřednictvím  pravidelných 

emotivních projevů odsuzujících korupci ve státní  správě,  čímž nepochybně získával 

významné  politické  body,  obzvlášť  v mimořádně  napjaté atmosféře  blížících  se 

prezidentských voleb.  Podíváme-li  se na ono politické dění prizmatem subjektivního 

faktoru,  zdá  se  evidentní,  že  Lukašenkovo  vítězství  bylo  jisté  míry  podmíněno 

objektivním stavem tehdejší elektorální platformy. Lukašenkův politický fenomén byl 

totiž  determinován  specifickou  kondicí  sociální  báze  vehementně  protestující  proti 

pokračování  stávajícího  politického  kurzu  a  v republice  nastoleným  politickým  a 

ekonomickým  poměrům,  jež  vyvolaly  prudkou  degradaci  životní  úrovně,  celkovou 

stagnaci  a  ideologickou  vyprázdněnost.  Mezitím  se  postava  Lukašenka  (jeho) 

voličstvem  počala  vnímat  jako  deus  ex  machina  artikulující  hlubokou  averzi 

frustrovaného obyvatelstva vůči stávající nomenklatuře, apel k stabilitě a harmonizaci 

celospolečenské situace. Během své prezidentské kampaně, jejímž vůdčím poselstvím 

se stalo akumulování oněch protestních hlasů, se Lukašenko stylizoval vyloženě jako 

národní lídr, jeden z lidu (akcentuje vlastní provinciální původ ve jménu maximálního 

přiblížení se běžnému voliči) symbolizující návrat k (poněkud idealizované) minulosti, 

věrnost  starým  ideálům,  tradicím  a  principům  napříč  všemi  oblastmi  působení 

jednotlivce. Za věcnou poznámku stojí skutečnost, že svým osobním životním příběhem 

Lukašenko zosobňoval vzorový příklad sovětského občana, lidového inteligenta, jenž, 

aktivně  využívaje  potenciálu  svého  charismatu  a  mluvě  stejným  (srozumitelným) 

jazykem,  se snažil  rehabilitovat  nostalgické  (sovětské) motivy u onou demokratizací 

nejvíce  „postižených“  sociálních  kategorií,  jež  mu  zaručily  (v té  době  absolutně 

transparentní)  „elegantní“  vítězství.  Nepopiratelné  se  v tomto  kontextu  jeví,  že  se 

budoucí  prezident  svou  rétorikou  maximálně  ztotožnil  se  zcela  deprimující 

psychologickou kondicí posttotalitní běloruské společnosti, jejíž axiologický arsenál se 

„sterilizoval“  a  nebyl  následně  (přirozeně)  nahrazen  moderním  systémem  hodnot, 

znázorňoval  touhy  marginalizované  části  společnosti,  zakotvené  pesimistické  a 
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konzervativní  nálady  živené  mj.  na  síle  nabírajícími  zcela  nepřirozenými  pokusy  o 

„renesanci“ ideálů (mytologizované)  běloruské státnosti,  do společenského povědomí 

uměle inkorporovanými rusofobními motivy. Uzavřeme tuto pasáž konstatováním, že si 

Bělorusové zvolili jakousi třetí sílu alternativní vůči komunistickým a nacionalistickým 

vizím  a  kandidátům,  jež  na  dané  etapě  nepregnantněji  odpovídala  tehdejší  sociální 

poptávce.          

1.2.  Hlavní  příčiny,  etapy  vývoje  a  konsolidace  autoritarismu 

v Bělorusku

Seriózní  a  sofistikovaná  analýza  celého  komplexu  faktorů,  jež  zapříčinily  nastolení 

autoritativního  kurzu  vládnutí  v Běloruské  republice  a  determinovaly  jeho  vývoj 

bezprostředně  po  nástupu  k moci  prezidenta  A.  Lukašenka,  vyžaduje  důkladnější 

prozkoumání  kontroverzních procesů a metamorfóz společenského povědomí (včetně 

transformace vědomí elektorátu). Onen aspekt nebyl v odborné literatuře zabývající se 

politickým  děním  v Bělorusku  a  problematikou  tranzice  režimu  dosud  dostatečně 

rozpracován,  vyjma  jedné  z mála  studií  věnované  této  tématice  –  práce  V.  Podgola 

„Základy politické psychologie“.65 

65 PODGOL, Vladimir. Osnovy političeskoj psichologii. Minsk, 1999.   

31



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

K momentu  vyhlášení  prezidentských voleb v roce 1994 podlehlo povědomí  velkých 

voličských mas zásadní transformaci.  Lze tvrdit,  že A. Lukašenko byl vnímán voliči 

jakožto  ztělesnění  probuzených  archetypů  (bojovníka  proti  korupci,  zastánce  lidu, 

tvůrce nového státu integrujícího Bělorusko s Ruskem, hospodáře a pána66), jež jím byly 

aktivně demonstrovány v roce 1993 při vypracování a zveřejnění antikorupční zprávy. 

Celá událost se vysílala státní televizí, posléze během jednotlivých setkání s voliči na 

místní úrovni v rámci prezidentské kampaně. Takto byl Lukašenko jednak v povědomí 

mnoha voličů, rovněž komunistů a příznivců BNF, terminologií E. Fromma, idolizován, 

tedy obdržel absolutní důvěru obyvatelstva v to, že zázračně dokáže vymítit korupci a 

vrátit  lidem  ztracené  společenské  standardy.  Klíčový  se  zde  jeví  fakt,  že  samotný 

Lukašenko onu inklinaci veřejného mínění cítil a zároveň pochopil, že tato iracionální 

víra se může stát zárukou a základem jeho vysokého ratingu, neboť „tento ambiciózní 

politik byl charakteristický absencí vyhraněných politických postojů, ale zato velkým 

populistickým nadáním“.67 Právě v tento okamžik se budoucí prezident stává rukojmím 

iracionálních očekávání běloruských voličů, což se výrazně projevilo bezprostředně po 

jeho  nástupu  k moci  a  během  prvních  měsíců  jeho  prezidentství.  Připomeňme,  že 

„prameny  nového  nedemokratického  režimu,  tedy  symbolika  jeho  zrodu,  se  … 

vztahovaly  k překonání  rostoucí  deziluze  z nepřehledného  a  neefektivního 

kvazidemokratického  modelu  prvních  let  poslední  dekády  XX.  století“.68 Jedním 

z příkladů  je  politický  skandál  iniciovaný  Lukašenkem  ohledně  toho,  že  kabinet 

ministrů  (vláda)  přestal  udržovat  ceny  mléka  zrovna  v době,  kdy  prezident  trávil 

dovolenou v Soči. Po svém návratu ze zahraničí hlava státu atakovala vládu, kritizovala 

její antinárodní politiku. Následně bylo svoláno zasedání kabinetu vysílané běloruským 

rozhlasem  a  televizí.  Výsledkem  oné  názorné  akce  se  stalo  prezidentovo  resumé: 

potrestat viníky protinárodní politiky, zmrazení cen na předchozí úrovni. Patrné je, že se 

ceny  opravdu  vrátily  na  původní  úroveň,  zatímco  členové  kabinetu  přesvědčili 

prezidenta,  že  tato  opatření  byla  nezbytnou  součástí  realizace  reformních  kroků 

v souladu s prezidentovými nařízeními. Nejrelevantnější se pro danou situaci jeví to, že 

národ se tak stal svědkem dlouho očekávaného zázraku, mohl jasně identifikovat jeho 

„autora“, díky čemuž si svoji modlu oblíbil ještě víc69: „vládnutí Lukašenka je logickým 
66 Proto  není  náhodné  jakési  „národní  jméno“  běloruského  prezidenta  „Baťka“,  což  v překladu 
z běloruštiny znamená „otec“.
67 Jandjuk Vl. (2004), s. 42.
68 Hlaváček, Holzer (2005), s. 414.
69 Jedna z teorií zkoumajících původ fenoménu politického vůdcovství, jež je jakousi variací teorie Great  
History Man, „chápe politické vůdcovství jako výsledek vztahů mezi vůdcem a jeho přívrženci…vzniká 
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výsledkem otevřeně  sovětské  mentality  populace  a  rozsáhlé  nostalgie  po  relativním 

blahobytu a stabilitě sovětského systému.“70 Krom toho nelze obejít faktor „Zeitgeist“, 

který též do jisté míry ovlivnil modely chování a mínění obyvatelstva Běloruska, tedy 

jakousi touhu „svěřit vůdcovství osobě, která se nachází v pravý čas na pravém místě.“71 

Můžeme shrnout,  že  specifické  rysy  psychologické  anatomie  běloruského prezidenta 

náchylného  k projevení  archetypů  a  jejich  udržování  pomocí  mechanismu psychické 

inflace (čímž se v analytické psychologii C. G. Junga míní jistá „expanze“/překročení 

individuem  vlastních  hranic,  zaplňujíc  mu  nenáležící  prostor,  přičemž  ve  výsledku 

onoho překročení si osobnost někdy nárokuje určité nadlidské vlastnosti), což do značně 

motivuje a podporuje „pěstování“ iracionálních úvah obyvatelstva o jeho zázračnosti, 

výrazně přispěly ke konsolidaci autoritativního stylu vládnutí v Bělorusku. 

V rámci  souhrnu  kauzalit,  jež  ovlivnily  formování  autoritarismu  v zemi,  lze  příčiny 

rozdělit na dvě skupiny, totiž faktory subjektivní a objektivní. Jedna ze subjektivních 

příčin spočívá  v reorganizaci  resp.  přerodu charakteristických daností  Lukašenka od 

demokrata  směrem k autokratovi.  Do této kategorie  zařadíme též samotné specifické 

rysy  charakteru  prezidenta,  který  asi  nejprecizněji  v sociologickém  pojetí  definuje 

termín  „sadomasochistický“.  Tedy  běloruský  prezident  je  jednak  závislý  na  moci, 

patologicky a téměř vášnivě ji miluje, zároveň ovšem Lukašenka ovládá panický strach 

z její ztráty právě kvůli možným následkům ne zcela příznivým pro jeho osobu. Jak již 

bylo naznačeno, ony masochistické rysy se realizují a projevují ve snahách autokrata 

udržet moc ve svých rukách, neboť ve jménu dosažení tohoto cíle je prezident schopen 

se mu podřídit v plném rozsahu resp. celkově se obětovat, což mělo i verbální podobu, 

promítlo  se  do  jeho  rétoriky;  např.  v projevu  před  ruskou  veřejností  Lukašenko 

prohlásil: „V zájmu svého národa jsem připraven padnout na kolena před Ruskem.“72 Je 

evidentní, že v daném kontextu prezident interpretuje své klekání podřízeností vitálním 

zájmům svého národa, i když nejrealističtějším důvodem oné demonstrativní servilnosti 

je spíše úsilí  zajistit  si mocenský monopol.  Během tiskové konference pořádané pro 

iracionální pocit, že vůdce má nadpřirozené magické vlastnosti…“, což je částečně typické pro formování 
obrazu vůdce v běloruské společnosti v analyzovaném období. Zdroj: BALÍK, S.; KUBÁT, M. Teorie a  
praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004. 167 s. ISBN 80-86569-89-6, s. 93. Dále 
citováno jako Balík, Kubát (2004).  
70MIHALISKO,  Kathleen.  Belarus:  Retreat  to  Authoritarianism.  In  DAWISHA,  K.;  PARROTT,  B. 
Democratic  Change and Authoritarian Reaction in  Russia,  Ukraine,  Belarus.  Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1997. 386 s. s. 223-281. ISBN  0-521-59732-3, s. 259.  
71 Balík, Kubát (2004), s. 91.
72 BĚLORUSKÁ TELEVIZE. 19.10.1996. Dále jen Bt.
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představitele ruských médií v listopadu roku 2007 Lukašenko prohlásil: „Vy, Rusové, si 

musíte uvědomit, že zde bylo vaše Bělorusko, které navždy zůstane vaše. O tom nesmíte 

mít žádné pochybnosti!“73 Za dlouhá léta prezidentství se Lukašenko kouzelně naučil 

operovat balzámem slov, aby emocionálně zapůsobil na duše a rozum svých východních 

sousedů.  Dalším  pregnantním  a  celkem  ilustrativním výrokem vhodným pro  hlubší 

pochopení vládychtivosti Lukašenka je jeho zmínka o době trvání jeho prezidentství a 

hypotetické  přípustnosti  jeho  vystřídání  ve  funkci  jinou  osobou:  „Svému  synovi 

Viktorovi  bych  dnes  mohl  sdělit,  že  on  jako  následovník  bude  slabší  než  současný 

prezident. Takže proč bych loboval za slabšího kandidáta? Ostatně když už jsme u vize 

budoucího  prezidenta,  k prezidentství  budu  připravovat  nejmladšího  (syna).  Je  to 

opravdu jedinečný člověk. Možná my se toho nedočkáme, ale budoucí generace ano. 

Moje děti už mají mého prezidentství dost. Obzvlášť Viktor. Proto nikdy, ani první, ani 

druhý.  Snad  jen  třetí  bude  prezidentem.“74 Někdy  lze  u  Lukašenka  zaregistrovat 

autentické projevy diktátorských intencí, což se občas indikuje v podobě ztotožňování 

se se státem: „Jsem prezidentem tohoto státu, a tento stát bude existovat, pokud jsem tu 

já.“75 Z některých  sentencí  běloruského vůdce  lze  vyvodit  náznaky strachu ze ztráty 

moci na okraji zoufalství posíleného zcela realistickými scénáři jeho post-prezidentské 

budoucnosti: „Nikdy do penze neodejdu! Nepřežiji!“76; nebo: „Nechci, aby po mě házeli 

klacky, kdy již prezidentem nebudu!“77         

Takto frustrace a strach vysokého státního činitele, maximální citové a psychologické 

sepětí  s mocí  jakožto  integrální  komponentou  politické  mentality  běloruského 

prezidenta  živené  iluzorně  stabilním  ekonomickým  modelem  (onen  pověstný 

„běloruský ekonomický zázrak“) díky levným ruským energetickým zdrojům, postupem 

času mutovaly do podoby hlubokého přesvědčení o výhodnosti, efektivitě a univerzalitě 

autoritativního  kurzu,  přičemž  se  ono  přesvědčení  zformovalo  velice  rychle  a  bylo 

prezidentem opakovaně artikulováno. „Nikoliv náhodou roku 1995 pochválil Alexandr 

Lukašenko Adolfa Hitlera za jeho domácí politiku.“78 Naznačme, že ambivalence osoby 

běloruského  prezidenta  mu  nebránila  kritizovat  „přehnané“  demokratické  poměry  v 

73 První program běloruského rozhlasu. 12.10.2007, 11:30.
74 Tisková konference A. Lukašenka dne 12.04.2007. 
75 Bělorusskaja dělovaja gazeta (BDG); 30.11.1995.
76 Bt; 18.05.2001.
77 První program Běloruského rozhlasu. 12.10.2007, 11:30. 
78 MLEJNEK, Josef.  Lukašenko -  zavilá  tupost  sovětského skanzenu.  Babylon: studentský list.  2006, 
7/15.  Dostupné  také  z WWW:  <http://www.ibabylon.cz/content/view/87/28/>  [cit.  2009-04-12].  Dále 
citováno jako Mlejnek J. (2006). 
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„bratrském“ Rusku: „Pokládám ruský vládnoucí systém za zcela nepřijatelný! Všichni 

jsou volení, nezávislí, a proto nejpravděpodobněji nebudou dobře pracovat.“79        

Mezi subjektivní příčiny patří mj. cíle, motivy, strategie a záměry představitelů skupin 

intelektuálů resp. inteligence,  již přímo či zprostředkovaně přispěli  k jeho volebnímu 

triumfu,  angažovali  se  v jeho agitačním štábu či  posléze  zastávali  klíčové funkce v  

Lukašenkově kabinetu. Do této skupiny bývalých spolupracovníků, jejichž primárním 

taktickým  záměrem  bylo  cílené  manipulování  nově  zvoleným  a  nezkušeným 

prezidentem za účelem realizace vlastních priorit a naplnění svých cílů, lze zařadit např. 

V. Gončara, A. Lebeďka, J. Zacharenka, V. Šejmana, Vl. Konopleva a dalších. Platí, že 

každý  z nich  byl  do  určité  míry  cynik,  distancoval  se  stejně  jako  Lukašenko  od 

národních zájmů, neboť preciznější formulí či sloganem jejich vzájemného vztahu by 

mohlo  být  maximum  pragmatismu.  Osud  se  však  ukázal  nepředvídatelný  a  hněv 

prezidenta se obrátil proti bývalým spojencům. Vyústěním agrese a pomsty Lukašenka 

se stalo to, že V. Gončar, J. Zacharenko, A. Krasovskij a D. Zavadskij (za další smrt na 

svědomí  diktátora  pokládá  tzv.  demokratická  opozice  náhlé  úmrtí  G.  Karpenka  za 

nevyjasněných podmínek) přišli o životy80, což se nakonec prokázalo nejen svědectvím 

bývalého náčelníka Státní věznice O. Alkajeva81, ale i závěry oficiální zprávy Hristose 

Purguridese schválené Parlamentním shromážděním Rady Evropy roku 2004.      

Objektivních faktorů, jež sehrály významnou roli v procesu „dospívání“ autoritarismu 

v Bělorusku,  je  několik:  počínaje  aspekty  ryze  vnějšími  a  konče  faktory 

vnitropolitickými. Je nutné se v této souvislosti zmínit především o politické elitě Ruské 

federace,  jejíž  představitelé  věřili  a  podporovali  deklarace  A.  Lukašenka  ohledně 

integračních procesů v podobě Svazu Ruska a Běloruska, jenže zájmy a aspirace obou 

stran se významně lišily, oficiální představitelé Kremlu interpretovali svazový stát jako 

začlenění území Běloruska do Ruské federace, což bylo otevřeně proklamováno ruským 

prezidentem  Putinem:  „Proč  psát  v projektu  Ústavního  aktu,  že  Bělorusko  bude 

suverénním státem, teritoriální integrita, právo veta atd. Nepřehlížejme skutečnost, že 

běloruská ekonomika tvoří jen 3% ekonomiky Ruské federace…Tedy v tomto případě 

79 Bt; 16.04.2001 nebo BDG (Bělorusskaja dělovka gazeta); 20.04.2001.
80KRASOVSKAYA, Irina. Rezolucija PASE – tolko načalo. Chartyja ´97 [online]. 10.05.2004. Dostupné 
z WWW: <http://www.charter97.org/rus/news/2004/05/10/pace > [cit. 2009-04-12].  
81 ALKAJEV,  Oleg.  Rasstrelanaja  komanda  [onilne].  08.12.2006. Dostupné  z WWW: 
<http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&backPage=31&news=7593&newsPage=0>  [cit. 
2009-04-12]. Dále citováno jako Alkajev O. (2006). 
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též budeme požadovat právo veta. Ale teď už to napodobuje Sovětský svaz“82; „Celé 

Bělorusko se může sjednotit s Ruskem. Jenže striktně v souladu s ruskou Ústavou. Proč 

bychom měli rozpouštět federaci, abychom to všechno začali znova!“83

Podle  neoficiálních  informací  (tzn.  tato  fakta  nebyla  zveřejněna  v médiích  či 

analytických  publikacích,  i  když  se  o  tom  v „demokratických“  kuloárech  aktivně 

diskutovalo) poskytnutých zdroji angažujícími se v opozici vůči Lukašenkově režimu 

obdržel běloruský prezident během setkání v létě roku 2004 v Soči od svého ruského 

protějšku  nabídku,  která  se  prý  týkala  administrativně  institucionálního  modelu 

Svazového státu. Vl. Putin údajně měl ponechat A. Lukašenkovi víceprezidentský post a 

další  bonus  v podobě  funkce  hlavy exekutivy  v Bělorusku  jmenované  bezprostředně 

prezidentem Svazu, tzn.  Putinem. Běloruský prezident  však měl  připravený poněkud 

odlišný (nouzový) scénář, podle něhož vzápětí vypsal celostátní referendum na podzim 

roku  2004,  čímž  zrušil  veškerá  omezení  svého  mandátu,  zaručil  se  podporou 

spoluobčanů, „potvrdil“ svou legitimitu a logicky ignoroval putinovský svazový model 

dle nejlepších tradic Lukašenkova pragmatismu. 

V posledních  letech  A.  Lukašenko  systematicky  přísahal  svému  elektorátu,  že  jeho 

prioritní  intencí  ve funkci je zachovat  posvátnou suverenitu  rodné země,  na základě 

čehož pochopitelně skóroval i u části svých národně orientovaných oponentů. Na reakci 

„z Východu“  se  nemuselo  dlouho  čekat  –  Rusové  změnili  strategii  a  přišli  s ideou 

realizovat ekonomickou integraci. Takto již v listopadu téhož roku ministři financí obou 

států (Chorkověc a Kudrin) podepsali dohodu o poskytnutí Bělorusku půjčky ve výši 

dvou  miliard  USD,  přičemž  signifikantní  je  rigidní  podmínka  pro  vyplacení  druhé 

miliardy,  jejíž jádrem bylo následující  schéma:  veškeré bilaterální  platební  transakce 

v ruské měně a běloruskou stranou vypracovaný plán přechodu na ruský rubl. 

Dalším  relevantním  zdrojem  úspěšné  a  efektivní  konsolidace  nedemokratického 

systému v Bělorusku je ambivalentní,  roztříštěný charakter opozice,  absence shody a 

neschopnost dosáhnout kompromisu ohledně zásadních ideologických, programových a 

čistě organizačních otázek v demokratickém táboře. V praxi počínaje zprávou (prosinec 

1994) poslance 12.  Nejvyššího sovětu S. Antončika (odhalující korupční aktivity členů 

prezidentova týmu a konče nejaktuálnějšími parlamentními volbami v září r. 2008 byla 

opozice prezentována několika strukturami (občas zcela na sobě nezávislými a někdy si 
82 Kommersant; 13.06.2002.
83 Kommersant; 17.09.2002.
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přímo vzájemně odporujícími), ani jednou maximálně nespojila svá úsilí, ač se zde po 

celou dobu nejednalo o nedostatek potřebných deklarací.

Při  obsahovém  vyčlenění  a  formulování  hlavních  milníků  vývoje  autoritarismu 

v Bělorusku se nabízí následující paradigma: likvidace nezávislých složek moci, buď se 

jedná o legislativu, judikativu či „čtvrtou složku moci“, za níž se symbolicky považují 

média;  represivní  opatření  vůči  politickým stranám a občanským sdružením v rámci 

celkové marginalizace občanské společnosti; patří sem též eliminace vlivu potenciálních 

konkurentů  na  vnitropolitickém poli  v podobě  vystavení  perzekucím,  systematickým 

represím  a  obrovskému  psychologickému  nátlaku,  závěrem  čehož  je  diskreditace  a 

vytvoření  obrazu  nepřítele  v očích  veřejnosti  pomocí  absolutně  loajální  a  státu 

podřízené  agitační  mašinérie  (státních  hromadně  sdělovacích  prostředků).  Zvláštní 

kapitolou je v této souvislosti fakt „zestátnění“ resp. „zprezidentnění“ majetku v zemi. 

Je nutné podotknout, že se v případě Lukašenkova Běloruska nejedná o dlouhodobou 

fundamentální aspiraci hlavy státu ovládnout a zničit národní ideu, stejně tak národní 

symboly a jazyk. Pravdou ovšem zůstává, že i ony prvky se staly dílčí součástí geneze 

běloruského  autoritarismu,  fragmentárně  se  promítaly  do  oficiální  rétoriky  hlavy 

republiky,  nenabyly  však  tak  radikálního  a  destruktivního  charakteru.  Namístě  je 

podotknout, že počínaje rokem 2009 bylo možné zaregistrovat určité náznaky mírného a 

opatrného otáčení běloruské politické elity směrem k národním (běloruským) pilířům: 

v Lukašenkově týmu se objevili lidé (jedná se většinou o tzv. představitelé „nové vlny“) 

stylizující  se  jako  nositele  a  propagátoři  národní  kultury  (uveďme  např.  šéfa 

prezidentovy  administrace  Vl.  Makjeje  mluvícího  na  veřejnosti  a  s médií  výhradně 

bělorusky, demonstrujícího solidní znalost běloruské historie [což mj. uznávají i někteří 

opoziční  předáci]),  vláda  se  začala  angažovat  v organizaci  kulturních  akcí 

soustřeďujících  se  na  svébytnou  běloruskou  kulturu  a  tradice.  Ono  novum  se  dá 

interpretovat  jednak  jako  strategický  tah  vládnoucích  kruhů  namířený  na  konečnou 

eliminaci politického potenciálu nacionalistických uskupení prostřednictvím převzetí a 

začlenění  ústředních bodů jejich programu do státní  agendy [stejně tak se vládnoucí 

pyramida předtím ztotožnila s absolutizací nezávislosti běloruského státu, jež se vždy 

vnímala jako vůdčí idea opozičního tábora], rovněž jako pokus o čelení ruským snahám 

o politickou, ekonomickou a kulturní expanzi, což nabývá zvláštní relevance v kontextu 

stávajícího rozložení sil na mezinárodně- politické scéně. Otázkou ovšem zůstává, jak 

dlouho onen trend v Bělorusku vydrží.  
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Jako základní  vývojové stadium se uvádí činnost prezidenta  zaměřená proti  institutu 

alternace moci, na vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění časově neomezeného 

mandátu  a  praktické  zakotvení  takřka  dědičné  „demokracie“.  Přechodové  etapy 

formování nedemokratického režimu budou podrobněji analyzovány v dalším textu.

1.2.1. Pokoření médií              

Permanentně  přítomným  destabilizačním  faktorem  pro  Lukašenkův  režim  se  stala 

nezávislá média, jež běloruský prezident vnímal jako destabilizující element.84 Za velice 

ilustrativní lze považovat některé výroky hlavy státu na adresu novinářů, demonstrující 

její znepokojení a neúctu: „Média jsou dnes zbraní hromadného ničení! Nejvýkonnější 

zbraní! Jde o válku, která nikdy neskončí!“85; „Pero je nejděsivější zbraní!“86; „Média 

nejsou pouhým zrcadlem společnosti, nýbrž také špinavou zbraní. Žurnalista je, obrazně 

řečeno,  člověkem se  zbraní  v  rukou.  On  může  „rozstřílet“  kteroukoliv  demokracii, 

jakýkoliv totalitarismus, bohužel, může bezohledně zdevastovat tu nejlepší a pro občany 

nejkomfortnější společnost…87; „Média mají v rukou nejničivější zbraň, a proto musí 

být kontrolována státem.“88  

Bezprostředně po zvolení do prezidentského úřadu demokratickou cestou A. Lukašenko 

do vlastních rukou absorboval resp. koncentroval moc, postupně a s odlišnou rychlostí 

dle té či oné konkrétní situace postupoval po demokratických mocenských složkách, 

osekával je a připojoval ke svému správnímu „tělesu“ notoricky nazývanému „vládní 

vertikálou“.  Plodem Lukašenkových aktivit  se postupně stávala mocenská kostra dle 

vzoru umělého vánočního stromku, jehož větve jsou spojovány s kmenem dle principu 

stavebnice. 

Alexandr  Lukašenko se  stal  prezidentem nezávislého  Běloruska  roku 1994 a  již  na 

podzim  téhož  roku  narazil  na  zásadní  odpor  12.  Nejvyššího  sovětu.  Poslanci 

nevykazovali velkou náklonnost nové tváři, naopak manifestovali svůj protest, veřejně 

kritizovali návrhy pocházející z „dílny“ prezidenta, využívajíce relativní svobody médií. 

84 Obrovskou relevanci a přínos pro analýzu konfrontace vlády a nezávislého tisku dle rozsahu informací 
a faktografie přináší zejména dvě publikace: PANFILOV, O.; MAKSAKOV, I. Vlasť i pressa v Belarusi:  
chronika  protivostojanija  (1994-1997).  Moskva:  Prava  člověka,  1998.  584  s.  ISBN  5-7712-0090-5; 
BĚLARUSKI PEN-ZENTR. Želtaja kniga – Monitoring 30.08.95-29.12.97. Minsk: Bělaruski Pen-zentr, 
1998. 177 s. ISBN 83-906215-0-9. 
85 Bt; 27.01.2006.
86 Bt; 31.07.2002.
87 Sovětskaja Bělorussija; 30.01.2007.
88 BĚLORUSSKOJE TELEGRAFNOJE AGENSTVO: <www.belta.by>. 12.02.2008. 
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Běloruský prezident si byl okamžitě vědom toho, že tato složitá situace vyžaduje rázné 

řešení, neboť skutečně ohrožuje jeho popularitu. Obrovské napětí vyvolalo prohlášení 

prezidenta  o  tom,  že  televize  bude  podřízena  prezidentovi,  což  se  bude  jevit  jako 

výborná příležitost pro to, aby Lukašenko mohl otevřeně vydírat neloajální poslance. 

Blesková  protireakce  přišla  od  poslance  Antončika,  jenž  požádal  o  prostor  pro 

zveřejnění  korupční  zprávy  o  protiprávní  činnosti  představitelů  blízkého  kruhu 

běloruského prezidenta,  což  bez  ohledu na  ideologickou  rozmanitost  Sovětu  získalo 

významnou  podporu napříč  frakcemi.  Jednalo se  bez  nadsázky o osudový okamžik, 

který  rozhodl  nejen  o  politickém  osudu  hlavních  zúčastněných  aktérů,  ale  zároveň 

předurčil  budoucí  vývoj  země.  Dne 20.12.1994 poslanec  Antončik  reprezentoval  na 

půdě Nejvyššího  sovětu zprávu usvědčující  prezidentovy spolupracovníky z korupce, 

což znamenalo nebývalé ponížení a takřka katastrofu pro Lukašenkovo renomé. Tomu, 

že  Antončikova  zpráva  do  jisté  míry  reflektovala  skutečné  dění  v týmu  prezidenta, 

nasvědčovala  následná  rezignace  Lukašenkových  spolupracovníků,  konkrétně  šéfa 

administrace  L.  Sinicina,  vedoucího  prezidentovy  kanceláře  I.  Titenkova,  šéfa 

kontrolního  úřadu  V.  Dolgoleva.  Televize  debatu  na  půdě  Nejvyššího  sovětu  tehdy 

nevysílala, z nařízení prezidenta Lukašenka tuto zprávu nezveřejnila ani tištěná média. 

Takto  např.  deník  „Sovětskaja  Bělorussija“  vyšel  s  prázdnými  stránkami  na  výraz 

protestu,  tomuto  příkladu  následovaly další  tiskoviny.  V té  době  se  nevědělo,  že  se 

nezávislému  tisku  vymstí  „obrana  demokracie“:  byl  propuštěn  šéfredaktor  deníku 

„Sovětskaja  Bělorussija“,  tiskoviny  „Svoboda“,  „My  i  vrjemja“,  „Gazeta  Andreja 

Klimova“ a „Bělorusskaja dělovaja gazeta“ (BDG) byly odstraněny ze seznamu vydání 

Domu  tisku,  což  de  facto  znamenalo  informační  blokádu  alternativní  vize  politické 

reality  prostřednictvím  jediného  státního  distribučního  systému,  jenž  je  odmítl  šířit, 

zatímco  „státní  tiskárny  je  odmítly  tisknout.“89 Jednalo  se  o  válku  vyhlášenou 

prezidentem  nezávislému  tisku,  jejíž  integrální  součástí  se  stalo  zatčení  novinářů 

(klasický příklad – P. Šeremet, jenž byl propuštěn jen na žádost ruského prezidenta B. 

Jelcina;  M. Markěvič  [šéfredaktor  grodenského deníku  „Pahoňa“]).  Nezávislá  média 

(působící před Lukašenkovým „utahováním „šroubů“ v relativně svobodném prostředí) 

byla  maximálně  omezena,  fungoval  zákaz  prodeje  „antisystémových“  vydání, 

pravidelně  se  konfiskovaly  nezávislé  tiskoviny.  Totéž  platilo  i  u  neposlušného 

(rebelujícího) rozhlasu. Zdroje alternativní informace se totiž ocitly v jakémsi sociálním 

ghettu  (izolaci):  „Počínaje  dneškem se  budeme  velice  aktivně  podílet  na  fungování 
89  Jandjuk Vl. (2004), s. 44.
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hromadně  sdělovacích  prostředků.  Přišel  jsem  minimálně  na  10  let,  na což  by  se 

žurnalisté měli připravit.“90 Postoj prezidenta Lukašenka k podávání informací lze jeho 

autentickými  slovy  shrnout  přibližně  takto:  „Svoboda  tisku  neznamená,  že  je  vše 

dovoleno…není třeba vyhýbat se principu autocenzury – ať ještě poslouží k obecnému 

prospěchu.“91        

1.2.2. Podřízení zákonodárné moci     

Vlna kritiky  běloruského  prezidenta  ze  strany představitelů  legislativy,  významných 

osob  těšících  se  celospolečenskému  respektu,  renomovaných  novinářů  apod.  na 

stránkách deníků a televizních obrazovkách budila u A. Lukašenka velkou averzi vůči 

oněm projevům „voluntarismu“, vyvolávajíc občas až hysterickou reakci. Tito lidé se 

navždy zapsali do historie jako prezidentovi osobní nepřátelé: již zmiňovaný poslanec 

Antončik se nespokojil s pouhým zveřejněním své antikorupční zprávy v zákonodárném 

orgánu, jelikož jeho text byl médii ignorován, což nutilo politika osobně navštěvovat 

regiony  s cílem  prezentovat  voličům  hlavní  body  této  zprávy,  zároveň  také  čelit 

hrozbám ze strany Lukašenkových příznivců, již se mu v tom všemi prostředky snažili 

zabránit. Pro pochopení celého politického kontextu je nezbytné poukázat na fakt, jenž 

se na první pohled zdá být paradoxní a nerealistický: žádná politická strana zastoupená 

v Sovětu tato Antončikova počínání aktivně nepodpořila. Ani BNF, jejíž lídři se obávali 

přejít o svá místa ve vedení tohoto subjektu v důsledku možné ohromující popularity 

poslance Antončika. 

Přílišná  aktivita  jednoho  poslance  BNF  měla  pro  prezidenta  doslova  dramatické 

následky, což vyústilo v jeho definitivní rozhodnutí a odhodlanost zabránit tomu, aby se 

tato  strana  v nadcházejících  volbách  dostala  do  parlamentu.  Spekulace  o  možném 

impeachmentu proti  prezidentovi  hýbaly společností  dost dlouho poté,  co nejčtenější 

deníky  vyšly  prázdné.  Čistě  hypoteticky  by  se  procedura  impeachmentu  měla  řídit 

článkem 104 (původní) Ústavy z r.1994 stanovujícím oprávněnost zbavení hlavy státu 

funkce  mj.  v případě,  že  poruší  Ústavu  nebo  spáchá  trestný  čin.  Proceduru  iniciuje 

usnesení  Nejvyššího  sovětu  vyžadující  dvoutřetinovou  většinu  poslaneckých  hlasů, 

přičemž zařazení oné otázky do agendy shromáždění může být iniciováno minimálně 70 

poslanci;  posouzení,  zda  prezident  Ústavu  porušil,  vydává  Ústavní  soud,  zatímco 

rozhodnutí o spáchání trestného činu je kompetencí zvláštní komise Nejvyššího sovětu. 
90 Femida. 09.01.1995.
91 Bělorusskij dněvnik; Minsk – 1999.
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Prvním stádiem podrobení si Lukašenkem legislativní složky moci byly volby do 13. 

Nejvyššího  sovětu  roku  1995  dle  většinového  volebního  systému.92 Jak  se  dalo 

očekávat, žádný kandidát BNF se do Parlamentu nedostal, a sice na základě falsifikace 

resp. nezcela transparentních volebních výsledků93 (totiž na seznam voličů se zařazovala 

jména  již  nežijících  lidí,  což  platilo  dvojnásobně  pro  obvody,  kde  kandidovali 

představitelé  BNF),94 přičemž  o  podobných  machinacích  byly  informovány  orgány 

činné  v trestním  řízení,  následně  i  veřejnost.  Dalším  paradoxem politického  vývoje 

Běloruska v prvních letech po nástupu Lukašenka k moci se stala skutečnost, že nejen 

vláda,  ale  i  opoziční  aktivisté  těšící  se  z eliminace  konkurentů  zcela  ignorovali  ono 

hrubé porušení zákona. 

Druhá etapa onoho „ovládnutí“ byla poznamenána záměrem Lukašenka neutralizovat 

nedisciplinované  poslance  a  nezávislé  mocenské  složky  prostřednictvím  referenda 

vypsaného na 24.11.1996, v němž se mělo rozhodnout o nové Ústavě, klíčových bodech 

financování zástupců národa a o míře demokratičnosti jejich zvolení obecně. Otevřená 

konfrontace prezidenta a Nejvyššího sovětu vypukla na prahu všelidového hlasování a 

mohla být logicky ukončena jen politickou smrtí jedné ze stran. Agendou plebiscitu se 

měl stát návrh z dílny prezidenta Lukašenka95 týkající se revize Ústavy a zahrnující tři 

další  otázky96,  posléze  však doplněný o tři  otázky formulované  Nejvyšším sovětem, 

přičemž  představitelé  frakce  komunistů  a  agrárníků97 přišli  s alternativním  návrhem 

92 První  kolo  voleb  se  konalo  společně  s referendem,  v němž  se  hlasovalo  o  návrhu  prezidenta 
zahrnujícím otázku rovnocennosti  ruštiny a  běloruštiny jakožto státních jazyků;  zavedení  nové státní 
symboliky (vlajky a státního znaku); podpory prezidentova kurzu na integraci  s Ruskem a pravomoci 
prezidenta republiky rozpouštět zákonodárný orgán. Prezidentovy otázky byly zodpovězeny pozitivně, 
kdežto parlamentní volby vyžadovaly druhé kolo, jež se uskutečnilo dne 10.12.1995.
93  Samotný průběh volební kampaně poznamenaly agresivní diskreditační výroky prezidenta namířené 
proti legislativní složce s cílem vytvořit jeho negativní obraz v očích veřejnosti. Orgánem zodpovědným 
za  organizaci  a  kontrolu  parlamentních  voleb  1995  byla  Centrální  volební  komise  v čele  s A. 
Abramovičem, zatímco v administraci prezidenta měl tyto volby a nové složení Nejvyššího sovětu „na 
starosti“  její  tehdejší  předseda  M.  Mjasnikovič  v duetu  s prezidentovým  poradcem  S.  Posochovem. 
Klíčová je zde distinkce mezi pořádkem formování Centrální volební komise před ústavní „reformou“ r. 
1996  a  poté:  v souladu  s ústavním  textem  verze  1994  Centrální  volební  komise  (formovaná  NS) 
zodpovídala bezprostředně Nejvyššímu sovětu, zatímco hlavní inovací tzv. ústavního převratu se stalo 
jmenování předsedy komise prezidentem se souhlasem Rady republiky.
94 Ostatně „v parlamentu zasedlo 48 agrárníků, 44 komunistů, 18 liberálů, 18 sociálních demokratů a 92 
nestraníků“. Zdroj: Jandjuk Vl. (2004), s. 44.
95 Pro  detailní  obsah  Lukašenkova  projektu  Ústavy  posléze  schváleného  v celonárodním  referendu 
uvedeného prezidentem v platnost v podobě Ústavy Běloruské republiky z roku 1996 viz  Jandjuk Vl. 
(2004), s. 46. 
96 1) vyhlášení Dne republiky na 3. červen; 2) svobodný neomezený prodej půdy; 3) zrušení trestu smrti.  

97 Vzhledem  k tomu,  že  se BNF  do  parlamentu  nedostala,  opoziční  sílu  představovali  komunisté  a 
agrárníci, již se původně počítali s možností prosadit vlastní pozici. Ovšem ona „protestní“ báze se též 
nezdála  být  monolitní,  neboť  vlivný  lídr  agrárníků  (předseda  Agrární  strany  A.  Dubko)  přijal 
Lukašenkovu  nabídku  obsadit  funkci  gubernátora  Grodna,  čímž  se  tento  subjekt  markantně  oslabil; 
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přeměnit Bělorusko v parlamentní republiku s úplným zrušením institutu prezidenta98. 

Zásadním rozdílem oněch návrhů byla zjevná inklinace prezidenta k utužení a přeměně 

politického systému v Bělorusku v „autoritativní režim.“99 

Dne  19.10.1996  prezident  Lukašenko  uspořádal  První  celonárodní  sjezd  za  účelem 

„konzultace“  se svými voliči, zda je referendum nutným politickým krokem. Patrné je, 

že  se  delegáti  vybírali  z části  bývalé  nomenklatury100 všech  úrovní,  zatímco  média 

přesvědčovala  běloruskou veřejnost o ryze „pracovním“ původu účastníků této  akce. 

Ono  pseudodemokratické  fórum  Lukašenko  využil  k iluzorní  „legitimizaci“  a 

„demokratizaci“  plánovaného  referenda,  jelikož  čerstvě  zvolení  poslanci  Nejvyššího 

sovětu disponovali jaksi větší mírou legitimity na rozdíl od prezidenta, jehož mandát 

začal  o  rok  dříve.  Logickým  závěrem  Celonárodního  sjezdu  bylo  doporučení 

prezidentovi  referendum  vypsat,  přesto  samotná  koncepce  všelidového  hlasování 

nezískala  mezi  delegáty  absolutní  podporu,  na  což  Lukašenko nemohl  nezareagovat 

během druhého dne setkání: „Vidím, že jste ten nápad moc neuvítali. Referendum bude 

mít jen konzultativní charakter…“101

V polovině listopadu (r. 1996) poslanci shromáždili dostatečný počet podpisů nutných 

k zahájení procedury impeachmentu resp. odvolání hlavy výkonné moci, jež generál J. 

Zacharenko  předal  předsedovi  Ústavního  soudu  V.  Tichiňovi,  který  materiály 

zprostředkoval  prezidentovi,  čímž  vlastně  zahájil  celou  sérii  manipulací,  vydírání  a 

vyhrožování  celé  řadě poslanců.102 Na půdě Nejvyššího sovětu se mezitím rozhořela 

debata  nejen  o  samotném  referendu,  nýbrž  o  přípustnosti  aktivního  zasahování 

komunistický tábor též prožíval období vnitrostranických konfliktů a kontradikcí,  jež r.  1996 vyústily 
v definitivní rozkol strany (PKB): odštěpené prorežimní křídlo založilo resp. obnovilo KPB pod vedením 
V.  Čikina.  Kromě  toho  je  nutno  podotknout,  že  veškeré  úvahy  o  případné  spolupráci  komunistů 
s nacionalistickým BNF se jevily jako zcela nerealistické, jelikož zrod a popularita Fronty se ve mnoha 
ohledech odvíjela od ryze  antikomunistických  nálad a postojů,  kultivujíc averzi  obyvatel  vůči  onomu 
komunistickému  „betonu“,  materiální  a  duchovní  mizérii.  Totiž  ona  hluboce  zakódovaná  reciproční 
animozita též sehrála významnou roli v konsolidaci autoritarismu v zemi.  
98 viz  GRIB,  Mjačeslav.  Bělorusskij  most:  istorija,  fakty,  sobytija.  Velikije  Luki:  Velikolukskaja 
gorodskaja tipografija, 2006. 168 s. ISBN 5-350-00117-5. Dále citováno jako Grib M. (2006). 
99 Jandjuk Vl. (2004), s. 45. 
100 Stojí za věcnou poznámku fakt, že solidní část bývalé sovětské nomenklaturní elity posléze avizovala 
loajalitu prezidentu Lukašenkovi, přičemž lze mezi předpokládané motivace zmínit jejich proruské 
orientace ztělesněné a deklarované prvním běloruským prezidentem, uvědomění si změny rovnováhy sil 
na vnitropolitickém poli jsou nevyhnutelné a naději na to, že se jim podaří účastnit rozhodovacích 
procesů. 
101 FEDUTA, Aleksandr.  Lukašenko: političeskaja biografija. Moskva: Referendum, 2005. 703 s. ISBN 
598097007X, s. 291. Dále citováno jako Feduta A. (2005). 
102 Ilustrativní  je  např.  tristní  osud  podnikatele  Kudinova,  o  faktech  vyhrožování,  kde  ze  strany 
prezidentova poradce Kučinského existují přímá svědectví (viz  Feduta A.  [2005]): poslanec skončil ve 
vazbě, posléze se mu však podařilo emigrovat do zahraničí.
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exekutivy do záležitostí zákonodárné moci: „Poslanec A. Lebeďko: ‚Čemu se divíme? 

Všechno  se  opakuje!  Byl  stanoven  jediný  cíl:  aby  Parlament  měl  de  iure  nějakou 

autonomii, přesto byl de facto kontrolován jediným člověkem…‘ “103 V memoárech M. 

Griba  (ex-předsedy Nejvyššího  sovětu  Běloruska  v letech  1994-1995)  se  mimo  jiné 

dočteme  o  rétorických  výrocích  A.  Lukašenka  na  půdě  Nejvyššího  Sovětu  (dále 

následuje autorova citace A. Lukašenka): „Zaznělo tu cokoliv, písemně a ústně! O mé 

snaze nastolit diktaturu, o tom, že nemám představu, kam musí kráčet republika, o tom, 

že  usiluji  být  doživotním  prezidentem  atd.“104 Částečně  je  možné  onen  projev 

Lukašenka ze dne 10.11.1996 pokládat za věštecký, jelikož „po uplynutí nějakých osmi 

let bylo politické uspořádání v Bělorusku usneseními Evropského parlamentu oficiálně 

pojmenováno diktaturou. Ve třetím referendu iniciovaném prezidentem a provedeném 

v říjnu  2004  byla  revidována  již  novější  Ústava.  Došlo  ke  zrušení  ústavní  normy 

omezující  maximální  počet  funkčních  období  na  dvě  po  sobě  jdoucí.  Cesta 

k doživotnímu  prezidentství  byla  tudíž  uvolněna…“105  Referendum  bylo  též 

poznamenáno  porušováním  stávající  legislativy  v podobě  předčasného  hlasování 

probíhajícího  zcela  mimo  kontrolu  ze  strany nezávislých  pozorovatelů,  což  se  stalo 

terčem kritiky tehdejšího předsedy Centrální volební komise V. Gončara106. Výsledkem 

referenda bylo vítězství prezidenta: návrh ústavních změn představený A. Lukašenkem 

uvítalo  70,45%  Bělorusů,  zatímco  jen  skromná  minorita  9,39%  projekt  odmítla107; 

projekt  revidované  Ústavy komunistů  a  agrárníků (návrh  parlamentního  režimu)  byl 

odmítnut solidní většinou 71,2% (7,93% se vyslovilo pro).108 Ústavní soud rozhodl, že 

103  Grib M. (2006), s. 116.
104  Grib M. (2006), s. 117.
105 Grib M. (2006), s. 117.
106 Podrobněji viz Grib M. (2006), s. 121-128.107  Stojí za upřesnění, že na otázky včleněné do původního Lukašenkova návrhu týkající se (a.) 

přímo  volených  místních  zastupitelů  a  (b.)  financování  všech  složek  moci  transparentně  a 
vyloženě  ze  státního  rozpočtu  bylo  běloruským  voličstvem  zareagováno  takto:  (a.)  28,14% 
voličů se vyslovilo pro tento návrh, zatímco 69,92% odpovědělo negativně; (b.) 32,18% proti vs. 
65,85% pro. Z výsledků referenda vyplývá, že Bělorusové zvolili pravý opak demokracie čili 
upřednostnili kvazimilitantní styl  vládnutí, jmenování státních činitelů dle principu jmenování 
armádních důstojníků oproti zásadě volitelnosti, korupci v orgánech státní správy resp. možnost 
financování  reprezentantů  moci  (poslanců,  úředníků  apod.)  z jiných  zdrojů  než  ze  státního 
rozpočtu.  Podobné  schéma  se  jeví  jako  naprosto  fantasmagorické,  nepřirozené  a  vůbec 
neodpovídající  realitě,  což  samo  o  sobě  nasvědčuje  o  pravděpodobné  falsifikaci;  oficiální 
výsledky referenda: CENTRALNAJA KOMISSIJA RESPUBLIKI BĚLARUS PO VYBORAM 
I  PROVĚDĚNIJU  RESPUBLIKANSKICH  REFERENDUMOV.  Protokol  CIK  ob  itogach 
golosovanija  na  respublikanskom  referendumje,  kotoryj  provodilsja  24  nojabrja  1996 
v sootvětstviji s postanovlenijem Verchovnogo Sověta Respubliki Bělarus ot 6 sentjabrja 1996 
№578-XIII.  Dostupný z WWW: <http://www.rec.gov.by/refer/ref1996respr.html> [cit. 2009-
04-12]. 

108 Viz Grib M. (2006).

43

http://www.rec.gov.by/refer/ref1996respr.html


Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

výsledky referenda nemohou mít obligatorní charakter, neboť se od začátku jednalo o 

konzultativní nástroj. „Prezident Lukašenko rozhodnutí Ústavního soudu odmítl a vydal 

5.  a  7.  listopadu  dvě  nařízení,  ve  kterých  zrušil  usnesení  Ústavního  soudu,  určil 

obligatorní charakter referenda a stanovil možnost trestního postihu v případě maření 

referenda.“109 Bezprostředně  v kontextu  oněch  událostí  plných  napětí  a  v některých 

zdrojích uváděných jako ústavní krize se do popředí politického dění dostává velice 

kontroverzní  postava  nejen samotného  „převratu“,  nýbrž celého politického systému 

Běloruska  –  nová  předsedkyně  ústřední  volební  komise  L.  Jermošina  jmenovaná 

Lukašenkem vzápětí poté, co bývalý předseda V. Gončar byl pro nesouhlas akceptovat 

výsledky  plebiscitu  hlavou  státu  odvolán  („Prezident  ho  v odpovědi  okamžitě 

(protiprávně) zbavil funkce“110). Cílem této práce není však podrobný historický rozbor 

centrálních vnitropolitických událostí analyzovaného období, nýbrž vymezení a shrnutí 

základních bodů a jejich relevance pro transformaci systému. 

Komplikovanou situaci, jež vyústila v ostrý spor mezi jednotlivými složkami moci, ve 

složité peripetie kolem politických kroků jednotlivých zúčastněných aktérů a v doslova 

mezinárodní  skandál,  se  běloruskému  prezidentovi  podařilo  (i  když  jen  částečně) 

uklidnit  za  asistence  skupiny  politických  činitelů  reprezentujících  oficiální  Moskvu: 

konkrétně  se  jednalo  o ruského premiéra  V.  Černomyrdina  a  předsedy obou komor 

Federálního  parlamentu  G.  Selezněva  a  J.  Strojeva.  Extrémně  důležité  je  v této 

souvislosti  podotknout,  že  počínaje  oním  okamžikem  je  mezinárodní  legitimita 

Lukašenkova  režimu  symbolicky  odvozována  od  podpory  jeho  „velkého  bratra“  – 

Ruské federace.  Zajímavá je  krom toho skutečnost,  že  „část  opozice vkládala  velké 

naděje v možnost ruského zásahu, protože se domnívala, že demokratické vedení Ruska 

zabrání nastolení diktatury v Bělorusku“.111 Rusko zastoupené svými zprostředkovateli 

sehrálo svou osudově zlověstnou roli  při  nastolení  a  ochraně autoritativního  režimu, 

který  potlačil  národně  orientovanou  opozici.  Bylo  zjevné,  že  „odhodlanost  ruského 

politického establishmentu podpořit svého nejloajálnějšího spojence bez ohledu na jeho 

porušování  lidských  práv  byla  (opozicí)  podceněna“.112 Ruská  federace  vnímala 

Lukašenka jako loutku či nejvěrnějšího vasala, jehož politický osud je úzce spojen s 

politickými  zájmy  a  rozhodnutími  Moskvy,  což  lze  interpretovat  jakožto  jeden  z 
109 Jandjuk Vl. (2004), s. 45.
110 Jandjuk Vl. (2004), s. 45.
111 SILITSKI, Vital. Explaining Post-Communist Authoritarianism in Belarus. In Korosteleva, Lawson, 
Marsh, (2003), s. 36-52; s. 46. Dále citováno jako Silitski V. (2003).
112 Silitski V. (2003), s. 46.
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hlavních důsledků plynoucích z Lukašenkova „převratu“ zároveň s tím, že se od té doby 

veškeré zahraničně politické aktivity běloruského prezidenta soustřeďují na legitimizaci 

režimu navenek. „Převrat“ znamenal podřízení hlavě exekutivy zákonodárné a soudní 

moci. Ruské politické elity onen státní model běloruského diktátora akceptovaly, jelikož 

pro Kreml byla důležitá a výhodná koncentrace moci v Bělorusku v rukou jedné osoby, 

nikoli však stovky poslanců: jeden člověk je vždy snadněji manipulovatelný v otázkách 

integrace.  Patrné  je,  že  evropské  struktury  referendum  neuznaly  a  pokračovaly 

v jednáních s poslanci 13. Nejvyššího sovětu. 

Poslední  etapou  zakotvení  autoritarismu  v republice  z právnického  hlediska 

prostřednictvím  zajištění  Lukašenkova  doživotního  prezidentství  se  stalo  další 

referendum, jímž se hlava státu odpoutala od veškerých omezení svého setrvání u moci 

v republice. Referendum bylo Lukašenkem vypsáno zvláštním dekretem na 17.10.2004, 

přičemž obsahem hlasování byla otázka, zda občané dovolují stávající hlavě státu A. 

Lukašenkovi participovat v prezidentských volbách (jež se měly konat roku 2006) a zda 

akceptují  nové  znění  článku  81  Ústavy  Běloruské  republiky,  v němž  již  chybělo 

omezení  prezidentského mandátu na dvě za sebou jdoucí období. Zároveň probíhaly 

volby do Parlamentu. Prezident referendum vyhrál,  protlačil do zákonodárného sboru 

své  sympatizanty,  chybělo  mu  však  uznání  EU a  USA.113 Bez  ohledu  na  negativní 

hodnocení  výsledků prezidentem aktivně  praktikovaných celonárodních  hlasování  ze 

strany Západu Ruská federace výsledky parlamentních voleb a referenda uznala.

Časově nejaktuálnějším přínosem k upevnění  nedemokratického politického systému 

v zemi se staly parlamentní volby 28.09.2008, jejichž průhlednost a demokratičnost byla 

zpochybněna oficiálními strukturami EU a Spojených států, ovšem Moskva v souladu se 

„starou dobrou tradicí“  poblahopřála Lukašenkovi k úspěšně organizovaným volbám. 

Specifikem  těchto  voleb  byla  nadstandardní  transparentnost  sčítání  hlasů:  zástupci 

opozičních  stran  a  představitelé  mezinárodních  monitoringových  organizací  měli 

možnost  pozorovat  dění  přímo  v jednotlivých  volebních  okrscích,  přesto  samotné 

sčítání probíhalo bez jejich účasti. Stoly s hlasovacími lístky byly blokovány zády členů 

113 Viz závěry zasedání tzv. Benátské komise Parlamentního shromáždění Rady Evropy dne 09.10.2004: 
COUNCIL  OF  EUROPE.  EUROPEAN  COMMISSION  FOR  DEMOCRACY  THROUGH  LAW 
(VENICE COMMISSION). Opinion On the Referendum of 17 October 2004 in Belarus. Adopted by the 
Venice  Commission  at  its  60th Plenary  Session  (Venice,  8-9  October  2004).  Dostupný  z WWW: 
<http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)029-e.asp> [cit. 2009-04-12]. 
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volebních  komisí.  Velkou  pozornost  zaslouží  též  mizivé  zastoupení  představitelů 

opozičních kandidátů v rámci volebních komisí.114 

1.2.3. Represe Lukašenka vůči politickým rivalům           

Zbavování  se  politických  oponentů  je  nepopiratelným  důkazem  autoritativního 

charakteru běloruského režimu, důležitou determinantou onoho systému. Lukašenkův 

strach  ze  ztráty  moci  v prezidentových  úvahách  dominoval  v  různých  etapách  jeho 

politického života, podmiňoval celou řadu ochranných reakcí: „Všichni musí pracovat 

místo toho, aby pořádali kampaně za účelem zbavení prezidenta moci. Chci potvrdit, že 

mám v úmyslu zastávat prezidentský úřad nejen během tohoto funkčního období, nýbrž 

i dvou následujících. Proto bych politiky prosil brát tuto skutečnost v potaz a nesnažit se 

mě  předčasně  zbavit  moci…“115 Zpráva  poslance  S.  Antončika,  jež  se  dostala  k 

veřejnosti půl roku po nástupu prvního prezidenta suverénního Běloruska k moci, jen 

potvrdila  Lukašenkovo  přesvědčení  o  nezbytnosti  očištění  politického  prostoru  od 

politických  soupeřů.  První  obětí  spuštěného  represivního  mechanismu  se  stal  již 

zmiňovaný poslanec Nejvyššího sovětu S. Antončik. Šéf prezidentovy kanceláře Ivan 

Titěnkov, jehož jméno též v oné usvědčující zprávě figurovalo, zažaloval neposlušného 

poslance, přičemž verdikt soudu jasně ukázal propojenost tohoto systému: soud uložil 

Antončikovi  pokutu,  exekutoři  konfiskovali  jeho  majetek  s cílem  napravit  škodu 

způsobenou  I.  Titěnkovovi.  Jako  ironické  se  v této  situaci  jevilo  následné  veřejné 

obvinění I. Titěnkova z korupce samotným prezidentem Lukašenkem, což jej donutilo 

uprchnout do Moskvy. Pokračování aktu „odvety“ symbolizovalo zatčení S. Antončika 

při jeho účasti na stávce pracovníků metra v létě roku 1995, jelikož byl zároveň členem 

nezávislých  odborů.  Osvobození  poslance  se  uskutečnilo  jen  na  žádost  diplomatů 

evropských  zemí.  Podotkněme,  že  žádná  právnická  opodstatnění  jeho  zatčení 

příslušníky silových složek nenásledovala. 

Tradiční  opoziční  akce  na  výročí  černobylské  havárie  („Čarnobyľski  šľach“) 

uspořádaná  v Minsku  dne  26.  dubna  1996  vyvolala  obrovskou  paniku  v řadech 

prezidentových stoupenců, neboť do ulic hlavního města vyšlo téměř padesát tisíc lidí. 
114 Dle informací Centra na obranu lidských práv „Vjasna“ demokratické síly navrhly 1515 kandidátů, 
přičemž  se  do  volebních  komisí  dostalo  pouhých  42  lidí  nebo  3,1%.  Totiž  celkové  zastoupení 
demokratické  opozice  ve  volebních  komisích  (v  porovnání  s ostatními  sílami)  tvořilo  0,07%;  Zdroj: 
VJASNA.  PRAVAABARONČY  CENTR.  Parlamenzkija  vybary:  pravaabaroncy  ahučyli  papjarednija 
osnovy.  Vjasna.  pravaabarončy  centr  [online]. 29.09.2008.  Dostupný  z WWW: 
<http://spring96.org/be/news/25601/> [cit 2009-04-12].  
115 Bt, 29.07.1996. 
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Mezitím  předák  Běloruské  národní  fronty  (BNF)  Z.  Pazňak,  jenž  se  angažoval 

v organizaci  této  demonstrace,  obdržel  varování,  že  je  jeho  život  ohrožen  a  že  se 

připravoval  pokus  o  jeho  vraždu.  Vzápětí  Pazňak  emigruje  do  ciziny,  jeho 

spolubojovníci V. Sivčik a J. Chodyka byli ovšem uvězněni. 

Nejdramatičtějším pro lídry tzv. demokratické opozice se stal kritický rok 1999, neboť 

politické vedení USA považovalo za jednoho z nejsolidnějších a nejperspektivnějších 

kandidátů  na  funkci  hlavy  běloruského  státu  G.  Karpenka,  jenž  měl  dobré  konexe 

s nomenklaturou, představiteli byznysu, novináři,  těšil se popularitě mezi obyčejnými 

lidmi. 

Bývalý  spolupracovník  prezidenta  generál  J.  Zacharenko  zastávající  na  začátku 

Lukašenkovy prezidentské kariéry funkci ministra vnitra (jíž byl posléze zbaven kvůli 

nedostatečné  loajalitě  vůči  hlavě  státu)  začal  zakládat  občanské  sdružení  složené 

převážně z propuštěných činitelů silových složek. 

Viktor  Gončar  byl  primárně  jmenován  předsedou  centrální  volební  komise,  r.  1996 

ovšem nařízením prezidenta v rozporu s Ústavou116 své funkce zbaven, následně se stal 

významným symbolem opozice,  v níž  se  začal  též  angažovat.  Mluvilo  se  o  tom,  že 

Gončar plánoval a připravoval zbavení Lukašenka prezidentské funkce s cílem postavit 

se do čela republiky.

Osud  je  nepředvídatelný,  nezná  kompromisy,  což  se  nejlépe  potvrzuje  na  základě 

dalších událostí. G. Karpenko umírá dne 06.04.1999 za zvláštních okolností (mozková 

mrtvice se ukázala být tak závažná, že lékaři vyčerpali z jeho mozku cca 200 gramů 

krve, což se v medicínské praxi pokládá za nestandardní a ojedinělý případ. 

Dne 7. května roku 1999 zmizel J. Zacharenko.

Dne 16.09.1999 se v Minsku pohřešuje V. Gončar: poté, co opustil saunu spolu se svým 

přítelem podnikatelem A. Krasovským, již nikdo od něj žádnou zprávu neobdržel. Na 

místě jejich zmizení byly nalezeny stopy krve a zbytky automobilového skla. Nabízí se 

tvrzení,  že  nikoli  náhodou  prohlásil  pak  Lukašenko:  „V Bělorusku  je  jenom jeden 

politik, čemuž vás už dlouho učím, a to prezident!“117  

116 Jmenování předsedy CVK bylo prerogativou Nejvyššího sovětu.
117 Bt; přenos zasedání poradního výboru (zaměřeného na ekonomické otázky); 27.07.2000.
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Poltičtí  předáci  od  té  doby  již  v Bělorusku  nemizeli,  vyjímaje  jen  novináře  D. 

Zavadského. Pravdou ovšem zůstává, že viníci jeho vraždy byli odsouzeni, jelikož podle 

prezidenta  Lukašenka  se  jednalo  o  „věc  cti“.  Ovšem  mnozí  oponenti  běloruského 

prezidenta  prošli  žalářem:  jedná-li  se  o  M.  Čigirja  (odsouzeného  za  účast  v 

prezidentských volbách dle verze opozice118 uspořádaných V. Gončarem; na volbách 

politik  participoval  z věznice;  zatčen  byl  mimo  jiné  i  syn  „vzpůrce“),  nebo  o  M. 

Mariniče  odsouzeného  k odnětí  svobody  kvůli  jeho  údajnému  odcizení  majetku 

amerického  velvyslanectví  (počítače).  K vyřešení  situace  nepřispěly  ani  oficiální 

dokumenty poskytnuté  americkými  diplomaty,  dokládající  to,  že se jednalo o dar ze 

strany  velvyslanectví  USA.  Jen  připomeňme,  že  M.  Marinič  usiloval  o  vlastní 

kandidaturu v prezidentských volbách roku 2001.

Posledním široce medializovaným politickým procesem se stal případ prezidentského 

kandidáta ve volbách roku 2006 A. Kozulina. Bývalý rektor Běloruské státní univerzity 

byl  zatčen  dne  19.3.2006  hned  po  provedených  prezidentských  volbách,  oficiálním 

důvodem k čemuž posloužil jím organizovaný „útok na státní věznici“. Dne 13.07.2006 

byl A. Kozulin odsouzen na dobu pěti let.

Osud významných politických předáků sdíleli i političtí aktivisté. Tak v roce 2004 byl 

k tříletému vězení odsouzen šéf sociální demokracie N. Statkěvič, první místopředseda 

BNF V. Ivaškevič, P. Sevěriněc, lídr neregistrovaného občanského sdružení „Molodoj 

front“  D.  Daškěvič.  Tento  seznam  není  vyčerpávající,  jelikož  politická  praxe 

Lukašenkova režimu nabízí celou řadu podobných diskutabilních kauz. 

1.2.4. „Dobývání“ národní ideje   

 Po schválení 12. Nejvyšším sovětem Deklarace o suverenitě, zavedení běloruštiny jako 

jediného  státního  jazyka119 a  výměně  sovětské  symboliky  za  běloruský  státní  znak 

118 Jedná se o iniciované skupinou opozičních poslanců prezidentské volby podle Ústavy z roku 1994 (v 
její  původním znění,  protože revidovaná  a potvrzená v referendu Ústava z roku 1996 nebyla  opozicí 
akceptována), podle níž měl mandát prvního běloruského prezidenta vypršet již v roce 1999. Takto 10. 
ledna roku 1999 „skupina nepokořených poslanců 13. Nejvyššího sovětu vyhlásila v souladu s Ústavou na 
květen 1999 prezidentské volby a jmenovala svou Centrální komisi pod vedením V. Gončara…Členové 
této komise byli následně zatčeni.“ Zdroj:  Jandjuk Vl. (2004), s. 49. Mluví se o tom, že i tyto volby 
nesplňovaly kritéria rovného a svobodného hlasování, jelikož hlavní kandidáti reprezentovali  opoziční 
tábor, navíc samotný proces hlasování měl dosti kontroverzní charakter.  
119 Dne  06.1.1990  byl  Nejvyšším  sovětem  schválen  zákon  „O  jazycích  v Běloruské  SSR“,  což 
z běloruštiny učinilo  jediný  státní  jazyk  a  odstartovalo  bělorusizaci  (plánovanou  na  dobu deseti  let). 
Změna přišla spolu s výsledky referenda z r. 1995, jež definovalo ruštinu jako druhý oficiální jazyk. 
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Pahonja120 a  bílo-červeno-bílou  vlajku,  „obrozená“  republika  v oné  podobě skutečně 

odporovala Lukašenkově naskrz sovětskému nitru. Navíc se u běloruského prezidenta 

ona tradiční symbolika asociovala s jeho ideovými rivaly – opoziční BNF zastoupenou 

v Nejvyšším  sovětu.  Uvádí  se  někdy mj.  to,  že  hluboká  psychologická  averze  vůči 

barvám státní vlajky byla determinována tím, že bílá barva u křesťanů symbolizovala 

duševní čistotu Krista, červená byla spojována s krví prolitou Božím synem za lidské 

hříchy, tedy mají tyto barvy jasný ideový a historický význam, což lze zaznamenat i na 

oblecích  pravoslavných  kněží.  Oficiální  prezidentovou  argumentací  odůvodňující 

nutnost  „revize“  státní  symboliky  bylo  využití  Pahonji  spolu  s dalšími  národními 

symboly  kolaborantskou  Běloruskou  centrální  radou  (kooperující  s okupačním 

Hitlerovým vojskem v letech 1943-1944 na území tzv. Reichskommissariat Ostland). A. 

Lukašenko  systematicky  ukazoval  ambivalenci  svého  charakteru  a  myšlení:  např.  z 

tribuny Prvního celonárodního sjezdu roku 1996 hlava státu prohlásila: „Zkoušeli jsme 

vypracovat národní ideu. Nic z toho se ovšem nepovedlo. Tehdy jsem navrhl vrátit se ke 

křesťanským  hodnotám.  Já  osobně  chodím  do  chrámu  dvakrát  za  týden,  církev 

podporuji. Metropolita Filaret je mým osobním přítelem. Když mluvím na veřejnosti, 

přiznávám se, že jsem ateista…“121              

Dne 16.03.1995 skupina poslanců vedená a inspirovaná šéfem prezidentovy kanceláře 

L. Sinicinem  předložila Lukašenkovi návrh o vyhlášení celostátního referenda ohledně 

nové  symboliky  a  přidělení  ruštině  statusu  státního  jazyka.  Hlava  republiky  tuto 

iniciativu podpořila. Projekt státního znaku připravil L. Sinicyn: hlavní přínos nového 

znaku spočíval v tom, že ze znaku BSSR byl  odstraněn srp a kladivo.  Ona počínání 

prezidentova týmu nebyla pochopitelně nadšeně uvítána národně smýšlející opozicí – 

především  poslanci  BNF,  již  vyhlásili  hladovku  přímo  na  půdě  parlamentu  během 

zasedání dne 11.4.1995 na výraz protestu proti  vypsání  referenda.  Zásah policejních 

jednotek  zvláštního  určení  měl  dle  názoru  Z.  Pazňaka  za  důsledek  konečnou  ztrátu 

legitimity tohoto legislativního orgánu. Referendum r. 1995122 bylo též poznamenáno 

120 Je historickým znakem VKL a BNR, dnes též neoficiálním znakem Běloruska používaným opozicí a 
působící v emigraci BNR, na němž je na červeném pozadí zobrazen bílý obrněný rytíř s taseným mečem 
na  bílém  koni:  <http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%8F
%D0%B2%D0%B0:Coat_of_Arms_of_Belarus_(1991).svg> [cit. 2009-04-12]. 
121  Bt; 19.11.1996.
122 Do  agendy  referenda  (inspirovaného  bezprostředně  běloruským  prezidentem)  byly  zařazeny  čtyři 
otázky:      1) udělení ruštině statusu státního jazyka; 2) uvedení nové státní symboliky; 3) podpora kurzu 
prezidenta  Lukašenka  na  ekonomickou  integraci  s Ruskem;  4)  zakotvení  pravomoci  hlavy  státu 
rozpouštět Zákonodárný sbor. Všechny otázky byly zodpovězeny kladně: 1) 83,1%; 2) 75%; 3) 82,4%; 4) 
77,6%.  

49

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B0:Coat_of_Arms_of_Belarus_%5C(1991%5C).svg
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B0:Coat_of_Arms_of_Belarus_%5C(1991%5C).svg


Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

vítězstvím  prezidenta,  obzvlášť  vzhledem  ke  skutečnosti,  že  se  krom  problematiky 

symboliky  a  jazyka  řešila  také  otázka  ekonomické integrace  s Ruskem.  V této 

souvislosti  se  absurdními  a  zcela  zavádějícími  jeví  častá  prohlášení  prezidenta 

Lukašenka o tom, že on „jako jediný uspořádal referendum o svazu Běloruska a Ruska. 

Proto zříci se oné politiky by znamenalo politickou smrt…“123, což vůbec neodpovídá 

vůli  občanů,  kteří  vyjádřili  souhlas  výlučně  s ekonomickým  sblížením  obou  států. 

Nicméně  prezident  Lukašenko  si  šikovně  přivlastnil  exkluzivní  právo  rozhodovat  o 

politickém osudu Běloruska. Po oficiální porážce národní koncepce opozice v referendu 

roku 1995 stovky lidí buď byly odsouzeny, nebo byli nuceni platit pokutu za zneužití a 

hanobení „křesťanských symbolů“, tedy za pohybování se po veřejných místech s bílo-

červeno-bílou vlajkou. 

Stojí  za  to  připomenout,  že  pocit  síly,  hluboké  přesvědčení  Lukašenka  o  jeho 

všemocnosti  a  negace  jakékoli  kritiky  na  jeho  adresu  vedly  k tomu,  že  prezident 

nařizoval odstranit ze školních osnov texty národně smýšlejících spisovatelů, přičemž 

někdy se tím otevřeně chlubil před médii: „Ze školních programů byli z mé iniciativy 

odstraněni  všichni  nacionalisté,  takzvaní  spisovatelé“.124 Důvodem  k tomu  posloužil 

prezidentův  všepronikající  strach  a  hluboký  pocit  frustrace:  „Spisovatelské  pero  je 

nebezpečnou zbraní!“125

1.2.5. Finanční zdroje „spolubojovníků“

Běloruský  diktátor  nevnímá  politickou  moc  vyloženě  jako  zdroj  psychologické 

satisfakce: během prezidentských voleb si tehdejší poslanec Lukašenko uvědomil,  že 

obrovské  finanční  částky  jeho  sponzorů  investované  do  jeho  prezidentské  kampaně 

postupně vytvářely jeho politický kapitál. Podrobněji se finančnímu zázemí běloruské 

hlavy státu budeme věnovat v části 1.3. předkládané práce. Předběžně  ovšem uveďme, 

že  právě  vítězství  Lukašenkova  ústavního  návrhu v celonárodním referendu  r.  1996 

(tzv. státním převratu) posloužilo fundamentem nové entity,  jejíž jádrem a ústředním 

principem fungování  se  staly  finanční  prostředky prezidenta  a  jeho spolupracovníků 

tvořících onen blízký kruh Lukašenka – struktury, již lze charakterizovat jako rodinně-

státní klan (RSK).     

123  První program Běloruského rozhlasu; 12.10.2007.
124  První program Běloruského rozhlasu; 12.10.2007.
125  NTV(ruská televizní stanice); 05.08.1998.
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1.2.6. Systém smluv a zestátnění jakožto atribut běloruského autoritarismu  

Hlavním  opozičním  kandidátem  (když  liberálního  demokrata  S.  Gajdukěviče 

definujeme jako politicky „neutrálního“ kandidáta) v prezidentských volbách roku 2001 

se stal  lídr  nezávislých odborů Vl.  Gončarik.  Dominantní  motivací  v této  souvislosti 

byla  víra think-tanků demokratického tábora v to,  že čtyřmiliónová členská základna 

odborů a celá řada sympatizantů podpoří v hlasování svého kandidáta jakožto známou 

tvář, což bude zárukou drtivé porážky Lukašenka. Pravý opak se stal pravdou: členové 

odborů se neztotožnili s osobou Vl. Gončarika, jelikož ses primárně značné popularitě 

v těchto strukturách netěšil. Kromě toho negativní následky onoho pokusu o politické 

vyšachování  „miláčka  lidu“  (stávajícího  prezidenta)  měly  ryze  negativní  dopad 

především  na  budoucnost  samotného  kandidáta,  neboť  A.  Lukašenko  se  cítil  jeho 

aktivitami  do  jisté  míry  ohrožen,  proto  všemi  možnými  nástroji  vytlačil  Gončarika 

z vedení odborů a dosadil místo něj loajálnějšího L. Kozika, jenž v této funkci setrvává 

dodnes.  Pozoruhodné je,  že  jedním z prezidentových opatření  eliminujících  protestní 

potenciál  odborů  bylo  především  novum  v podobě  systému  smluv,  které  učinily 

z organizace  těleso  absolutně  závislé  na rozhodnutích  vedení.  Onen smluvní  systém 

spočíval v tom, že každý zaměstnanec podléhal povinnosti uzavírat dohodu (smlouvu) 

se svým zaměstnavatelem126, což provázalo a „hierarchizovalo“ celý pracovní vztah a 

vytvořilo  základní  rámec pro ukončení  pracovní smlouvy zaměstnavatelem z důvodu 

přílišné politické aktivity svých podřízených (formálně se ovšem podobná zdůvodnění 

neuváděla).  Státem  ovládané  odbory  tyto  praktiky  tolerovaly,  zatímco  nezávislé 

odborové svazy byly vládou zlikvidovány.127   

1.2.7. Církev jakožto sféra vlivu prezidenta

126 Formální  a  teoretický  rámec  opatření  zcela  odpovídá  standardní  demokratické  praxi,  jenže 
v běloruských podmínkách se smluvní systém stal nástrojem kontroly a eliminace politické aktivity ne 
zcela loajálních pracujících lidí (totiž zaměstnavatel je „povinen“ dle rozkazu shora uplatnit „sankce“ 
vůči „nespolehlivému“ zaměstnanci). Navíc odbory jsou plně kontrolovány mocí a v praxi působí jakožto 
pobočka prezidentovy administrace. Podobných příkladů lze najít velké množství mj. mezi představiteli 
demokratické opozice, pro něž se uplatnění na domácím pracovním trhu jeví obrovskou komplikací (viz 
St. Šuškievič, S. Skrebjec, A. Leběďko a řada dalších).
127 Modelovým příkladem   tohoto represivního mechanismu je medializovaný příběh jednoho inženýra 
z Kobrinu (člena BNF a uchazeče o poslanecký mandát), s nímž byl pracovní poměr ukončen ze zjevně 
politických  důvodů.  Bezprostředně  před  parlamentními  volbami  mu  bylo  jeho  zaměstnavatelem  za 
přítomnosti představitele  místní KGB nabídnuto svou kandidaturu odvolat. Sankcí  by měla být  ztráta 
pracovního místa a jen mlhavá možnost být  zaměstnán jinde, což bylo po volbách realizováno v plné 
míře. 
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Počínaje prvními dny prezidentství A. Lukašenka se pravoslavná církev stala prioritním 

cílem jeho politických aspirací. Nejpravděpodobněji vycházely úvahy nové hlavy státu 

ze statistických odhadů, podle nichž většina věřících a praktikujících v zemi vyznávají 

právě  pravoslaví,  což  nepochybně  z představitelů  dané  konfese  činilo  potenciálního 

ideologického spojence a zdroj širokospektrální podpory pro prezidentský úřad. Kromě 

toho  dle  analogie  s východním  sousedem  se  jisté  ideologické  vakuum  po  kolapsu 

sovětského systému postupně zaplňovalo systémem křesťanských hodnot zažívajících 

svou  „renesanci“.  Upozorněme  na  fakt,  že  katolická  církev  se  nachází  ve  značně 

vážnější a poněkud deprimující pozici. Takto např. expanze prostřednictvím výstavby 

nových  kostelů  byla  komplikována  běloruskými  úřady,  nemluvě  o  existujících 

omezeních pro působení zahraničních kněží v Bělorusku, o čemž se mimo jiné zmínil 

v rozhovoru  pro  rádio  Svoboda  arcibiskup  Běloruské  katolické  církve  T. 

Kondrusevič.128 Podrobněji se touto problematikou budou zabývat částech 1.1. a 1.4.   

 1.2.8. Vzdělání

Výrazným  znakem  běloruského  autoritarismu  v  nabývání  určitých  posttotalitních 

atributů jsou represivní  opatření  vůči  nejaktivnějším a nejsnadněji  mobilizovatelným 

společenským „složkám“, tzn. studentstvu. V posledních letech celá řada studentů byla 

vyloučena ze studia, což se oficiálně odůvodňovalo porušením disciplíny a špatnými 

studijními výsledky. Jako ilustrační příklad by mohl posloužit příběh studenta fakulty 

žurnalistiky  Běloruské  státní  univerzity  a  předáka  mládežnického  křídla  BNF  Fr. 

Vjačorky  nebo  středoškoláka  I.  Šila,  jenž  přišel  o  možnost  maturovat,  přičemž 

rozhodnutí soudu neuznalo porušení práv studenta.  

Detonační  síla  liberálně  (alternativně)  smýšlející  mládeže  jevící  se  běloruskému 

politickému establishmentu jako (i  když  ne majoritní)  hrozba se efektivně eliminuje 

prostřednictvím  systému  všeobecné  vojenské  povinnosti  a  v neposlední  řádě 

psychiatrických  léčeben.  Některé  státy  EU  usilují  o  blokaci  onoho  nátlakového 

mechanismu,  k čemuž  mají  sloužit  jednotlivé  programy,  poskytující  „destruktivně 

orientovaným“ běloruským studentům možnost vzdělávat se v zahraničí. 

128 Rádio Svoboda; 11.11.2008.
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1.3. Specifika sociálně-ekonomické báze běloruského politického systému 

a vládnoucí elity.

Povaha  a  charakter  každého  politického  režimu  jsou  determinovány  jednak sociální 

platformou, na níž se daný systém zakládá,  rovněž sociálními kvalitami vládnoucích 

elit.  Úkolem  této  kapitoly  je  poskytnout  přehled  sociální  báze  současného 

autoritativního  režimu  v Bělorusku,  včetně  komparativního  profilu  současného 

politického establishmentu (ve srovnání s bývalou komunistickou nomenklaturou).  Je 

důležité podotknout, že tato analýza vyžaduje především konkrétně historický přístup, 

jelikož  samotný  obsah  pojmu  „sociální  báze“  při  aplikaci  na  běloruský  režim  není 

stálou, nýbrž proměnlivou hodnotou: zásadně se totiž liší stav sociální základny v době 

nástupu prvního běloruského prezidenta k moci a její současné parametry korigované 

průběhem  konsolidace  autoritativního  kurzu.  Takto  široká  a  „pestrá“  sociální  báze 

v době „rozkvětu“ Lukašenkova prezidentství zaznamenala následný viditelný pokles a 

snižování počtu příznivců jakožto reakci na celou řadu opatření hlavy exekutivy (viz 
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nejaktuálnější anulace veškerých sociálních výhod pro důchodce, studenty,  veterány). 

Opírajíc  se  o  statistické  výzkumy  prováděné  na  různých  vývojových  etapách 

autoritarismu v zemi lze vyvodit, že solidarita s politikou běloruského „Baťki“ skutečně 

klesá129.  Mezitím  autorka  vychází  z hypotézy,  že  sociální  a  elektorální  báze  režimu 

(konkrétně  prezidenta  Lukašenka)  v běloruských  podmínkách  nejsou  totožnými 

veličinami,  neboť  elektorální  komponenta  pouze  registruje  transformaci  a  případné 

kvalitativní změny báze sociální.     

Sociální kořeny a předpoklady stylu Lukašenkova vládnutí se dají zhlédnout ve složitém 

řetězci  těsně  propojených  komponentů:  v  kolchozním  a  sovchozním  rolnictvu  a 

v početné vrstvě městských pracujících a úředníků (převážně venkovského původu), již 

zdědili  a  zachovali  hlavní  postuláty  patriarchálního  povědomí.  Fasádou  onoho 

povědomí se staly „tradiční konzervatismus a ryze praktické myšlení,  skromná škála 

ambicí  a  aspirací,  závist  vůči  cizí  prosperitě  a  blahobytu,  strach  ze  svobody  a 

konkurence, upřednostňování paternalistických hodnot, hluboce zakotvená averze vůči 

reprezentativním institucím (z důvodů nepochopení jejich specifické role), preferování 

zásady  jediného  mocenského  centra  ztělesněného  charismatickým  autoritativním 

vůdcem, vysoká míra individuální adaptivity k novým politickým podmínkám, politická 

pasivita a rezignace.“130

Výše vyjmenované vlastnosti vyžadují důkladnějšího rozboru. Za roky sovětské vlády 

se v myšlení  a charakterech lidí  „vypěstovala“ vakua,  jež jsou psychology nejčastěji 

definována jako totální odcizení se od politického dění, celková lhostejnost a nezájem o 

aktivnější roli v rámci stávajícího systému. Většina obyvatel má dosti vágní představu o 

úloze  a  praktickém  významu  politické  činnosti  (patrné  je,  že  podobné  úvahy  bylo 

možné zaregistrovat napříč „třídním“ spektrem). Ani volební proces jako takový není 

občany  vnímán  jako  efektivní  a  relevantní  součást  společenského  života,  čehož 

129 Údaje (NISEPI) Nezávislého institutu sociálně-ekonomických i politických výzkumů (poskytující velice 
zajímavé a mnohostranné informace  o náladách  běloruského voličstva)  z prosince  roku 2008 indikují 
mírný pokles podpory prezidenta z 55,4 % na 48,4% při zodpovězení na stejnou otázku („Důvěřujete 
prezidentovi  Běloruska  A.  Lukašenkovi?“)  v lednu  r.  2007  (Zdroj:  NĚZAVISIMYJ  INSTITUT 
SOCIÁLNO-EKONOMIČESKICH I POLITIČESKICH ISSLEDOVANIJ (NISEPI).  Nacionalnyj opros 
12’  2008;  Nacionalnyj  opros  01‘2007. Dostupné  z WWW:  <http://www.iiseps.org/opros53.html> 
[12.2008].  Dále citováno jako  NISEPI (2008);  a <http://www.iiseps.org/opros45.html> [01.2007];  cit. 
2009-04-12), což do jisté míry odráží vnímání občany některých kontroverzních kroků hlavy Běloruské 
republiky  v daném  časovém  úseku.  Stejně  tak  počet  potenciálních  Lukašenkových  voličů  se  snížil 
z 50,9% (r. 2007) na 40,1 % na konci r. 2008. 
130 ČERNOV, Viktor. Transformacija socialnoj struktury i perspektivy grazhdanskogo obshčestva 
v Bělarusi. In Grazhdanskoje obshčestvo. Minsk, vypusk 1., 1996, s. 73. 
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logickým náznakem je apatie a neochota obhajovat unikátní hodnotu a váhu vlastního 

hlasu  prostřednictvím  přísného  systému  kontroly.  V dané  souvislosti  se  nabízí 

vysvětlení většího úspěchu představitelů inteligence, pedagogů, lékařů apod. (na rozdíl 

od nomenklaturních kandidátů) – těch kdo se osobně stýkali s voličstvem – v prvních 

svobodných volbách do Nejvyššího sovětu. Poslední volby do běloruského parlamentu 

byly  ovšem  poznamenány  minimální  komunikací  kandidátů  (moci)  s veřejností  na 

místní  úrovni,  protože  seznam  poslanců  byl  již  sepsán  a  odsouhlasen  administrací 

prezidenta Lukašenka. 

Tragické  události  z druhé  světové  války  samozřejmě  zanechaly  pečeť  na  mentalitě 

Bělorusů: „Druhá světová válka stála život každého třetího obyvatele  Běloruska.  Ve 

Vitěbské  a  Mogilevské  oblasti  –  každého  druhého.  Předválečná  úroveň  populace 

v těchto  oblastech  nebyla  dosažena  dodnes.“131 Destruktivní  síla  válečné  doby  se 

odrazila  na  běloruských  městech,  která  se  posléze  zaplnila  převážně  venkovským 

obyvatelstvem.  „Partyzánská“  republika  kvůli  nestandardní  organizaci  života 

společnosti,  tedy uvědomování si možnosti přečkat okupaci v zemljance, též razantně 

ovlivnila styl uvažování celé generace. V současné době se ona psychologická matrice 

transformovala do alternativního modelu: nepříznivé okolnosti nejsou lidem vnímány 

s panickým strachem  a  zoufalstvím,  jelikož  továrny  mohou  teoreticky  pracovat  „na 

sklad“, zatímco vůdce (prezident) problém nedostatku odbytu na trhu a s tím i samotnou 

krizi  efektivně  a  rychle  vyřeší,  čímž  se  občané  podvědomě  snaží  izolovat  od 

objektivního  čelení  potížím  a  nepředvídatelnostem  reálného  života  přenášením 

nejsložitějších úkolů na „všehoschopnou“ autoritu. 

V době SSSR představovalo Bělorusko největší vojenský okruh (Běloruský vojenský 

okruh) se signifikantním vojenským kontingentem (cca 300 tisíc vojáků) ozbrojených (v 

té době) nejmodernější technikou, včetně jaderných zbraní. Je známo, že po rozpadu 

Sovětského svazu se v již  suverénním Bělorusku omezil  počet  vojenské techniky na 

„2171 tanků, 1434 ozbrojených obrněných vozů, 169 ozbrojených letadel.  V té době 

(rozpadu SSSR,  pozn.  autorky) Bělorusko disponovalo  3971 tanky,  4034 obrněnými 

vozy  a  429  ozbrojenými  letadly“132.  Zánik  společného  státu  měl  dosti  deprimující 

následky pro drtivou většinu bývalých sovětských důstojníků, již se v oné atmosféře 

obecného  chaosu  usadili  přednostně  na  běloruském  území,  čímž  se  nechtěně  ocitli 

131 Grib M. (2006), s. 6.
132 Grib M. (2006), s. 61.
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v epicentru  ideologického  nátlaku  a  kritiky  ze  strany  běloruských  nacionalistů 

(stoupenců BNF). Musíme uznat, že kandidát na prezidentský úřad A. Lukašenko (r. 

1994) díky velice přesnému a objektivnímu odhadu tehdejší sociální konstelace a nálad 

hýbajících mladou republikou efektivně využil zdroje jejich protestních hlasů ve svůj 

prospěch.     

První  prezident  nezávislého  Běloruska  „zdědil“  extrémně  frustrovanou  a  rychle 

chudnoucí  společnost,  jíž  byl  ovšem  za  15  let  svého  prezidentství  schopen 

zprostředkovat  přiblížení  se  životním podmínkám asociovaným mnohými  občany se 

„starými  dobrými“  sovětskými  časy.  Je  nutno  připomenout,  že  politická  elita  před 

Lukašenkem  neměla  žádnou  praktickou  zkušenost  s fungováním  (konkrétně 

nastartováním)  tržních  mechanismů  a  proto  „odmítla  kardinální  ekonomické 

reformy“133, což se negativně projevilo na obyvatelstvu nově vzniklého státu. Logické 

je, že se cílovou skupinou a klíčovým „recipientem“ vládní agendy stala přednostně 

nejvíce  „deformovaná“  společenská  vrstva  artikulující  naděje  a  touhy  „řadového“ 

člověka  marginalizovaného  novým chaotickým systémem.  Lze  takto  konstatovat,  že 

morálně-psychologickým  substrátem  živícím  Lukašenkův  autoritarismus  se  stala  (a 

nadále  zůstává)  pasivní,  konvenčně uvažující  a nejkonformističtější  část  běloruského 

obyvatelstva  mlčenlivě,  bezpodmínečně  a  nekriticky  akceptující  základní  „poselství“ 

režimu,  jeho  autoritu,  dominanci,  převládající  (propagované)  standardy,  názory  a 

stereotypy. 

Lukašenkova  „epocha“  mírně  modifikovala  sociální  strukturu  přes  zrod  principiálně 

nového  sociálního  a  ekonomického  fenoménu  –  třídy  vlastníků  (reprezentovaných 

majiteli  velkých  průmyslových  i  obchodních  podniků  a  bankami  na  straně  jedné  a 

stovkami  tisíc  drobných  živnostníků,  soukromými  farmami  apod.  na  straně  druhé). 

Specifikem onoho systému jsou ovšem předem definované mechanismy, jež musí být 

akceptovány  všemi  v něm  přítomnými  subjekty,  což  zaručuje  stabilitu  a  zachování 

dosavadního stavu. Ideálním demonstrativním příkladem fungování této propojenosti je 

běloruským  prezidentem  oblíbená  praxe  nedobrovolného  přidělování  jednotlivým 

soukromým společnostem nerentabilních kolchozů, jež se posléze právně inkorporovaly 

do těchto podniků. Jedná se totiž  o scénář, kdy vláda cizíma rukama řeší  problémy, 

které jsou výhradně její základní povinností a kompetencí. Stojí za poznámku mj. i to, 

že se zrod oněch vlastníků uskutečnil v kontextu nereformované legislativy totalitního 

133 Rouda U. (2004), s. 148.
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typu,  což  nevyhnutelně  vedlo  k masové  zkorumpovanosti  společnosti.  Zakotvila  se 

schémata  radikálně  odlišná  od  sovětské  minulosti:  byrokratický  aparát  spolu  s 

mocenskými  složkami  „protežuje“  soukromý  sektor  dle  fungujícího  systému 

pravidelných finančních odměn. Onen jev je do jisté míry determinován též složitostí a 

nepřehledností samotného systému státní kontroly nad veškerou hospodářskou činností 

v  republice,  neuvěřitelným  množstvím  vzájemně  odporujících  směrnic,  zákonů  a 

nařízení.  Proto úsilí  každého podnikatele  zachránit  vlastní  dílo se jeví jako naprosto 

standardní, což se ovšem výrazně komplikuje tím, že v daném prostředí je transparentní 

a spravedlivé podnikání pouhou iluzí a absolutně nedosažitelným cílem (tedy soukromý 

sektor  je  „inspirován“  ke  hledání  individuálního  „patrona“  ve  vládnoucích  kruzích). 

Zvykem se stalo i  to, že představitelé  velkého byznysu  platí  prezidentovi  specifický 

„tribut“  ve  formě  nucených  finančních  příspěvků  na  realizaci  konkrétních  projektů 

(např.  výstavba  národní  knihovny  nebo  sportovního  komplexu).  Analogickým 

způsobem  jednají  mnozí  ředitelé  velkých  státních  podniků,  používajíce  různých 

protizákonných  schémat  nabytí  zisku  a  zvětšení  vlastního  blahobytu.  V důsledku 

podobných machinací (obvykle zveřejnění takových případů je zapříčiněno porušením 

pravidel  hry  stanovených  vládní  vertikálou;  některé  ze  zásad  byly  ovšem  částečně 

korigovány:  takto například platí,  že vracení odcizeného majetku připouští  prominutí 

trestu  prezidentem,  o  čemž  nasvědčuje  již  zmiňovaná  kauza  G.  Žuravkové)  bylo 

z vedoucích funkcí odvoláno mnoho lidí, jejichž příběh byl podrobně medializován a 

trestné  řízení  veřejně  sledováno  (viz  skandál  kolem  bývalého  ředitele  traktorového 

závodu M. Leonova; A. Kalugina [ředitele závodu na výrobu chladičů]; prominenta V. 

Šejmana  Žiglova  [obchodní  centrum  „Ždanovičy“];  příbuzného  Vl.  Konoplěva 

Borovského [ředitel společnosti „Belněftěchim“]; T. Vinnikové [předsedkyně Národní 

banky] a celé řady dalších). Největší aféra posledního desetiletí (13. listopadu r. 2008) 

se  týkala  dvaceti  osob  obviněných  z korupce,  což  bylo  odhaleno  v rámci  zvláštní 

operace  iniciované  a  rozpracované  „vnitřní  rozvědkou“.  Je  nutno  podotknout,  že  se 

nejednalo o žádné novum, neboť podobná akce (plánovaná jakožto čistka KGB) vedla 

v létě r. 2007 k odstranění z funkce předsedy KGB S. Sucharenka. Otázka vztahů mezi 

jednotlivými členy „klubu vyvolených“ vyžaduje podrobnějšího prozkoumání, což však 

není záměrem této práce.  Nabízí  se klíčový závěr:  všechny sektory ekonomiky jsou 

distribuovány mezi  vysokými  úředníky a  mocenskými  složkami,  tudíž  úsilí  silových 

struktur, konkrétně jejich vedení (MVD [Ministerstvo vnitra] a jeho útvarů [především 

OMON  {policejní  jednotky  pro  zvláštní  úkoly}  a  SOBR  {zvláštní  oddíl  rychlého 
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nasazení}],  KGB  se  všemi  útvary  a  podstrukturami,  Rady  bezpečnosti,  Generální 

prokuratury  [zejména  její  útvar,  jehož  bezprostředním  účelem je  ochrana  ústavního 

pořádku], Služby ochrany prezidenta, Celní a pohraniční služby, OBEP [oddíl pro boj 

proti ekonomickým zločinům], Vojenské kontrarozvědky), jsou namířena na eliminaci a 

zabránění rozmnožování korupčních sítí „ve jménu“ doplnění státních a prezidentových 

fondů. Relevantními „rozpočty“ jsou též prezidentova administrace a nejnověji zřízený 

prezidentský  sportovní  klub  (je  na  starosti  Lukašenkova  syna  Dmitrije),  na  jehož 

projekty  jsou  pomocí  velice  účinných  manipulací  „inspirováni“  přispívat  úspěšní 

běloruští podnikatelé. 

Šéf  běloruské  exekutivy  pravidelně  střídá  administrativní  kádry  a  obnovuje  složení 

jednotlivých orgánů různých úrovní s cílem vyloučit možnost formování ekonomických 

a mocenských center nezávislých na jeho osobě, jež by se posléze mohly transformovat 

a přerůst v politické skupiny a klany, nemluvě o potenciální vnitrosystémové opozici. 

K zajištění  všudypřítomné  loajality  slouží  celý  komplex  preventivních  opatření, 

nevyjímaje  systematické  shromažďování  kompromitujících  materiálů  o  uchazečích  o 

vládní funkce fungující jako zpětná vazba. 

Unikátním rysem Lukašenkova sociálně-ekonomického modelu je skutečnost, že jeho 

finanční fundament se z velké části dlouhodobě formoval z přímých a nepřímých dotací 

Kremlu  v podobě  levných  energetických  zdrojů,  díky  čemuž  státní  rozpočet  před 

vypuknutím tzv. plynových válek134 komplikovaných a zesílených současnou finanční 

krizí  dostával  5  až  10 miliard  USD. Tuto  štědrost  velkého východního „bratra“  lze 

charakterizovat  jako  symbolický  úplatek  či  výhodnou  investici  na  zahraničně-

politickém poli, neboť konkrétní výnosy se měly projevit v Lukašenkových přísahách 

věčné lásky a věrnosti Rusku a jeho národu, kontinuitě integračního kurzu a ochraně 

ruského jazyka. Situace se ovšem výrazně změnila s nástupem k moci Vl. Putina a jeho 

následným vystřídáním D. Medvěděvem, jelikož nový ruský politický establishment je 

připraven zaujmout tvrdší a realističtější postoj vůči obskurně loajálnímu spojenci (viz 

dvojaké impulzy oficiálního Minsku ohledně uznání suverenity Abcházie a Jižní Osetie; 

134Nová formule ceny plynu pro běloruskou stranu spolu s prodejem 50% akcií společnosti Beltransgaz se 
promítla i do stále méně optimistické rétoriky „národního“ prezidenta, jenž připustil, že Bělorusko ovšem 
není  ostrůvkem  pozitivní  deviace,  čímž  v  podstatě  přiznal  křehkost  běloruského  ekonomického 
„zázraku“.  V rámci  setkání  A.  Lukašenka s ruskou hlavou státu  dne  14.11.08 se běloruský prezident 
zmínil o tom, že vyšší ceny plynu pro běloruské konzumenty (ve srovnání s  ruskými odběrateli) budou 
znamenat vážné potíže, jelikož se markantně sníží schopnost běloruské produkce konkurovat té ruské, 
přičemž apeloval na zásady společného státu, což by prý mělo poskytovat Bělorusku určité preference. 
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žhavé  koketování  se  Západem a  ukrajinským prezidentem V.  Juščenkem v kontextu 

vyostřené plynové krize s Ruskem (leden 2009) a  celková demonstrativní  frivolita  a 

nepředvídatelnost  Lukašenka  ve  vnitropolitických  otázkách  dotýkajících  se  ruských 

zájmů).  Signály  vysílané  z Moskvy  nasvědčují  o  konci  dlouhodobého  vztahu  dle 

principu „ropa záměnou za polibky“, nehledě na obrovské kuloární úsilí běloruského 

prezidenta iniciovat (prostřednictvím vlastní kremelské lobby), aby představitelé ruské 

strany  přijali  rozhodnutí  ohledně  konstrukce  alternativního  plynovodu  Jamal-2přes 

běloruské  území,  neboť  samotný  A.  Lukašenko si  uvědomuje,  že  v případě  úspěšné 

realizace projektů South Stream a Nord Stream bude role Běloruska jakožto tranzitní 

země (stejně jako Ukrajiny) výrazně marginalizována.

Řada  nejčerstvějších  opatření  exekutivy  zřejmě  bude  mít  za  následek  markantní 

omezení  drobného  a  středního  podnikového  sektoru,  neboť  takovýmto  způsobem 

reprezentace  velkého  byznysu  usiluje  o  předběžnou  eliminaci  konkurence 

prezidentovýma rukama.  Účinnost a  nutnost  umírněné  „represivní“  politiky se  navíc 

odůvodňuje  otevřeně  deklarovanou  protestní  pozicí  příslušníků  dané  společenské 

vrstvy, jež se již několikrát angažovala v organizaci různých akcí a demonstrací s cílem 

upoutat pozornost veřejnosti na protizákonné dění v této oblasti. 

Jako pozoruhodné se v této souvislosti jeví, že ekonomická platforma A. Lukašenka se 

ve zkoumaném období transformuje, což je spojeno především s vyhlášením kurzu na 

liberalizaci  ekonomiky  běloruským  „Baťkou“  (jisté  inovace  a  odstranění  některých 

kontrolních  funkcí  v bankovní  oblasti  mají  za  cíl  vytvořit  příznivější  podmínky  pro 

příliv nejen domácího, nýbrž také zahraničního kapitálu). Paralelně se provádí neveřejná 

bodová  privatizace  (čímž  je  míněna  privatizace  jednotlivých  vybraných  podniků), 

přičemž  běloruský  prezident  opakovaně  přísahal  domácí  veřejnosti,  že  tzv. 

nomenklaturní  privatizace  zůstane  i  nadále  jevem  tabuizovaným.  Patrná  je  ovšem 

skutečnost, že se přitom v médiích neobjevily žádné informace o tendrové privatizaci 

žádného  z  velkých  podniků,  což  jen  nahrává  spekulacím  o  kuloárních  „výběrových 

řízeních“ s následným odevzdáváním určené finanční částky do prezidentových fondů a 

o „zprezidentnění“ privatizované nemovitosti přes dokonalý systém nastrčených osob.

Důkladnější  analýza  hierarchie  běloruské  vládnoucí  elity  nasvědčuje  o  relativní 

vhodnosti  pojmu „elita“  vůči  vládní  vertikále  v podmínkách  Lukašenkovy diktatury, 

jelikož  stávající  politická  konstelace  z  ní  činí  elitu  potenciální,  nikoli  však reálnou. 
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Obecně  řečeno  I.  Bugrova   a  I.  Běljavceva135 zkoumají  strukturu  běloruské  elity 

v horizontálním a vertikálním „řezu“.  Vertikálu  představuje (dle statutárních pozic  a 

stupně  vlivu)  vyšší,  střední  a  nižší  administrativní  úroveň,  zatímco  horizontálu 

zosobňují  různě  orientované  elitářské  skupiny.   Nicméně  tzv.  vertikála  je  integrální 

součástí  (ne-li  tváří)  státní  byrokracie,  jejíž charakter  není  ovšem homogenní.  Podle 

některých  odborníků  „Lukašenkovo  zvolení  prezidentem  může  být  považováno  za 

logický  důsledek  nedostatku  sociálních  elit.“136 Mezi  specifické  rysy  běloruské 

nomenklatury lze mj. zařadit: 

a. provinciální  (venkovský)  původ  či  profesní  minulost  v kombinaci 

s ekonomickou flexibilitou a merkantilismem;

b.  nízkou  míru  sebekritičnosti,  podlézání  a  servilnost  vůči  centrální  autoritě 

podmíněnou  signifikantní  finanční,  právní,  kariérní  a  fyzickou  závislostí  na 

nadřazeném úředníkovi (včetně hlavy státu); 

c. chronickou nespokojenost s absencí příležitostí  realizovat vlastní profesionální 

potenciál a navíc v plné míře využít administrativně-finančních zdrojů ke svému 

(finančnímu) prospěchu, z důvodů přísné kontroly ze strany centra; 

d. přítomnost a převahu nepotismu, rodinného faktoru (strýčkování) a klientelismu 

při  řešení  kádrových  otázek  na  postech,  zvláštní  proceduru  „selekce“  členů 

nejbližšího prezidentova kruhu; 

e. minimální  motivaci  reformních  kroků při  vypořádání  se  s problémy sociálně-

ekonomického a politického rázu; 

f. příživnictví,  pasivitu,  výkon  z donucení,  „geneticky“  zakódovaný  strach  a 

bezvýhradné podřízení se vůli „patrona“ (A. Lukašenka);

g. neznalost  vlastní  kultury a  jazyka,  což z této  elity  činí  elitu  pseudonárodní  a 

zcela marginální. Onen aspekt zůstává dodnes odborníky zanedbáván. Autorka 

135 BUGROVA,  I.;  BĚLJAVCEVA,  D.  Bělorusskaja  elita  i  formirovanije  obščestvěnnoj  politiky.  In 
MANAJEV,  Oleg  (ed.).  Nězavisimyje  issledovanija  v nězavisimoj  Bělarusi:  v borbě  za  realnost. 
Novosibirsk:  Vodoľej,  2004.  440  s.  s.  145-171.  ISBN  5-8299-0028-9.  Dále  citováno  jako  Bugrova, 
Běljavceva (2004).  
136 LINDNER, Rainer. The Lukashenko Phenomenon. In BALMACEDA, M.; CLEM, J.; TARLOW, L. 
(eds.). Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West. 
Harvard  University  Press,  2002.  483  s.,  s.  77-108.  ISBN  0916458946,  s.  83.  Dále  citováno  jako 
Balmaceda, Clem, Tarlow (2002).  
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zdůrazňuje  korporativní  komponentu  její  sebeidentifikace  převažující  nad 

národním cítěním, což vysvětluje fakt, že Lukašenkova nomenklatura a priori 

nemůže být vnímána jako potenciální spojenec demokratické opozice (v určitém 

politickém  kontextu),  jelikož  se  jedná  o  hluboce  zakotvený  „systémový“ 

antagonismus:  nomenklatura  se  ztotožňuje  s osobou  Lukašenka,  nikoli  však 

s náležitostí  k běloruskému  kulturnímu  prostoru  (kromě  toho  většina 

nomenklaturních činitelů pochází z východních regionů republiky, tedy oblastí, 

kde  se  Lukašenko  vždy  těšil  největší  popularitě  díky  svému  proruskému 

programu).   

Představený „portrét“ typického nomenklaturního činitele „epochy“ lukašismu je jednak 

produktem sovětského administrativního systému, rovněž též reflexí povahy stávajícího 

systému. Takto se veškeré pokusy „osamostatnit se“ prezidentem (zejména politicky) 

dlouhodobě  potlačovaly  za  využití  širokého  spektra  morálně-právních  a  fyzických 

metod  (viz  tristní  příběh  lídrů  „neposlušných“  odborů,  A.  Kozulina,  M.  Čigirja,  V. 

Gončara, poslance a podnikatele A. Klimova a mnoha dalších). Proto některé hypotézy 

a uvažování politologů o politické elitě, nátlakových a zájmových skupinách, o níž se 

prezident  Běloruska  opírá,  jsou  poněkud zavádějící  a  ne  zcela  objektivně  odrážející 

reálný stav věcí, čímž samozřejmě ovlivňují modely chování opozice a dalších aktérů 

komunikujících s režimem. Fakta potvrzují to, že prezident Lukašenko vytvořil systém 

totální  kontroly a  případného potlačení,  v němž je  nuceno působit  jeho okolí,  jehož 

hlavní úlohou je pokorné, oddané a efektivní uvádění vůle prezidenta v praxi.       

 Autorka  zastává  názor,  že  dominantní  komponentou  zaručující  slušnou  podporu  a 

stabilitu  Lukašenkovu  systému  je  již  zmiňovaná  tradiční  patriarchálnost 

zakonzervovaná v národní mentalitě značné části Bělorusů (na základě jejich rolnických 

kořenů).  Do  způsobu  uvažování  této  vrstvy  obyvatel  vrostla  podvědomá  touha  být 

veden určitým směrem resp. po existenci konkrétní autority (silné ruky),  jež by byla 

schopna nejen  reprezentovat  jejich  zájmy,  ale  zároveň  uspokojit  základní  potřeby a 

požadavky.  Nepřítomnost  podobné „instance“  by výrazně komplikovala  život  lidem, 

jejichž každodenní život je spojen s řešením obrovského množství rutinních otázek. Dá 

se říci,  že tyto úvahy se částečně (ovšem v sofistikovanější formě) inkorporovaly do 

tradice  běloruské  politické  kultury.  Jistý  zájem  v rámci  této  analýzy  představují 

statistické  údaje  výzkumů  veřejného  mínění  dokládající  seriózní  podporu  občanů 

autoritářskému způsobu vládnutí  jako takovému:  přednost  neparlamentnímu systému 
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(přesná  formulace  otázky  zněla:  „Souhlasíte  s názorem,  že  je  lepší  zlikvidovat 

parlament  [volební  proces  obecně]  ve  prospěch  silného  lídra?“)  dalo  nejvíce 

respondentů  v roce  1992  (76%  dotázaných),  v letech  1994  a  1996  (milníky 

Lukašenkova prezidentství) ovšem bylo zaznamenáno lehké „umírnění“ (57% a 56%), i 

když  ne signifikantní  (zklamání  veřejnosti  bude  následovat  po r.  1998)137.  Navíc  se 

situace  specifikovala  tím,  že  běloruská  „postkoloniální“  (terminologií  B.  Dančáka) 

posttotalitní  společnost  zůstávala  i  nadále  „nestrukturovanou  a  amorfní  entitou“138. 

Vyhraňování plnohodnotných společenských tříd a skupin s přesně identifikovatelnými 

ekonomickými  a  materiálními  zájmy jenom začínalo,  kdežto  se  společnost  v  letech 

2007-2008 více polarizovala dle příjmu a místa v systému distribuce hmotných statků. 

Nadále přetrvávala vitální závislost velké části Bělorusů na státě. V první etapě svého 

utváření čelil režim růstu nezaměstnanosti, stagnaci hlavních průmyslových odvětví a 

celkovému poklesu zemědělské výroby. Na pozadí razantního zhoršení kvality životní 

úrovně postupná konsolidace vrstvy „nových Bělorusů“ (místních  zbohatlíků)  jenom 

živila  pocit  sociální  nespravedlivosti  a  nevyužitelnosti,  tudíž  stabilita  socialistické 

struktury  se  v oněch  podmínkách  zdála  být  mnohem  atraktivnější  alternativou 

demokratickému kapitalismu s kriminálním tržním systémem. 

Kromě  toho  se  největší  podíl  výrobních  sil  ocitl  mimo  své  tradiční  ekonomické  a 

sociální prostředí a neadaptoval se k novým klíčícím kapitalistickým poměrům. Nové 

podmínky nevyhnutelně měly za následek (plodily) deklasovanost a pauperizaci, jejichž 

oběti  požadovaly posílení  a  rozšíření  sfér  sociálních  záruk a  vypořádání  se  s viníky 

jejich  kalamitního  stavu.  Proto  je  naprosto  logické,  že  první  demokratická  vlna 

v Bělorusku ztroskotala na nostalgii po výhodách sovětského životního modelu.  Když 

aplikujeme metodologii analýzy P. Sorokina, tzn. jeho čtyřúrovňové schéma vědomí (1. 

Biologicky nevědomé; 2. Biologicky vědomé; 3. Sociokulturní vědomí; 4. Nadvědomí 

EGO), zjistíme, že běloruská společnost měla sociokulturní vědomí takřka aseptické: 

sociální hodnoty komunistické společnosti byly částečně negovány, jelikož ztratily svou 

absolutní  důvěryhodnost139.  Ideály  a  aspirace  národního  obrození  v kontextu 
137 HAERPFER,  Christian  W.  Belarus  and  Postcommunist  Democratization.  In  WHITE,  St.; 
KOROSTELEVA,  E.;  LOWENHARDT,  J.  (eds.). Postcommunist  Belarus,  Rowman  and  Littlefield 
Publishers,  2004. 192 s.  ISBN  074253555X. s.161-180; s.  171 (tabulka).  Dále citováno jako  White, 
Korosteleva, Lowenhardt (2004).
138ČERNOV, Viktor. Priroda političeskogo režima v Bělarusi i perpěktivy jego transformaciji. Belarus – 
Monitor. Leden 1997. 
139 Logickým  potvrzením  toho  se  stal  mizivý  počet  hlasů  ve  prospěch  prezidentského  kandidáta 
nominovaného komunisty. Analogickou tendenci lze zaznamenat i v případě demokratických sociálních 
hodnot  a  ideálů,  jež  se  též  celospolečenské  důvěře  netěšily,  což  vyústilo  v nízkou  solidaritu  s 
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denacionalizované republiky též neměly pod sebou solidní základ, zatímco aktivity a 

ryze  negativní  rétorika  lídra  Běloruské  národní  fronty  Z.  Pazňaka  namířené  proti 

ruskému imperialismu přispívaly k vehementní averzi obyvatelstva, jehož drtivá většina 

si  neuměla  představit  budoucnost  země  odděleně  od  Moskvy.  Povědomí  lidí  na 

Sorokinově čtvrté úrovni (nadvědomí EGO) bylo rovněž frustrované: jedná se zejména 

o zaměstnance státního sektoru, jejichž stabilní příjem a zcela slušná životní úroveň se 

v sovětské  době  víceméně  pokládala  za  samozřejmost.  Společnost  fungovala  tak,  že 

splnění  řady  kritérií  (např.  horlivost  a  disciplinovanost  při  výkonu  práce  ve  velké 

továrně) předpokládalo jistý systém „výstupů“, odměn či bonusů (v podobě získání bytu 

apod.) ze strany státu. Z toho vyplývá, že homo soveticus měl určitý pocit sebeúcty a 

rovněž jistoty v budoucnost, což se náhle a poněkud dramaticky změnilo po kolapsu 

sovětského  systému,  vyústěním  čehož  se  stala  transformace  EGO (čtvrtá  psychická 

úroveň)  do  podoby vlastního  nepřítele.  Tento  okamžik  se  poznamenal  propuknutím 

obrovského hladu a touhy po uspokojení hodnot (druhé psychické úrovně) mezi vysoce 

kvalifikovanými  odborníky  a  vědeckým  personálem,  jejichž  novou  životní  strategií 

mělo  být zabezpečení  standardní  či  minimálně  slušné životní  úrovně pro své rodiny 

v atypicky  kritických  posttotalitních  podmínkách.  Onen  psychologický  rozbor 

relevantních jevů společenského života ve zmíněném období částečně vysvětluje původ 

iracionálních očekávání a úvah, pro běloruský národ tak charakteristických, o zjevení 

jakési postavy divotvůrce, jež bude schopna téměř fantastických změn, vrátí společnosti 

její  blaha  a  psychologické  konstanty  dřívějších  časů,  které  zajišťovaly  jednotlivci 

toužebně hledaný pocit stability. Platí, že všechny popsané faktory spolu s neschopností 

určité složky běloruské společnosti  (konkrétně lidí  pracujících ve státních podnicích, 

továrnách apod.) na přechodové etapě deklarovat a obhájit vlastní zájmy vzbudila akutní 

poptávku  po  reprezentaci  jejich  priorit  třetí  stranou  (osobou),  jež  měla  odpovídat 

tradiční vizi o skutečném lídrovi, vůdci a pánovi s konkrétními sociálními vlastnostmi. 

To,  že  se  role  onoho  spasitele  ujal  právě  A.  Lukašenko  je  do  jisté  míry  náhodou, 

podmíněnou  však  historickou nezbytností.  Tento  fakt  musí  být  brán v úvahu jednak 

z teoretického,  rovněž  z  praktického  hlediska,  jelikož  fenomén  této  osoby  spočívá 

v tom,  že  ztělesňuje  „obyčejný  lid“  první  běloruský  prezident  šikovně  artikuloval 

myšlenky a  očekávání  milionů  závislých  na  státě  pracujících,  představitelů  silových 

složek a důchodců – všech těch, kteří zaručují vnitřní legitimitu jeho moci a vysvětlují 

příčinu úspěchu státního převratu roku 1996. Spolu s touto základnou dotváří  kostru 

kandidaturou St. Šuskieviče.
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běloruského  autoritarismu  bývalá  sovětská  nomenklatura,  jež  prošla  jistým 

transformačním procesem ze  sovětské  stranické  administrativní  elity  v byrokratickou 

„buržoazii“  disponující  statutárními  kontrolními  pozicemi  v  hierarchii  finančně-

průmyslových a obchodních sfér. 

Současnou ekonomickou strukturu Běloruska nelze charakterizovat  ani  jako klasický 

kapitalismus  s plnohodnotným  trhem,  ani  jako  socialistický  model  s plánovaným 

hospodářstvím:  jako  nejvhodnější  se  jeví  definice  rodinně-státního  klanu140 (RSK), 

jehož  imperativem  a  vedoucím  „článkem“  je  prezident  obklopený  více  než  1500 

loajálních  osob  s odlišnou  úrovní  individuálních  pravomocí  a  striktními  normami 

využití  administrativního  zdroje  k vlastnímu  prospěchu  v rámci  celkové  konstelace. 

Ekonomika republiky se totiž bez ohledu na praktikovanou formu vlastnictví proměnila 

ve  zdroj  osobních  a  korporativních  příjmů  daného  systému,  přičemž  politický 

establishment má nástroje na změnu vlastníka ve svůj prospěch bez ohledu na domácí 

legislativu  a  mezinárodní  smlouvy.  V oněch  autoritativních  podmínkách  posvátný 

kapitalistický  princip,  jímž  je  nedotknutelnost  osobního  vlastnictví,  výrobních 

prostředků  apod.  je  pouhou  fikcí  a  elegií  nadějí  tranzitního  období  (1991-94):  ani 

bezprostřední  blízkost  „rodině“  neposkytuje  absolutní  záruky  individuálního  a 

materiálního bezpečí a stability.  

Všechny regiony republiky vedené představiteli  daného klanu jsou podřízeny centru: 

kolem  nynějšího  prezidenta  se  zformovala  jakási  ochranná  vrstva  ztělesňovaná 

konsolidovanou skupinou lidí: mnozí z nich jsou buď stejně smýšlejícími věrnými členy 

„velké rodiny“ nebo mu (Lukašenkovi) vděčí za své privilegované postavení. Lze z toho 

vyvodit, že vládní struktura více (než vertikálu) připomíná pyramidu se solidní osnovou. 

Rodinně-státní  klan vytváří  osobně prezident  prostřednictvím pozvání  k účasti  v tzv. 

Celoběloruském  shromáždění141;  nejloajálnější  a  nejspolehlivější  kandidáti  jsou 

140 V politologické obci se ve studiích a publikacích některých  běloruských badatelů vyskytuje termín 
„státní klan“ či „gosklan“ (viz V. Černov, I. Bugrova a D. Běljavceva, A. Feduta [viz seznam literatury a 
zdrojů]). Autorka zastává názor, že daná definice není obsahově maximálně „kompletní“, neboť úplně 
nezachycuje jádro stávajícího systému a specifika jeho politické praxe. Noví hráči jsou do společnosti 
jménem  Bělorusko  připouštěni  jen  po  důkladném  testování  jejich  loajality  samotným  prezidentem 
(„kmotrem“).  Nabízí  se  též  docela  tristní  analogie,  podle  níž  se  Bělorusko  jeví  evropskou  verzí 
Saddámova Iráku, kde stát byl de facto kontrolován S. Husainem a jeho syny.  Fakta představená v této 
práci nasvědčují o nutnosti rozšíření tohoto pojmu na rodinně-státní klan (RSK), jelikož lze konstatovat, 
že  prezidentova  rodina  (konkrétně  A.  Lukašenko  a  jeho  dva  synové  Viktor  a  Dmitrij)  přeměnila 
Bělorusko v hlavní zdroj své ekonomické prosperity a osobní stability. 
141 Svolává  se  nařízením  prezidenta  za  účelem  demonstrativní  realizace  práva  občanů  na  účast  ve 
veřejném životě  republiky;  agendou  se  stávají  přednostně  otázky  spojené  se  sociálně-ekonomickými 
programy;  organizační  výbor je veden premiérem a šéfem prezidentovy administrace.  „Účastní  se jej 
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zařazováni  na seznam uchazečů o poslanecký mandát  (do Národního shromáždění  a 

Rady republiky). Veškerá jmenování členů státního aparátu, počínaje obvodními městy, 

se uskutečňují za osobní účasti prezidenta.

Za další specifikum sociální báze běloruského autoritarismu se nejčastěji pokládá též 

aktivní  „flirtování“  se  silovými  složkami,  především  v rané  fázi  jeho  prezidentství, 

neboť  jakožto  nástupce  KGB  SSSR  byly  organicky  spojeny s ruskými  zvláštními 

službami skrze existenční korporativní zájmy. Kromě toho KGB posléze disponovalo 

seriózními  kompromitujícími  materiály  ohledně  Lukašenkovy  zodpovědnosti  za 

likvidaci  opozičních  lídrů,  politicky  motivovaných  procesů  a  detailů  osobního 

prezidentova  života.  Vzhledem  k uvědomování  si  skutečnosti,  že  se  v  KGB 

vyprofilovala solidní opoziční platforma, běloruský prezident ji vždy pokládal za pátou 

kolonu svého režimu, věnoval maximální pozornost postupnému obnovování silových 

kádrů namířenému na eliminaci veškerých destabilizačních trendů v těchto strukturách, 

přičemž klíčové funkce převzaly spolehlivé a loajální  osoby.  Nejaktuálnější  kádrová 

revoluce  se  v onom  sektoru  týkala  odstranění  týmu  dlouholetého  Lukašenkova 

spolupracovníka V. Šejmana, v důsledku čehož se tohoto rezortu ujal prezidentův starší 

syn Viktor.

Patrné rovněž je nadstandardní  angažmá běloruského prezidenta  v procesu vytváření 

vlastních  zvláštních  služeb  vybavených  takřka  neomezenými  pravomocemi  a 

působícími  mimo  ústavní  rámec.  Obrovské  finanční  částky  věnované  na  posílení 

materiálně-technického  potenciálu  všech  silových  struktur,  upevnění  prestiže  těchto 

služeb spolu se zvýšením mezd a důchodů důstojníkům ještě jednou potvrdilo autoritu 

prezidenta  Lukašenka.  Představitelé  silového  sektoru  přísahali  věrnost  svému 

prezidentovi, zatímco lidé, již se snažili sloužit svému státu a ústavě, nikoli vůdci, buď 

zmizeli beze stop anebo se stali oběťmi represivní mašinérie (J. Zacharenko, předseda 

KGB V. Mackevič, generální prokurátor O. Boželko).

Pokud  se  pokusíme  o  shrnutí,  je  důležité  uvést,  že  sociální  základna  Lukašenkova 

režimu  je  tvořena  konglomerátem  odlišných,  ovšem  ve  stejné  míře  odmítajících 

principy a zásady liberálně-tržních reforem, sociálních sil: 

a. Transformovanou neokonzervativní nomenklaturou;

vybraná skupina několika set konkrétních osob, prezentovaná jako reprezentační vzorek celé běloruské 
společnosti.“ Zdroj:  Holzer, Balík (2007), s. 145. První shromáždění se uskutečnilo r. 1996, druhé – r. 
2001, poslední – r. 2006.  
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b. Novou vládnoucí elitou reprezentující jádro RSK;

c. Deklasovanými (deformovanými) společenskými vrstvami.

Přitom ekonomickou platformu autoritativního systému v zemi zajišťují:

1. Řada prezidentských fondů kontrolovaných hlavou státu (dle některých zdrojů 

rozpočet  daných  fondů142 je  několikanásobně  vyšší,  než  státní  rozpočet 

Běloruska,  přičemž  charakter  zdrojů  příjmů  těchto  subjektů  je  striktně 

tabuizovaným tématem [spekuluje se o tom, že do nich putují mj. prostředky 

získané při realizaci tajných obchodních schémat {zbraně}]);

2. Privátní  obchodní  společnosti  a  finančně-průmyslové  podniky  a  struktury 

registrované přes nastrčené osoby;

3. Strategické  objekty  ve  státním  vlastnictví  (rafinérie,  chemické  průmyslové 

podniky apod.) podřízené administrativě prezidenta;

4. Skryté zdroje naplňování rozpočtu RSK mimo kontrolu společnosti a parlamentu 

(obchod se zbraněmi, drahými kovy, zvýhodněné tarify, operace s nemovitostmi 

a akciemi v zahraničí, rozmístění finančních prostředků mimo Bělorusko atd.).
142 Faktické  doložení oněch  odhadů je bezesporu téměř  nemožné,  přesto některé  informace  „unikají“ 
z dosti důvěryhodných zdrojů (bývalých spolupracovníků, již posléze upadli do prezidentové nemilosti 
(např.  Tamara  Vinnikova,  předsedkyně  Národní  banky,  jíž  se  podařilo  uprchnout  z vězení  za 
nevyjasněných okolností r. 1999: KALEKTYJ NAVUKOVA-BIJAGRAFIČNAHA CENTRU „ASOBA 
I HRAMADSTVA“.  Kto jesť kto v Bělarusi. Moskva: Knižnyj dom „Universitět“, 1999. ISBN 5-8013-
0068-6. Dostupné též z WWW: <http://slounik.org/80032.html>  [cit.  2009-04-12].  Dále citováno jako 
Kto jesť kto v Bělarusi (1999); nebo: Veš sor v odnoj izbě. Domašňaja bibliotéka kompromatu Sergeja  
Gorškova  [online].  Dostupné  z WWW:   <http://www.compromat.ru/main/lukashenko/vinnikova.htm> 
[cit. 2009-04-12]. Dále citováno jako Compromat.ru, přičemž se po jejím zmizení hodně mluvilo o tom, 
že právě ona představovala určitou hrozbu pro Lukašenka tím, že byla zasvěcena v neoficiální obchodní 
schémata  prezidenta  a  jeho  okolí),  nebo  patrioticky  naladěných  pracovníků  KGB  (jimž  se  v 
„demokratických“  kuloárech  připisuje autorství  v Bělorusku  {co  se naopak  nedá  říci  o  Moskevských 
knihkupectvích}  zakázané  pro  oficiální  distribuci  publikace  „Našestvije“:  Našestvije  –  kniga  pro  A. 
Lukašenko.  Bělorusskij  partizan [online].  24.10.2005.  Dostupné  z WWW: 
<http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&backPage=31&news=38&newsPage=0>[cit.  2009-
04-12]). Mezi neznámější fondy patří Fond jm. Machmuda Esambajeva, obchodní dům „Bělaja Rus“, 
společnost  „Konto-grupp“,  „Torgexpo“  a  další,  o  jejichž  rozvíjení  si  zasloužil  též  „uprchlý“  šéf 
prezidentovy  administrace  Ivan  Titěnkov  (Kto  jesť  kto  v Bělarusi (1999): 
<http://slounik.org/80280.html>).  Uvádí  se  mimo  jiné,  že  nejbohatším  Bělorusem  je  právě  prezident 
Lukašenko  (jeho  majetek  se  roku  2004  odhadoval  na  11,4  miliardy  USD:  Compromat.ru: 
<http://www.compromat.ru/main/lukashenko/millionery.htm>; patrné je, že na stejném seznamu nechybí 
ani  členové  Lukašenkova  týmu).  Kromě  toho,  v roce  2001  uvedl  Anatolij  Lěběďko  (předseda  OGP 
[Sjednocené občanské strany]),  že výsledkem sedmiletého prezidentství běloruské hlavy státu se stala 
finanční  odměna  ve  výši  2,2  miliard  USD  (BDG.  A.  Leběďko:  realnyj  itog  7-letněgo  pravljenija  
Lukašenko  –  sostojanije  v 2,2  mlrd.  dollarov.  09.08.2001.  Dostupné  z WWW: 
<http://bdg.by/news/news.htm?14229,3>  [cit.  2009-04-12]).  Autorka  ovšem  zdůrazňuje,  že  žádná 
potvrzení těchto čísel se v oficiálních státních zdrojích (samozřejmě) neobjevují.        
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Jak již bylo poznamenáno,  politická elita v běloruském kontextu je primárně vnitřně 

sociálně  diferencovanou  skupinou,  jež  se  vyprofilovala  v tzv.  rodinně-státní  klan 

včleněný do byrokratického aparátu podle pyramidálního principu. Hlavními indikátory 

zakotvené  struktury  je  její  „zjevně  autokratický  personalistický  a  klientelistický 

charakter“143,  neustálá  kádrová  střídání  a  inkorporace  neformálních  vztahů  do  zcela 

formální roviny. Jádrem a hybnou silou onoho klanu se stali tzv. siloviky a představitelé 

zvláštních složek. Transformace a selekce vládnoucí vrstvy autoritativního režimu se 

uskutečňovala  z jednoho  centra  a  prošla  evolučním  procesem  od  korporativního 

systému ([lídr + jeho tým]; fungujícího na základě skupinové solidarity)  k osobnímu 

neomezenému  vládnutí  podle  schématu  prezident  +  zplnomocněná  reprezentace  + 

regionální  exekutivní  tělesa  s vlastními  bloky  +  všepronikající  kontrola  nad  všemi 

participanty ze strany prezidentových zvláštních služeb. Podobně propojená struktura 

nepochybně eliminuje potenciální vnitřní podklany, jež by fungovaly relativně nezávisle 

na mateřském subjektu,  neboť přítomnost  veškerých podstruktur v rámci  RSK je též 

podřízena  rozhodnutí  hlavy  státu.  Některé  z nich  vznikly  na  začátku  autoritativní 

„epochy“ v souladu se záměrem Lukašenka, přičemž šéfové oněch klanů pocházeli ze 

starého týmu první vlny,  jenž se zasloužil  o triumfální  vítězství  tehdejšího poslance 

Nejvyššího  sovětu  v prezidentských  volbách  roku  1994.  Roku  2007  se  potvrdil 

nastolený  trend  Lukašenka  namířený  na  omezení  jejich  reálného  vlivu  na  politické 

aréně.  

V této souvislosti je nutno též poukázat na jeden pozoruhodný fragment společenské 

reality (jenž je v tomto kontextu jakýmsi „lyrickým“ extempore): dominantou sociálních 

priorit sovětské minulosti (zachovaných napříč postsovětskými státy dodnes) bylo úsilí 

každého rodiče zprostředkovat svým dětem nejlepší vzdělání, což se interpretovalo jako 

určitá záruka sociálního statusu. V této aspiraci hluboce zakořenělé v lidských duších se 

odráží víra v to, že vysokoškolské vzdělání je jistým předpokladem pro kariérní růst a 

vedoucí pozice, což je výrazem onoho sadomasochistického komplexu Bělorusů, jehož 

přímou reflexí se stal bezprostředně prezident Lukašenko. Samotný téměř neuvěřitelný 

příběh člověka „z lidu“ byl veřejností vnímán jako naděje na realizaci vlastních snů. 

Stojí za to podotknout, že zatímco obsahem běloruského snu před sto lety byl vlastní 

pozemek,  jeho moderní  „verzí“  je  „kus  moci“  (což si  první  běloruský prezident  též 

rychle  uvědomil  a  založil  systém,  podle  něhož  nejvyšší  vzdělání  není  prerogativou 

143 Bugrova, Běljavceva (2004), s. 149.
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vyvolených a je formálně dosažitelné pro každého, jenže zdarma – pro omezený počet 

lidí,  přičemž  uchazeči  z periferních  oblastí  jsou  zpravidla  zvýhodněni  v průběhu 

přijímacího  řízení,  a  za  školné  –  pro  všechny,  kteří  si  to  mohou  dovolit).  Jako 

smysluplné  se  jeví  zde  zdůraznit,  že  se  sociálně-psychologickými  důsledky  tohoto 

modelu totálního zapojení mládeže do systému VŠ vzdělání stalo blokování politické 

aktivity jednak mládeže, jejíž studium je financováno rodiči, rovněž rodičů samotných. 

Jako důvod lze uvést  řadu „preventivních“ opatření  praktikovaných vůči účastníkům 

politických akcí (s rodiči se přerušovala pracovní smlouva, zatímco student mohl být 

vždy vyloučen ze studia). Všechny tyto faktory přispívají k nucené adaptivitě a politické 

pasivitě mladší a střední generace. 

1.4.  Eklektický  charakter  politicko-ideologických  principů běloruského 

autoritarismu; klasifikační dilema režimu.

Postupná konsolidace Lukašenkova režimu se bezprostředně po jeho nástupu k moci 

doprovázela hledáním nových ideových základů, jež by efektivně sloužily k realizaci 

ústředního  cíle  nového  politického  establishmentu,  tzn.  udržení  moci.  Přičemž 

kulminací oněch aspirací se stal tzv. státní převrat roku 1996, neboť počínaje daným 

klíčovým historickým okamžikem se dosud nesystematický a epizodický (příležitostný) 

apel  k veřejnému  mínění  skrze  zcela  kontextuálně  „izolovaná“  hesla  orientuje  na 

vytváření  pevnějšího  kokonu,  jenž  by zaručil  účinnější  manipulování  a  „dirigování“ 

veřejného mínění, tudíž se imperativem autoritativního kurzu vládnutí na analyzované 

etapě jevilo konstruování jednotné kompletní ideologické kostry odpovídající prioritám 

a  vitálním  zájmům  nastoleného  politického  modelu.  Dalším  „forte“  v této  skladbě 

posloužily prezidentské volby roku 2001, jež nekompromisně diagnostikovaly absenci 

informačního  vakua  ve  společnosti,  což  a  priori  komplikovalo  setrvání  výchozího 

ideologického rámce inspirovaného vyloženě samotným charismatem lídra (prezidenta). 

Nové  podmínky  vyžadovaly  stabilizaci  vlastní  autority  nejen  sílovými,  nýbrž  též 

ideologickými  prostředky.  Účelem  „státní  ideologie“  se  stala  především  hluboká 
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„systémová“  legitimizace  režimu  resp.  její  „vtělení“  do  povědomí  elektorátu,  navíc 

nový  „kodex“  ideových  pilířů  měl  reflektovat  soudobý  kontext  běloruské  státnosti. 

Kromě toho aktivizace alternativních a nezávislých médií („bête noire“ Lukašenkova 

autoritarismu) zdůrazňovala naléhavost a relevanci těchto opatření. Intelektuální zdroje 

státního  aparátu  a  prezidentovy  administrace  se  mobilizovaly  pro  formulování 

základních postulátů první (oficiální) „národní“ běloruské státní ideologie. Pozoruhodné 

je mj. praktické pozadí oněch reforem „myšlenkové“ komponenty nastoleného kurzu, 

jehož  jádrem  byla  čtyři  strategická  východiska:  a)  eliminace  vlivu  neloajálních 

hromadně  sdělovacích  prostředků  poskytujících  občanům  objektivní  informace  o 

politickém  dění  v zemi  (omezení  působení  na  informačním  poli  se  týkala  jednak 

domácích  „rebelujících“  médií,  rovněž  zahraničních  (přednostně  ruských)  zdrojů 

alternativní informace, jejichž působení na území Běloruska bylo takřka znemožněno 

přes  velice  složitý  proces  akreditace);  b)  vypracovaná  národní  idea  v podobě  státní 

ideologie měla být determinována dominantními cíly režimu; c) zřízení strukturovaného 

aparátu  manipulace  veřejným míněním a  postupná  „indoktrinace“  do  společenského 

povědomí  nového  ideologického  surogátu;  d)  diferenciace  prioritních  objektů 

ideologického ovlivňování (viz důsledná ideologizace mladší generace skrz vzdělávací 

systém  [zapojení  do  proprezidentských  organizací,  omezené  možnosti  zahraničních 

stáží apod.]). 

Politicko-ideologická  platforma  současného  mocenského  systému,  včetně  souboru 

sociálně-ekonomických ideologem (čímž je míněno: ustálený výraz, verbální stereotyp, 

frazeologická  jednotka  s jistým ideologickým  významem),  vychází  ze  tří  zdrojů:  1) 

projevy a oficiální prohlášení prezidenta Lukašenka; 2) projevy nejvyšších úředníků; 3) 

publikace  pro-Lukašenkovského  ideologického  aparátu  poskytující  výklad  hlavních 

bodů  státní  ideologie.  Analogickým  způsobem  lze  proces  formování  ideologie 

běloruského suverénního státu rozdělit na tři období: 

a) Spontánní  empirická  ideologie  do  27.  března  roku  2003,  artikulovaná 

v prezidentově  rétorice  a  příležitostných monotematických vyjádřeních  (hlavy 

státu a vrcholných vládních činitelů);

b) Základní  principy státní  ideologie  formulované  prezidentem Lukašenkem dne 

27. března r. 2003144 v rámci semináře vedoucích ideologických pracovníků;
144 Doklad  na  seminare  rukovodjaščich  rabotnikov  po  ideologičeskoj  rabotě. 27.03.2003.  Dostupné 
z WWW: <http://www.newsby.org/news/2003/03/27/text11385.htm> [cit. 2009-04-12]. 
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c) Cílevědomé rozpracování ideologických „postulátů“, kde jako základní kámen 

posloužily teze hlavy státu v době od r. 2003 až po r. 2008, a jejich postupné 

zavádění do vysokoškolských programů. 

Je důležité podotknout, že základním inspiračním pramenem státní ideologie posloužil 

projev běloruského prezidenta v rámci konference věnované ideologické problematice 

dne 27. 03. 2003, v němž A. Lukašenko prezentoval svou vizi centrální ideje běloruské 

státnosti.  Takto  lze  poznamenat,  že  nová  oficiální  ideologie  mladé  republiky  je  dle 

logiky  jejího  „vůdce“  jakýmsi  filtrem  a  ochranným  štítem  umožňujícím  relativně 

bezbolestnou  komunikaci  s vnějším  prostředím:  „Společnost  nemůže  existovat  bez 

komplexu idejí, hodnot a norem sjednocujících všechny občany. Stát bez ideologie, dle 

analogie  člověka bez myšlení,  nemůže žít  a vyvíjet  se,  nemluvě o čelení  vnitřním a 

vnějším hrozbám a výzvám. Ideologie znamená pro stát to, co imunitní systémem pro 

živočicha: když odolný systém selhává, i ta nejslabší infekce se může stát letální“145. 

Stojí  za  připomenutí,  že  diskuze  o  roli  a  místě  státní  ideologie  byla  v Bělorusku 

primárně  iniciována  ve  druhé  polovině  90.  let  právě  A.  Lukašenkem,  což  se  dalo 

interpretovat  jako  zcela  adekvátní  reakce  na  výrazně  deideologizovaný  charakter 

tranzitní společností, obecnou devalorizaci a postrádání celonárodních konsolidačních 

principů.  Právě v té době byl odstartován kurz na reideologizaci, avšak v souladu se 

stávajícími politickými reáliemi.  Přičemž nejtvořivější  období bylo možno pozorovat 

v letech 1997-1999, kdy se na bázi vědeckého potenciálu Institutu sociálně-politických 

výzkumů  v rámci  prezidentovy  administrace  pečlivě  „generovaly“  klíčové  principy 

budoucí  státní  ideologie;  aktivní  role  v tomto  procesu  náležela  mj.  vrcholnému 

propagátorovi  dané  koncepce  –  A.  Lukašenkovi,  jenž  se  angažoval  v 

zajištění maximální  mobilizace  intelektuálních  „kapacit“  akademické  obce republiky, 

inicioval  řadu  setkání,  tematických  konferencí  a  kulatých  stolů  pro  konzultaci  s 

představiteli vědeckých elit. 

„Inovační“ ideologické paradigma celého systému se projektovalo jakožto univerzální a 

celostátně aplikovatelný soubor principů, názorů a hodnot tvořících fundament mladého 

státu. Je důležité konstatovat, že běloruskou verzi „státní ideologie“ nelze identifikovat 

jako  pokus  o  sepsání  společenské  „Bible“  resp.  vymezení  integrálního  důsledně 

rozpracovaného  (a  argumentovaného  sofistikovanou  mytologizovanou  koncepcí) 

pseudofilosofického systému pronikajícího do všech oblastí a sfér lidské činnosti. Pravý 
145 Bt; 27.03.2003 (přímý přenos již zmiňovaného semináře).
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opak je pravdou: Lukašenkova státní  ideologie  je „skromným“ opatřením-impulzem, 

jehož  hlavní  aspirací  je  znovuoslovení  svých  nejvěrnějších  příznivců  a  stále 

nevyhraněných  sympatizantů  napříč  běloruským  elektorátem  pomocí  jednotného 

souboru  symbolů  a  afirmací.  Implementace  tohoto  komplexu  sociálně-politických 

názorů,  hodnot  a  orientací  se  odůvodňovala  především  praktickými  a  ryze 

pragmatickými účely.  Připomeňme si, že zahájení a medializace ideologického kurzu 

režimu probíhaly v atmosféře poklesu osobní popularity hlavy státu (počínaje ústavním 

„převratem“ r. 1996), dezintegračních tendencí nastoleného kurzu a na síle nabírajícího 

společenského  nepřijetí  agendy  nadcházejícího  referenda  (2004  –  další  milník 

konsolidace  nedemokratického  režimu  v  zemi),  což  indikovalo  poptávku  po 

alternativních nástrojích a efektivnějších metodách legitimizace mocenského monopolu 

a ospravedlňování v očích veřejnosti autoritativní tváře Lukašenkova režimu. Praktická 

inkorporace základních  pilířů  státní  ideologie  se podle Výnosu prezidenta  č.  111 ze 

dne 20.02.2004  („O  zdokonalení  kádrového  zabezpečení  a  ideologické  činnosti 

v Běloruské  republice“;  následně  pozměněný  a  doplněný  v letech  2006  a  2007) 

realizovala prostřednictvím pyramidálně organizovaného ideologického aparátu, jehož 

sítě  prostupovaly  do  všech  složek  státně-administrativní  struktury:  novem se  ovšem 

stala přítomnost ideologických úseků na všech administrativních úrovních fungujících 

dle subordinačního principu (ideologická oddělení [buňky]) ve vzdělávacích institucích, 

státních  i  soukromých  podnicích  apod.  se  na  místní  úrovni  podřizovala  Ústřednímu 

ideologickému  úřadu  při  administraci  prezidenta),  což  z nich  činilo  zdánlivě  účinný 

mechanismus politické mobilizace a propagandy. 

Specifickým rysem samotného  konceptu  běloruské  státní  ideologie  (jejíž  poselství  a 

obsah  byl  formulován  jejím  „otcem-zakladatelem“  A.  Lukašenkem  v několika 

veřejných projevech věnovaných této problematice) je zjevný eklekticismus, vykazující 

ovšem mobilní, dynamický charakter se signifikantní mírou flexibility a adaptivity ke 

konkrétnímu  politickému  kontextu.  Spolu  s tím  „absence  srozumitelných  a  věcných 

idejí…  a  četné  kontroverze  svědčí  o  tom,  že  záměrem  ideologické  kampaně  není 

samotná ideologie, nýbrž ideologická činnost jako taková“146, přičemž relevantní úlohu 

plní proprezidentské masové organizace (Běloruský republikový svaz mládeže [BRSM]; 

146 BOBROVIČ,  Vjačeslav.  Gosudarstvěnnaja  ideologija:  pro  et  contra.  Naše  mněnije  [online]. 
22.09.2003. Dostupné z WWW: <http://www.nmnby.org/articles/220903/procontra.html>  [cit. 2009-04-
12]. Dále citováno jako Bobrovič V. (2003).
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subjekt „Bělaja Rus“ - veřejná organizace, jež podle aktuálních výroků ministra školství 

A. Raďkova má jistý potenciál se v budoucnu transformovat v politickou stranu). 

Kromě  toho  v kontextu  běloruského  autoritarismu  (dle  analogie  s Ruskou  federací) 

působí  pravoslavná  církev  jako  neformální  vlivný  spojenec  a  spolehlivý  partner 

politické  elity  na  ideologickém  poli,  čímž  si  zajišťuje  její  (vlády)  permanentní 

náklonnost a nestandardní (prioritní) postavení ve společnosti na úkor ostatních konfesí 

působících v Bělorusku. Tudíž zvláštní „srdečný“ model vztahů mezi reprezentací státu 

a  představiteli  pravoslavné  církve  v Bělorusku  neodpovídá  klasickým  principům 

politické  neutrality  a  nezasahování  do  neduchovní  sféry:  stát  aktivně  využívá 

„mobilizační kapacity“ církve a její autority ve společnosti ve svůj prospěch. Obecně by 

se  dalo  zmínit,  že  dvě  v Bělorusku  nejvíce  rozšířené  konfese,  tedy  katolictví  a 

pravoslaví, se nevymezují proti oficiální politice státu ve smyslu přímě nebo implicitní 

kritiky či  oponování  základním principům.  V případě  pravoslavné církve147 se  právě 

opačné tvrzení blíží realitě, neboť duchovní lídři oné konfese v Běloruské republice již 

dlouhodobě  vykazují  konsistentní  loajalitu  vůči  politickému  vedení  státu  resp. 

prezidentovi A. Lukašenkovi: „…metropolita Filaret, arcibiskup Běloruské pravoslavné 

církve, je známý svými panslovanskými názory, a proto vnímá Lukašenka jako Bohem 

poslaného „shromažďovatele“ východních Slovanů.“148

Upozorněme,  že  eklektická  forma  „staronové“  ideologie  se  projevuje  v tom,  že  její 

„stavební  materiál“  je  nekonvenční  a  dosti  „odvážnou“  kompilací  zcela  odlišných 

autentických  a  vypůjčených  principů  a  pramenů:  deklarovanými  intelektuálními  a 

inspiračními  donory  se  staly  ideje  vytrhnuté  z myšlenkového  rámce  socialismu, 

konservatismu  a  liberalismu  (okořeněné  hlásáním  nezbytnosti  jít  vlastní  běloruskou 

cestou):  „…Marxisticko-leninská,  konservativní,  liberální  ideologie  musí  v různé 

koncentraci tvořit fundament naší ideologie“149. 

V této  souvislosti  je  namístě  zmínit  se  o  prezidentovi  vytýkané  problematičnosti 

samotného vyprofilování státem nadřazených souborů principů (státní ideologie), neboť 

aplikace státní ideologie předpokládá jediný přijatelný (monopolní) způsob myšlení a 
147 Za smysluplnou poznámku zde autorka považuje skutečnost, že se v současné době v rámci běloruské 
církve  nezviditelnil  žádný  opoziční  proud  či  uskupení  prosazující  vyhraněný  názor  (odporující 
oficiálnímu kurzu) či zastávající specifické národní pozice. 
148 Eke, Kuzio (2000), s. 535. 
149Viz projev A. Lukašenka:  Doklad na seminare rukovodjaščich rabotnikov po ideologičeskoj rabotě. 
27.03.2003.  Dostupné  z WWW: <http://www.newsby.org/news/2003/03/27/text11385.htm> [cit.  2009-
04-12]. 
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uvažování,  což  a  priori  odporuje  zásadě  ideologického  pluralismu  a  svobodného 

soutěžení různorodých názorových proudů a navíc se asociuje s hlavními historickými 

generátory  státních  ideologií  (fašismem,  komunismem  a  nacismem).  Kromě  toho, 

esence  demokratické  společnosti,  v níž  tradičně  existuje  konsensus  ohledně 

fundamentálních  otázek  „systémového“  rázu,  týkajících  se  axiologické  platformy 

společnosti,  je  v kontradikci  s Lukašenkem  propagovanou  nezbytností  ideologizace 

Bělorusů  (což  se  domácímu  publiku  argumentuje  údajnou  analogickou  praxi  státní 

ideologie v Západní Evropě). Běloruský případ se mj. komplikoval tím, že „Bělorusové 

nezdědili  od  svých  předchůdců  komplexní  ideologii  suverénní  státnosti“150. 

Diskutabilnost  historického  odkazu  běloruský  prezident  pragmaticky  překonal 

absolutizací  role  BSSR jevící  se  Lukašenkovi  jedinou pevnou platformou  běloruské 

státnosti,  což  zároveň paralyzuje  renesanci  historické  paměti  resp.  její  promítání  do 

mentality  národa  (národní  zkušenost  státních  útvarů  VKL  (Velkého  litevského 

knížectví)  a  BNR  (Běloruské  lidové  republiky)  se  ve  státní  ideologii  Běloruské 

republiky zcela  negovala  jako nedostatečná a kontroverzní).  Totiž  za leitmotiv nové 

ideologické  palety  se  označily  staronové  komunistické  ideály  „kolektivismu, 

patriotismu, sociální spravedlnosti,… vysoká prestiž vzdělání, veřejně prospěšná práce 

nepodmíněná  materiální  odměnou,  morální  stimulování  lidí  atd.“151 Konzervativní 

myšlení  též  poskytlo  „solidní“  zázemí  v podobě  věrnosti  národním  tradicím  a 

hodnotám, zatímco liberalismus prezident Lukašenko definoval jako „ideologii sociální 

nerovnosti,  individualismu  a  snadného  zisku“152 (zároveň  se  však  připouštěla  tvrdá 

konkurence).  Shrňme,  že  bez  ohledu  na  rozmanitost  pojmů,  kontroverzní  a  ryze 

populistický charakter základních bodů a výrazný eklekticismus lze za jádro fenoménu 

běloruské  fúzované  ideologie  označit  „triádu  základních  priorit  zahrnující  silnou 

prezidentskou  moc,  sociálně  orientovanou  ekonomiku  a  křesťanské  hodnoty“153. 

„Elegantní“ rétorika vládnoucího establishmentu se koncentruje především na očistění a 

ospravedlňování  bariér  existujících  v politické  a  ekonomické  sféře  přes  apelování 

k sociální stabilitě a sociálnímu míru. Navíc Lukašenkova ideologie „si dělá nároky na 

mytickou „zvláštní cestu“ Běloruska, jež se dává do protikladu s obecnými civilizačními 

trendy,  kultivuje  státní  paternalismus  místo  individuální  svobody,  státní  („asijský“) 

výrobní způsob s tržními prvky, nikoli však tržní ekonomiku, prezidentskou republiku 

150 Bt; 27.03. 2003 (projev A. Lukašenka).
151 Bt; 27.03. 2003 (projev A. Lukašenka).
152 Bt; 27.03. 2003 (projev A. Lukašenka).
153 Bobrovič V. (2003).
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místo parlamentarismu s principem dělby moci, minimální sociální jistoty…, chudobu 

místo prosperity a blahobytu“154.  Symbolem záruky práv a svobod občanů vystupuje 

„superprezident“,  jehož  rolí  dle  litery  je  nepřipustit  uzurpaci  moci  jednotlivými 

politickými  a  finančními  nátlakovými  skupinami.  V praxi  ovšem oficiální  ideologie 

Běloruska těží z hluboce zakotveného odporu vůči tržní nepředvídatelnosti a živelnosti, 

akumuluje  veškeré zdroje pro paralyzování  občanského sektoru a omezení  svobodné 

participace občanů v politické sféře. Její „hlavní misí se stalo upevnění charismatické 

legitimity Lukašenka skrze ideologickou legitimitu jím vytvořeného systému“155.

Ona vznešená intence běloruského „vůdce“ byla ovšem a priori odsouzena k nezdaru, 

což  bylo  determinováno  konstelací  endo-  a  exogenních  faktorů.  Vynucené  a  zcela 

nepřirozené  (neiniciované  potřebou  zevnitř)  „přelaďování“  lidského  povědomí 

v podmínkách globalizační a informační éry objektivně nemělo velkou šanci na přežití 

(ani)  v Bělorusku.  „Postkolonizovaní“  občané,  nehledě  na  krátkou  demokratickou 

„pauzu“,  měli  příležitost  poznat  alternativní  životní  styl  démonizovaný  minulým 

režimem, zvyknout si na jeho výhody, na základě čehož přehodnotili a revidovali vlastní 

orientačně-axiologickou  „bagáž“.  V mentalitě  občanů  posttotalitní  země  ovšem stále 

setrvávají  určité  behaviorální  archaismy,  přesto  však  se  u  velké  časti  Bělorusů156 

vyskytuje  silná  alergie  na  veškeré  Lukašenkovy pokusy o  vyvolání  komunistických 

reminiscencí. Patrné je, že nynější politická elita je si vědoma oněch negativních reakcí, 

a  proto  nevzdává  pokusy  o  implementaci  dokonalejší  propagační  a  mobilizační 

mašinérie  schopné „pokrývat“  ony nálady napříč  společností,  zároveň s tím omezuje 

vliv vnějších faktorů a soustřeďuje se především na „očištění“ mediálního prostoru od 

„destruktivních“  a  nespolehlivých  jednotek.  Totiž  lze  poznamenat,  že  ideologizační 

potenciál režimu v současné době není vyčerpán, tudíž se dají očekávat nové propagační 

recidivy. 

1.4.1. Ad klasifikační dilema       

Pro jakýsi logický závěr přehledu jednotlivých systémových součástí, aspektů, „tváří“ a 

„masek“ běloruského politického uspořádání je nezbytný pohled na tento režim skrze 

154 ČERNOV,  Viktor.  Niščeta  ideologiji,  ili  ideolgija  niščety.  Naše  mněnije  [online].  27.07.2003. 
Dostupné  z WWW:  <http://www.nmnby.org/articles/280703/ideology.html >  [cit.  2009-04-12].  Dále 
citováno jako Černov V. (2003). 
155 Rouda U. (2004), s. 163.
156 Hlavně představitelů městské střední třídy,  střední věkové kategorie,  mládež (což z ni činí cílovou 
skupinu ideologického nátlaku ze strany režimu). 
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odborné  terminologické  a  metodologické  prizma.  Obecně  se  dá  poznamenat,  že 

v politologické  obci  sice  existuje  určitá  shoda  ohledně  esence  politického  režimu 

fungujícího v Bělorusku, přesto aktuální výzkumy a vědecké analýzy poskytují určitou 

svobodu pro terminologické manévrování. Konsensus se týká základního vymezovacího 

rámce, totiž nezpochybňuje se autoritativní podstata onoho režimu, i když do jisté míry 

přítomná  rozmanitost  pojmů  a  názorově  podložená  odlišnost  přístupů  jednotlivých 

badatelů  komplikuje  jakési  „zaškatulkování“  Lukašenkova  Běloruska  do  jasně 

definovaného  politologického  prostoru.  Spravedlivě  se  ve  své  case  study  věnované 

Lukašenkově Bělorusku zmiňují P. Hlaváček a J. Holzer o tom, že „soupis dosavadních 

zařazení  Lukašenkova režimu v typologiích nedemokratických či  (častěji)  hybridních 

režimů  vyskytujících  se  v odborné  literatuře  by  byl  rozsáhlý  a  spíše  nepřehledný; 

počínaje např. střízlivým pokusem K. J. Mihalisko o aplikaci klasického autoritativního 

schématu  a  konče  nejaktuálnějším  termínem  preemptivní  demokracie  (preemptive 

democracy) V. Silitského“157. Autoři uvádějí, že „Lukašenkův režim…představuje velmi 

standardní autoritativní model se všemi z toho plynoucími projevy a důsledky“158, čímž 

dokládají vlastní přesvědčení o neaplikovatelnosti nejdiskutovanějších teorií hybridních 

režimů159 na případ Běloruska. St. Šuškievič se domnívá, že „politický režim Běloruska 

se stává stále více autoritářským a takřka totalitním“160, zatímco J. Mlejnek, opíraje se o 

základní  kritéria,  zastává  názor,  že  „na  rozdíl  od  neliberálních  demokracií,  které 

ponechávají  opozici  jistý  prostor  k působení,  je  Bělorusko  skutečnou  diktaturou. 

Existuje  zde  takřka  stoprocentní  kontrola  médií,  ...působit  v Bělorusku  v opozici 

znamená být vystaven často až brutální represi. Parlament představuje pouze formální 

záležitost,  ...volby  nejsou  částečně  zmanipulované,  ale  plně  manipulované“161. 

Reprezentace politických struktur EU a občanské společnosti se mnohokrát vyjadřovala 

k politickému  dění  v Bělorusku,  přičemž  základními  pojmy  jejich  definicí  byly 

autoritarismus a diktatura. Je nutné podotknout, že se jednalo především o emocionální 

hodnocení, což z něj nečiní významný zdroj pro vědecké bádaní. 

E.A. Korosteleva,  C.W. Lawson, R.J.  Marsh,  umísťujíce  Lukašenkův systém v dosti 

vágní  a  rozsáhlé  rovině  mezi  demokracií  a  diktaturou,  navrhují  variantu  „zvolené 
157 Hlaváček, Holzer  (2005);  viz též SILITSKI,  Vital. Preempting Democracy:  The Case of Belarus.  
Journal of Democracy. October 2005, Vol. 16, No. 4, s. 83-97. ISSN 1045-5736. 
158 Hlaváček, Holzer (2005), s. 424.
159 Především pojem defektní demokracie W. Merkela a pseudodemokracie L. Diamonda.
160SHUSHKEVICH, Stanislau.  To Democracy through Neo-Communism  [online].  Dostupné z WWW: 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/is_200301/ai_n9186727> [cit. 2009-04-12].  
161Mlejnek J. (2006). 
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diktatury  disponující  nezbytnými  předpoklady  demokracie,  však  bez  demokracie 

samotné (preconditions without democracy)“162, což je modifikací termínu „democracy 

without prerequisites“ uvedeného do odborného slovníku S. Fishem163. Někteří běloruští 

publicisté  klasifikují  onen systém jako „polodiktaturu“  (autentický  [ruský]  termín  je 

„nedodiktatura“),  což  by  se  dalo  rozvinout  ve  smyslu  toho,  že  zkoumaný  režim 

nevykazuje  atributy  „zralé“  diktatury,  neboť  stále  udržuje  některé  aspekty 

demokratického státu. Kromě toho z vědeckého úhlu pohledu stojí za zmínku zajímavá 

analýza  St.  M.  Ekea  a  T.  Kuzia,  již  se  pokusili  o  aplikaci  teoretické  kategorie 

sultanistických  režimů  J.  J.  Linze164 na  běloruský  politický  systém  vycházejíce 

z předpokladu,  že  onen systém vykazuje přítomnost  „většiny ze sedmi charakteristik 

sultanismu“165, čímž de facto vyprovokovali ostrou diskuzi především mezi běloruskými 

badateli  o  vhodnosti  a  aplikovatelnosti  tohoto  pojmu v daném konkrétním kontextu. 

Z důvodů určité novosti onoho příspěvku do diskuzí politologického „společenství“ se 

sultanistickým  motivům  v Lukašenkově  Bělorusku  budeme  podrobněji  věnovat 

v dalším textu. 

Běloruský politolog P. Usov ve své odborné analýze poskytl stručný exkurs do oficiální 

běloruské  politické  vědy,  jejíž  studium  a  evaluování  politického  režimu  v zemi  je 

předurčeno  zvykem  jakési  „pozitivní“  či  „předpojaté“  neutrality,  totiž  hledání 

objektivních  hodnocení  stávajícího  systému  je  velice  idealistickým  cílem,  primárně 

odsouzeným  k  neúspěchu.  Obecně  řečeno,  „oficiální“  běloruské  politologie  v zemi 

vymezuje současný politický režim jako zcela demokratický, což se dá vysvětlit tím, že 

„akademická věda v zemi je silně politizovaná a ideologizovaná“166. Nicméně i tady lze 

zaregistrovat  určitou  snahu indikovat  nedokonalost  demokratického  uspořádání  resp. 

nedemokratickou  komponentu  režimu,  především  prostřednictvím  aplikace  pojmu 

hybridní  režim  (N.  Antonovič167)  nebo  (nepřímého  použití)  termínu  progresivní 

162Korosteleva, Lawson, Marsh (2003), s.13. 
163 FISH, Steven. Mongolia: Democracy Without Prerequisites. Journal of Democracy. 1998, Vol. 9, No. 
3, s. 127-141. ISSN 1045-5736. 
164 LINZ, J.J.; STEPAN, A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe,  
South America, and Post-Communist Europe. London: The John Hopkins University Press, 1996. 479 s. 
ISBN 0801851580. Dále citováno jako Linz, Stepan (1996).
165 Eke, Kuzio (2000), s. 530. 
166 USOV,  Pavel.  Neoavtoritarnyj  političskij  režim  v Respublikje  Bělarus  [online].  2008.  Dostupný 
z WWW: <http://www.lfpr.lt/uploads/File/2008-21/Usov_RU.pdf> [cit. 2009-04-12], s. 93. Dále citováno 
jako Usov P. (2008).
167 ANTONOVIČ, Nina.  Političeskaja  nauka v Respublikě Bělarus:  problemy stanovljenija i  razvitija. 
Palityčnaja sfera. 2004, No. 3, s. 10-22. ISSN  1819-3625. 

76

http://www.lfpr.lt/uploads/File/2008-21/Usov_RU.pdf


Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

autoritarismus  v běloruském  kontextu168.  Loajálnější  domácí  odborníci  konstatují 

demokratickou  podstatu  běloruského  politického  systému169,  akcentujíce  přítomnou 

bezprostřední vládu lidu170. 

Nezávislým expertům je též někdy vyčítána nedostatečná míra kritičnosti a objektivity, 

„reflexí  čehož  se  stala  ‚démonizace‘  Lukašenkova  režimu  a  konstruování  obecných 

definicí jako např. ‚kolchozní diktatura‘, ‚kolchozní bonapartismus‘ nebo ‚rudo-hnědý 

styl vládnutí‘“171. Umírněnějším úvahám o personalistickém autoritarismu (V. Černov), 

syntezi autoritativních a sultanistických prvků (U. Rouda172), neoautoritarismu (který je 

„příkladem  úspěšné  detransformace  resp.  opouštění  demokratických  transformací  a 

nastolením  konsolidovaného  nedemokratického  režimu“173)  oponují  méně 

„kompromisní“  definice  „totalitní  diktatury“174 (navíc  potenciálně  globálního  rázu), 

neokomunismu (St. Šuškievič) a téměř dokončeného totalitarismu (A. Sannikov175). 

Zastavme  se  podrobněji  u  „nejpopulárnější“  v souvislosti  s analýzou  běloruského 

autoritarismu kategorie sultanistických režimů. Připomeňme si, že se v rámci Linzovy 

klasifikace nedemokratických politických uspořádání jedná o „mimoběžnou“ kategorii, 

a  to  již  Maxem  Weberem  zmiňovanou  extrémní  formu  patrimonialismu176 čili  o 

nadstandardní míru angažovanosti politického vůdce ve všech aspektech vládnutí, což 

ovšem neznamená  nevyhnutelně  absenci  pluralismu  v  sociální  a  ekonomické  sféře. 

„Neexistuje  vláda  zákona,  společenský  život  je  málo  institucionalizován,  privátní  a 

veřejná oblast silně fúzují. Režim manipuluje se symboly, extrémně glorifikuje vůdce. 

Není  postaven  ani  na  ideologii,  ani  na  mentalitě“177.  Německý  politolog  Wolfgang 

168 BOBROVIČ, V.; SOSLOVSKAJA, E. Politologija: praktikum. Minsk: BGEU, 2006. ISBN 985-484-
261-4.  
169

 VONSOVIČ, Larisa.  Politologija: kurs intensivnoj podgotovki. Minsk: Terra-Systems, 2006. 320 s. 
ISBN 978-985-470-608-5, s. 95.          

170 LUČENKOVA, E. S. Osnovy ideologiji bělorusskogo hosudarstva.  Minsk: Vyšejšaja škola, 2007. 191 
s. ISBN 985-06-1366-0. 
171 Usov P. (2008), s. 96.
172 Rouda U. (2004).
173 Usov P. (2008), s. 117.
174 POTUPA, Aleksandr. Lukashism has the Potential to Spread Beyond Belarus. The Jamestown 
Foundation Prism a Biweekly on the Post-Soviet States. 1997, Vol. III, No. 6, part 2. Dále citováno jako 
Potupa A. (1997).
175SANNIKOV,  Anrej.  Běloruskkij  totalitarism  –  realnost  [online].  25.07.2003.  Dostupný  z WWW: 
<http://www.charter97.org/rus/news/2003/07/25/sannikov >  [cit.  2009-04-12].  Dále  citováno  jako 
Sannikov A. (2003).  
176 Balík, Kubát (2004), s. 65.
177 Balík, Kubát (2004), s. 65.
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Merkel též mezi autoritativní režimy zařazuje kategorii sultanistických autoritářství, jež 

„plně  odpovídá  Linzově  definici“178,  zatímco  S.  Huntington  uvádí,  že  „některé 

personalizované  diktatury…znázorňují  Weberův  model  sultanismu  vyznačující  se 

klientelismem,  nepotismem,  strýčkováním  a  korupcí“179.  Z  hlediska  terminologické 

„čistoty“  je důležité  podotknout,  že  preciznější  by bylo  vymezení  „neosultanistický“ 

režim,  zároveň  se  jako  „nejpreferovanější“  kategorie  jeví  „sultanistické  tendence“180 

neboli  prvky,  neboť  se  v politické  praxi  nenabízí  „žádný  empirický  kontext  plně 

odpovídající všem charakteristikám sultanismu“181. Pregnantněji řečeno, personalistický 

režim  prezidenta  Lukašenka  není  přesnou  kopií  sultanismu  jakožto  ideálního 

klasifikačního typu, jelikož detailní rozbor jednotlivých specifik klasického sultanismu 

v Linzově  a  Chehabiho  pojetí  napovídá  o  přítomnosti  v běloruském  modelu  jen 

omezeného  počtu  ryze  sultanistických  vlastnosti  resp.  tendencí,  nehledě  na  to,  že 

některé z nich perfektně znázorňují povahu běloruského autoritarismu. Kromě toho J. 

Linz  a  H.  Chehabi  oprávněně  upozorňují  na to,  že  se  „běloruský prezident  zdá  být 

blízko tomu, aby se stal (sultanistickým) diktátorem“182.  Mezi hlavní indikátory semi-

sultanismu (neúplného, resp. nedokonalého sultanismu) U. Rouda zařazuje v republice 

setrvávající  „racionálně-legální  omezení  prezidentské  moci  a  absenci  výrazných 

dynastických tendencí“183, poukazuje mj. na to, že běloruský lídr usiluje o „legitimizaci 

své nadvlády pomocí odkazů na ideologii, což není vlastností sultanistických režimů“184. 

P.  Usov  klade  důraz  na  určitý  rozpor  běloruské  reality  s teoretickým  kritériem 

sultanismu rozpracovaného Linzem: takto objektivní reakcí sociálně ekonomické báze 

sultána  (vůdce  resp.  nositele  režimu)  na  realizaci  neefektivní  politiky a  nepopulární 

vládní  kroky se  stává  viditelný  (razantní)  pokles  úrovně  spokojenosti  se  stávajícím 

systémem  (asociovaným  s osobou  vůdce),  šíření  protestních  nálad  a  logický  odliv 

příznivců  a  sympatizantů,  což  není  zcela  aplikovatelné  na  Lukašenkovo  Bělorusko, 

protože  kredit  důvěry běloruského prezidenta  vykazuje  relativní  stabilitu.  Jako další 

178 HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L. (eds.). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a  
perspektivy demokracie.  Brno: Mezinárodní Politologický ústav Masarykovy Univerzity v Brně, 2003. 
379 s. ISBN 80-210-3195-6, s. 283. Dále citováno jako Hloušek, Kopeček (2003).
179 CHEHABI, H. E.; LINZ, J. J. Sultanistic Regimes. London: The John Hopkins University Press, 1998. 
284 s. ISBN 0-8018-5694-9, s. 5. Dále citováno jako Chehabi, Linz (1998).
180 Chehabi, Linz (1998), s. 9.
181 Chehabi, Linz (1998), s. 9.
182 Chehabi, Linz (1998), s. 47.
183 Autorka onen bod pokládá za diskutabilní: faktem zůstává, že dynastické tendence v originálním pojetí 
nejsou agendou politického dění v republice, ovšem lze zaregistrovat „základní kamen“ sofistikovanější 
modifikace dynastického systému v podobě RSK resp. absolutizace rodinných a „klanových“ faktorů.
184 Rouda U. (2004), s. 159.
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problematický  aspekt  uveďme otázku  personalizace  vlády.  U Linze  a  Chehabiho  se 

dočteme, že samotný charismatický voál kolem (neo)sultanistického vůdce je snahou 

kompenzovat nedostatek charismatické legitimity,  jíž se běloruský prezident skutečně 

těší, neboť jeho charisma není pouhým umělým výtvorem propagační mašinérie, nýbrž 

objektivní  realitou  poskytující  mu  solidní  podporu  elektorátu  (obzvlášť  na  počátku 

Lukašenkovy prezidentské kariéry, kdy jeho zvolení reflektovalo obrovskou popularitu 

ve  společnosti;  nelze  ovšem  ignorovat  přínos  ideologického  aparátu  udržujícího 

„renomé“  hlavy státu  na  dostatečně  slušné úrovni  v průběhu jeho prezidentství).  Na 

druhou stranu,  patrná je analogie  působení režimu „navenek“, konkrétně vytváření a 

upevňování tzv. ústavní fasády v komplexu s aktivním využitím plebiscitních praktik ve 

jménu  ospravedlňování  svého  kurzu;  neobejde  se  běloruský  autoritarismus  i  bez 

fenoménu „zprezidentnění“  (jevu,  kdy „se stírají  hranice  mezi  erárem a soukromým 

majetkem vládce“185, i když se to někdy uskutečňuje skrze zdánlivě legální schémata a 

struktury), monopolu na operace s klíčovými komoditami, praxe rozsáhlých konfiskací 

apod. (viz princip „zlaté akcie“ [uvedený roku 1998 zvláštním opatřením prezidenta 

Lukašenka] aplikovatelný vůči všem privatizovaným bývalým státním podnikům). Stojí 

za  připomenutí  mj.  i  manipulace  se  symboly,  typická  pro  modelové  sultanistické 

režimy,  jež  v případě  Lukašenkova  Běloruska  má  evidentně  odlišný  význam,  tedy 

zavedení modifikované „staronové“ symboliky se primárně nestylizovalo jako reflexe 

vůdcova  ideologického  poselství,  jakéhosi  „inovačního“  know-how,  nýbrž  naopak 

odpovídalo ve společnosti existující nostalgii po pozitivnější sociální situaci implicitně 

spojované se sovětskou minulostí.  Právě oním symbolickým odkazem dokázal  první 

běloruský  prezident  vyvolat  velkou  odezvu  v srdcích  občanů,  dle  své  mentality 

(převážně)  stále  sovětských,  a  tímto  si  zajistit  bezprostřední  emocionální  podporu 

během konsolidační fáze svého prezidentství.             

Autorka pokládá všechna uvedená východiska za dosti precizní a realistická, zároveň se 

přiklání k mínění, že politické uspořádání Lukašenkova Běloruska lze vnímat jakožto 

modelový  příklad  autoritativního  modelu,  jehož  životaschopnost  resp.  stabilita  je 

stoprocentně  podmíněna  přítomností  osoby vůdce,  který  se  prezentuje  jako  symbol, 

generátor  a  bezprostřední  inspirační  zdroj  režimu.  Toto  tvrzení  se  dá  parafrázovat  i 

následujícím  způsobem:  setrvání  režimu  je  nedílně  spjato  s fyzickou  a  politickou 

185 Chehabi, Linz (1998), s. 22.

79



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

existencí  vůdce186.  Krom  toho  autorka  sdílí  evaluaci  Lukašenkova  prezidentství  a 

politického uspořádání komplexně v podobě velice stabilního autoritativního režimu ve 

stadiu  vlastního  rozkvětu  s určitými  výraznými  prvky  diktatury  (založené  na 

predominanci jedné osoby). „Režim A. Lukašenka tedy používá specifickou kombinaci 

charismatické,  idealistické  a  legalistické  legitimity,  vázanou  na  sovětskou  éru…je 

namístě  konstatovat,  že  mentalita  běloruské  veřejnosti  je  „sovětského“,  tedy vlastně 

totalitního  typu“187.  „K  zařazení  do  kategorie  totalitních  režimů  chybí  snad  pouze 

propracovaná ideologie,  hlásající  budování nového společenského řádu a „pěstování“ 

nového  člověka“188.  Můžeme  tudíž  konstatovat,  že  Lukašenkův  autoritativní  model 

doslova  postrádá  nástroje  extrémní  a  účinné  ideologizace  společnosti  (přesto  má 

formulovanou státní ideologii, jež však nevzbuzuje očekávanou odezvu občanů), což má 

za následek určitou kontradikci: jednak podkopává režim pomocí jakéhosi vakua mezi 

elitou  a  ideově  orientovanými  občany,  tzn.  „znemožňuje  vytvoření  psychologické  a 

emocionální  identifikace  mas  s  režimem“189,  zároveň  také  iracionálně  okluduje 

přesvědčené  „ideologicky“  smýšlející  osobnosti,  což  se  projevuje  v  „odcizení 

intelektuálů, studentů, mládeže a hluboce nábožensky založených obyvatel“190. 

Na základě  přiblížení  široké škály klasifikačních  kritérií  a  kategorií  autorka dospívá 

k názoru, že Lukašenkův režim se nedá jednoduše zařadit do existujících „klasických“ 

typologií,  ovšem  jako  častý  generalizující  pojem  se  mnoha  badateli  uvádí  termín 

lukašismus,  jehož objevení v politologické obci se připisuje různým autorům, přičemž 

každý z nich zdůrazňuje určité vlastnosti a komponenty daného fenoménu (tak např. P. 

Usov  zkoumá  lukašismus  jakožto  ryze  psychologicko-politický  přístup).  Autorka  ze 

svého přesvědčení  pokládá lukašismus  za komplexní  deskriptivní  termín,  jenž se  dá 

rozebrat dle formy, (pyramidální) struktury a jeho podstaty. Jak již bylo poznamenáno, 

jednotliví  badatelé  upřednostňují  a  vynášejí  do  popředí  jen  některé  aspekty 

charakterizující povahu systému, na bázi čehož označují běloruský autoritarismus jako 

bonapartismus (V. Černov),  což se autorce jeví jen zčásti  objektivní a opodstatněné, 

protože Lukašenkův režim se opírá o silové struktury, nikoli však o armádu, přičemž 

fiktivní spolupráce elit a lidu se imituje prostřednictvím Celoběloruského shromáždění. 
186 Nelze ovšem přehlížet (a zcela vyloučit)  skutečnost, že onen systém může být  samotným vůdcem 
(prezidentem Lukašenkem) pře-programován jinak, aby zajistil kontinuitu vlastního kurzu a setrvání u 
moci vlastní rodiny (klanu) v situaci jeho nepřítomnosti (odchodu z) v systému.
187 Hlaváček, Holzer (2005), s. 424.
188 Mlejnek J. (2006). 
189 Balík, Kubát (2004), s. 100.
190 Balík, Kubát (2004), s. 100.
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Je  nutno  říci,  že  běloruský  režim  se  v některých  ze  svých  prvků  blíží  latinsko-

americkým  juntám  (viz  tzv.  eskadrony  smrti191 běloruského  prezidenta  a  sociální 

populismus192 aktivně  praktikovaný Lukašenkem po jeho nástupu k moci),  vykazuje 

přítomnost asijských (V. Černov) rysů v ekonomice a „byzantské“193 motivy v politice 

(viz situace kolem uznání Jižní Osetie a Abcházie), poselstvím své ideologie, podle níž 

skutečný  patriotismus  předpokládá  neměnnou  loajalitu  vůči  prezidentovi,  se  blíží 

latentnímu a skrytému „pěstování“  kultu  osobnosti  (stalinistické  motivy).  Současnou 

podstatou lukašismu se nejeví být klasický autoritativní režim, nýbrž personifikovaná 

diktatura (dá se použit parafrázovaný pojem Bulbašbašismus194) dodávající své politické 

praxi některé posttotalitní195 odstíny (podrobněji tato teze bude rozvinuta v následující 

kapitole).  Ono  tendování  k rigidnějšímu  nedemokratickému  modelu  zastírá  režim 

pseudodemokratizací  a  předstíranou  liberalizací  běloruské  politiky  a  společnosti, 

k čemuž je donucován tlakem Západu v kontextu vypuklé globální ekonomické krize. 

Důležité je však podotknout, že daná práce se opírá i o aktuálnější vnitropolitické dění a 

měnící se postoje západní politické reprezentace, je založená na přesvědčení, že ostře 

sledované a aktivně diskutované zdánlivé pokusy o demokratizaci politického systému 

v Bělorusku,  mlhavé  oživování  vztahů  a  otevření  se  vůči  Západu  nebudou  mít  za 

následek skutečnou fundamentální systémovou transformaci. Zdánlivé uvolnění poměrů 

v Bělorusku, tak aktivně vítané státy EU, lze na základě konkrétních faktů klasifikovat 

jako otevřenou imitaci  a  PR projekt  běloruské  vlády nacílený  především na získání 

ekonomických preferencí. Takto běloruský režim aktivně využívá svých geopolitických 

výhod  k tomu,  aby  prostřednictvím  dokonalého  manévrování  legitimoval  svou  moc 
191 O jejich existenci svědčí např. bývalý náčelník Státní věznice Oleg Alkajev působící v exilu poté, co 
odhalil účast některých vrcholných činitelů v organizaci zmizení dodnes pohřešovaných politiků: Alkajev 
O. (2006), cit. č. 26; Obrovské pobouření v Evropě způsobil kontroverzní krok moskevského patriarchy 
Alexije  II,  jenž  dle  doporučení  běloruského  metropolity  Filareta  udělil  vyznamenání  –  Řád  knížete 
Vladimira - odiosní osobě považované mezinárodním společenstvím za Lukašenkova popravčího mistra 
(náčelníka  již  zmíněných  eskadron  smrti)  –  D.  Pavličenkovi,  velitelovi  Zvláštního  oddílu  rychlého 
nasazení  Ministerstva  vnitra:  CHARTYJA  ’97  [online].  Dokladčik  PASE  vozmuščen  nagražděnijem 
Aleksijem  II  Dmitrija  Pavličenko.  23.09.2004.  Dostupné  z WWW: 
<http://www.charter97.org/bel/news/2004/09/23/orden> [cit. 2009-04-12]. 
192 Podrobněji viz MATSUZATO, Kimitaka. A Populist Island in the Ocean of Clan Politics: The 
Lukashenka Regime as an Exception among CIS Countries. Europe-Asia Studies. 2004, Vol. 56, No. 2, s. 
213-239. ISSN 0966-8136. 
193 Jedná se o neustálé složité manévrování, politiku střetů a lstivosti.
194„Bulbaš“ je nespisovné označení pro obyvatele Běloruska, zdůrazňující zavádějící předsevzetí o tom, 
že  Bělorusové  konzumují  brambory  v  nadstandardních  objemech  („bulba“  znamená  v překladu  z 
běloruštiny „brambor“). 
195V této  formulaci  vycházíme  z Linzovy  kategorie  post-totalitarism,  jenž  „se  vypořádal  s nehoršími 
represivními aspekty, ovšem zachoval většinu kontrolních mechanismů.“ Zdroj:  Linz, Stepan (1996), s. 
50. 
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v zahraničí.  Patrná  je  též  nestandardně  pragmatická  a  cynická  politika  prováděná 

některými politickými představiteli EU vůči Lukašenkově režimu. Fakta svědčí o tom, 

že  údajná  transformace  běloruského  autoritarismu  směrem  k demokracii  je  pouhou 

dekorací:  neuskutečnily  se  avizované  reformy legislativy,  volebního  zákona,  represe 

vůči politickým aktivistům pokračují s větší silou, veškerá demokratizační opatření si 

zaslouží  prefix  „pseudo“.  Shrňme,  že  snaha  západních  demokracií  využít  Bělorusko 

v komplikované  konfrontační  hře  s Ruskem  nemá  velkou  šanci  na  úspěch,  jelikož 

strategické „výpočty“ v daném kontextu vyžadují integrální přístup, nikoli analýzu dle 

existujících šablon.  

2. Politická bezpečnost běloruského režimu a systém její zajištění

2.1.  Obsah a struktura politické bezpečnosti  v kontextu autoritativního 

režimu
Jedním z nejrelevantnějších parametrů umožňujících prognózování perspektivy vývoje 

běloruské  společnosti  v autoritativních  podmínkách  je  precizní  vymezení  obsahu, 

struktury a podstaty kategorie politické bezpečnosti v rámci autoritativního zřízení, její 

funkcí  a  specifik.  Předběžně  uveďme,  že  definování  politické  bezpečnosti  není 

ústředním  předmětem  velké  řady filosofických  a  politologických  analýz,  tudíž  lze 

zpravidla zaregistrovat především deskripci obsahu tohoto fenoménu bez pregnantního 

určení a interpretace esence daného pojmu. Takto se politická bezpečnost ve většině 

studií zkoumá v širším kontextuálním formátu, indikujíc bezpečnost v politické sféře (či 

sektoru)  jako  klíčovou  komponentu,  základní  kámen  a  jádro  národní  bezpečnosti 

charakterizující  odolnost  politického  systému  vůči  škále  destruktivních  a 

destabilizujících endo- a exogenních vlivů, neboť bezpečnost státního celku spočívá ve 

schopnosti  efektivně  zachovávat  vnitřní  a  vnější  suverenitu.  Mezi  nejrozšířenější 

deskriptivní  definice  patří  např.  vymezení  politické  bezpečnosti  jakožto  faktoru  a 
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ukazatele  národní  bezpečnosti196,  tedy obecně řečeno bezpečnostní  aspekt  v politické 

oblasti  je  analyzován  skrze  prizma  národní  bezpečnosti197.  G.  Sørensen,  věnuje  se 

problematice bezpečnostního dilematu, též akcentuje roli politického faktoru v zajištění 

základní  bezpečnosti  populace,  přičemž ve svých úvahách poukazuje  na historickou 

genezi bezpečnostní otázky v politickém myšlení: tak podle autora „klasické herzovsko-

hobbesovské“ bezpečnostní dilema „…je založeno na předpokladu, že suverénní státy 

zajišťují politické statky (především bezpečnost a ochranu) pro své vlastní občany“198. 

Stojí  za  to  připomenout,  že  výchozím  bodem  Hobbesovy  politické  filosofie  je 

přesvědčení  o  tom,  že  zřízení  státu  reflektuje  touhu lidu  po „vyproštění  se  z onoho 

bídného stavu válečného“199.  Jinými slovy,  stát,  jehož primárním posláním je zajistit 

obecný pokoj a společnou obranu, svým občanům zaručuje svobodu, již autor pojímá 

jakožto právo činit vše, co není občanským zákonem zakázáno, přičemž aktivní úloha 

státu se prolíná i do odporu proti idejím a tendencím oslabujícím, demoralizujícím a 

vedoucím stát  k rozkladu. Kromě toho, „nástroje zvyšující  bezpečnost státu současně 

posilují bezpečnost jedinců“200.  

S  jistotou  můžeme tvrdit,  že  téma  bezpečnosti  státu  je  mnohorozměrné  a  poskytuje 

určitý prostor pro jednotlivé kriteriální  variace. V této souvislosti se jako smysluplné 

jeví  zaměřit  pozornost  na  originální  náhled  na  tuto  problematiku  představený 

v sofistikované komplexní bezpečnostní studii „z dílny“  kodaňské školy,  v níž autory 

explicitně  zajímá  pojem  bezpečnosti  v politickém  sektoru  v interpretaci  „ohrožení 

legitimity  nebo  uznání  (recognition),  buď  samotných  politických  jednotek,  nebo 

fundamentálních modelů vztahů (struktury, procesy a instituce) mezi nimi“201. Autorka 

se domnívá,  že  daná obecná formulace,  opírajíc  se  o  kritérium legitimity,  artikuluje 

v eliminované  podobě  pouze  některé  z  obsahových  vlastností  politické  bezpečnosti 

196 VASILJUK, M.; VERŠININ, M. Politologičeskij slovar-spravočnik. Moskva – 2001.
197 Viz též jedna z variací definicí národní bezpečnosti konkrétně jejich předpokladů: a) vojenská nebo 
obranná  převaha  nad  cizím  státem  nebo  skupinou  států;  b)  příznivé  podmínky  a  pozice  v oblasti 
mezinárodních vztahů; c) schopnost efektivně čelit  destruktivním silám pocházejícím zvenčí a zevnitř 
systému.  Zdroj:  DEPARTMENT  OF  DEFENSE,  UNITED  STATES.  Dictionary  of  Military  and 
Associated  Terms.  Fredonia  Books,  2002.  620  s.  ISBN  1410202402.  Dictionary  of  Military  and 
Associated Terms. US Department of Defense.  DIANE Publishing. ISBN 1428980458. 
198 SORENSEN, Georg.  Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál, 2005. 238 s. ISBN 80-7178-910-0, s. 
120. Dále citováno jako Sørensen G. (2005). 
199 HOBBES, Thomas. Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: 
Melantrich, 1941. 375 s. 
200 Sørensen G. (2005), s. 114.
201 BUZAN, B.; WæVER, O.; WILDE  J. DE.  Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum 
strategických studií (CDK), 2005. 267 s. ISBN 80-903333-6-2, s. 168. 
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jakožto kategorie, tedy terminologická nedokonalost spočívá v přehlížení jednotlivých 

strukturních prvků politické bezpečnosti, absolutizaci roli legitimizačního faktoru, což 

logicky vede k zanedbávání  esenciální  náplně zkoumaného objektu. Pokusme se onu 

argumentaci  umístit  do konkrétní  politické  roviny:  v této  souvislosti  stojí  za  zmínku 

význam problému legitimity bezprostředně běloruského autoritativního režimu, pro nějž 

se absence legitimity počínaje tzv. ústavním převratem roku 1996 konstituovala jakožto 

signifikantní  potenciální  hrozba  a  postupně  se  inkorporovala  do  prioritních  oblastí 

zahraničně-politické  agendy  režimu  (je  nutno  ovšem  zdůraznit,  že  relevance  dané 

hrozby se režimem pociťovala přednostně v rámci bilaterálních vztahů s demokraticky 

orientovanými  státy).  Politická  praxe  však  nasvědčuje  tomu,  že  „nejednoznačná“ 

legitimita  běloruského  autoritarismu  není  stálou,  nýbrž  relativní  veličinou,  obzvlášť 

v rámci  stávající  geopolitické  konstelace  „reformujících“  se  základních  pilířů 

zahraničně-politických doktrín EU a USA (pragmatické opouštění principů idealistické 

koncepce  globálního  exportu  demokracie  a  posun  směrem  k politickému  realismu), 

ačkoli se pseudolegitimita běloruského režimu nejeví být zásadní překážkou pro stále 

aktivnější spolupráci Běloruska se západoevropskými demokraciemi. Mezitím se nabízí 

zcela  opačné  tvrzení,  že  se  právě  onen  kontroverzní  charakter  Lukašenkovy  vnější 

legitimity zdá být hlavním atributem, jenž režim skutečně postrádá, a proto usiluje o to 

jej  získat  v procesu  složitého  politického  „obchodování“  s poltickým 

establishmentem EU.  Navíc  zde  nezaškodí  zvýraznit  zajímavou  a  ne  zcela  tradiční 

zákonitost,  jejímž  jádrem je  nepřímá  úměra  mezi  míou  a  stupněm vnější  legitimity 

běloruského režimu a jeho popularitou v zemích vyznačujících se ryze antiamerickými 

postoji, čímž se do jisté míry odůvodňuje pozitivní renomé v těchto regionech a živí 

aspiraci Lukašenkova autoritarismu zaujmout vedoucí pozici v rámci Hnutí nezávislých. 

Obdobně  s výše  prodiskutovanými  přístupy  autorka  pokládá  představenou  definici 

bezpečnosti  v politickém  sektoru  za  ne  zcela  kompletní  a  zachycující  jen  některé 

strukturální  články kategorie,  na níž  se  tato  kapitola  zaměřuje.  Další  odborná  práce 

soustřeďující se na výhledy a stav národní bezpečnost Běloruské republiky znázorňuje 

bezpečnost v politické sféře jakožto „dynamický složitě strukturovaný stav zaručující 

státní  suverenitu,  teritoriální  integritu,  stabilitu  politického  systému  a  její  schopnost 

seberegulace,…reakce na nepříznivé vnitřní  a vnější  vlivy“202,  čímž rozšiřuje arsenál 

širokých  deskriptivních  definicí  politické  bezpečnosti  opomíjejících  její  ideový  či 

202 MJASNIKOVIČ, M.; NIKITĚNKO, P. aj. (eds.). Nacionalnaja bezopasnost Respubliki Bělarus.  
Sovremennoje sostojanije i perspektivy. Minsk: Pravo i ekonomika, 2003, s. 176. 
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podstatný význam. Uzavřeme tuto pasáž konstatováním, že žádná z nabízených definicí 

není čistě aplikovatelná resp. metodologicky jistá pro účely konceptuálního vyjasnění. 

Tudíž v duchu předchozích poznámek se v intencích hlubšího porozumění potenciálu a 

odhadu  možných  scénářů  transformace  běloruského  autoritarismu  autorka 

v následujícím  textu  pokusí  o  konstituování  resp.  zařazení  tohoto  pojmu  do 

politologického  kategoriálního  aparátu  a  analytického  rámce  s vymezením  podstaty 

daného  jevu.  Zkrátka  v oněch  mantinelech  se  budou  úvahy  o  podstatě  a  struktuře 

politické bezpečnosti v předkládané kapitole pohybovat.

Jako vhodné se jeví toto téma otevřít výchozí (esenciální) definicí politické bezpečnosti 

v širší dimenzi vypracovanou na bázi deskriptivního terminologického arsenálu, jež je 

podle  autorčina  přesvědčení  pojmem  reflektujícím  schopnost  politického  subjektu  

fungovat a udržovat svou kvalitu  bez ohledu na měnící  se souhrn hrozeb a faktorů,  

přičemž  se  kvalitou203 v daném  paradigmatu  má  na  mysli  především  soubor  tzv. 

esenciálních  vlastností  (tzn.  vnitřní  a  vnější  odolnost,  stabilita,  efektivita  politické 

činnosti)  zajišťujících  stálost  resp.  odolnost moci  daného  subjektu,  potenciál 

zabezpečení  a  hájení  vlastních  základních  zájmů,  jejichž  ústředním  principem  je 

realizace nepřetržité ekonomické dominance. S odkazem na výše zmíněnou kategoriální 

nejistotu, pokusme se pro zamezení terminologické nesrozumitelnosti upřesnit většinou 

badatelů  negovaný  aspekt.  Konkrétněji  řečeno,  jako  kvalitativní  prvek  politické 

bezpečnosti  se  některými  odborníky  uvádí  stabilita systému  resp.  subjektu,  což  se 

autorce jeví jako ne zcela korektní a precizní, neboť stabilita představuje bezprostřední 

charakteristiku čili vnější fasádu stálosti systému (tudíž se dá interpretovat jako relativní 

veličina),  zatímco  právě  odolnost (resp.  stálost)  tvoří  jádro  vlastnosti  politické 

bezpečnosti. Podotkněme, že se v kontextu tohoto rozboru pracuje s pojmem odolnost 

politického subjektu. Zároveň je však namístě konstatovat, že základním předpokladem 

uvedené  definice  je  též  terminologická  nekoincidence  (rozlišení)  faktorů  a  hrozeb, 

jelikož  se  v tomto  případě  nejedná  o  totožné  pojmy.  Je  nutno  říci,  že  faktor je 

komplexem podmínek,  v nichž  se  politický  proces  uskutečňuje,  kdežto  hrozba jako 

taková  se  jeví  být  apriorní  intencí,  možností  destruktivního  působení  na  konkrétní 

objekt, tedy faktory disponují jistým potenciálem ovlivňovat a částečně determinovat 

míru zranitelnosti objektu před existujícími (reálnými) a virtuálními hrozbami, zároveň 

ovšem nepřímo podmiňují zdrojovou bázi pro případné ohrožování. Patrná je zde mj. 
203 Kvalita je v tomto kontextu systémem nezbytných (esenciálních) vlastností předmětu (objektu), po 
jejichž ztrátě předmět pozbývá vlastní identitu resp. smyslovou „náplň“.
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role  jednotlivých  faktorů  v procesu  formování  hrozeb  a  signifikantní  vliv  na  jejich 

pramen.  Při  vědomí  oněch  aspektů  lze  politickou  bezpečnost  objektu  zkoumat 

z hlediska míry jeho bezpečí dle škály nezranitelnost - mírná zranitelnost - zranitelnost. 

Pro  identifikaci  autentických  mechanismů  politické  bezpečnosti  běloruského 

autoritativního  režimu je  nevyhnutelné  se  věnovat  další  proměnné v tomto  logickém 

řetězci,  tedy  kategorii  politické  bezpečnosti  politického  režimu.  Za  zmínku  zde 

bezesporu  stojí  skutečnost,  že  řada  odborníků  záměrně  nebo  podvědomě  svádí 

uvažování  o  bezpečnosti  státu  v politické  oblasti  k bezpečnosti  (stabilitě)  vládnoucí 

politické elity, přirovnávajíc ony pojmy. Když jako výchozí bod stanovíme skutečnost, 

že  stát  je  klíčovým  prvkem  politické  organizace  společnosti,  nabízí  se  závěr,  že 

bezpečnost  státu  v politické  sféře  není  ničím  jiným  než  národní  bezpečností 

v politickém  sektoru.  Autorka  se  domnívá,  že  se  musí  respektovat  distinkce  mezi 

politickou  bezpečností  vládnoucího  režimu  konstruovaného  politickou  elitou  a 

bezpečností  národa  a  státu.  V podobné  situaci  se  stát  stává  nástrojem  v rukách 

politického  vedení  ve  jménu  realizace  jejich  zájmů.  Nejvhodnější  a  nejadekvátnější 

definicí  politické  bezpečnosti  (politického)  režimu podle  úvah  autorky  je  schopnost 

politického režimu efektivně bránit svou moc resp. vlastní podíl na moci. Uveďme, že 

v nejširším pojetí daný termín charakterizuje stav bezpečí, kdežto jako klíčové se zde 

projevuje  důraz  na  setrvání  u  moci,  což  se  zajišťuje  prostřednictvím  komplexu 

organizačních, politicko-právních, sociálně-ekonomických a ideologických opatření. Je 

vhodné v této souvislosti zmínit  formulaci R. Jacksona, podle níž bezpečnost režimu 

(regime  security)  je  „stavem,  kdy  vládnoucí  elity  nejsou  ohroženy  násilnými 

(výraznými) výzvami svému vládnutí“204. Podotkněme, že autor ovšem analyzuje tuto 

kategorii  v  kontextu  slabé  státnosti,  tzn.  zaměřuje  se  na  interpretaci  tohoto  pojmu 

v kontextu  weak  states.  Vrátíme-li  se  k původně  představenému  pojetí  politické 

bezpečnosti  režimu,  je  důležité  upřesnit,  že  podstata  ochrany  jakéhokoliv  systému 

(včetně systému politického) spočívá v odhalování, definování, neutralizaci a eliminaci 

výzev a hrozeb a jejich pramenů spolu s likvidací následků oněch destruktivních vlivů. 

Za  tímto  účelem  je  politickým  režimem  aktivně  využíván  státní  mechanismus 

potlačování  a  kontroly  v kombinaci  se  svou  politickou  organizací určenou  zajistit 

nedotknutelnost vládnoucí elity resp. její podílení se na moci. Jinými slovy, kategorie 

politické  bezpečnosti  reflektuje  především  vlastnost  a  kondici  politického  aktéra 
204 JACKSON, Robert. Regime security. In COLLINS, Alan. Contemporary security studies. Oxford: 
Oxford University Press, 2007, s. 146-161. 444 s. ISBN 978-0-19-928469-6, s. 148. 
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určující stupeň jeho odolnosti vůči destabilizačním tendencím. Tudíž podstata politické 

bezpečnosti indikuje neměnnost kvality vládnoucího subjektu.  

Je namístě poznamenat, že se politická bezpečnost režimu má evaluovat skrze prizma 

souhrnu objektivních a subjektivních faktorů. Mezi aspekty objektivní se dá zařadit stav 

sociálně-ekonomické platformy, o níž se ten či onen režim opírá, a v neposlední řadě 

geopolitickou  komponentu,  zatímco  subjektivní  faktory  jsou  představovány  stavem 

společenského  povědomí,  úrovní  rozvinutosti  a  sofistikovanosti  politické  kultury, 

škálou  sociálně-psychologických  vlastností  nositele  resp.  nositelů  daného  režimu  a 

mírou jejich adekvátnosti stávající situaci.                   

Podrobnější rozbor a analýza podstaty politické bezpečnosti režimu bezesporu vyžaduje 

nahlédnutí  na  strukturu  dané  kategorie.  Vycházejíc  z výše  zmíněné  definice  a 

interpretace se jeví možné vyčlenit řadu elementů a trvalý soubor vztahů mezi oněmi 

jednotkami  tvořícími  strukturu politické bezpečnosti (politického)  režimu,  již  lze  dle 

autorčina mínění zobrazit následujícím způsobem: 

1. Instituce zajišťující politickou bezpečnost;

2. Ideově-politické  koncepce  s aparátem  jejich  artikulování,  implementace  a 

„šíření“;

3. Konkrétní  politická  praxe  vládnoucí  elity  zaměřená  na  zajištění  politické 

bezpečnosti režimu;

4. Kvalita a orientace politických vztahů zakotvených ve společnosti.

Shrnuto, popsané strukturní prvky jsou uřčeny plnit následující funkce: nástup k moci 

(resp. dobytí moci), její udržení, realizace, ochrana a reprodukce.   

Pro  důkladnější  pochopení  fenoménu  politické  bezpečnosti  v kontextu politických 

režimů  je  relevantní  poukázat  na  rozdílné  nástroje  realizace  moci  v režimech 

demokratických  a  těch  autoritativních.  Pro  demokratické  systémy  obecně  platí,  že 

bezpečnost podobných režimů je mnohem odolnější, jelikož alternace politických elit 

předpokládá  možnost  reprodukce  systému,  což  se  odborníky  vysvětluje  přítomností 

principu dělby moci a systému brzd a protivah (checks and balances) zdůrazňovaného 

již francouzským myslitelem Ch. Montesquieuem. Autoritativní neboli nedemokratické 

režimy  obecně  vykazují  maximální  míru  koncentrace  moci  v jedněch  rukách  čili 
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existenci jediného snadno identifikovatelného mocenského centra, v čemž se primárně 

skrývá  křehkost  daného  systému:  ryze  monistický  charakter  režimu  totiž  výrazně 

komplikuje  (ne-li  znemožňuje)  obnovení  systému  prostřednictvím  paralelních 

(vzájemně působících) struktur. Tudíž útok namířený proti vrcholu vládní pyramidy a 

priori ohrožuje celý systém, neboť ona pyramidální kostra nezajišťuje odolnost, nýbrž 

pouhou stabilitu  režimu.  Jinak řečeno,  větší  centralizace  moci  má za následek větší 

stabilitu, ovšem rovněž oslabování politické bezpečnosti, v čemž je zakotvena základní 

kontradikce  autoritativních  režimů,  neboť  stabilita  tohoto  systému  je  na  rozdíl  od 

demokratických  zřízení  zajišťována  přednostně  represivními  prostředky.  V této 

souvislosti  stojí  za  to  podotknout,  že  odolnost  politického  režimu  se  determinuje 

schopností  politického lídra zachránit  svou moc pomocí komplexu metod a nástrojů. 

Navíc se z empirických poznatků dá vyvodit určitá zákonitost, v souladu s níž je režim 

nedisponující  zdroji  bránit  svou moc nevyhnutelně  nahrazen jiným režimem.  To lze 

dosti ilustrativně ukázat na scénáři, jenž se odehrál v rané vývojové etapě posttotalitního 

Běloruska,  kdy  demokratický  režim  nebyl  s to  obhájit  demokratické  principy, 

nevybudoval  účinný  obranný  mechanismus  své  moci,  funkční  a  flexibilní  strukturu 

politické  bezpečnosti,  což  vedlo  k nástupu  k  moci  skupiny  lidí  (v  čele  s výrazným 

lídrem  A.  Lukašenkem),  již  za  oněch  historických  okolností  vykazovali  větší 

konkurenceschopnost.  Platí,  že  implementace  násilných  donucovacích  opatření  je 

nezbytným  atributem  ochrany  moci  napříč  politickými  režimy,  ovšem  proporce 

aplikování oněch opatření je v politických režimech podmíněna mírou demokratičnosti 

systému,  tzn.  v demokracii  převažují  nenásilné  metody  v podmínkách  politické 

konkurence,  jejímiž  prioritními  kritérii  jsou  kvalita  a  popularita  elity.  V kontextu 

autoritativního uspořádání se občan nejčastěji stává jakýmsi šroubkem státní mašinérie 

fungující  dle  vlastních  pravidel.  Upozorněme  mj.  na  jedno  signifikantní  specifikum 

bezpečnostní  organizace  v nedemokratických  režimech,  jímž  je  apriorní  systémový 

antagonismus  výrazně oslabující  jejich odolnost  a  předvídatelnost  vývoje.  Sem patří 

nejen problém legitimity stávající elity,  nýbrž též nejednoznačnost důsledků politické 

praxe,  jejíž  centrálním  posláním  je  eliminace  protestních  vlivů  a  trendů  v rámci 

systému. Ovšem právě nadměrné utužování v sociálním sektoru, ideologizační aspirace 

vládnoucího  režimu  v kombinaci  s potlačováním  veškerých  projevů  politického  a 

názorového  „kacířství“,  sociálně-ekonomická  rigidita  atd.  nevyhnutelně  vedou 

k negativní reakci „recipientů“ daných opatření a narůstající radikalizaci ve společnosti, 

jejíž  potenciál  může  za  jistých  okolností  nabýt  destruktivního  rázu 
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v rámci autoritativního systému. Za věcnou poznámku stojí, že právě pro autoritativní 

režimy je typická extrémní sekuritizace s cílem konsolidace celé společnosti kolem sebe 

pomocí zcela populistické rétoriky, jejímž implicitním posláním je zachování statu quo. 

Jak známo, „sekuritizace je dynamickým procesem sociálního konstruování hrozeb a 

rizik,  kdy  se  určité  téma  stává  tématem  bezpečnostním  nikoli  na  základě  skutečně 

existující hrozby, ale protože je jako hrozba prezentováno a chápáno“205. Naznačme, že 

se  jedná  o  univerzální  přístup  přítomný  i  v systémech  demokratických,  ovšem  se 

zmiňovaná  kategorie  -  v souvislosti  s běžně  praktikovanými  autoritativními  elitami 

umělým vytvářením a medializací obrazu (vnitřního nebo vnějšího) národního nepřítele, 

pomocí  čehož se  mobilizuje  zdroj  posilnění  jejich moci  -  jeví  jako velice  vhodná a 

aktuální. Takto se dle znázorněného schématu korporativní zájmy mocenského centra 

transformují v zájmy a priority celospolečenské a národní. 

Na základě vymezených parametrů nyní přistoupíme k bezprostřednímu předmětu dané 

analýzy,  konkrétně  k  politické  bezpečnosti  běloruského  autoritarismu.  Podrobnější 

zkoumání  oné  problematiky  je  namístě  zahájit  tím,  že  probereme  specifické  rysy 

struktury politické bezpečnosti běloruského režimu tkvící ve zjevném posunu priorit při 

zřizování a fungování institutů zaměřených na zajištění odolnosti  stávajícího režimu. 

V souladu  s výše  předloženou  strukturou  politické  bezpečnosti  režimu  se  pokusíme 

v následujícím  textu  vylíčit  kostru  a  specifika  politické  bezpečnosti  Lukašenkova 

režimu:

I. Instituce zajišťující politickou bezpečnost režimu:  

a. Prezident  disponující  maximálními  pravomocemi  v  exekutivní,  legislativní  a 

soudní sféře (na což se podrobněji poukazovalo v 1. kapitole), administrace hlavy 

státu;

b. Silové  struktury  fungující  mimo  ústavní  rámec,  jejichž  ústředním  cílem  a 

primárním úkolem je zajištění politické bezpečnosti hlavy státu a celého RSK206;

c. Státní (a proprezidentské) hromadně sdělovací prostředky dominující mediálnímu 

prostředí na úkor alternativních médií, jejichž činnost je z hlediska obsahu striktně 

upravována nesčíslnými předpisy prezidentovy administrace;

205 WAISOVÁ, Šarka. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá Voda: Čenek, 2003. 143 s. ISBN 
80-86473-42-2, s. 43. 
206 Rodinně-státní klan (viz 1. kapitola).
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d. Vláda  a  parlament,  jejichž  prostor  působení  je  určován  a  kontrolován  šéfem 

exekutivy  prostřednictvím  jeho  administrace  (de  facto  vypracovávající  seznam 

poslanců a předem určující složení Zákonodárného sboru);

e. Faktická  beztrestnost  hlavy státu  a  limitovaná  trestní  zodpovědnost  příslušníků 

jejího  nejbližšího  okolí,  již  mohou  být  soudně  stiháni  výlučně  dle  osobního 

nařízení prezidenta republiky;

f. Přednost a převaha institutu prezidentských dekretů a nařízení (jimž je připisována 

větší váha, než zákonům přijímaným legislativní složkou);

g. Politizovaná obnovená odborová organizace (Běloruská federace odborů) vedená 

bývalým šéfem Lukašenkovy administrace L. Kozikem.

II. Ideově-politické  koncepce  s aparátem  jejich  artikulování,  implementace  a 

„šíření“:

a. Již  v předchozí  kapitole  rozebíraný  ideologický  surogát  běloruského  režimu 

v kombinaci  s celým  systémem  idejí  zaměřených  na  upevňování  sociálně-

politické  báze  režimu  přes  ovlivňování  společenského  povědomí  a  politické 

kultury elektorátu.  Totiž  axiologický  aparát  vládnoucích  špiček  se  prezentuje 

jako  celospolečenský  systém  hodnot  (dle  analogie  s  KSSS),  zatímco  uměle 

zkompilovaná  „národní  idea“  se  málo  shoduje  s autentickou  historickou  a 

mentální ideou běloruské entity;

b. Renovované instituce soustřeďující se na vypracování, šíření a implementaci do 

hlubin  společenského  povědomí  ideových  koncepcí  režimu,  kde  jako 

dogmatický základ vystupují paternalistické a etatistické názory indikující určité 

náznaky přeměny v kult osobnosti prezidenta Lukašenka.

III. Politická praxe režimu zahrnující:

a. Fyzickou likvidaci reálných a potenciálních politických oponentů;
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b. Právní a finanční stíhání a pronásledování demokratických hnutí a nevládních 

organizací207;

c. „Čištění“ informačního prostoru od zdrojů alternativních informací;

d. Stimulování  systému  totálního  udávání  na  všech  sociálních  úrovních 

(oznamování [hlášení] projevů protivládních nálad, výroků jednotlivců, opoziční 

činnosti atd.);

e. Zakotvení  v trestním  zákonu  tzv.  politických  článků208 a  jejich  širokou 

implementaci v boji proti nezávislým médiím a odpůrcům režimu (dle analogie 

se sovětskou praxí pronásledování za antisovětskou propagandu [čl. 58 trestního 

zákoníku SSSR]);

f. Velice  promyšlené  a  vyvážené  politické  manévrování  a  hru na  kontradikcích 

mezi Východem a Západem, jejíž kvintesencí je získání dividend pro politickou 

bezpečnost  svého  režimu  a  nedotknutelnost  svého  vládnutí,  těžení 

z geoekonomických  rozporů  v oblasti  tranzitu  strategických  energetických 

zdrojů; 

g. „Koketování“ s představiteli západního byznysu a politických kruhů;

h. Aktivní politiku orientovanou na instituování se v Hnutí nezávislých, navazování 

těsnější spolupráce s autoritativními režimy ve světě; 

i. Kontroverzní  dodávání  zbraní  a  vojenské  techniky  státům  a  militaristickým 

organizacím  obviňovaným  z podpory  a  podílu  na  mezinárodní  teroristické 

činnosti209;

207 Např.  v aktuální  zprávě Freedom House (Worst of the Worst  2009) je Bělorusko umístěno mezi 
nejrepresivnější  státy  spolu  s Čadem,  Čínou,  Kubou,  Libyí,  Somálskem,  Súdánem,  Zimbabwem, 
Saudskou  Arábií  atd.:  FREEDOM  HOUSE:  The  World’s  Most  Repressive  Societies  2009.  Freedom 
House’s  Annual  Global  Survey  of  Political  Rights  and  Civil  Liberties.  Dostupné  z WWW: 
<http://www.freedomhouse.org/uploads/WoW09/WOW%202009.pdf> [cit. 2009-04-12].  
208 Článek  367  trestního  zákona  Běloruské  republiky  stanovující  trestní  zodpovědnost  za  „pomluvu 
prezidenta  Běloruska“;  článek  368  týkající  se  „nactiutrhání  prezidenta  Běloruska“;  článek  369  „o 
nactiutrhání představitelů moci“ (což mj. odráží klanový charakter běloruské vládní struktury);  článek 
193 (činnost jménem neregistrované organizace) a pověstný zákon „o odporu vůči extremismu“ (zákon č. 
417-3).
209 Dle  údajů  zprávy  Kongresu  USA  z r.  2006  v letech  1998-2001  celkový  výnos  z prodeje  zbraní 
Běloruskem tvořil cca 1 miliardu USD: BĚLORUSSKIJ PARTIZAN [online]. Bělarus – na 11 městě  
v mire po prodaže oružija. 31.10.2006. Dostupné z WWW:   <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=6&news=6361&newsPage=0>  [cit.  2009-04-12];  kromě  toho  bylo  Bělorusko 
opakovaně obviňováno mezinárodním společenstvím z dodání zbraní do Iráku, Súdánu (podle informací 
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j. Využití  vlastních  finančních  zdrojů  k  širokospektrálnímu lobování  za  osobní 

zájmy (setrvání u moci a legitimita na mezinárodní aréně) v politických kruzích 

Ruské federace a EU;

k. Provokace  osobních  (mimoústavních)  zvláštních  služeb  prezidenta  proti 

diplomatickému  sboru  v  zemi,  klíčovým osobnostem mezinárodní  politiky  a 

populárním  lídrům  na  vnitropolitické  scéně  (D.  Tusk,  J.  McCain,  jimž  byl 

odepřen vstup na území  republiky;  uvězněný v Bělorusku americký občan E. 

Zeltzer [jenž dle jedné z verzí objevujících se v nezávislých médiích představuje 

hrozbu  pro  Lukašenka  z důvodu  jeho  informovanosti  o  údajné  spolupráci 

prezidenta republiky s uprchlým ruským podnikatelem B. Berezovským]; bývalý 

místopředseda  ruské  státní  Dumy a  lídr  opoziční  SPS [Unie  pravých sil]  B. 

Němcov, jenž byl z Běloruska dle nařízení Lukašenka vykázán, atd.);

l. Otevřený  tlak,  represe  a  soudní  pronásledování  běloruských  neloajálních 

politologů,  expertů,  publicistů  a  představitelů  médií  (P.  Šeremet;  vyhoštění 

zpravodajů  ruských  televizních  kanálů  ORT,  NTV,  představitelů  Associated 

Press atd.);

m. Snahu  zakotvit  mechanismus  „reprodukce“  režimu  dle  modelu  „dědičného 

prezidentství“  (viz  Ázerbájdžán),  což  zatím  zásadně  komplikuje  absence 

podobných  tradic  v běloruské  společnosti,  navíc  v epoše  globalizace  a 

svobodného šíření informací;

n. Nedobrovolnou  daktyloskopii  mužské  části  obyvatelstva  pro  účely  údajného 

boje  proti  terorismu  (inspirovaného  událostmi  v Minsku  dne 4.7.2008  [tzv. 

teroristický útok210]);

Amnesty International: AMNESTY INTERNATIONAL. Arms Without Borders: Why a globalised trade  
Leeds  global  controls.  02.11.2006:  <http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL34/006/2006/en/dom-
POL340062006en.pdf> [cit. 2009-04-12]), Sýrie, Severní Koreje, Íránu atd. (zemí považovaných USA za 
hlavní sponzory terorismu): DOUGLAS, Mark. Choke Off Belarus’ Deadly Arms Trade - The Supplier. 
International Herald Tribune. 09.11.2006. Dostupné z WWW: <http://www.iht.com/articles/2006/10/09/
opinion/eddouglas.php>  [cit.  2009-02-08].  Nejaktuálnější  mezinárodní  skandál  se  týkal  údajného 
zprostředkování  zbraní  Běloruskem  kolumbijskému  povstaleckému  hnutí  FARC  (za  asistence 
venezuelského prezidenta Huga Cháveze): PRAIRIEPUNDIT. Chavez tried to get arms from Belarus to  
FARC: <http://prairiepundit.blogspot.com/2008/05/chavez-tried-ti-get-arms-from-belarus.html>  [cit. 
2009-04-12],  což  oficiální  představitelé  běloruské  Rady bezpečnosti  a  ministerstva  zahraničí  odmítli 
potvrdit.        
210 Jedná se o výbuch bomby v centru hlavního města Běloruska (na „Říjnovém náměstí“)  během oslav 
Dne nezávislosti, v důsledku čehož bylo zraněno více než 50 lidí. Pozoruhodné v této souvislosti je, že se 
oněch oslav zúčastnil samotný prezident republiky A. Lukašenko, jenž se ocitl v těsné blízkosti místa 
exploze.   
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o. Využívání vlivu a pozice pravoslavné církve v několika dimenzích: 

-  Ve  jménu  konsolidace  pravoslavných  věřících  okolo  prezidenta 

Lukašenka,  jehož  favorizuje  hlava  běloruské  pravoslavné  církve211 

(přímo napojený na ruskou pravoslavnou církev [RPC]);

- Nepřímý  vliv  běloruského  režimu  na  politickou  elitu  Ruska 

prostřednictvím konexí a postavení BPC212 v Ruské federaci;

- Vylepšení  mezinárodní  image  běloruského  prezidenta  jakožto 

sdružovatele  a  „konsolidátora“  věřících,  bojovníka  proti  katolickému 

Západu;  

- Eliminace  náboženské  variety  skrze  podporu  pravoslavné  církve 

využitím potenciálu státu;

p. Pokusy o jakési „flirtování“ s katolickou konfesí na bázi existujících protikladů 

mezi Moskvou a Vatikánem. Jedná se totiž o začlenění náboženského aspektu do 

politické praxe autoritativního režimu s cílem: 

- Rukama  oficiální  reprezentace  Vatikánu  v republice  zkrotit  protestní 

elektorát, konkrétně polskou menšinu v západoběloruských oblastech;

- Vyvolat  jistou  rezonanci  a  nepokoj  ve  vedení  pravoslavné  církve  a 

Moskevského  patriarchátu  explicitně  nepřejících  poskytnutí 

„konkurenční“  katolické  církve  stejných  práv  a  benefitů,  jimž  se 

v Bělorusku těší pravoslavná církev.     

Stojí za to podotknout, že oficiální postavení obou konfesí je totožné, ovšem fakta jsou 

zcela odlišná. V této souvislosti se jako vhodné jeví konstatovat, že se katoličtí kněží 

staví  méně  kompromisně  a  tolerantně  k politickému  dění  v republice,  obzvlášť 

k porušování  lidských práv,  svobody vyznání  atd.  Kromě toho si  zaslouží  pozornost 

211 Jak už bylo nastíněno v předchozím textu, nehledě na sekularizovaný charakter běloruského státu se 
pravoslavná  církev  v zemi  těší  všestranné  asistenci  představitelů  politického  establishmentu,  čímž  si 
režim zajišťuje loajálního spojence na vnitropolitické scéně, jehož vliv a reputace je ve společnosti velice 
signifikantní. Je třeba zdůraznit, že žádná významná světská či náboženská akce resp. událost se neobejde 
bez účasti běloruského prezidenta a hlavy BPC.  
212 Upozorněme  zároveň  na  angažovanost  celého  církevního  „aparátu“  v  nepřímém ospravedlňování 
politických  vražd  běloruského  režimu  (viz  udělení  vyznamenání  odiózní  postavě  D.  Pavličenkovi 
[velitelovi  Zvláštní  jednotky rychlého  nasazení,  jemuž se demokratickou obcí  připisuje bezprostřední 
podíl na fungování eskadron smrti v republice]).
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skutečnost,  že  se  katoličtí  duchovní  rekrutují  především  z představitelů 

západoevropských katolických zemí a běloruských občanů zastávajících pozice tradice 

běloruské státnosti a národní kultury a hluboce přesvědčených, že běloruský národ je 

svébytnou entitou lišící  se ve mnoha ohledech od Rusů. Výsledkem je, že běloruský 

prezident vnímá katolickou konfesi jakožto „pátou kolonu“ svého režimu a relevantní 

nezávislý  zdroj  informací  v necenzurovaném  náboženském  obalu.  Mezitím  nevůle 

Vatikánu hrát dle Lukašenkových pravidel měla za následek represe vůči katolickým 

kněžím, jejich vykázaní z Běloruska pod vyumělkovanými záminkami.   

  

IV. Kvalita a orientace politických vztahů (zakotvených) ve společnosti:

a. Nedemokratický  volební  proces  ztotožňovaný  s širokou  praxí  masových 

falsifikací výsledků voleb dle rozhodnutí shora;

b. Existující  legislativa  nezaručující  dodržování  práv  a  svobod  jednotlivce; 

relativita institutu soukromého vlastnictví;

c. Potlačování politické plurality, eliminace politického „kacířství“, obzvlášť mezi 

představiteli mladší generace;

d. Nadřazenost politických priorit a aktivit režimu nad zájmy společnosti;

e. Vynucené zapojování občanů do činnosti prorežimních veřejných a politických 

organizací,  jejichž účelem je výchova její  členské základny v duchu loajality 

politickému  vůdci  (proprezidentští  komunisté,  BRSM,  Federace  odborů 

Běloruska, provládní Sdružení spisovatelů Běloruska, prorežimní Svaz Poláků 

Běloruska aj.);

f. Totální kontrola společnosti, zastrašování fiktivními hrozbami ze strany Západu, 

démonizace opozice (pokusy o připisování tzv. demokratickému táboru podílu 

na organizaci teroristického útoku v červenci r. 2008);

g. Marginalizace běloruského jazyka a kultury;

h. Nepřirozené  dělení  společnosti  na  „své“  a  „cizí“  a  stimulovaná  umělá 

konfrontace  oněch  protipólů  (přičemž  výchozím  měřítkem  jsou  kritéria 

artikulovaná  běloruským  prezidentem)  s postupným  prohlubováním  onoho 
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antagonismu ve společenském povědomí. Ve společnosti se totiž vyprovokovává 

symbolická mentální „občanská válka“.

S odkazem na  výše  vymezený  strukturální  rámec  se  imperativem  dalšího  zkoumání 

stává  detailní  analýza  specifik  politické  bezpečnosti  běloruského autoritarismu,  jejíž 

podstata  dle  názoru  autorky spočívá  ve  schopnosti  zabezpečit  kontinuitu  a  odolnost  

vlády RSK, její reprodukci v podmínkách měnící se konstelace hrozeb. Připomeňme si, 

že  se  RSK  dá  vnímat  jakožto  jistá  organizační  forma  vládnoucí  elity  v současném 

Bělorusku,  politická  „entita“  s vlastními  tradicemi  a  ideologickým  centrem. 

Upozorněme ovšem, že se RSK nemá ztotožňovat se státním byrokratickým aparátem, 

nehledě na to,  že představitelé  politického establishmentu se zároveň angažují  v oné 

„klanové“ pyramidě. Jako klíčové charakteristiky běloruského monistického modelu se 

nabízí  právě  onen  „formát“  RSK  a  hyperbolizovaná  sekuritizační  praxe,  přičemž 

odolnost a flexibilita RSK zaměřená na dosažení stabilizace ve společnosti se inspirují a 

opírají o mimořádné přirozené nadání a politický cit lídra klanu, konkrétně prezidenta 

republiky A. Lukašenka.  Zásadní se zde ovšem jeví skutečnost, že RSK vytváří v rámci 

politického  systému  vlastní  podsystém,  v  němž  zcela  dominuje,  v podobě  vlastní 

politické  organizace  (jádro  RSK),  jež  se  dá  definovat  jakožto  instituonalizace 

původního neformálního systému vztahů a vazeb, na němž se RSK zakládal, vědomě 

konstruovaný komplex organizací a institucí zřízený za účasti (dle nařízení) běloruského 

prezidenta  a  jeho týmu.  Jako prioritní  cíle  se  primárně  stanovily  artikulace  a  hájení 

zájmů RSK, realizace politiky orientované na zachování moci jeho příslušníků v zemi, 

účinné kontrolování sociálních procesů a neutralizace hrozeb vládnímu monopolu RSK. 

Totiž  můžeme konstatovat,  že RSK lze označit  jako  privatizovaný stát,  v němž jsou 

korporativní  zájmy  představitelů  tohoto  „tělesa“  respektovány  a  chráněny  napříč 

státními  strukturami,  na  základě  čehož  dle  názoru  autorky  dospíváme  k tvrzení,  že 

politická bezpečnost běloruského autoritativního režimu se identifikuje jakožto politická  

bezpečnost  onoho  privatizovaného  státu.  Stojí  za  zmínku,  že  se  podobná  politická 

konjunktura  v demokratickém politickém prostředí  jeví  jako naprosto  nerealistická  a 

nemožná.  Takto  vyžívaje  zdrojů privatizovaného  státu  RSK formuje  a  fragmentárně 

inkorporuje  vlastní  politickou  organizaci  do  státní  struktury,  jež  se  logicky  stává 

jakýmsi hnacím řemenem zajištění a ochrany moci RSK. Je namístě zdůraznit,  že se 

v souvislosti  s politickou  organizací  dotýkáme  struktur  s maximální  koncentrací 

politické komponenty, jelikož do běloruského RSK (přímo nebo zprostředkovaně) patří 
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celá řada organizací vztahujících se k různým sférám a oblastem společenského života. 

Konkrétněji  vyjádřeno,  mezi  funkční  prvky politické organizace RSK je dle  autorky 

možné zařadit: 

1. Zvláštní služby působící mimo ústavní pole, jejichž dominantním úkolem jsou 

politicky  motivované  represe,  přičemž  jako  ústřední  koordinační  složka  zde 

vystupuje  bezpečnostní  služba  prezidenta  Běloruska  podřízená  výlučně  hlavě 

státu;

2. Informačně-analytické  centrum  při  Radě  bezpečnosti  Běloruska  spravující 

činnost oficiálních zvláštních služeb a silových struktur;

3. Ústřední (hlavní) ideologický úřad;

4. Pseudostranický  subjekt  (veřejnou  organizaci)  „Bělaja  Rus“  čekající  na 

příležitost  a  nařízení  vedení  RSK  transformovat  se  v  běloruskou  verzi 

„Jednotného Ruska“, tedy „personální“ politickou stranu RSK;

5. Celoběloruské shromáždění (v intencích demonstrace jednoty národa a držitelů 

moci dle analogie se sjezdy lidových poslanců ze sovětské doby; leitmotivem 

podobných  akcí  je  též  legitimizace  a  prezentování  korporativních  zájmů 

vládnoucí elity jakožto zájmů celonárodních; jedná se o zcela unikátní případ 

v rámci postsovětského areálu);

6. Běloruský republikový svaz mládeže (BRSM).

Jak již  bylo  řečeno,  jmenované organizace  postupně vytvářela  nová politická elita  a 

financovala (dodnes) ze státních zdrojů. Do všech postů jsou dosazovány osvědčené a 

„spolehlivé“  osoby.  Kromě  toho  se  politická  organizace  RSK  v té  či  oné  míře 

zapojovala  do  politických  trestních  činů  (podle  informací  demokratické  opozice  a 

nezávislých mezinárodních expertů213). Zároveň není nadbytečné poukázat na to, že bez 

ohledu na současnou vlnu fasádní demokratizace oficiální  zpráva americké rozvědky 

naznačuje existující pravděpodobnost toho, že se běloruský prezident (jakožto hlavní 

213CHARTYJA  ’97  [online].  Predvaritelnyj  memorandum  Ch.  Pourguridesa  „Propavšije  ljudi  v  
Bělarusi“.  19.12.2003.  Dostupný z WWW: <http://www.charter97.org/rus/news/2003/12/19/pace> [cit. 
2009-04-12]; zpráva zvláštního zpravodaje Parlamentního shromáždění Rady Evropy Ch. Pourgouridese 
z r. 2003 o osudu pohřešovaných běloruských politiků).
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programové  centrum  RSK)  „může  vrátit  na  cestu  represí  v případě  masové 

nespokojenosti s ekonomickou situací v zemi“214.      

V souvislosti  s politickou  organizací  RSK lze  definovat  jednu zajímavou  zákonitost: 

masovější a širší charakter členské základny těchto organizací je přímo úměrný jejímu 

destabilizačnímu potenciálu, což se dá vyvodit ze stylu rekrutování členů oněch útvarů, 

jež  se  nejeví  angažováním  z přesvědčení,  nýbrž  je  výsledkem  administrativního 

stimulování prostřednictvím nabízených materiálních a morálních výhod a privilegií dle 

schématu „členství není povinné, ovšem doporučené“ (což se mj. výrazně promítá do 

systému  vysokoškolského  vzdělání  [viz  BRSM]).  U  členů  strukturálních  článků 

politické organizace RSK se totiž patrně kultivuje dvojitá morálka. Přirozeně dospíváme 

k tomu, že se za jistých podmínek právě ona politická organizace může jevit nejslabší 

komponentou  politické  bezpečnosti  režimu.  Mezitím  fakta  nasvědčují  tomu,  že 

křehkými prvky této struktury v současné době jsou BRSM, „Bělaja Rus“ a obnovená 

Federace odborů215.

Shrňme,  že  se  na  základě  získaných  poznatků  o  podstatě,  funkcích,  struktuře  a 

specifikách  politické  bezpečnosti  běloruského  autoritativního  režimu  další  analýza 

zaměří na vymezení a artikulování hrozeb představujících momentálně největší reálné 

nebezpečí pro RSK, včetně způsobu řešení oněch výzev ochranným systémem režimu.   

    

2.2. Hrozby politické bezpečnosti běloruského režimu a efektivnost jejich 

neutralizace (srpen 2008 - březen 2009)

214 BLAIR,  Dennis C.  Annual Threat Assessment of the Intelligence Community for the Senate Select  
Committee  on  Intelligence.  12.02.2009.  Dostupný  z  WWW: 
<http://www.dni.gov/testimonies/20090212_testimony.pdf> [cit. 2009-04-12], s. 27. 
215 Pozoruhodné je zde jakési  déjà vu KSSS, jejíž členská základna čítala téměř 18 mln lidí. Ovšem při 
pádu „vrcholu“ státostrany se její kvantita přeměnila v diametrálně opačnou kvalitu: typickou reakcí ve 
většině  zemí  socialistického  tábora  se  stalo  tiché  vyhazování  stranických  legitimací  a  následné 
„převlékání kabátů“.    
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Státní moc funguje v určitém vymezeném politickém prostoru, je ovlivňována širokou 

škálou  endo-  a  exogenních  faktorů,  jejichž  okruh není  zcela  vyčerpávající  z důvodů 

vícerozměrnosti  daného  tématu.  Ono  prostředí  neustále  produkuje  řadu  problémů, 

výzev, hrozeb specifikujících stav bezpečnosti v politickém sektoru, na základě čehož 

se za aspiraci a úkol této kapitoly nepokládá všeobjímající reflexe celé variety hrozeb a 

faktorů determinujících předmět naší analýzy, tzn. politickou bezpečnost autoritativního 

režimu v Bělorusku.  Konkrétněji  vyjádřeno,  v intencích  verifikace  politické  praxe se 

jako  nejvhodnější  jeví  především  zkoumání  hrozeb  disponujících  signifikantním 

destruktivním  potenciálem  a  hrozeb  schopných  s největší  pravděpodobností 

destabilizovat  (poškodit)  RSK,  podrýt  jeho  mocenský  monopol  a  reálně  přispět 

k odstranění  režimu.  Za  zmínku  zde  bezesporu  stojí,  že  se  hrozby  obecně  indikují 

prostorově-časovými parametry vzniku a evoluce, což se interpretuje jejich konkrétně-

historickým  charakterem.  Takto  při  vědomí  oněch  aspektů  a  vzhledem k unikátním 

okolnostem,  v nichž  se  Bělorusko  a  její  politické  vedení  ocitlo,  autorka  záměrně 

soustředila rozbor předmětu předkládané práce na hrozby, jejichž zrod a aktuálnost se 

vztahují k období počínaje srpnem r. 2008 a konče březnem r. 2009. Jedná se totiž o 

zviditelnění  a  zostřování  geopolitické  konfrontace  dle  vektoru  Západ-Východ,  jež 

nevyhnutelně mělo za následek krizi celého systému mezinárodní bezpečnosti. Poměrně 

ilustrativně to lze ukázat na rusko-gruzínském ozbrojeném konfliktu v srpnu 2008, jenž 

se stal symbolickým bifurkačním bodem, odstartoval přehodnocení stávající rovnováhy 

sil  především  v postsovětském  areálu,  rovněž  ovšem  zapříčinil  vyostření  i  tak 

nebezproblémových  vztahů  dle  linie  USA-Rusko-NATO.  Situace  se  navíc  patrně 

zkomplikovala  globálně  pociťovanou  finančně-ekonomickou  krizí.  Namístě  lze 

konstatovat, že za oněch podmínek je běloruský režim nucen plnit složité extraordinární 

úkoly ve jménu zajištění své existence a přežití, izolovat svou moc od vlivů souhrnu 

vznikajících  a  obnovujících  se  hrozeb.  V této  souvislosti  nás  explicitně  zajímají 

nejrelevantnější existenční hrozby politické bezpečnosti autoritarismu v zemi, zároveň 

se naše pozornost zaměřuje na účinnost neutralizace režimem zmíněných nebezpečí na 

označené etapě. 

Pro  hlubší  porozumění  dané  problematiky  autorka  pokládá  za  nezbytné  otevřít 

následující  pojednání  nárysem  základního  konceptuálního  profilu  a  vymezením 

klíčových  pojmů,  tj.  definicí  hrozby,  včetně  významu  a  specifik  tohoto  pojmu 

v kontextu politické bezpečnosti. Různí autoři a zdroje  pojmu hrozba přidělují vlastní 
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obsahové vlastnosti. Takto např. Collinsův slovník216 hrozbou rozumí deklaraci záměru 

způsobit škodu, pravděpodobné nebezpečí, zatímco Ušakovův217 slovník ruského jazyka 

hrozbu  pojímá  jakožto  potenciální  nebezpečí.  Analogická  je  Ožegovova218 definice 

hrozby v dvou dimenzích: a) zastrašování, záměr způsobit škodu; b) možné nebezpečí. 

Kromě toho jistou pozornost  si  zaslouží  definice  R.  Ullmana219 ve  vztahu k národní 

bezpečnosti, jež vymezuje hrozbu jakožto aktivity, jejichž potenciálem je (1) drastické a 

relativně rychlé zhoršení (degradace) životní kvality obyvatel  anebo (2) signifikantní 

minimalizace  možnosti  tzv.  policy choices  jednak pro vládu,  zároveň pro soukromý 

sektor. Koncepce národní bezpečnosti220 Běloruské republiky interpretuje hrozbu (státu) 

jakožto činy, jevy a procesy bránící realizaci existenčních zájmů, mezi něž patří celý 

komplex  potřeb,  jejichž  uspokojování  zajišťuje  fungování  a  evoluci  moci,  státu  a 

společnosti.  S odkazem na to,  že se daná práce pohybuje v politologickém rámci,  je 

nutno  nahlížet  na  hrozbu  z hlediska  podstaty  oné  kategorie,  jíž  se  dle  autorčina 

přesvědčení  v souladu  s kontextem  naší  analýzy  jeví  být  potenciál  destruktivního 

působení  na  objekt  umístěný  v zóně  jejího  dosahu.  Pokusíme-li  se  přiblížit  praxi 

autoritativního  režimu,  zjistíme,  že  v oné souvislosti  každá hrozba obsahuje apriorní 

možnost destabilizace, destrukce a změny vlastností moci. Uveďme, že se na základě 

několika kritérií dají rozlišovat hrozby na: 

a. Vnitřní a vnější (podle obsahu a směřování jednotlivých hrozeb);

b. Permanentní a dočasné (podle doby působení);

c. Relevantní (existenční) a minoritní (dle stupně zakotveného nebezpečí);

d. Abstraktní, potenciální, konkrétní (dle míry pravděpodobnosti jejich realizace).

 Vycházejíc z předpokladu, že každá hrozba je potenciálním nebezpečím, lze tvrdit, že 

při zkoumání politické bezpečnosti máme na mysli negativní vliv na politickou moc, její 

216Collins  English  Dictionary  [online]:  Dostupné  z WWW: 
<http://www.collinslanguage.com/results.aspx> [cit. 2009-04-12]. 
217Tolkovyj  slovar  russkogo  jazyka  Ušakova  [online].  Dostupné  z WWW: 
<http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/20/us488709.htm?text=
%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&encid=ushakov> [cit. 2009-04-12]. 
218 Tolkovyj slovar Ožegova [online]: <http://www.ozhegov.ru/slovo/55272.html> [cit. 2009-04-12]. 
219 ULLMAN, Richard. Redefining security. International Security. Summer 1983, Vol. 8, No.1, s. 129-
53. ISSN 0162-2889, str. 133.
220 MINISTĚRSTVO  OBORONY  RESPUBLIKI  BĚLARUS.  Koncepcija  nacionalnoj  bězopasnosti  
Respubliki  Bělarus  [online].  Dostupné z WWW: <http://www.mod.mil.by/koncep.html> [cit.  2009-04-
12]. 
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podlomení, oslabení atd., přičemž pravděpodobnost realizace té či oné hrozby je vázána 

na reakci ohrožovaného objektu a míru efektivity jeho obranného mechanismu, jelikož 

je do hrozby včleněno určité ultimatum, souhrn implicitně artikulovaných podmínek. Za 

věcnou poznámku též stojí klíčová charakteristika – míra nebezpečí, jež je evaluační 

kategorií  ze  strany  subjektu  odhalujícího  a  čelícího  hrozbám zahrnující:  dostatečný 

zdroj nebezpečí pro politickou bezpečnost; ofenzivní potenciál konkrétně vzaté hrozby 

spojený  se  zranitelností  daného  objektu.  Upozorněme  na  to,  že  se  hrozby politické 

bezpečnosti  režimu produkují  ve stejném prostředí,  v němž moc působí.  Mezitím se 

imperativem  moci  za  oněch  podmínek  nejčastěji  stává:  1)  zamezení  nežádoucím 

změnám  v systému  její  politické  bezpečnosti;  2)  minimalizace  ztrát  a  negativních 

dopadů; 3) zachování kontroly nad řídícím aparátem a společností obecně. 

Lze  mj.  podotknout,  že  se  hrozby  konsolidují  v rámci  celého  řetězce  faktorů 

předurčujících pramen, obsah, směřování, účinnost a pravděpodobnost realizace hrozeb, 

nikoli však izolovaně. Dva typy faktorů (vnitřní a vnější) jsou totiž nedílnou součástí 

fungování kteréhokoliv systému, včetně systému politického. Jako vhodné se autorce 

jeví na základě zmíněných informací ve vztahu k autoritativnímu režimu v Bělorusku 

během  analyzovaného  období  zvýraznit  souhrn  nejaktuálnějších  tendencí  a  vlivů 

vnějšího a vnitřního původu. Větší pozornost si v rozebíraném časovém úseku (dle míry 

relevance  pro politickou bezpečnost  běloruského režimu)  zaslouží  následující  interní 

faktory:

a) Nastíněná  transformace  sociálně-ekonomické  platformy  režimu  a  společnosti 

obecně  spojovaná  s nezbytností  revize  některých  pilířů  sociálně-politické  a 

ekonomické doktríny RSK;

b) Jisté  novum strategie  a  taktiky  politické  praxe  RSK  inklinující  k opatrnému 

sbližování se Západem a snížení závislosti na Rusku; nevyhnutelnost zahájení (i 

když v omezené formě) reforem; liberalizace daňové legislativy a ekonomických 

poměrů celkově; fragmentární dekorativní reformování řídících struktur;

c) Klesající  vnitřní  legitimita  moci  v reakci  na  výsledky parlamentních  voleb  r. 

2008;  absence  zástupců  tzv.  demokratické  opozice  v Národním shromáždění; 

pokračující politické represe;
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d) Zrušení  systému  sociálních  výhod  a  prudké  zkrácení  většiny  sociálních 

programů, což logicky způsobilo krach oficiální  mytologemy o prosperujícím 

běloruském sociálním státě;

e) Celková  psychologická  únava221 populace  od  nastolených  autoritativních 

poměrů; rozšiřování a konsolidace protestní báze;

f) Ukončení  vnitřních  „přeskupení“  (uvnitř  RSK) s následným upevněním pozic 

rodiny  šéfa  oné  entity  (kádrová  „modernizace“,  odstranění  resp.  „vyloučení“ 

aktivních vlivných spolupracovníků „první vlny“).

Pohybujíce  se  ve  stejných  mantinelech,  přijdeme  k  faktorům exogenním,  mezi  něž 

zařaďme:

a) Změnu  geopolitických  realit  determinovanou  novou  etapou  konfrontace 

poznamenanou bojem o sféry vlivu mezi Ruskem, EU a USA, jehož impulzem 

se stala válka na Kavkazu r. 2008;

b) Energetický  konflikt  mezi  Ruskem a  EU spojený s dodávkami  energetických 

zdrojů a problémy tranzitních zemí;

c) Posílení role Běloruska jakožto tranzitního státu;

d) Zahájení realizace projektů Nord Stream a South Stream obcházejících stávající 

ruské tranzitní partnery;

221 Tomu nasvědčují např. statistické údaje NISEPI (Nezávislého institutu sociálně-politických výzkumů) 
pravidelně monitorujícího stav veřejného mínění v Bělorusku. Průzkum z prosince 2008 mj. odhalil, že se 
přibližně 22% respondentů domnívá, že se jejich spoluobčané nebojí vyjadřovat  své politické názory, 
oproti mnohem pesimističtější majoritě v cca 51% (jejichž odpověď zněla „mnozí se bojí“ nebo „všichni 
se bojí“). Za přívržence současného prezidenta se považují jen 36,5% (oproti solidnějším historickým 
ratingům A. Lukašenka dosahujícím někdy až 60%). 50,7% dotázaných indirektně deklarují svou únavu 
od přísného systému, požadují více svobody a méně strachu. Mimořádně relevantní se v této souvislosti 
jeví určitá indiference velkého počtu respondentů: téměř 44% se v odpovědi na otázku, zda se považují za 
sympatizanty či oponenty stávající vládnoucí elity, přiznali, že o tom nikdy neuvažovali nebo že to pro ně 
není důležité. Zdroj: NISEPI (2008). 
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e) Světovou finančně-ekonomickou krizi222, jejíž dozvuky se nepochybně projevily 

v Bělorusku (pokles růstu HDP a odtok finančních zdrojů).

f) Viditelné  zkrácení  ruských  dotací  běloruskému  režimu;  převedení  vztahů  na 

tržní principy;

g) Zahájení  dialogu  autoritativního  režimu  s  politickou reprezentací  evropských 

struktur; dočasné pozastavení ekonomických a politických sankcí ze strany EU a 

USA.

Jako  zcela  paradoxní  se  v této  souvislosti  jeví  konstatování,  že  navzdory  veškerým 

očekáváním a odhadům napříč politickým spektrem již zmíněné faktory Lukašenkův 

režim  nezničily,  nevyprodukovaly  revoluční  situaci  nebo  antisystémové  nálady  ve 

společnosti  na pozadí signifikantních geopolitických a geoekonomických komplikací, 

ovšem  naopak  se  za  oněch  podmínek  obsah  a  kvalitativní  vlastnosti  hrozeb 

představujících  dlouhodobé  existenční  problém  pro  politickou  bezpečnost  režimu 

zásadně proměnily. Faktem je, že se za klíčovou a pro politickou elitu země (počínaje 

ústavním převratem r.  1996)  doslova fatální  hrozbu považovala  ztráta  dominantního 

mocenského postavení resp. zbavení moci: prezident Lukašenko a jeho nejbližší okolí 

byli  totiž  vystaveni  obrovskému psychologickému tlaku pramenícímu ze subjektivně 

konstruovaných hrozeb zformovaných a přicházejících zvenčí systému. Ono bolestné 

vnímání potenciálního nebezpečí běloruským režimem se do jisté míry dramatizovalo a 

radikalizovalo na základě mezinárodně politického dění, tedy kolapsu Miloševičova a 

následně Husajnova režimu (s nimiž  běloruský prezident  velice  aktivně kooperoval), 

čemuž  jasně  nasvědčuje  Lukašenkem  artikulovaný  strach:  „Pokládám  za  zcela 

nerealistické a bezvýhledné  veškeré snahy zbavit  mě moci  násilnými  prostředky dle 

222 Tempo rostu HPD zaznamenalo výrazný pokles (z 10,7% v roce 2008 na 2% za I. čtvrtletí r. 2009 dle 
odhadů  běloruského  ministerstva  ekonomiky):  MINISTĚRSTVO  EKONOMIKY  RESPUBLIKY 
BĚLARUS.  O  socialno-ekonomičeskom  razvitiji  Respubliki  Bělarus  v janvare-nojabre  2008  goda 
[online].  Dostupné  z WWW: 
<http://w3.economy.gov.by/ministry/economy.nsf/All/95CFCA0E49AD514EC2257527004AD823?
OpenDocument> [cit. 2009-04-12]  a BDG [online]. Ministěrstvo ekonomiky prognozirujet zamjedlenije  
tempov rosta VVP do 2% v I kvartale. Dostupné z WWW: <http://bdg.by/news/economics/3625.html> 
[cit.  2009-04-12];  viz  též  prognóza  Economist  Intelligence  Unit  na  rok  2009 (zdroj:  ROMANČUK, 
Jaroslav.  Bjudžet  2009:  zakaznoj  optimizm  vně  realnogo  kontěksta.  Naučno-issledovatelskij  centr  
„Mizesa“ [online]. 20.10.2008. Dostupné z WWW: <http://liberty-belarus.info> [cit. 2009-04-12]); podle 
odhadů  Klubu  finančních  ředitelů  (jehož  zasedání  bylo  uspořádáno  Informačně-právní  agenturou 
„Registr“  v únoru  r.  2009)  pokles  běloruského  HDP  bude  v roce  2009  činit  přinejmenším  14%: 
BĚLORUSSKIJ  PARTIZAN  [online].  VVP  Bělarusi  snizitsja  k 2009  godu  kak  minimum  na  14  %. 
25.02.2009.  Dostupné  z WWW:<http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=13&news=35173&newsPage=0> [cit. 2009-04-12].      
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schématu  aplikovanému  v Srbsku.  Samozřejmě,  mohu  být  fyzicky  zlikvidován,  což 

však bude znamenat  konec vaší  demokracie.  Američtí  a němečtí  politici  si  to  dobře 

uvědomují.  Nikdo  proti  mně  nezasáhne,  když  mě  nezradí  politické  vedení  Ruské 

federace“223. Nezaškodí přitom dodat, že hlava běloruského státu indikovala mj. vážné 

(otázkou je, zda ovšem opodstatněné) obavy z možnosti vojenského zásahu namířeného 

proti  jeho režimu,  nebo precizněji  řečeno,  vyloženě  proti  jeho osobě,  což  se  patrně 

vyostřilo  v souvislosti  s událostmi  z 12.  září  r.  1995,  kdy vojenský vrtulník  sestřelil 

balón (účastnící se mezinárodní soutěže) s americkými občany (A. Franckel, J. Stuart-

Jervis) na palubě, jenž se zcela náhodou dostal do vzdušného prostoru Běloruska. Patrné 

je,  oficiální  představitelé  republiky  dlouho  odmítali  převzít  zodpovědnost  za  onen 

tragický případ. V následujících letech se A. Lukašenko nezdržoval dosti agresivní a 

tvrdé rétoriky na adresu údajné hrozby ze strany západoevropských států: „Chtěl bych 

varovat  především  Francii,  Velkou  Británii  a  další  země,  jež  se  považují  za 

nezranitelné!  Podobná opatření  je nevyhnutelně vtáhnou do obtížného horkého boje, 

jenž zasáhne celou Západní Evropu…“224 Shrňme, že se na začátku stanoveného období 

jako leitmotiv činnosti RSK zakotvilo získávání (hlavně) finančních zdrojů za účelem 

stabilizace a upevnění své moci. 

Dalším  mezníkem  naší  analýzy  se  na  bázi  definovaného  komplexu  faktorů  a 

předpokladů stane pokus o důkladnější prostudování a přiblížení vnitřních a vnějších 

hrozeb  politické  bezpečnosti  Lukašenkova  režimu.  Jako relevantní  distinkci  v rámci 

onoho rozboru uveďme skutečnost, že se interní hrozby formují bezprostředně uvnitř 

daného systému, tzn. v „nitrech“ RSK. Lze tvrdit,  že se právě RSK stylizuje jakožto 

velice  kontroverzní  entita,  v níž  se  rodí  většina  nejzávažnějších  hrozeb,  na  což 

poukazuje mj. bývalý ministr zahraničně-ekonomických vztahů (jakožto ex-člen klanu) 

M. Marinič,  zdůrazňuje přímou úměru mezi  úsilím systému udržet své příslušníky a 

zachovat  status  quo  a  akcelerací  tendencí  a  implicitních  požadavků  vysvobodit  se 

z tohoto kruhu: „Paradoxní je, že si většina účastníků vládní vertikály přeje její krach, 

sní  o  odklonění  se  od oné amorální  minulosti,  neboť systém založený  na  strachu a 

kompromatu dlouho nevydrží.  Tudíž rozpad systému je neodvratný…“225 Platí,  že se 

definitivní  morální  vyčerpanost  vztahuje  nejen  na  běžné  občany,  nýbrž  též  na 

223Moskovskije novosti, №28, 27.07.-2.08.1999.
224 Naviny, 11.12.1998. 
225MARINIČ, Michail.  Transformacionnyje zadači Bělarusi: tjuremnyje razmyšlenija byvšego ministra  
vněšnětorgovych  svjazej  Michaila  Mariniča.  22.03.2007.  Dostupné 
z WWW:<http://www.regnum.ru/news/800714.html> [cit. 2009-04-12]. 
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byrokratický  aparát  a  některé  představitele  klanu.  Hluboká  psychologická  touha 

vymanit  se  z  autoritativního  psychologického  prostředí  se  eliminuje  nejen  absencí 

vhodné náhrady, nýbrž také všepronikajícím strachem ohledně nejisté budoucnosti bez 

svého patrona. V kontextu této analýzy dle místa vzniku a výchozího bodu (zdroje resp. 

pramenu) budeme rozlišovat  mezi  hrozbami,  jež se a) konsolidují v rámci RSK a b) 

formují přímo ve společnosti jako takové a uvnitř politického systému. 

Za uvedených předpokladů se pokusme vyjmenovat nejvýznamnější hrozby zakotvené 

v strukturách a politické organizaci RSK:

- Organizace spiknutí iniciovaného nejbližším okolím prezidenta;

- Mezirezortní boje jednotlivých podklanů v rámci politické organizace RSK;

- Spiknutí  v nejvyšších  vládních  kruzích  zastávajících  proruské  pozice  a 

disponujících vlivnými konexemi v ruském politickém establishmentu;

- Latentní  opozice  v silových  strukturách,  zejména  v KGB  konkurujícím  si  s 

všemocnou  Službou bezpečnosti  prezidenta  a  Ministerstvem vnitra  (MVD) v 

kontrolování relevantních finančních toků a v dosažení bezprostřední blízkosti 

k šéfovi RSK (A. Lukašenkovi);

Upozorněme zde na podstatný aspekt: nejedná se totiž v žádném případě o potenciální 

nomenklaturní převrat resp. obrazně řečeno nomenklaturní (kádrovou) revoluci, neboť 

úřednický aparát není součástí RSK, přesto je vystaven totální kontrole z jeho strany. 

Logicky dospíváme k tvrzení, že úředník zastrašený neustálými odposlechy, celou řadou 

psychologických  manipulativních  opatření  a  zároveň  velice  slušně  finančně 

odměňovaný nemůže být a priori revolucionář. 

- Spiknutí  bývalých  (odvolaných)  spolupracovníků  Lukašenka  disponujících 

značnými  finančními  zdroji  a  těšících  se podpoře nejen u domácího publika, 

nýbrž též v zahraničí. Právě ona „vrstva“ se stala objektem mimořádného zájmu 

kremelské  elity  a  ruských  tajných  služeb  jakožto  rezervní  varianta  řešení 

politické situace v Bělorusku;
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- Hrozba  diverzí,  teroristických  aktů  inspirovaných  a  realizovaných  vedením 

rozpuštěných  eskadron  smrti226 jako  odplata  za  nevděčnost  za  prokázanou 

službu.

Kromě  toho  existuje  velké  množství  ryze  abstraktních  hrozeb,  jejichž  relevance  je 

v současné  době  minimální  (pravděpodobnost  jejich  aktualizace  se  blíží  nule),  např. 

potenciální impeachment nebo již zmiňované nomenklaturní spiknutí. 

Zopakujme  si,  že  v RSK  je  primárně  zakotven  mechanismus  sebedestrukce.  Jako 

skutečně  demonstrativní  se  ovšem  jeví  fakt,  že  se  operativnost  dosažení  tímto 

mechanismem svého bifurkačního bodu vztahuje ke schopnosti politické elity vyvážit 

dvě  protikladné  tendence:  jednak  úsilí  o  stabilizaci,  zároveň  potřebu  modernizace 

s cílem eliminovat negativní destruktivní faktory a vlivy,  zajistit  maximální odolnost 

své moci. Stabilita předpokládá statičnost, ovšem relativní, nehledě na aspirace vládních 

vrcholných představitelů ji udržet delší dobu, což se dá objektivně interpretovat tím, že 

každý předmět je v neustálém pohybu skrze kvantitativně-kvalitativní změny a řešení 

endogenních a exogenních protikladů.

Jak již  bylo  naznačeno v předchozím textu,  druhá skupina vnitřních  hrozeb je  těsně 

provázána  se  sociálně-ekonomickou  a  morálně-psychologickou  kondicí  společnosti, 

jejím vnímáním především nepopulárních vládních opatření zasahujících oblast jejich 

osobních  vitálních  zájmů  (životní  podmínky  apod.).  Tudíž  v tomto  ohledu  největší 

hrozbu pro politickou bezpečnost Lukašenkova autoritarismu představují:

a) Rozšiřování a verifikace sociální  protestní  báze, jež může posloužit  zásadním 

impulzem pro masové protirežimní nepokoje; 

b) Politizace podnikatelského sektoru; viditelná politická aktivizace studentstva a 

mládeže; 

c) Zviditelnění a na síle nabírající vliv tzv. demokratické opozice, její začlenění do 

vyjednávacího procesu se Západem s udělením statusu plnohodnotného aktéra, 

perspektiva  jejího  následného  instituování  v mezinárodních  strukturách  (viz 

PACE227; tato idea narazila na velice negativní reakci běloruského prezidenta228); 

úpadek vnitřní legitimity režimu;
226 Podrobněji viz: BĚLORUSSKIJ PARTIZAN  [online].  V Bělarusi faktičeski sozdano novoje silovou  
minestěrstvo.  29.10.2008.  Dostupné  z WWW:  <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=13&news=30190&newsPage=0> [cit. 2009-04-12].  
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d) Signifikantní  rozvrstvení  běloruské  společnosti  vyvolané  novou ekonomickou 

politikou  v pozměněné  situaci,  což  do  jisté  míry  marginalizuje  sociálně-

ekonomickou  bázi  režimu,  neboť  v podmínkách  ekonomické  krize  každé 

reformování  a  asociální  modernizace  mohou  mít  za  následek  paralyzování 

státního  aparátu  a  kolaps  sociální  sféry:  „Nejkatastrofálnější  pro  nás  není 

opozice  ve  vládě…nýbrž  destabilizace  finančních  trhů…“229 (projev  A. 

Lukašenka).   

Předložený seznam hrozeb samozřejmě není  kompletní,  jelikož  ambicí  autorky bylo 

vybrat  jen  ty  nejvíce  artikulované,  „zviditelněné“  a  nejsnadněji  identifikovatelné 

z existujícího arsenálu hrozeb.

S odkazem na hypotézu dané práce, respektujíce specifika běloruského autoritarismu, 

můžeme konstatovat,  že  v  oné souvislosti  mají  externí  hrozby politické  bezpečnosti 

RSK jednoznačně dominující postavení. Sem dle autorčina názoru patří dvě základní 

kategorie hrozeb: 1) celý komplex hrozeb ze strany Ruské federace, USA a EU a 2) 

finančně-ekonomická  krize.  Těmto  dvěma  bodům  se  budeme  podrobněji  věnovat 

následující text:

I. Potenciální nebezpečí ze strany Ruska (I.):

a) Jakožto  existenční  hrozbu  lze  definovat  běloruskou  ztrátu  statusu 

tranzitní  země,  zprostředkovávající  Evropě  ruské  energetické  zdroje, 

spojenou s:

- uvedením do provozu BTS-2 (Baltského potrubního systému-2), což eventuelně 

zastaví spekulace běloruského režimu s ruskými zdroji na mezinárodních trzích;

227 Delegace představitelů Parlamentního shromáždění Rady Evropy vedená G. Lindblandem v průběhu 
své návštěvy Běloruska dne 17.2.2009 navrhla koncepci dvojího zastoupení země v této organizaci, tzn. 
oficiální reprezentace a členů opozičního tábora: BĚLORUSSKIJ PARTIZAN [online]. PASE predložilo  
Bělarusi dvojnoje predstavitělstvo.  18.02.2009. Dostupné z WWW: <http://www.belaruspartisan.org/bp-
forte/?page=100&backPage=6&news=34937&newsPage=0> [cit. 2009-04-12]; kromě toho podle zatím 
neoficiálních informací běloruská opozice obdrží pozvání zúčastnit se zasedání Evropského parlamentu 
Euronest (European Neighbourhood East) na podzim téhož roku z důvodu zpochybňování EU legitimity 
běloruského parlamentu: BĚLORUSSKIJ PARTIZAN [online]. Na sobranije Evroparlamenta priglasjat  
bělorusskuju  oppoziciju.  27.02.2009.  Dostupné  z  WWW:  <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=19&news=35292&newsPage=0> [cit. 2009-04-12].    
228 OFICIALNYJ  INTERNET-PORTAL  PREZIDENTA  RESPUBLIKI  BĚLARUS.  Bělarusi  i  
Evropějskomu sojuzu v razvitiji dialoga sledujet isključit posrednikov.  19.02.2009. Dostupné z WWW: 
<http://president.gov.by/press60407.html#doc> [cit. 2009-04-12]. 
229 Bt, 11.09.2007. 
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- vybudování Nord Stream a South Stream, což bude nevyhnutelně znamenat tržní 

ceny na importovaný z Ruska plyn;

b) Ukončení  dotování  Lukašenkova  režimu  Kremlem  z důvodu  zřejmé 

neefektivnosti a nerentabilnosti projektu Svazového státu;

c) Ostřejší  závislost  Běloruska na Ruské federaci ve vojensko-politické a 

vojensko-technické sféře:  - společná protiletecká obrana;

                                        - společné vojenské oddíly;

                                        - začlenění běloruských vojenských jednotek do 

Kolektivních sil rychlého nasazení OSKB;

d) Expanze ruského byznysu v Bělorusku, větší kontrola nad strategickými 

finančními toky v republice;

e) Informační  dominance,  atraktivnost  a  konkurenceschopnost  ruských 

hromadně sdělovacích prostředků na běloruském mediálním poli;

f) Zvýraznění vlivu ruských tajných služeb na politickou a ekonomickou 

situaci v zemi a na domácí silové struktury;

g) Nové  obchodní  „války“  s Ruskem  (obchodně-ekonomická  blokáda 

běloruské produkce na ruských trzích). 

Patrná je mezitím obrovská disonance oněch hrozeb se základními  principy oficiální 

doktríny politické bezpečnosti Běloruské republiky prohlašující svaz (unie) s Ruskem230 

za  ústřední  faktor  bezpečnosti  země.  Je  namístě  též  podotknout,  že  stejná  doktrína 

interpretuje tlak ze strany USA (II.) a dalších členských států Severoatlantické aliance 

jakožto  absolutně  neodůvodněný.  Autoři  tohoto  dokumentu  se  mj.  domnívají,  že 

zmínění  aktéři  ohrožují  politickou  bezpečnost  Běloruska  především  prostřednictvím 

asistence  vnitrostátním  destruktivním  silám,  jejichž  imperativem  je  destabilizace 

celospolečenské a politické situace a změna státního zřízení násilnými prostředky. 

230 OFICIALNYJ  INTERNET-PORTAL  PREZIDENTA  RESPUBLIKI  BĚLARUS.  Političeskaja  
bězopasnost Respubliki Bělarus. Dostupné z WWW: <http://president.gov.by/press28426.html#doc> [cit. 
2009-04-12]. 
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Faktem ovšem zůstává, že USA opakovaně přijímaly Akt o demokracii v Bělorusku231 

(Belarus Democracy Act z r. 2004; revidován r. 2006) zakotvující mj. širokospektrální 

podporu  běloruských  demokratických  sil.  Po  uvalení  ekonomických  a  politických 

sankcí  na  Bělorusko,  což  se  prezidentem Lukašenkem traktovalo  jako  neoprávněný 

zásah  USA  do  vnitřních  záležitostí  země,  mezi  republikou  a  politickým 

establishmentem USA vypukla „malá studená válka“. Zajímavé mezitím je, že počínaje 

srpnem  2008  se  stav  bělorusko-amerických  vztahů  začal  měnit  v  reakci  na  novou 

mezinárodně-politickou  konstelaci:  Spojené  státy  simultánně  s Evropskou  unií 

pozastavily sankce (což se nejcitlivěji promítlo do činnosti společnosti „Belněftěchim“ 

reprezentující  dominantní  příjmový  zdroj  RSK).  Lze  nicméně  odhadnout,  že  téma 

sankcí ze strany USA zůstává otevřené, což též aktuálně prohlásil dočasný americký 

chargé d'affaires v Bělorusku J. Moore232.

Nejzávažnější  hrozbou  ztělesňovanou  (III.)  EU  nejsou  její  relativně  neutrální 

(dekorativní) sankce, nýbrž politika postupného vtahování a začleňování Běloruska do 

programu Východního partnerství. Není proto náhodné, že režim takticky vyměřuje a 

důkladně  analyzuje  každý  následující  krok,  přijímá  velice  vyvážená  rozhodnutí, 

evaluuje  všechny  možné  následky,  s velkou  opatrností  přistupuje  na  jednání  se 

Západem, neboť pro něj je stále živý tristní příběh S. Miloševiče. V oněch podmínkách 

ve jménu přežití a zabránění destabilizace vnitřní situace je režim nucen hrát na dvou 

frontách  dle  schématu:  Kremlu  –  avizování  a  dynamizace  strategického  partnerství, 

Bruselu  –  demokratizace  a  liberalizace  běloruské  společnosti  a  ignorování  řady 

podstatných závazků vůči Moskvě v souladu se zájmy EU. Nelze opominout skutečnost, 

že Lukašenkův režim obdržel seriózní finanční podporu jednak ze strany Ruska, stejně 

tak od Západu (konkrétně Mezinárodního měnového fondu) v podobě půjček za velice 

příznivých  podmínek  a  bezprecedentního  snížení  tarifu  na  dovážený  plyn  z Ruska 

(odůvodňovaného potížemi způsobenými ekonomickou krizí). Charakter Lukašenkova 

politického  kurzu  dle  autorčina  mínění  nejpregnantněji  odráží  a  zachycuje  ve  svém 

analytickém  článku  ruský  politolog  A.  Suzdaľcev:  „Zdá  se,  že  si  A.  Lukašenko 

uvědomil,  že  svazová  tématika  definitivně  vyhasla,  tudíž  svazový  stát  mu  nezaručí 

231 The United States Of America.  Belarus Democracy Act. Prime Sponsor: Christopher H. Smith (NJ-
04). Public  Law  108-347.  Signed  by  the  President  October  20,  2004.  Dostupné  z  WWW: 
<http://www.smith4nj.com/laws/108-347.pdf> [cit. 2009-04-12]. 
232BĚLORUSSKIJ PARTIZAN [online]. SŠA i Bělarus razgovarivajut s ogljadkoj. 24.02.2009. Dostupné 
z WWW: <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=13&news=35161&newsPage=0> [cit. 2009-04-12].  
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ruskou energetickou a ani jinou podporu. Jako neodvratný se jeví přechod na tržní ceny 

plynu  a  ropy  do  r.  2011“233.  Autorka  si  dovolí  tvrdit,  že  účinnost  neutralizace 

vznikajících  hrozeb  prováděné  režimem  je  solidní,  což  potvrzuje  nejen  poskytnutá 

pomoc z obou geopolitických směrů,  nýbrž i  téměř  vyřešený akutní  problém vlastní 

legitimizace na mezinárodní aréně v tak napjaté atmosféře. Jako důkaz mohou sloužit 

střídající se parlamentní delegace a návštěvy vrcholných představitelů, oficiálních misí 

eurostruktur  s pestrou  „paletou“  návrhů  a  iniciativ  zaregistrované  v hlavním  městě 

Běloruska jen během února r. 2009234. Větší pozornost si zde zaslouží na první pohled 

zcela  kontroverzní  politické  výroky a  kroky A.  Lukašenka v nových geopolitických 

mantinelech, což se ovšem v historické dimenzi pro běloruského prezidenta jeví jako 

zcela typické. Tradici politického manévrování indikují jednotlivé výroky, Lukašenkem 

poskytnuté  rozhovory  západním  médiím,  oficiální  návštěvy  apod.  Takto  např. 

v rozhovoru pro deník Financial  Times prezident republiky nepřímo varoval  Ruskou 

federaci před jakýmikoli tvrdými opatřeními na adresu jeho země, odkazuje na příběh 

Gruzie:  „Nedej bože,  aby se Rusko odvážilo podniknout vůči nám něco podobného; 

v tomto  případě  globální  společenství,  zejména  Evropská  unie,  bude  mít  veškeré 

důvody k tomu, aby ruskou agresivnost ochladilo za využití všech přístupných metod…

Zda si to Rusko uvědomuje?..Samozřejmě…“235 Zvláštní kapitolu tvoří samotný proces 

Lukašenkova politického obchodování ohledně uznání suverenity ruských „chráněnců“ 

Jižní  Osetie  a  Abcházie,  což  mj.  údajně236 sliboval  oficiálním představitelům oněch 

entit, opakovaně demonstruje svou dvojí loajalitu Kremlu delegováním této pravomoci 

(povinnosti)  na  nově  zvolený  parlament  (v souladu  s běloruskou  ústavou). 

233SUZDALCEV,  Andrej.  Intriga.  AFN  [online].  22.09.2008.  Dostupné  z  WWW: 
<http://www.afn.by/docs/i/104205> [cit. 2009-04-12]. 
234 Viz výše zmiňovaná návštěva delegace PACE, jejíž hlavním přínosem se stane návrh obnovit pro 
Bělorusko status Special guest (zvláštního hosta) při splnění podmínky duálního zastoupení (parlament a 
mimoparlamentní  opozice):  COUNCIL  OF  EUROPE.  PARLIAMENTARY  ASSEMBLY  [online]. 
Belarus: PACE Rapporteur to Propose Restoring Special Guest Status. 18.02.2009. Dostupné z WWW: 
<http://assembly.coe.int/ASP/Press/StopPressView.asp?ID=2131>  [cit.  2009-04-12];  oficiální  návštěva 
Generálního  tajemníka  Rady EU,  vysokého  představitele  pro  SZBP  J.  Solany:  COUNCIL  OF  THE 
EUROPEAN UNION. Javier Solana, EU High Representative for the CFSP, looks forvard to a deeper  
relationship  between  Belarus  and  the  EU  [pdf.].  Brussels, 19.02.2009.  Dostupné  z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/declarations/106335.pdf>  [cit. 
2009-04-12];  návštěva  již  bývalého  lotyšského  premiéra  I.  Godmanise  a  poslanců  Evropského 
parlamentu:  BĚLORUSSKIJ  PARTIZAN  [online].  V čem  našestvija  v Bělarus  evročinovnikov?  
20.02.2009.  Dostupné  z WWW:  <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=6&news=35074&newsPage=0> [cit. 2009-04-12].     
235 Wagstyl S. (2008). 
236V tomto  textu  odkazujeme  na  prohlášení  jihoosetského  prezidenta  Eduarda  Kokojtyho:  BUŽEV, 
Sergej.  Kokojty:  Lukašenko  lično  pooběščal  priznanije  nězavisimosti  Abchaziji  i  Južnoj  Osětiji.  MY 
[online]. 29.01.2009. Dostupné z WWW: <http://news.tut.by/127857.html> [cit. 2009-04-12]. 
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Kontroverznost  politické  praxe  prezidenta  republiky  se  neobešla  bez  ultimativních 

vyjádření  na  adresu  Západu  (jenž  Lukašenko  varoval  před  neuznáním  legitimity 

národem zvolených poslanců, přičemž sankcí ze strany Minsku by mohlo být přerušení 

veškeré komunikace) na pozadí vrcholící předvolební kampaně k parlamentním volbám 

v září  r.  2008,  mezinárodní  uznání  jejichž  demokratičnosti  a  transparentnosti  mělo 

posloužit impulzem pro de-izolaci Běloruska a zahájení dialogu s EU237.       

 Upozorněme na to, že se v kontextu stávajícího rozložení sil absolutizuje a dostává do 

popředí  Lukašenkův  ústřední  cíl,  jímž  se  ukazuje  být  fúze  protikladných  a  zcela 

neslučitelných trendů: přibližování se Západu na straně jedné a paralelní pokračování ve 

stejném stylu „soužití“ s Moskvou za účelem obdržení klíčových energetických zdrojů, 

k čemuž  je  hlava  státu  explicitně  inspirována  hlavně  RSK  jakožto  nejdokonaleji 

organizovanou politickou vrstvou v republice.  Zdá se objektivní,  že mladší generace 

v jeho  politické  soustavě  vykazuje  přednostně  prozápadní  nálady  a  orientace,  je 

přesvědčena,  že  by  se  Bělorusko  mělo  prezentovat  jakožto  evropský  stát  s jistou 

perspektivou vstupu do EU. Povšimněme si,  že i  prezident  Lukašenko se několikrát 

vyjadřoval  k  tomu,  že  dle  jeho  názoru  disponuje  současné  Bělorusko  mnohem 

solidnějším potenciálem a předpoklady nezbytnými pro přistoupení ke společenství na 

pozicích  plnohodnotného  člena  (ve  srovnání  s některými  kandidátskými  zeměmi). 

Mezitím  nelze  opominout  skutečnost,  že  pro  některé  představitele  politického 

establishmentu  republiky  je  charakteristické  ne  zcela  adekvátní  a  částečně 

hyperbolizované hodnocení své role v geopolitické, ekonomické, vojensko-strategické a 

tranzitní  oblasti,  jistá  arogance  spočívající  v hluboké  víře  ve  svou  unikátnost  a 

nenahraditelnost,  obzvlášť  v bilaterálních  vztazích  se  svým východním sousedem.  Je 

zřejmé, že činitelé běloruského RSK dezinterpretují otázku relevance politického uznání 

oněch gruzínských separatistických enkláv pro Ruskou federaci, jelikož podle rétoriky 

oficiální  Moskvy  onen  aspekt  nemá  pro  Rusko  praktický  význam,  připisovaný 

mezinárodním  společenstvím  (hlavně  EU  a  USA),  v nejlepším  případě  se  může 

považovat za další test loajality a věrnosti Běloruska svazovým závazkům238. S odkazem 
237 BELAPAN [online]. Prezident Bělarusi predupredil: jesli Zapad ne priznajet rezultaty parlamentskich  
vyborov,  vlasti  strany  prekratjat  s nim  vsje  razgovory.  20.09.2008.  Dostupné  z  WWW: 
<http://belapan.com/archive/2008/09/20/255168> [cit. 2009-04-12].     
238 Viz prohlášení ruského premiéra Vl. Putina: RIANOVOSTI [online]. Putin: ne kritično, čto Abchaziju  
i  Južnuju  Osetiju  nikto  krome  RF  ne  priznal.  02.09.2008.  Dostupné  z WWW: 
http://www.rian.ru/osetia/20080902/150896854.html [cit.  2009-04-12]  nebo  ministra  zahraničí  Ruské 
federace  S.  Lavrova  ohledně  toho,  že  se  Rusko  nebude  snažit  využit  svého  postavení  v regionu 
k ovlivňování  procesu  uznání  suverenity  Jižní  Osetie  a  Abcházie  dalšími  členskými  státy  OSKB: 
NEWSRU.COM [online]. Rossija ne budet trebovat ot ODKB priznanija Južnoj Osetiji i Abchazii, zajavil  
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na  vojensko-technickou  spolupráci  Ruska  a  Běloruska  je  nutno  poukázat  na  to,  že 

veškeré  iluze  ohledně  nadstandardní  role  republiky  s jejím  zastaralým 

vojenskoprůmyslovým komplexem nejsou z hlediska technologické úrovně namístě. 

Klíčovým momentem je, že běloruský prezident má na paměti zcela deprimující příběh 

rusko-gruzínské  války,  tudíž  je  si  vědom  toho,  že  v případě  vážné  politické  krize 

s Moskvou narazí na velice tvrdý neodvratitelný odpor. Jako zcela logickou lze v této 

situaci hodnotit aspiraci  běloruské hlavy státu zajistit  si podporu Západu, na základě 

čehož by se posílily pozice republiky na západní „frontě“, jež by se posléze aktivně 

zapojily  do  politického  obchodování  s Ruskem.   Kromě  toho  se  Lukašenkův 

manévrovací  prostor  výrazně  omezil  nedávnými  prezidentskými  volbami  v Ruské 

federaci,  neboť  se  nový  ruský  prezident  D.  Medveděv  v zahraničně-politické  sféře 

stylizuje  jakožto  mnohem kategoričtější  a  tvrdší  politik,  než  jeho předchůdce  Putin. 

Takto po téměř třech měsících svého prezidentství Medveděv okamžitě nařídil zakročit 

proti gruzínské armádě trénované USA a jejich spojenci dle nejmodernějších standardů 

NATO v průběhu více než šesti let. Právě proto běloruský prezident otevřeně vítá dialog 

se západními zeměmi, jež iniciovaly zahájení oněch jednání vzhledem ke skutečnosti, 

že sankce uvalené na Bělorusko nepřinesly očekávaný výsledek: vláda udržela svoje 

pozice v očích voličů, opozice však nadále zůstala roztříštěnou v důsledku neustálých 

sporů, což do velké míry komplikovalo destabilizaci režimu bez ohledu na všestrannou 

pomoc  Západu.    Lze  tedy  konstatovat,  že  se  prezident  Lukašenko  staví  velice 

pragmaticky k cílům sledovaným Evropou v onom kontextu, mezi něž lze uvést: 

a. Pokus o omezení ruské sféry vlivu v Bělorusku;

b. Aspiraci zabránit reálnému vzniku a fungování Svazového státu a uznání Jižní 

Osetie a Abcházie;

c. Zajištění  jakéhosi  „bezpečnostního  vakua“  v oblasti  tranzitu  energetických 

zdrojů a posílení vlastní ekonomické přítomnosti v Bělorusku, čímž se vytvoří 

jistá konkurence ruskému byznysu;

Zdá  se  zcela  evidentní,  že  ony  evropské  intence  jsou  v plné  harmonii  se  zájmy 

samotného  Lukašenka,  jelikož  to  eliminuje  vliv  ruského  kapitálu  v republice 

ohrožujícího  budoucnost  režimu  jako takového,  neboť  na  běloruském vnitřním  trhu 

Lavrov.  01.02.2009.  Dostupné  z WWW:  <http://www.newsru.com/russia/01feb2009/grd.html>  [cit. 
2009-04-12].  
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neexistuje  solidní  konkurence  ruskému  byznysu  kvůli  absenci  v Bělorusku  klasické 

konsolidované  podnikatelské  třídy  (jež  se  omezuje  na  RSK,  v jehož  rukách  jsou 

zkoncentrovány významné finanční zdroje). V této souvislosti je důležité podotknout, že 

ideologema, panující nejen na chodbách ruského politického establishmentu, nýbrž též 

běžně  akcentovaná  mezinárodními  experty  a  inkorporovaná  do  povědomí  početné 

postsovětské  veřejnosti,  jejíž  jádro  spočívá  v  přesvědčení,  že  A.  Lukašenko  je 

nejvýraznějším (a jediným) proruským politikem napříč postsovětským areálem, není 

dle názoru autorky dokonalá a adekvátní politické realitě dnešního Běloruska. Faktem 

je, že se Lukašenko jeví zatím jediným autentickým národním lídrem, jemuž se díky 

úspěšnému  balancování  mezi  vnitřními  a  vnějšími  faktory  skutečně  podařilo  využít 

ruskou „kartu“ ve formování  běloruské státnosti.  Činnost běloruské hlavy státu totiž 

celkem  koreluje  s progresivními  procesy  vytváření  a  konsolidace  běloruského 

národního státu. 

Autorka pokládá za smysluplné zdůraznit,  že příliš  signifikantní  „intervence“ EU do 

ruské  sféry vlivu může mít  za  následek závažnou zahraničně-politickou  krizi239,  což 

bude  ovšem  znamenat  ideální  existenční  podmínky  a  sofistikovanější  manévrování 

běloruského  autoritarismu.  Moskva  evaluuje  ono  evropské  angažmá  v bezprostřední 

blízkosti  jejích  hranic  jakožto  taktický  chod  některých  realisticky  orientovaných 

evropských politiků s cílem maximálně zapojit Bělorusko do orbity evropských zájmů, 

obětujíc přitom demokratické hodnoty a principy (nelze mezitím přehlednout, že onu 

pragmatickou pozici nesdílí mj. značná část evropské politické reprezentace: takto např. 

ombudsman SRN G. Noke240 během své návštěvy Minsku dne 26.02.2009 upozornil na 

to,  že  se   kooperace  {i  když  determinovaná  ekonomickými  faktory}  mezi  EU  a 

Běloruskem musí opírat o společný systém hodnot). Přičemž se absolutním vítězem oné 

konstelace stane bezprostředně A. Lukašenko, jenž si zaručí jednak setrvání u moci, 

rovněž  slušné  dividendy  z obou  konfrontujících  stran.   Běloruský  prezident  se 

239
 Určité  dozvuky ruské  nespokojenosti  jsou  spojeny mj.  s explicitním  tlakem  EU na  Bělorusko 
v otázce neuznání Jižní Osetie a Abcházie: viz pozice ruského ministerstva zahraničí: VZGLJAD 
[online].  Istočnik  v MID:  ES  grubo  davit  na  Bělorussiju.  27.02.2009.  Dostupné  z WWW: 
<http://vz.ru/news/2009/2/27/260475.html>  [cit.  2009-04-12]  v reakci  na  prohlášení  českého 
ministra  zahraničí  K.  Schwarzenberga:  ČTK.  Moskva:  Schwarzenbergův  přístup  k  Bělorusku  je  
politicky  šokující.  27.02.2009.  Dostupný  z WWW:  <http://zahranicni.ihned.cz/c1-34947320-
moskva-schwarzenberguv-pristup-k-belorusku-je-politicky-sokujici> [cit. 2009-04-12].

240 CHARTYJA  ’97.  Ombudsmen  Germaniji:  bělorusskije  vlasti  ne  smogli  objasnit  arest  
predprinimatělej.  27.02.2009.  Dostupné  z  WWW:  <http://nv-online.info/index.php?c=nw&i=26345> 
[cit. 2009-04-12]. 
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každopádně  snaží  zachovat  pro  něho  tradiční  flexibilitu,  neboť  si  uvědomuje,  že 

signifikantní  poškození  ruských  zájmů  může  vyprovokovat  přenesení  otázky  resp. 

virtuálního  projektu  jeho  zbavení  funkce  do  praktické  roviny.  Pro  realizaci  onoho 

scénáře,  nejpesimističtějšího  pro  běloruský  režim,  má  Ruská  federace  k  dispozici 

seriózní  arsenál  řešení.  V případě  existence  takovéto  politické  vůle  a  rozhodnutí 

Moskvy se toto stává pouhým technickým momentem. 

Shrňme,  že se v průběhu vymezeného období (srpen 2008 -  březen 2009) běloruský 

autoritativní režim celkem efektivně vypořádal s klíčovými hrozbami, navzdory velice 

nepříznivým  (především  ekonomickým)  podmínkám  vyžadujícím  nadstandardní 

taktickou  vynalézavost.  Takto  na  základě  významných  politických  a  finančně-

ekonomických dividend získaných v kontextu geopolitické konfrontace EU a Ruska se 

Lukašenkově  režimu skutečně  podařilo  zásadně  upevnit  vlastní  autoritativní  systém, 

rovněž  zachovat  vlivné  pozice  v zemi.  Stojí  za  to  ovšem  akcentovat,  že  režimem 

demonstrované taktické úspěchy v neutralizaci existujícího komplexu hrozeb v žádném 

případě neeliminují  v historické perspektivě narůstající  nebezpečí,  nýbrž jen oddalují 

realizaci hrozeb, jež eventuelně způsobí politickou insolvenci režimu. 

 

2.3.  Politická  perspektiva  autoritativního  režimu  v Bělorusku.  Možné 

scénáře transformace a bifurkační bod

Otázka  politické  budoucnosti  běloruského  autoritarismu,  jeho  schopnosti  zachovat  a 

reprodukovat  svou  moc  v kombinaci  s  případnými  transformačními  variantami 

představuje  značnou  relevanci  v politické  dimenzi  pro  všechny  aktéry  vnitro-  a 

zahraničněpolitického  procesu.  Aktuálnost  daného  problému  je  diktována 

především početnými  prognózami  politických  perspektiv  běloruského  režimu 

prezentovanými  a  revidovanými  v průběhu  konsolidace  Lukašenkova  režimu  jednak 

domácími,  rovněž  zahraničními  politology  a  aktivními  politickými  činiteli  napříč 

myšlenkovým  spektrem,  jež  se  ovšem  ne  vždy  potvrdily  běloruskou  realitou.  Jako 

smysluplné  se v této  souvislosti  jeví  zdůraznit,  že  opíraje  se  o metodologickou bázi 

západních  koncepcí  se  v běloruské  demokratické  (resp.  opoziční)  obci  postupně 

zformoval ideový mýtus, jehož jádrem se stalo přesvědčení o tom, že se autoritarismus 

v běloruském  kontextu  téměř  vykořenil  (k  čemuž  v poslední  době  měla  významně 
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přispět  mj.  globální  ekonomická  krize  a  tvrdší  postoje  ruských  elit),  což  implicitně 

otevírá  nové  „okno  možností“  pro  následnou  demokratizaci  země,  tedy  přeměnu 

privatizovaného  státu  v  národní  stát  neboli  stát  pro  národ.  Politická  praxe  se  totiž 

epizodicky  obarvovala  ideologickými  preferencemi  jednotlivých  badatelů;  jistý 

romantismus a entusiasmus opozičních předáků se živil mj. abstraktní (a jak se posléze 

ukázalo,  zcela  efemérní)  možností  tzv.  snowballing  efektu  (terminologií  S. 

Huntingtona) resp. reakcí „barevných revolucí“ v Ukrajině, Gruzii a Kyrgyzstánu, což 

částečně komplikovalo objektivní hodnocení potenciálu a odolnosti režimu. Na druhou 

stranu,  v již  zmíněném  období  řada  nezávislých  běloruských  expertů  produkovala 

pozoruhodné analytické závěry,  jež dle mínění autorky reflektují  skutečný stav věcí, 

obzvlášť v současné etapě.  Takto např.  běloruský politolog V. Černov241 dlouhodobě 

zastává  názor,  že  šance  bleskové  transformace  režimu  (včetně  fundamentální 

ekonomické  transformace)  se  v průhledné  budoucnosti  blíží  nule.  Odhady  V. 

Karbaleviče se pohybují v trochu umírněnějším a optimističtějším prostoru: připouští se 

cesta „autoritářské transformace“,  již autor charakterizuje jakožto „tržní transformaci 

pod přikrytím levicových hesel a populistické diktatury“. Mezitím dle A. Sannikova lze 

zaregistrovat jistou dekadenci režimu, na základě čehož Lukašenko usiluje o hledání a 

aplikaci nových metod a strategií. Obavy experta jsou ovšem spojovány se současnou 

„dobrosrdečností Evropy“, která dle jeho soudu má tendenci zpomalovat onu dynamiku 

režimu, čímž indirektně „významně posílí diktátorský režim“242. Analytik P. Usov též 

konstatuje,  že  v dnešní  době  „uvnitř  společnosti  neexistují  reálné  politické  hrozby 

režimu, jež by mohly vyústit v…demokratické přeměny“243. 

Na  základě  prostudovaného  teoretického  a  faktického  materiálu,  včetně  materiálu 

prezentovaného v dané práci,  se aspirací  autorky stává vysvětlit  vlastní vizi politické 

budoucnosti běloruského režimu a tendencí jeho geneze v nejbližším výhledu. Začněme 

tím,  že jako hlavní  orientační  bod determinující  vektor vývoje mocenského systému 

v republice  a  tudíž  náplně  (obsahu)  politického  života  celé  společnosti  stanovíme 

prezidentské volby r. 2011. S odkazem na předchozí text se dá tvrdit, že volební proces 

se jeví být bezprostřední reprodukcí (RSK) moci režimu a potvrzením vlastní legitimity. 

241ČERNOV, Viktor. Transformacija ili konservacija? EXPERTBYORG [online]. 27.09.2007. Dostupné 
z WWW:  <http://www.expertby.org/article/transformacija-ili-konservacija/ru> [cit. 2009-04-12].    
242SANNIKOV, Andrej. „Tolko demokratija možet zaščitit nězavisimost Bělarusi“. Chartyja ’97 [online].  
11.12.2008.  Dostupné z WWW: <http://www.charter97.org/ru/news/2008/12/11/13006/> [cit.  2009-04-
12]. 
243 Usov P. (2008), s. 117.
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Upozorněme, že právě proto běloruský prezident přirozeně věnuje značnou pozornost 

oné  události,  důkladně  připravuje  domácí  publikum  a  mezinárodní  společenství 

k myšlence o své účasti v následující  prezidentské kampani (r. 2011), o čemž se mj. 

zmínil  v rozhovoru  pro  agenturu  France  Press  dne 24.11.2008:  „…za  podmínky,  že 

budu zdráv, v zemi bude vše v pořádku a postoj občanů ke mně zůstane stejný, nebudu 

se vzdávat  záměru  kandidovat  v nadcházejících  prezidentských volbách…“244 Kromě 

toho rozsáhlým fundamentálním přípravám ke „dni D“ nasvědčují zahájené „inovační“ 

procesy  uvnitř  samotného  RSK:  zásadní  kádrové  alternace  v silových složkách  (což 

nejcitlivěji zasáhlo KGB), latentně plánovaná transformace organizace „Bělaja Rus“ v 

provládní politickou stranu, aktivizace činnosti zvláštních odborů MVD (ministerstva 

vnitra)  nacílené  na  odhalování  občanů  nespokojených  se  stávajícími  politickými  a 

ekonomickými poměry v republice (potenciálně destabilizujících elementů v systému), 

zefektivnění a rozšiřování již zmiňovaného systému udávání, expanzi agenturních sítí a 

takřka totální kontrolu politické sféry. V kontextu zuřící globální ekonomické krize, si 

uvědomuje fakt,  že perioda 2009-2010 bude s jistou pravděpodobností  poznamenána 

stagnací běloruské ekonomiky, režim se „zbrojí“ na informačně-psychologickém poli: 

povinností  oblastních  guvernérů  (dle  analogie  se  sovětskými  tajemníky  oblastních 

výborů  KSSS)  spolu  s dalšími  strukturami  politické  organizace  RSK  (BRSM, 

prorežimní  odbory  apod.)  se  stalo  zefektivnění  masové  ideologické  propagace  mezi 

obyvateli,  za  což  jsou  oni  pověřeni  osobní  zodpovědností  před  vládní  vertikálou. 

Pozoruhodná  je  též  aktivizace  diplomatické  činnosti  prezidenta  Lukašenka  a  celého 

zahraničně-politického aparátu, jejichž leitmotivem je zajištění dodatečných finančně-

ekonomických  zdrojů  nejen  v důsledku  obchodování  vlastní  loajalitou  s Moskvou  a 

Bruselem,  nýbrž  též  díky  zdrojům ze  třetích  zemí  (Čína,  Írán,  Venezuela,  Spojené 

arabské  emiráty,  Indie).  Dospíváme  totiž  ke  konstatování,  že  prezident  Lukašenko 

disponuje veškerými  předpoklady nezbytnými  pro to,  aby byl  r.  2011 znovu zvolen 

hlavou  státu,  neponechávaje  ani  sebemenší  šanci  demokratickým  kandidátům 

připuštěným k volbám. Mezitím se v duchu prezidentské kampaně z r. 2001 jako zcela 

realistický  jeví  scénář,  podle  něhož  se  mezi  hlavní  Lukašenkovy oponenty  v boji  o 

prezidentský  úřad  r.  2011  objeví  již  předem  jmenovaná/é  osoba/y  dle  příkladu  S. 

Gajdukěviče (šéfa Liběrálně demokratické strany Běloruska, jenž ve volbách r. 2001 

skončil s necelými 2,5%, následně však avizoval podporu vítězi A. Lukašenkovi, za což 
244 SERGEJČIK,  Dmitrij.  Lukašenko  hotov  pojti  na  vybory  i  pobědit.  Bělorusskije  novosti  [online].  
25.11.2008.  Dostupné  z WWW:  <http://naviny.by/rubrics/politic/2008/11/25/ic_articles_112_160055> 
[cit. 2009-04-12]. 
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byl posléze (r. 2004) „odměněn“ poslaneckým mandátem).

Pokusme se v dalším textu o detailnější analýzu a přiblížení si předpokládaných důvodů 

Lukašenkova vítězství.

1) Běloruský prezident  prakticky nerozptýlil  (neztratil),  nýbrž naopak markantně 

akumuloval  potenciál  vlastního  charismatu,  politickou  vůli,  intelektuálně-

praktickou  flexibilitu  navzdory  momentálnímu  velice  nepříznivému  sociálně-

ekonomickému  prostředí,  vykazuje  solidní  politickou  kondici  a  aplikuje 

mnohem sofistikovanější metody za účelem zajistit realizaci zájmů RSK, jeho 

politickou bezpečnost;

2) Nehledě  na  patrnou  psychologickou  únavu  obyvatelstva  od  autoritářských 

poměrů nastolených v zemi A. Lukašenko získá podporu velké části elektorátu, 

což se  dá interpretovat  jako přítomnost  ve společenském povědomí  ne zcela 

překonaných sovětsko-kulturních tradicionalistických představ o správné moci, 

spravedlivém a tvrdém pánovi.  Jistě nelze opominout důležitý aspekt: sociální 

báze,  rovněž  elektorátní  podpora  běloruského  režimu  (resp.  prezidenta)  se 

zredukuje, nebude analogickou Lukašenkově monolitní platformě před volbami 

roku 2006, neboť se zkrácení státních sociálních výhod odrazilo především na 

sociálně  nejslabších  kategoriích  obyvatelstva  tvořících  tradiční  (voličskou) 

základnu běloruského Baťki;

3) Hlava  republiky  má  stále  k dispozici  seriózní  administrativní,  finanční  a 

mocenské zdroje;

4) Posílení osobní Lukašenkovy kontroly nad RSK prostřednictvím maximalizace 

role a pozic vlastních synů sloužících jako pojistná centra s mimořádným vlivem 

v silové a finančně-ekonomické sféře, což má jejich otci zaručit další „elegantní“ 

vítězství.  Nabízí se zde mj. zajímavá paralela: dle některých vnějších atributů 

běloruský autoritativní režim se shoduje s iráckým režimem S. Husajna: stejně 

jako někdy Husajn běloruský prezident praktikoval vystupování před národem 

nebo  armádou  uniformovaný  jako  generalissimus  (ačkoliv  vojenskou  službu 

v sovětské  armádě  skončil  s majorskou  hodností).  Kromě  toho  synové  A. 

Lukašenka  též  zastávají  klíčové  strategické  funkce  ve  státním  aparátu, 

prezidentských  fondech  a  strukturách:  starší  syn  Viktor  jakožto  poradce 
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prezidenta v otázkách národní bezpečnosti  kontroluje činnost všech zvláštních 

(tajných)  služeb  a  siloviků  zastoupených  v Radě  bezpečnosti  Běloruska 

(obdobnou roli v Saddámově Iráku plnil Husajnův mladší syn Kusaj), zatímco 

Dmitrij  Lukašenko  (prezidentův  prostřední  syn)  stojí  v čele  prezidentského 

sportovního  klubu  a  dalších  fondů,  přes  něž  proudí  obrovské  finanční  toky 

absolutně mimo parlamentní či veřejnou kontrolu (stejně tak Husajnův starší syn 

Udaj  měl  na  starosti  Olympijský  výbor  Iráku  a  finanční  schémata  spojená 

s kontrabandem ropy).  Za  připomenutí  stojí  též  styl  přistupování  k  ústavním 

omezením prezidentských pravomocí v obou zemích: takto běloruská hlava státu 

počínaje  ústavním  převratem  r.  1996  postupně  eliminovala  veškeré  ústavní 

překážky  svému  časově  neomezenému  prezidentství  (dle  vzoru  S.  Husajna 

prodlužujícího termín svého prezidentství  skrze lidová referenda). Saddámova 

diktatura byla svržena zvenčí, zatímco politický osud prezidenta Lukašenka je 

stále prerogativem budoucího vývoje…

5) Stále  příznivější  mezinárodně-politický  kontext  zformovaný  v důsledku 

zahájeného  dialogu  s EU  a  USA  a  přechodu  bilaterálních  vztahů  v novou 

dimenzi zvyšuje legitimitu Lukašenka a jeho režimu obecně, ilustruje voličům 

autoritu  a  nenahraditelnost  běloruského  Baťki.  Zároveň  je  však  namístě 

zdůraznit,  že  bez  ohledu  na  momentální  „odchylku“  Lukašenka  směrem  na 

Západ, Ruská federace nezbytně uzná oprávněnost jeho opětovného zvolení do 

prezidentské  funkce.  Realistická  odpověď  se  skrývá  ve  skutečnosti,  že 

v současné době A. Lukašenko představuje velkou relevanci jednak pro Západ, 

rovněž pro Moskvu: žádný z oněch politických mocenských center nemá totiž 

zájem  na  destabilizaci  situace  v Bělorusku  skrze  odstranění  autoritativního 

kurzu, i když demokratické Bělorusko jako takové je stále prioritou západních 

zemí  v tomto  regionu.  Jak  již  bylo  v předchozím  textu  zmíněno,  republikou 

prochází základní geopolitické linie, jejichž stabilita do velké míry determinuje 

energetickou  bezpečnost  Evropy  a  bezporuchové  spolehlivé  dodání  ruských 

energetických zdrojů na mezinárodní trhy. Navíc platí, že projekty Nord Stream, 

South Stream,  BTS-2 nebudou dokončeny dříve než r.  2011, tudíž  legitimita 

běloruského prezidenta minimálně do té doby zůstane téměř definitivní.  

6) Téměř  dokonalý  systém  volební  organizace  v čele  s CVK (Centrální  volební 

komise) vedenou věrnou Lukašenkovou spojenkyní L. Jermošinou umožňující 
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zajištění  volebních  výsledků  předem zadaných  prezidentovou  administrací  (v 

souladu s pověstným stalinským principem: není podstatné, jak se hlasuje, ale 

kdo  sčítá  hlasy).  Případné  poruchy  nebo  selhání  onoho  systému  z důvodu 

proniknutí  opozičního  víru  se  jeví  jako  naprosto  nerealistické  díky  velice 

účinnému obrannému mechanismu formovanému celou  soustavou právních  a 

administrativních filtrů, jejichž definitivním důkazem se staly parlamentní volby 

v září 2008 (podle jejich výsledků se žádný představitel demokratického resp. 

opozičního tábora do parlamentu nedostal, ačkoliv pozorovatelé ODIHR/OSCE 

[Úřad  pro  demokratické  instituce  a  lidská  práva/OBSE]  zaregistrovali  určitý 

pokrok v průběhu samotného volebního procesu). 

Autorka  si  dovolí  tvrdit,  že  lze  zaznamenat  důkladné  připravování  režimu 

k nadcházejícím volbám, přičemž se nenabízí jakákoliv argumentace pro pochybování o 

tom,  že  se  Lukašenkův  režim  (RSK)  úspěšně  reprodukuje  bez  ohledu  na  negativní 

faktory či hrozby. Nepopiratelné se zde jeví teze S. Huntingtona, jenž poukázal na to, že 

„doba trvání podobných režimů se shoduje s délkou života diktátora“245. 

Běloruský autoritativní režim personifikovaný A. Lukašenkem nestojí na místě, nýbrž 

se dynamicky vyvíjí  podle vlastního cyklu:  počínaje  rokem 1996 Lukašenkův režim 

prošel  všemi  etapami  své  konsolidace,  demonstruje  určité  „plastické“  adaptivní 

vlastnosti  v rámci  měnících  se  okolností  a  hrozeb  jeho  politické  bezpečnosti.  Lze 

mezitím konstatovat, že konečná historická perspektiva podobných režimů je více méně 

průhledná (známá Šalomounova moudrost o tom, že všechno je pomíjející),  otázkou 

ovšem zůstává čas a forma jejich zániku. V intencích vlastní kontinuity je Lukašenkův 

autoritarismus  nucen  verifikovat  svou  politickou  praxi  fragmentární  liberalizací 

ekonomického  a  společenského  sektoru,  ovšem  zpřísňuje  diktát  v politické  sféře. 

Nezaškodí  přitom  dodat,  že  fundamentální  esenciální  změna  povahy  režimu  (ani 

v případě existence na to politické vůle nositele režimu, tzn. prezidenta Lukašenka) je 

absolutně  neuskutečnitelná  již  kvůli  samotnému  charakteru  onoho  systému.  Proto 

logicky  při  realizaci  některých  reformních  kroků  běloruská  hlava  státu  vychází 

především z toho, do jaké míry ona opatření posilují jeho osobní moc a pozice RSK, 

jenž  se  v  období  1994-2006  vyvinul  v jádro  národní  vládnoucí  třídy,  za  což  vděčí 

bezprostředně  jeho  hlavnímu  protagonistovi  –  A.  Lukašenkovi  (který  mu  zajistil 

245 HUNTINGTON, Samuel. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: 
University of Oklahoma Press, 1993. 366 s. ISBN 0-8061-2516-0, s. 143. 
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mimořádné  politické  a  finančně-ekonomické  zdroje  v důsledku  dokonalé  exploatace 

geopolitických očekávání kremelské elity spojených s inkorporací Běloruska do Ruské 

federace  pod  nálepkou  Svazového  státu).  Větší  pozornost  si  zaslouží  fakt,  že  A. 

Lukašenko  mj.  posílil  a  zformoval  suverenitu  běloruského  státu,  jelikož  to  zcela 

korespondovalo  s jeho  aspirací  zabezpečit  osobní  politickou  suverenitu.  Jinak 

vyjádřeno, setrvání stávajícího prezidenta u moci bude dle autorčina názoru dominantou 

politického  dění  v republice,  pokud  jeho  činnost  (její  vektorální  komponenta)  bude 

v harmonii s tendencí realizace prioritní národní ideje, tzn. běloruské státnosti (což např. 

reflektuje  medializovaný  slogan  Lukašenkovy  předvolební  prezidentské  kampaně  r. 

2006  „Za  silné  a  prosperující  Bělorusko“  nebo  zkrácená  forma  „Za  Bělorusko!“). 

Paradoxní  v onom kontextu  je,  že  po  Lukašenkově  rozhodném vítězství  nad  svými 

rivaly  zastávajícími  radikálně  nacionalistické  pozice  a  veřejně  ho  obviňujícími  ze 

sloužení  ruskému  imperialismu  (terminologií  tehdejšího  lídra  BNF  Z.  Pazňaka) 

běloruský prezident  bez ohledu na vlastní  „ideové“  preference  materializoval  sen (o 

nezávislém  běloruském  státě)  mnoha  generací  bojovníků  za  nezávislost  jednak  na 

Rusku, rovněž na Západu. Totiž jako spravedlivé se jeví zkoumat prezidenta Lukašenka 

oním  prizmatem  proběloruského  národního  lídra,  nikoli  však  proruského  nebo 

prozápadního.  Zároveň  akcentujme,  že  ignorování  resp.  odmítání  intelektuální 

„konzistence“  a  velkého  charismatu  onoho  lídra,  což  se  ovšem  objevuje  v prácích 

některých opozičně naladěných,  pregnantněji  zaujatých,  politologů a demokratických 

předáků/aktivistů vynášejících do popředí provinciální (kolchozní) původ hlavy státu, 

nepatří  do  seriózní  objektivní  analýzy.  Za  poznámku  zde  bezesporu  stojí,  že  se 

nejčastěji vyskytující se metodologickou chybou stává přehlížení dialektiky nutného a 

náhodného,  včetně  procesů  v sociální  sféře:  stejně  jako  revoluční  Francie  r.  1799 

vyžadovala  tvrdou  ruku  (již  posléze  symbolizoval  Napoleon  Bonaparte), 

postkomunistické  Bělorusko  v  tranzitní  fázi  zažívající  definitivní  deziluzi  (když 

použijeme  originální  Huntingtonův  pojem  disillusionment)  a  autoritářskou  nostalgii 

signalizovalo poptávku po konsolidační  síle,  kterou ztělesnil  A. Lukašenko. To však 

nemůže a nemá znamenat, že by se na místě Lukašenka nemohla objevit jiná osoba: 

Lukašenkovo  ujmutí  se  prezidentského  úřadu  je  do  velké  míry  náhoda,  podmíněná 

ovšem historickou potřebou. 

Budoucnost je vždy určována minulostí a současností, prezentuje se totiž jako proces 

dvojí  negace předpokládající  kontinuitu  minulosti  a  současnosti.  Minulost,  na jejímž 
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fundamentu se postavila „věž“ běloruského režimu, spolu s jeho současností byly již 

prozkoumány v předchozích kapitolách, což nám poskytuje půdu pro nastínění politické 

perspektivy.  Ze  všech  předchozích  úvah  lze  vyvodit,  že  jakékoliv  závěry  o  krizi 

běloruského autoritarismu v politické  sféře  nejsou  aktuálně  namístě.  Zdůrazníme,  že 

kritický  (bifurkační)  bod,  po  jehož  dosáhnutí  se  otevírá  celá  škála  variací  vývoje 

systému,  včetně  jeho  zániku,  se  objevil  v listopadu  r.  1996  (bezprostředně  před 

ústavním  převratem).  Z důvodu  slabě  vyvinutého  demokraticky  inklinujícího 

subjektivního faktoru a zásahu zvenčí běloruská společnost ztratila alternativu geneze 

v demokratickém směru. Rok 2006 vyvolal u poražených opozičních kandidátů zcela 

neopodstatněný  optimismus  v okamžiku,  kdy  spontánní  studentská  demonstrace 

(neplánovaná  demokratickým  táborem  jakožto  součást  postvolebního  „programu“) 

v centru  Minsku dne  19.  března  vzbudila  u  mnoha  účastníků  oněch událostí  a  řady 

pozorovatelů iluzi blížící se „barevné revoluce“, což se v běloruském kontextu a priori 

jevilo jako naprosto idealistické.  Lze tedy říci,  že onen notoricky známý subjektivní 

faktor znovu selhal. Charakteristické v tomto ohledu je, že světová ekonomická krize se 

promítne do sociálně-ekonomické situace v Bělorusku v období 2009-2011, čímž mají 

čistě hypotetický potenciál vytvořit základní destabilizační rámec pro sociální výbuch, 

tudíž definovat nový bifurkační bod. Klíčovým momentem pro jeho realizaci vystupuje 

celý komplex subjektivních a objektivních faktorů, což, respektujíc stávající politickou 

konstelaci  a  rozestavění  jednotlivých hráčů na běloruské „šachovnici“,   se  jeví  jako 

málo  pravděpodobné.  Kromě toho vyprofilování  alternativy  změny režimu a  vývoje 

společnosti  jinou  cestou  vyžaduje  vyzrávání  hlavních  protikladů  do  nutnosti  jejich 

řešení (tedy bifurkačního bodu) především uvnitř  politické organizace RSK, státního 

systému  a  společnosti  obecně.  Autorka  si  dovolí  tvrdit,  že  se  naděje  opozice  a 

signifikantní části obyvatelstva na jakýsi elektorální zázrak r. 2011 zdají být zbytečné. 

Tudíž nejpřesnější odpověď na otázku, co bude následovat po r. 2011, zní: rok 2012, 

neboť na dané etapě v Bělorusku neexistuje sociální síla disponující jednak politickou 

vůlí, rovněž nástroji a zdroji odstranit Lukašenkův režim, což je onou tristní běloruskou 

skutečností. 

Pohybujíc  se  v oněch  mantinelech,  prognózování  destruktivních  procesů,  jež 

nevyhnutelně  způsobí  transformaci  režimu,  je  velice  obtížným  úkolem.  V kontextu 

běloruského  autoritarismu  se  autorka  pokouší  o  kritický  rozbor  nejrealističtějších 

scénářů proměny režimu:
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A. Odstranění režimu jako takového;

B. Demokratizace  společnosti  v kombinaci  s liberalizací  ekonomiky  prováděná 

shora;

C. Tendence  upevňování  osobní  moci  protagonisty  režimu  (A.  Lukašenka) 

s akcentováním posttotalitních prvků.

Věnujme se podrobněji každé z představených variant.

A. Odstranění režimu.

Případné odstranění režimu jednak zevnitř, rovněž z vnějšího prostředí, minimálně před 

r. 2011 se nejeví být podloženo konkrétně-historickou nezbytností, jelikož se báze, na 

níž  se ony motivy zakládají  a  formují,  není  momentálně  identifikovatelná  v žádném 

z exitujících politických uskupení. Soustředíme-li se na vnitřní aspekty, zjistíme, že se 

teoretická hrozba pádu režimu v politickém smyslu generuje především v strukturách 

politické  organizace  RSK,  což  ovšem  můžeme  označit  za  zcela  nepravděpodobné, 

neboť mechanismus uspokojování a zabezpečení životních zájmů jeho adeptů funguje 

velice efektivně, poskytuje slušné dividendy. Smysluplné je zde podotknout, že daná 

teze vylučuje faktor nahodilosti produkovaný mimo politické prostředí. 

V intencích  větší  objektivity  a  dostupnosti  si  zaslouží  pozornost  fakt,  že  tzv. 

demokratická opozice se v rámci domácí politické scény nepovažuje za seriózní faktor 

(hrozbu) z důvodu absence signifikantních zdrojů, jelikož ve zkoumaném období její 

politická  aktiva  vytváří  výlučně:  a)  rituální  podpora-farizejství  části  bruselských 

europolitiků;  b)  odstrašující  faktor  v podobě Aktů  o  demokracii  v Bělorusku z dílny 

amerického Kongresu; c) hrozba potenciálního obnovení politických a ekonomických 

sankcí  ze  strany  EU  a  Spojených  států.  Kromě  toho  Lukašenkův  aparát  pokračuje 

v inovování  svého  represivního  arsenálu,  což  lze  dostatečně  ilustrativně  ukázat  na 

procesech odstartovaných událostmi června r. 2008: za účelem získat formální souhlas 

veřejnosti a legitimní argument pro další marginalizaci opozice, rovněž pro odůvodněné 

odstranění řady odiózních postav ze svého nejbližšího okolí běloruský prezident využil 

velice  kontroverzní246 teroristický  akt  z 4.7.2008,  jenž  se  odehrál  na  centrálním 
246 Takto byli funkce zbaveni lidé, mezi jejichž bezprostřední kompetence nepatřila organizace a zajištění 
oněch  hromadných  oslav  (V.  Šejman  [tajemník  Rady  bezpečnost],  G.  Nevyglas  [šéf  prezidentovy 
administrace]), zatímco vedení KGB a MVD zásadními kádrovými změnami postiženo nebylo, což jen 
nahrává  spekulacím  připisujícím  „autorství“  onoho  teraktu  právě  KGB  s cílem  vypořádat  se 
s konkurenční strukturou. 
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minském náměstí  v průběhu  oslav  dne  nezávislosti  za  účastí  velkého  množství  lidí, 

médií  i  samotné  hlavy  státu.  V souvislosti  s tímto  případem  byla  vládou  zahájena 

kampaň nahánění  strachu ve společnosti  doprovázená ovšem zpřísněním kontrolního 

mechanismu napříč všemi sférami.

S odkazem  na  výše  zmíněné  momenty  komplikující  plnohodnotné  působení 

protirežimních jednotek je nutno uvést, že elektorální podpora opozičních sil se de facto 

pohybuje v rozmezí statistické chyby, čemuž mj. nasvědčují údaje nezávislých agentur 

(např.  již  zmiňovaného  NISEPI247).  Finanční  platforma  opozičního  tábora  též 

neodpovídá  jeho  ambicím,  je  dostačující  jen  na  udržení  fungování  nepočetných 

oblastních  kanceláří  a  nezávislých  periodických  vydání  (jedná  se  hlavně  o  [dosti 

kvalitní]  internetová vydání,  což též zásadně zužuje počet čtenářů).  Mezitím ideově-

teoretický zdroj indikuje nízkou mobilizační kapacitu, jelikož jeho efektivnost a rozsah 

„pokrytí“  voličstva  je  minimální  a  zcela  bezvýznamný.  Kromě  toho  je  patrné,  že 

běloruskou  opozici  lze  charakterizovat  absencí  jednoho  charismatického  lídra  a 

nekoordinovaností strategického rozhodování. Počínaje r. 2006 se běloruští demokraté 

navíc ocitli v politické izolaci, neboť vstup do Parlamentu, státního aparátu a angažmá 

v oficiálním politickém životě republiky je pro ně absolutně nedosažitelný. Shrňme, že 

první scénář zániku režimu ani na jednom z popsaných základů (RSK a demokratická 

opozice) na dané etapě nepředstavuje žádnou relevanci, poněvadž se neopírá o nezbytné 

praktické premisy. 

B. Demokratizace  společnosti  v kombinaci  s liberalizací248 ekonomiky  prováděná 

shora.

Můžeme předběžně uvést,  že demokratizace společnosti  a liberalizace ekonomických 

poměrů neprobíhají vždy paralelně a nevyplývají jedna z druhé, což je typické právě pro 

aktuální  běloruský  kontext.  Demokratizační  počínání  vyžadují  a  předpokládají 

především „uvolnění“  politického sektoru v podobě rozšiřování politických svobod a 

247Průzkum  z prosince  2008  (NISEPI  2008)  odhalil,  že  jen  necelých  5%  respondentů  hlasovalo 
v parlamentních  volbách  pro  kandidáty  z řad  opozice,  zatímco  mezi  potenciálními  uchazeči  o 
prezidentský úřad se nejpopulárnějším stal A. Kozulin s relativně skromným (ve srovnání se stávající 
hlavou státu Lukašenkem) výsledkem ve výši 4,9%.  
248 Liberalizací  je zde míněn „takový proces,  kde se začínají uplatňovat určitá prává na ochranu před 
arbitrárním  nebo  ilegálním  počínáním  státu“.  Zdroj:  DVOŘÁKOVÁ,  V.;  KUNC,  J.  O  přechodech  
k demokracii.  Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 156 s. ISBN 80-901424-8-6, s. 82. Autoři též 
upozorňují  na  důležitý  fakt,  spočívající  ve  stále  přítomné  „možnosti  zvratu…v  tom  smyslu,  že 
autoritářské struktury zůstávají relativně nezměněné, pouze nejsou využívány jako dříve, jsou zmraženy, 
neutralizovány…“ 
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umožnění podílu občanů na politickém životě republiky. Ony argumenty jen potvrzují 

skutečnost, že dané procesy v Bělorusku nemohou být iniciovány zdola, neboť samotný 

systém  RSK  je  konstruován  na  nevyslovené  dohodě  se  společností  dle  schématu 

loajalita výměnou za určité sociální benefity. Připouštění občanů k politické sféře hrozí 

poruchou celé politické mašinérie. Zdá se, že A. Lukašenko nemá v úmyslu vydat se 

gorbačovskou cestou, likviduje vlastní moc, což mu též nedovolí jeho RSK. Onen závěr 

se  totiž  jeví  reflexí  obsahu  předkládané  práce  nabízející  dostatečná  potvrzení. 

Zastavíme-li  se  u liberalizace,  můžeme  konstatovat,  že  ona  opatření  v pozměněných 

ekonomických  podmínkách  koresponduje  se  zájmy  vládnoucí  elity,  jelikož  jejím 

imperativem je zachování rentabilnosti ekonomických institutů a privatizovaného státu 

obecně.  Zopakujme  si,  že  běloruský  autoritativní  režim  vybudoval  účinný  státní 

mechanismus sloužící přednostně zájmům RSK, jenž zároveň s tím, ve jménu zaručení 

své  politické  bezpečnosti,  podporoval  (až  do  r.  2008)  sociálně  nejslabší  kategorie 

obyvatelstva,  poskytuje  jim  určitou  (i  když  minimální)  úroveň  blahobytu  díky 

finančním dotacím Ruské federace.  Nelze zde opominout,  že před vládním zrušením 

systému sociálních výhod se dalo zaregistrovat dosti stabilní sociální bázi RSK, čímž se 

vysvětluje  větší  atraktivita  autoritarismu  v očích  větší  části  obyvatel  na  rozdíl  od 

demokracie  asociované  u  Bělorusů  zejména  s „banditským“  kapitalismem  v raně-

demokratickém Rusku a Ukrajině. Tudíž s odkazem na některou inertnost běloruského 

společenského  povědomí  dospíváme  k tvrzení,  že  se  elektorální  zázemí  nastoleného 

autoritativního  kurzu  zúží,  ovšem  nikoli  signifikantně,  čili  demokratické  hodnoty 

s největší pravděpodobností zůstanou v nejbližší budoucnosti zanedbány249.               

C. Tendence  upevňování  osobní  moci  protagonisty  režimu  (A.  Lukašenka) 

s akcentováním posttotalitních prvků.

Danou  verzi  transformace  autorka  pokládá  za  vhodnou  ke  specifikování  jakožto 

hlavního trendu, neboť, počínaje r. 2006 a obzvlášť po teraktu z června 2008, politická 

praxe RSK zjevněji akumuluje a projevuje tendence a prvky kultu osobnosti se všemi 

z toho plynoucími důsledky. Explicitní podněcování poddanských citů a stupeň loajality 

a věrnosti osobě prezidenta se totiž staly klíčovým kritériem při řešení kádrových otázek 

249 Vrátíme-li se k prováděné analogii mezi běloruským režimem a Saddámovým Irákem, zaznamenáme, 
že  nehledě  na  brutální  represe  ze  strany  vlády  společnost  celkově  tolerovala  Saddámovu  diktaturu 
částečně  díky pravidelným  státním „stimulováním“ v podobě bezplatných  potravinových  dávek  všem 
občanům (rýže, mouka, čaj, cukr, sůl, rostlinný olej atd.). V této souvislosti lze konstatovat, že americké 
politické vedení přihlíží na to, že ústřední hodnotou obyvatel „demokratizovaného“ Iráku nadále zůstává 
stabilita, nikoli abstraktní demokracie.  
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napříč strukturami státního aparátu. Rozviňme onu tezi podrobněji. V tomto kontextu se 

inspirovaný  svým  „mentorem“  RSK  aktivněji  angažuje  v zabezpečení  svého 

mocenského postavení, přičemž do systému jeho opatření lze zařadit:

a) Masové čistky politického pole od ideových rivalů;

b) Marginalizaci národně-demokratických sdružení umělců/spisovatelů apod.;

c) Aktivizaci  KGB  v politické  oblasti,  nové  politicky  motivované  procesy, 

uvěznění  protirežimně  naladěných  aktivistů  demokratických  mládežnických 

organizací  a  hnutí,  představitelů  podnikatelského  sektoru  navzdory 

deklarovanému (pseudo)liberalizačnímu  kurzu  vítanému  evropskou politickou 

elitou;

d) Pokračující  pronásledování  nezávislých  médií,  pro  jejichž  působení  jsou 

vytvářeny  neudržitelné  organizačně-hospodářské  podmínky  při  absolutním 

kontrolování RSK státních hromadně sdělovacích prostředků;

e) Akceleraci a zefektivnění celé ideologické mašinérie za účelem rozpracování a 

implementace tzv. státní  ideologie ve všech sférách běloruské společnosti (na 

bázi  široké škály  administrativních  zdrojů),  skrze  niž  se  prosazuje  onen kult 

osobnosti prezidenta Lukašenka;

f) Blokování  politické  aktivity  společnosti,  přesněji  řečeno  zapojení  občanů  do 

politických procesů má ryze příležitostný formální charakter přednostně během 

nejvýznamnějších  voleb,  přičemž  (nezávislí  nebo  opoziční)  kandidáti 

neodsouhlasení  RSK  jsou  vystaveni  značnému  tlaku  ze  strany  KGB,  MVD, 

prezidentovy administrace a zaměstnavatele;

g) Nedobrovolnou účast  občanů v prorežimních  hnutích  a  organizacích  (BRSM, 

Federace odborů Běloruska, „Bělaja Rus“ atd.);

h) Přísný dohled RSK nad ekonomikou; privatizace státních výrobních prostředků 

přes nastrčené struktury.

Zmíněná  fakta  nasvědčují  tomu,  že  hlavním  úsilím  a  leitmotivem  politické  praxe 

běloruského  autoritarismu  se  stala  inklinace  k maximální  kontrole  nad  všemi 

společenskými  sférami.  Patrné  se  zde  jeví,  že  v akutních  případech  RSK  uplatňuje 
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metody státně organizovaného násilí zatím jen vůči svým politickým oponentům. Tudíž 

dle  autorčina  přesvědčení  lze  oprávněně  shrnout,  že  se  v Bělorusku  nastolil  nejen 

klasický  autoritarismus,  nýbrž  diktatura  aplikující  stále  širší  arsenál  posttotalitních 

metod „ovládání“ společnosti. Ony posttotalitní tendence ovšem ještě nedosáhly svého 

vrcholu  a  rozkvětu  čili  se  s jistou  pravděpodobností  netransformují  v klasický 

totalitarismus, čemuž brání celá řada faktorů: 

1) Objektivní nemožnost Běloruska oddělit se od globálního informačního prostoru 

„železnou oponou“, a to z čistě technických důvodů;

2) Státní ideologie charakterizovaná výrazným eklekticismem a kultovou orientací 

se nezdá být atraktivní pro běžné občany a nedisponuje premisami pro vyvinutí 

se do celonárodní ideje s výkonným mobilizačním zdrojem;  

3) Geopolitická  realita  a  geografická  poloha  běloruského území  na  styku  EU a 

Ruska, což v principu vylučuje možnost sebeizolace republiky;

4) Přítomnost  politicky  organizované  (i  když  velice  oslabené)  opozice,  jejíž 

základní snahou je využití zahraničně-politického faktoru ke svému „obrození“.

Kromě toho se v rámci scénáře, podle něhož se běloruskému prezidentovi eventuelně 

podaří dosáhnout konsensu s Evropskou unií,  nastiňuje závěr o tom, že transformace 

režimu směrem k totalizaci společenského života zrychlí. Podotkňeme ovšem, že onou 

totalizací  je  zde  míněno  více  vybroušené  (ve  srovnání  s praxí  klasického 

(post)totalitarismu)  akcentování  represivní  komponenty ve všech sektorech,  obzvlášť 

v oblasti politické. Konkrétněji vyjádřeno sebemenší hrozba politické bezpečnosti RSK 

se bude eliminovat pod fasádou demokratických „ceremoniálů“ pro politicky korektní 

pozorovatele v Bruselu. Za zmínku zde bezesporu stojí, že se demokratizace běloruské 

společnosti nedá definovat ani jako vzdálená perspektiva, neboť tento proces probíhá za 

předpokladu,  že  kontraelita  je  dostatečně  silná  a  konsolidovaná,  aby  její  apel  a 

požadavky (především podíl na politickém rozhodování) mohly být autoritativní vládou 

ignorovány. Vzhledem k slabosti a roztříštěnosti běloruských opozičních sil lze uvést, 

že  prezident  Lukašenko  má  jistý  potenciál  „diskvalifikovat“  demokratický  tábor 

z politického  pole,  včetně  rozhovorů  ve  formátu  EU-Bělorusko.  Mezitím  se  nabízí 

tvrzení,  že  Evropská  unie  (na  základě  momentálního  politického  rozožení  sil)  již 

vyškrtla  běloruskou  opozici  ze  seznamu  vlivných  hráčů  na  vnitropolitické  scéně, 
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zároveň však se ji snaží využit v dialogu s režimem jakožto faktor nátlaku, destabilizace 

a  ospravedlnění  geopolitického  obchodu s běloruským autoritarismem,  jenž  de  facto 

posiluje jeho pozice uvnitř země a zlepšuje jeho image na mezinárodní aréně. Uzavřeme 

tuto pasáž tristním výhledem politického osudu běloruských demokratů,  jehož vůdčí 

charakteristikou se v oněch podmínkách nejpravděpodobněji stane fatální pokles jejich 

renomé,  oslabení  role  v boji  za  demokratické  hodnoty  a  působení  v podobě 

disidentských kroužků. Kromě toho klíčovým momentem zde vystupuje skutečnost, že 

hra  s diktátorem  iniciovaná  Evropou,  jež  mj.  nepřistupuje  k  této  problematice  jako 

vnitřně jednotná geopolitická sila, je primárně odsouzena k fiasku, jelikož její oslabení 

markantního  ruského  vlivu  v Bělorusku  je  velice  nepravděpodobné.   Jako  naprosto 

nezbytné se v daném kontextu jeví zdůraznit, že bezprostředně po oficiální návštěvě J. 

Solany  (a  řady  dalších  představitelů  evropských  struktur)  v Minsku  prezident 

Lukašenko zahájil  další  vlnu represí,  otevřeně  deklaruje  svou nakloněnost  přistoupit 

k rozhovorům  se  Západem  výhradně  za  podmínky  vyloučení  veškerých 

zprostředkovatelů,  jmenovitě  reprezentace  demokratické  opozice.  Zajímavé  též  je 

aktuální  kritické  hodnocení  stávající  situace  předáky  opozičních  kruhů,  konkrétně 

předsedy  Sjednocené  občanské  strany  A.  Lebeďka  (jenž  se  spolu  s bývalým 

prezidentským kandidátem A. Kozulinem zúčastnil diskuse o programu „Východního 

partnerství“  na  půdě  Evropského  parlamentu  ve  Štrasburku  dne  12.  března  2009): 

„Současné  schéma  mi  připomíná  kasino:  pro  nás  jsou  důležité  evropské  hodnoty, 

zatímco pro Lukašenka – evropské peníze. Otázkou zůstává, na co vsadí Evropa, jež si 

bude muset vybrat mezi A. Lukašenkem a 35% proevropsky naladěných Bělorusů“250. 

Patrné zde je, že si běloruský Baťka bere na vědomí specifika politického manévrování 

Evropanů, jejich dominantní cíle (především oslabení ruských zahraničně-politických [a 

geopolitických]  pozic  skrze  destabilizaci  tandemu  Rusko-Bělorusko),  ve  výsledku 

ovšem kterékoliv z nabízejících se kombinací využije ve vlastní prospěch (což v rámci 

historie  postkomunistického  Běloruska  není  novem).  Shrňme,  že  finálním  akordem 

evropské politiky „expandování“ směrem na Východ je  návštěva oficiální  běloruské 

delegace (v čele s vicepremiérem U. Semaškem) v Praze, kde se zúčastní summitu pro 

Východní  partnerství  EU dne 7.  května 2009251,  což jednak reflektuje nekonsistentní 

250 BĚLORUSSKIJ  PARTIZAN  [online].  Kozulin,  Leběďko  i  Milinkěvič  razošlis  po  „polskomu 
voprosu“. 13.03.2009.  Dostupné  z  WWW:  <http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?
page=100&backPage=19&news=36166&newsPage=0> [cit. 2009-04-12]. 
251Oficiální pozvání bylo dne 17. dubna předáno běloruskému prezidentovi (dle oficiální formulace se 
jedná o pozvání zástupců země) odstupujícím ministrem zahraničí České republiky K. Schwarzenbergem 
v rámci  jeho  návštěvy  Minsku.  Tato  událost  vyvolala  bouřlivou  reakci  v opozičním  táboru  a 
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přístup a postoj EU v dané otázce,  rovněž symbolicky otevírá stránku moderní verze 

politiky  appeasementu,  jejíž  principem  se  stává  obětování  fundamentálních 

demokratických hodnot za diskutabilní geopolitické zájmy.        

Závěr

Hlavním výsledkem předkládané práce jsou dle autorčina záměru myšleny teoretické a 

praktické  závěry a  doporučení,  jímž se bude následující  text  věnovat.  V rámci  dané 

analýzy  jsme  dospěli  k tomu,  že  geneze  autoritativního  režimu  v Bělorusku 

(medializovaného  pod  nálepkou  „poslední  diktatury  v Evropě“)  byla  determinována 

řadou  objektivních  a  subjektivních  příčin,  jeví  se  totiž  sociologickým  „produktem“ 

transformací  v postsovětském areálu.  Nástup  k moci  A.  Lukašenka  a  jeho  týmu  lze 

ovšem specifikovat  jakožto  historickou  náhodu,  jež  artikulovala  absenci  v běloruské 

posttotalitní  společnosti  výrazného konsolidačního  centra,  touhu po sociální  stabilitě 

vyprovokovala vlnu spekulací ohledně osobní účasti A. Lukašenka na pražském summitu. Dne 30. dubna 
se v médiích objevila zpráva o tom, že běloruská delegace bude vedena vicepremiérem U. Semaškem. 
Oficiální delegace Běloruské republiky na pražském summitu pro Východní partnerství dne 7. května 
2009  byla  vedena  již  zmiňovaným  vicepremiérem  Semaškem  a  běloruským  ministrem  zahraničí  S. 
Martynovým.  Na tomto místě autorka též upozorňuje na to, že období analyzované v dané práci končí 
30. březnem 2009.     
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zajišťované silným „hospodářem“. Zopakujme si, že se kulminací činnosti běloruského 

prezidenta (jenž se těšil na začátku své prezidentské dráhy solidní popularitě a lidové 

podpoře)  v letech  1994-1996  stal  stabilní  vitální  běloruský  stát  a  politický  systém 

adekvátní stavu politické kultury běloruské společnosti jako celku. Kromě toho se za 

angažmá hlavy státu a jeho nejbližšího okolí zformoval Rodinně-státní klan (RSK) se 

všepronikající politickou organizací za účelem zaručit dlouhodobý mocenský monopol 

v zemi.  Pozoruhodné je, že jako výchozí sociálně-ekonomická platforma běloruského 

autoritarismu posloužil především venkov a městské sociálně deklasované obyvatelstvo, 

část  sovětské  nomenklaturní  elity  uvědomující  si  nezvratnost  pádu  minulé  politické 

kostry  a  dosti  úspěšně  se  adaptující  k nové  sociálně-politické  realitě,  část  rodící  se 

národní  „buržoazie“  (přednostně  provinciálního  původu)   -  produktu  gorbačovské 

perestrojky (tzv. noví Bělorusové), jež primárně počítala s „dirigováním“ činnosti svého 

prominenta (prezidentského kandidáta A. Lukašenka) a posléze se vyprofilovala v jádro 

RSK.  Ideologická  báze  režimu  na  počátku  jeho  vzniku  se  generovala  hlavně 

populistickou  prezidentovou  demagogií  opírající  se  o  sovětská  dogmata  a  ustálené 

stereotypy  sovětské  společnosti,  následně  ovšem  modifikovanou  dle  nařízení  A. 

Lukašenka v tzv.  státní  ideologii  představující  eklektický soubor autentických idejí a 

principů  tradičního  běloruského  světonázoru  v kombinaci  se  základy  klasických 

západních teoretických koncepcí a myšlenkových proudů. Onen ideologický surogát si 

nárokuje status centrální národní ideje a nepřirozeně se vštěpuje do všech sfér působení 

společnosti  prostřednictvím  efektivního  informačně-propagandistického  aparátu. 

Nehledě  na  fakt,  že  daná  ideologie  disponuje  momentálně  skromným mobilizačním 

potenciálem, což lze odůvodnit celým komplexem objektivních a subjektivních faktorů 

spojených s globalizačními procesy, informační „revolucí“, demografickým obnovením 

sociálního  složení  obyvatelstva  země  (tím  se  míní  především  mladší  generace,  jež 

nezastihla  všemocnou  KSSS  v sovětské  epoše),  nedobrovolným  charakterem  její 

implementace  do  povědomí  běloruského  lidu  a  výraznou  kultovou  orientací 

nevyhnutelně vyvolávající hluboký vnitřní odpor větší části obyvatelstva. 

Upozorněme na jistou pluralitu názorů panující v politické obci ohledně klasifikace a 

definování  podstaty  autoritativního  režimu  nastoleného  v Bělorusku.  V průběhu  této 

analýzy  jsme  dospěli  k tomu,  že  se  jako  nejvhodnější  termín  odpovídající  esenci  a 

obsahu Lukašenkova režimu jeví lukašismus reflektující personifikovaný autoritarismus 

stále  aktivněji  rozšiřující  svou  politickou  praxi  aplikací  posttotalitních  metod. 

Transformace  onoho  režimu  v klasický  totalitarismus  není  totiž  pravděpodobná 
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z důvodu  stávající  geopolitické  situace  a  přítomnosti  organizovaných  opozičních 

struktur  a  alternativních  informačních  zdrojů  (navzdory  jejich  relativně  omezenému 

publiku). Podotkněme, že odolnost a účinnost běloruského autoritarismu spolu s jeho 

úspěšnou neutralizací vnějších a vnitřních hrozeb umožňuje konstatování,  že veškeré 

prognózy  politologů  a  expertů  o  případném  odstranění/pádu  režimu  pod  tlakem 

běloruského  a  mezinárodního  společenství  nejsou  adekvátní  skutečnému  stavu  věcí. 

Mezitím se též dalo zaregistrovat, že režim má k dispozici velice efektivní a spolehlivý 

systém  politické  bezpečnosti,  jehož  ústředním  prvkem  je  RSK  se  svou  politickou 

organizací. Platí, že nejakutnější hrozby se nerodí „v ulicích“ (demokratická opozice), 

nýbrž směrem na Západ (obnovení ekonomických a politických sankcí ze strany EU a 

USA) a Východ (Ruská federace). Paradoxní je též fakt, že východní soused plní roli 

hlavního zahraničně-politického a ekonomického garanta Lukašenkova režimu, zároveň 

ovšem  expanze  ruské  vládnoucí  elity,  především  v ekonomické  sféře,  představuje 

reálnou  hrozbu  ztráty  kontroly  nad  vnitřními  finančními  toky  a  energetickým  a 

chemickým průmyslem tvořícím ekonomickou bázi RSK. Větší pozornost si zaslouží 

plánovaná realizace a uvedení do provozu nových obtokových ropovodů a plynovodů, 

ve výsledku čehož Bělorusko pozbude geopolitické a geoekonomické priority tranzitní 

země. Dopad světové hospodářské recese donutil  režim zahájit  částečnou liberalizaci 

ekonomiky v podobě tzv. nové ekonomické politiky,  která je určena jednak zaručit a 

posílit odolnost a stabilitu politické bezpečnosti RSK, což na druhou stranu nezbytně 

akceleruje i bez toho markantní rozvrstvení běloruské společnosti dle úrovně blahobytu 

a vyprovokuje redukci a pronikavé změny sociální základny režimu. 

Nejbližší perspektiva běloruského autoritarismu se vztahuje k prezidentským volbám r. 

2011,  k nimž  se  velice  aktivně  připravuje  napříč  strukturami  a  organizacemi 

obsluhujícími  RSK.  Evaluujíc  souhrn  zdrojů  bezprostředně  spojených  s předvolební 

kampaní,  se dá předpokládat,  že prezident Lukašenko v následujících prezidentských 

volbách  přesvědčivě  zvítězí  za  využití  zahraničně-politické  a  ekonomické  situace 

k potvrzení a obhajobě vlastní legitimity. To ovšem nemá a nemůže znamenat absolutní 

vyloučení  sociálních  nepokojů,  spontánních  „rebelií“  determinovaných  razantním 

zhoršením sociálně-ekonomických podmínek (a celkové životní úrovně obyvatelstva) 

v republice,  ovšem  odhadované  zúžení  elektorální  platformy  prezidenta  Lukašenka 

nebude  patrné,  veškeré  protestní  akce  budou  režimem  účinně  neutralizovány. 

V současné době spekulace o významných transformacích běloruského autoritarismu, 
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nemluvě o jeho pádu či odstranění (s následnou demokratizací), nejsou namístě kvůli 

nedostatečnosti objektivních premis. Jako nejvhodnější se jeví zcela protikladný výhled: 

patrně  širší  arsenál  posttotalitních  tendencí  a  elementů  kultu  osobnosti  s postupným 

programováním do společenského povědomí myšlenky o nenahraditelnosti stávajícího 

vůdce. Kromě toho se zbavení Lukašenka a jeho politického okolí moci neobejde bez 

vyzrálého  subjektivního  faktoru  (politická  strana/hnutí/lídr  disponující  seriózním 

ideově-politickým  zázemím),  jenž  za  jistých  historických  okolností  bude  schopen 

převzít  iniciativu do svých rukou. S lítostí  můžeme tvrdit,  že hlava státu maximálně 

přispěla  ke  zbavení  opozičních  sil  přístupu  k jakýmkoliv  zdrojům  umožňujícím 

efektivní fungování na politickém poli. Při vědomí oněch problematických aspektů se 

aspirací autorky stala nikoli  kritika běloruské opozice (neboť sebemenší degradování 

osobní odvahy,  důstojnosti a obětavosti  těchto bojovníků za demokratické hodnoty a 

lepší budoucnost běloruského národa je minimálně z čistě morálního hlediska naprosto 

nepřípustné),  nýbrž  pokus  o  vypracování  praktických  doporučení  adresovaných 

představitelům  demokratického  (opozičního)  tábora  při  zodpovězení  na  klasickou 

otázku „co dělat?“:

1) Přehodnotit  svou  ideově-teoretickou  platformu,  vzdát  se  kulturně-

nacionalistického  romantismu,  uvědomit  si  prizmatem  politické  praxe,  že 

nacionalismus v běloruském kontextu znamená předem k neúspěchu odsouzenou 

rehabilitaci  běloruské  identity,  přinejmenším v nejbližší  budoucnosti.  Autorka 

zastává názor, že veškeré pokusy o vybudování výrazné národní identity mají 

objektivně  zhodnotit  reálný  stav  věci,  což  v daném  procesu  poslouží  jako 

výchozí  bod.  Tudíž  běloruská  národní  identita  je  v současné  době  odvozena 

z existence  suverénního  běloruského  státu,  což  dle  autorčina  přesvědčení 

momentálně  nejvíce  odpovídá  první  fázi  formování  běloruského  národního 

státu. Konkrétněji řečeno, právě proto veškeré akce BNF usilující  o obrození 

zvláštní  běloruské  identity  dle  vzoru  XIV-XVI  st.  zcela  logicky  narazila  na 

averzi  a  nepochopení  většiny  pauperizovaného  a  frustrovaného  obyvatelstva 

transformačního období.  Takto např.  iniciativa  Fronty zařadit  mezi  běloruské 

národní  svátky  Den  běloruské  vojenské  slávy  připomínající  (epizodické) 

vítězství vojska VKL nad Moskvou blízko Orši r. 1514, Den svobody 25. března 

a  dalších  uměle  konstruovaných  významných  událostí  vytržených  z kontextu 

vlastní historie. Shrňme, že právě BNF svou zcela nesrozumitelnou radikální a 
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cizorodou  nacionalistickou  rétorikou  vytvořila  příznivé  prostředí  pro  drtivé 

vítězství A. Lukašenka v prvních prezidentských volbách r. 1994;

2) Lídři běloruských demokratických sil by si měli uvědomit, že nehledě na jejich 

kulturně-etnické předpojatosti každý, jemuž se podaří nastoupit k moci, nebude 

moci ignorovat objektivní fakt permanentní a nevyhnutelné závislosti Běloruska 

na Ruské federaci. Tudíž aplikování rusofobních motivů v politické praxi bude 

ekvivalentní  politické  a  ekonomické  sebevraždě,  vykazovat  negativní 

mobilizační  potenciál  v kontextu  dnešního  Běloruska.  Zároveň  přitom  nelze 

přehlížet  skutečnost,  že  se  z historického  hlediska  jako  klíčová  distinkce 

běloruské  entity  (ve  srovnání  s východním  sousedem)  jeví  její  dlouhodobá 

(historicky  daná)  příslušnost  k tzv.  západní  civilizaci,  což  se  dle  autorčina 

názoru má více zdůrazňovat v dnešní době;

3) Strategie a taktika by se měly soustředit na sociálně-ekonomickou komponentu, 

kulturologické a ústavně-právní hodnoty, tzn. lidská práva, svrchovanost zákona, 

sociální  zabezpečení  a  další  aspekty  znepokojující  běžné  běloruské  občany 

(nikoli bitva u Orši r. 1514 nebo historická velikost VKL);

4) Neodkladná kádrová revoluce,  kde jako ústřední princip by dle  autorky mělo 

posloužit uvolnění přístupu pro nové tváře a ideje;

5) Taktika politického boje/protestu též vyžaduje důkladnější přezkoumání, neboť 

dosavadní  formy  masových  akcí  (mítinky,  demonstrace,  průchody  apod.)  se 

ukázaly  jako  málo  efektivní.  V této  souvislosti  je  nezbytné  se  věnovat 

bezprostřednímu  sbližování  se  s lidem (skrze  alternativní  média,  individuální 

distribuci periodického tisku atd.), mluvíc stejným jazykem, s cílem eliminovat 

obrovskou imageovou a informační mezeru;

6) Nevzdávat se účasti ve volebních kampaních různých úrovní;

7) Je  nutno  rozšiřovat  vlastní  struktury,  penetrovat  dovnitř  státního  aparátu  za 

účelem získávání sympatizantů na svou stranu, především z oněch nejkřehčích 

organizací (BRSM, Federace běloruských odborů a dalších);
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8) Vytvořit spolehlivou bezpečnostní službu a schéma ochrany informace; přísnější 

kontrola  účinného  hospodaření;  zformovat  solidní  motivaci  pro  zvýšení 

finančních dotací z vnějších a vnitřních zdrojů;

9) Konečně vyřešit otázku jednoty vedení a koordinace, přičemž programové body 

(cíle) musí být adekvátní běloruským geopolitickým reáliím, tzn. počítat jednak 

se  zájmy  ruského  politického  establishmentu,  rovněž  s prioritami 

západoevropských zemí; demonstrovat (prokázat) vlastní konkurenceschopnost 

a relevanci alespoň na politicko-teoretické úrovni.

S odkazem  na  všechny  zmíněné  předpoklady  a  předchozí  úvahy  se  autorce  jako 

smysluplné shrnutí jeví teze, že urgentní prioritou (zejména) vnitropolitických aktérů by 

měla být zásada, že se demokratické „štěstí“ Bělorusům nezprostředkuje ani z Východu, 

ani  ze  Západu,  neboť  to  je  prerogativou  samotného  běloruského  národa,  což  se 

uskuteční jen za předpokladu touhy a potřeby lidí vyměnit  nastolený politický režim 

nebo  jeho  mentora.  V současné  době  ovšem ona  aspirace  běloruských  občanů  není 

identifikovatelná, jelikož se běloruskému národu nenabízí lepší alternativa.                  

 

Summary

Determined by a wide range of subjective and objective factors, the authoritarian regime 

in the post-communist Republic of Belarus can be defined as a social post-effect or as a 

product  of  the  transformation  wave  across  the  post-soviet  area  in  the  early  1990s. 

Nevertheless,  the first  Belarusian president  election in 1994 is  to  be regarded as an 
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historic “accident” articulating and indicating the urge of the post-totalitarian Belarusian 

society  towards  the  consolidated  power,  social  stability  and  economic  prosperity 

provided  and  guaranteed  by  an  inherently  strong  leader.  Moreover,  Lukashenko’s 

continuous  presidency  has  resulted  into  a  relatively  stable  and  vital  independent 

republic producing the political system fairly adequate to the current political culture 

model  of the Belarusian society as a whole.  Some scholars  agree on evaluating  the 

formation of the strictly corporal pseudopolitical body (the so-called Family-State Clan 

where  family  and  state  affairs  are  thoroughly  interconnected)  as  the  climax  of 

Lukashenko’s non-democratic activities.  Widely supported by the fundamental  social 

and  economic  platform  (represented  mainly  by  the  rural  regions  and  urban  social 

categories that were drastically marginalized, deformed and pauperized during and after 

the  collapse  of  the  Soviet  Union,  partly  by  the  former  communist  high-ranking 

functionaries, who realized the inevitable end of the “outdated” Soviet system, and also 

by the appearing national “bourgeoisie” [the majority of the “New Belarusians” came 

from the peripheric areas], which in future served as the backbone of the Lukashenko’s 

clan),  the  Belarusian  authorities  repeatedly  succeeded  in  monopolizing  the  political 

sector  in  the  country,  in  reproducing  the  authoritarian  tendencies  by  overall 

manipulating the electoral process and state legislation, persecuting and repressing the 

democratic  opposition,  violating  the  basic  human  rights,  thus  condemning  the  civil 

society as well as any democratization beginnings and aspirations to failure, neglect and 

despair.  An essential  characteristic  of  the  Belarusian  authoritarian  model  lies  in  the 

authorities’ clear intention and concrete measures aimed at re-ideologizing the society 

by introducing a substantial ideological “foundation” declared to be a universal national 

idea for the sovereign Belarusian state, though the mobilizing effect of that “déjà-vuing” 

and  reviving  the  communist  reminiscences  in  the  post-totalitarian  population’s 

consciousness turned out to be quite miserable.  

The future of the Lukashenko’s regime is closely related to the upcoming presidential 

elections of 2011, which might determine and influence the political development of the 

country, provided that the scholars’ and analysts’ most optimistic long-term projections 

make successful headway. However, the current international politics situation, dictated 

by the general tension between East and West (strongly affected by the Russia-Georgia 

military conflict in August 2008, the global financial crisis etc.), seems to be another 

hope  for  Lukasheko’s  political  survival,  since  the  “safety  jacket”  is  likely  to  be 
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borrowed to the Belarusian autocrat by the European Union following a strategic line of 

its  own,  eager  to  pave  the  way  for  its  economic  and  political  priorities,  while  the 

Belarusian authorities remain true to their beloved principle (brought to perfection) of 

geopolitical maneuvering receiving political and financial dividends both from Russia 

and the Western political players (EU and the U.S.). So the above statement doesn’t 

point  to  any significant  positive  change  in  the  country,  giving  little  chances  to  the 

anticipated democratization. 

Seznam použitých zkratek

BDG – Bělorusskaja dělovaja gazeta 

BNF – Běloruská lidová fronta

BNR – Běloruská lidová republika

BPC – Běloruská pravoslavná církev
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BRSM – Běloruský republikový svaz mládeže

BSDH – Běloruská sociálně-demokratická hromada

BSDP-NH – Běloruská sociálně-demokratická strana – Lidová hromada

Bt – Běloruská televize

BTS – 2 – Baltský potrubní systém – 2

BSSR – Běloruská sovětská socialistická republika

CVK – Centrální volební komise

EU – Evropská unie

HDP – Hrubý domácí produkt

KChP-BNF – Konzervativně-křesťanská strana – Běloruská lidová fronta

KGB – Výbor státní bezpečnosti

KPB – Komunistická strana Běloruska

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu

LDPB – Liberálně-demokratická strana Běloruska

„LiM“ – „Litaratura i Mastaztva“

MVD – Ministerstvo vnitra

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)

NISEPI – Nezávislý institut sociálně-ekonomických a politických výzkumů

NS – Nejvyšší sovět

NTV – Nová televize

OBEP – Oddíl pro boj proti ekonomickým zločinům

ODIHR/OSCE – Úřád pro demokratické instituce a lidská práva/OBSE 

OGP – Sjednocená občanská strana

135



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

OMON – Policejní jednotky pro zvláštní úkoly

ORT – Veřejná ruská televize

PACE – Parlamentní shromáždění Rady Evropy

PKB – Strana komunistů Běloruska

RPC – Ruská pravoslavná církev

RSK – Rodinně-státní klan

SOBR – Zvláštní oddíl rychlého nasazení

SPS – Unie pravých sil

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

TBM – Společnost běloruského jazyka

USA – Spojené státy americké

USD – Americký dolar

VKL – Velké litevské knížeství
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Politický režim současného Běloruska, ležícího bezprostředně na hranici s EU a NATO, 

je  většinou  politologů  definován  jako  režim  autoritativní,  jenž  prošel  bleskovým 

evolučním  procesem  od  nevyspělého  postsovětského  demokratického  zřízení 

k prezidentské diktatuře. V současné době je podle některých badatelů patrná postupná 

transformace  běloruského  vládního  systému  směrem  k totalitarismu  s ryze 

neokomunistickými prvky252. Moderní politologická věda disponuje širokým spektrem 

252 ŠUŠKEVIČ, ST.,  Neokommunism v Belarusi: ideologija, praktika, perspektivy. Smolensk, 2002
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nástrojů pro analýzu fenoménu autoritarismu, především díky významným badatelům 

jak  na  Západě,  tak  v zemích  střední  a  východní  Evropy,  jež  podrobně  prozkoumali 

strukturu,  formu,  obsah  a  typologii  autoritativních  režimů  Problematika  odborné  a 

důkladné analýzy specifik a pilířů autoritarismu v Bělorusku představuje nejen předmět 

seriózního vědeckého zkoumání, ale má i praktickou relevanci jednak pro propagátory 

demokratických změn, rovněž pro evropské a ruské politické elity. Na straně jedné je 

zde otázka hledání a aplikace efektivních metod a nástrojů demokratizace politického 

systému v podmínkách přísně autoritativního  režimu,  zároveň se  do popředí  dostává 

bezpečnostní  agenda  ve  vojensko-politickém,  ekonomickém  a  dalších  sektorech. 

Pozoruhodným faktem nepochybně je, že Běloruská republika je státem, jehož politické 

vedení:

1. otevřeně  deklaruje  nepřijatelnost  a  nepřípustnost  evropských  demokratických 

hodnot, mezi něž patří i lidská práva;

2. determinuje vnitřní a zahraniční politiku pojmy a terminologií z dob studené války, 

což do velké míry komplikuje její předvídatelnost, jelikož je závislá na neomezené 

moci diktátora;

3. několikrát oznámilo záměr vrátit jaderné zbraně na vlastní území za účelem zajistit 

státní bezpečnost a následně jednat s Evropskou unií z pozice moci; 

4. představuje v dnešní době reálný problém pro vojenskou a politickou bezpečnost 

EU, stabilitu a vyhraněnost geopolitických linií spojujících Evropu s Východem a 

jeho strategickými zdroji.

Autoritativní  režim  v Bělorusku  skrývá  solidní  vojensko-technický  a  vědecko-

technologický  potenciál  zprostředkovávaný  mimo  jiné  řadou  „zlotřilých  států“ 

(především  se  jedná  o  Írán,  Sýrii,  Severní  Koreu  a  Kubu),  jež  podporují  primárně 

destruktivní  a  protizápadní  tendence.  Lze  říci,  že  běloruský  režim  v sobě  obsahuje 

vážnou  hrozbu  popularizace  ideologického  surogátu  s názvem  lukašismus resp. 

fenoménu,  jehož  ideové  základy  tvoří  hlavně  postuláty  sovětské  mentality  období 

studené  války,  antisemitismus,  antizápadnictví,  bojovný  antiamerikanismus,  kult 

osobnosti  a  neomylnost  všenárodně  zvoleného  prezidenta  těšícího  se  diktátorským 

pravomocím  atd.,  především  mezi  sympatizujícími  představiteli  politických  elit 

v postsovětském  prostoru.  Bohužel  mnozí  představitelé  politických  elit  Západu 

podceňují informačně psychologickou sílu a atraktivnost  lukašismu,  a proto podnikají 

152



Bakalářská práce                                                 „Politická bezpečnost autoritativního režimu v Bělorusku“

riskantní kroky ke kooperaci zcela v souladu s jeho momentální konjunkturou, přičemž 

se však opomíjí  skutečnost,  že A. Lukašenko zůstává bezprostředním inspirátorem a 

aktivním iniciátorem spolupráce mezi běloruskou vládou a politickým vedením Íránu, 

Venezuely, Kuby, Sýrie a Libye.  

Relevance daného tématu je dána potřebou hledání efektivních nástrojů k odstranění 

běloruského  autoritarismu  a  jeho  transformaci  směrem  k demokratizaci  běloruské 

společnosti, návratu Běloruska do rodiny evropských národů. Onen strategický cíl má 

praktický charakter jednak pro demokratickou opozici, rovněž pro řadu sympatizantů. Je 

však nutno podotknout,  že se ona praxe musí  zakládat  na adekvátní  a propracované 

teorii. 

V poměrně  krátkém historickém úseku formování  nezávislého  běloruského státu  byl 

problém  geneze  autoritativního  režimu  zkoumán  velmi  povrchně,  tzn.  hlavně 

představiteli běloruské demokratické inteligence a aktivními politiky, jež prohráli boj o 

moc  ve  prospěch  A.  Lukašenka.  Po  rozpuštění  Parlamentu  a  státním  převratu  byly 

v roce  1996  otázky  pro  fundamentální  teoretický  rozbor  diktovány  především 

imperativem politické praxe.

V již  zmíněném  období  byla  publikována  řada  studií  věnovaná  analýze  základních 

principů nového politického řádu, jeho sociálně ekonomických a politických principů. 

Demokratický tisk poskytoval prostor pro kritické články badatelů, politických činitelů, 

významných  novinářů,  v nichž  se  diskutovalo  téma  legitimity  vládnoucího  režimu. 

Většinou  se  jednalo  o  deskripci  s  elementy  agitačně  propagandistické  rétoriky  bez 

jakýchkoli  praktických  pokynů  a  závěrů  pro  tzv.  kontraelitu.  Takto  součet  více 

nepříznivých  faktorů  ovlivnil  vypracování  a  artikulaci  nové  strategie  a  taktiky 

politického  boje  opozice  v netypických  podmínkách.  Zatímco  problematika  vývoje 

autoritativního  režimu  v Bělorusku  byla  rozpracována  dostatečně  podrobně,  faktor 

politické bezpečnosti a cest jejího zajištění zůstává zanedbáván dodnes. Deficit studií o 

autoritářství v Bělorusku zabývajících se nejen analýzou samotného procesu posilování 

autoritářských  prvků  a  praktik  režimu,  ale  i  jeho  aktivitami  v oblasti  politické 

bezpečnosti,  zdokonalování  forem  a  metod  ochrany  jeho  moci  v podmínkách 

narůstajících vnějších hrozeb a  výzev výrazně komplikuje  vědecké  bádání.  Zmíněné 

faktory se staly rozhodujícím argumentem při výběru tématu práce.
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Na základě uvedeného se autorka bude snažit  prozkoumat příčiny vzniku a podstatu 

nastoleného  režimu  v  Bělorusku,  míru  jeho  sociálně  politické  stability,  eventuální 

možnost  transformace  stávajícího  systému  a  její  případné  směry.  Dalším 

předpokládaným bodem práce  bude pokus objektivně  posoudit  silné  a  slabé  stránky 

veškerých opatření současného běloruského politického establishmentu při zajišťování 

politické bezpečnosti režimu, při likvidaci či minimalizaci dopadů veškerých hrozeb a 

výzev jak vnitrostátního,  tak i mezinárodního charakteru.  V tomto kontextu si práce 

klade  za  cíl: pomocí  politologických  metod  a  geopolitických  přístupů  zobrazit  

současný stav politické (vnitřní)  bezpečnosti  běloruského autoritativního režimu ve  

smyslu  regime  security253,  prozkoumat  momentální  směřování  režimu,  vymezit  a 

definovat nový (eventuální)  bifurkační bod čili  „bod zlomu“ nabízející  alternativní  

možnosti a scénáře politického vývoje v zemi.  Jedním ze záměrů této práce bude též 

pokus o aplikaci bezpečnostního konceptu weak state254 na politický systém Běloruska 

a  určení,  zda  onen  koncept  odpovídá  běloruským  podmínkám.  Ve  využití  oněch  

teoretických  koncepcí  v kontextu  fenoménu  běloruského  autoritarismu  spočívá  

relevance a novost plánované práce.  V zájmu dosažení uvedených cílů si práce stanoví 

a bude se snažit přinést odpověď na následující otázky:

1. Charakter politického režimu v současném Bělorusku.

2. V čem  spočívá  jeho  sociálně  ekonomický,  politický  a  ideově  teoretický 

základ?

3. Specifikum politické praxe. Do jakého typu autoritarismu se dá nejpřesněji 

zařadit běloruský mocenský systém?

4. Obsah  pojmu  politická  bezpečnost  a  jeho  kompatibilita  s kontextem 

autoritativního vládnutí.

253 pod tím pojmem se rozumí zajišťení  bezpečnosti a stability vládnoucí elity (včetně ochrany před 
násilným  zbavením  moci),  eliminace  vnějších  a  vnitřních  hrozeb  režimu  za  účelem  udržování 
dosavadního stavu,,  do velké míry ve jménu individuálních cílů představitelů moci; viz  Jackson, R., 
Regime Security, in: Collins, A., Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press, 2007
254weak  states jsou charakterizovány  politickou  nestabilitou,  nerozvinutými  (demokratickými) 
institucemi,  výraznou  centralizací  moci,  nedostatečnou  národní  identitou  a  legitimitou  vládních 
představitelů, „zranitelností“,  ostrými sociálními rozdíly,  ekonomickou krizí atd. Tento pojem je stále 
předmětem aktivní vědecké debaty (viz Waisová, Š. a kolektiv,  Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova  
státnosti. Plzeň: Aleš Čenek, 2007). 
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5. Jak  se  zajišťuje  politická  bezpečnost  vládnoucí  elity?  Nakolik  je  systém 

oněch opatření efektivní?

6. Celkové směřování vývoje režimu v nejbližší budoucnosti. Dá se odhadnout 

doba jeho trvání v Bělorusku?

7. Existují  reálné  alternativy  politické  transformace  režimu,  scénáře  růstu 

kontraelity a jejího nástupu k moci?

Získání  odpovědí  na  položené  otázky  pochopitelně  záleží  na  volbě  adekvátních 

vědeckých přístupů a metod. Vzhledem ke komplikovanosti předmětu výzkumu se jako 

nejvhodnější  jeví  historický,  strukturně  institucionální,  sociálně  kulturní  (politická 

kultura), synergetický (analýza subsystémů tvořících konečnou strukturu) a geopolitický 

přístup,  pomocí  nichž  se  autorka  v práci  pokusí  vymezit  hlavní  etapy  formování 

politického systému v Bělorusku, analyzovat  strukturu a fungování pilířů politického 

systému  a  stanovit  hlavní  vnitropolitické  a  geopolitické  faktory  vlivu  na  politickou 

bezpečnost autoritativního režimu. 

Předpokládaná osnova práce

     

1. Úvod   

2. Stať  :
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2.1.    Autoritativní režim v Bělorusku: geneze  a specifika:

 

2.1.1. Vývoj a konsolidace autoritativního režimu, specifické rysy;

2.1.2. Specifika  sociálně  ekonomické  báze  běloruského  politického  systému  a 

vládnoucí elity;

2.1.3. Eklektický  charakter  politicko-ideologických  principů  autoritarismu 

v Bělorusku;

2.1.4. Otázka typologizace a podstaty současného běloruského politického režimu.

2.2.  Politická bezpečnost běloruského režimu a systém její realizace:

2.2.1. Pojem politická bezpečnost v současné politologii a její struktura; obsah 

politické bezpečnosti v kontextu autoritativního režimu;

2.2.2. Vnitřní hrozby běloruské politické elitě a metody (nástroje) minimalizace jejich 

účinků;

2.2.3. Narůstání a zviditelnění zahraničně politických hrozeb autoritativního kurzu; 

hledání cest jejich neutralizace;

2.2.4. Politická perspektiva autoritativního režimu v Bělorusku. Možné scénáře 

transformace a bifurkační bod.
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www.respublika.by (oficiální portál běloruských novin „Respublika“)

www.nv-online.info (portál běloruských novin „Narodnaja Volja“)

www.nn.by (portál prvního běloruského časopisu „Naša Niva“)

www.belcentrum.org/index-c.php (Běloruské centrum v Praze)

http://www.rec.gov.by/ (Ústřední volební komise Běloruské republiky)

http://www.kgb.by/ (Výbor pro státní bezpečnost Běloruska (KGB))

http://www.civicbelarus.eu/ (Občanské Bělorusko)
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http://www.civicbelarus.eu/
http://www.kgb.by/
http://www.rec.gov.by/
http://www.belcentrum.org/index-c.php
http://www.nn.by/
http://www.nv-online.info/
http://www.respublika.by/

	 Stojí za upřesnění, že na otázky včleněné do původního Lukašenkova návrhu týkající se (a.) přímo volených místních zastupitelů a (b.) financování všech složek moci transparentně a vyloženě ze státního rozpočtu bylo běloruským voličstvem zareagováno takto: (a.) 28,14% voličů se vyslovilo pro tento návrh, zatímco 69,92% odpovědělo negativně; (b.) 32,18% proti vs. 65,85% pro. Z výsledků referenda vyplývá, že Bělorusové zvolili pravý opak demokracie čili upřednostnili kvazimilitantní styl vládnutí, jmenování státních činitelů dle principu jmenování armádních důstojníků oproti zásadě volitelnosti, korupci v orgánech státní správy resp. možnost financování reprezentantů moci (poslanců, úředníků apod.) z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu. Podobné schéma se jeví jako naprosto fantasmagorické, nepřirozené a vůbec neodpovídající realitě, což samo o sobě nasvědčuje o pravděpodobné falsifikaci; oficiální výsledky referenda: CENTRALNAJA KOMISSIJA RESPUBLIKI BĚLARUS PO VYBORAM I PROVĚDĚNIJU RESPUBLIKANSKICH REFERENDUMOV. Protokol CIK ob itogach golosovanija na respublikanskom referendumje, kotoryj provodilsja 24 nojabrja 1996 v sootvětstviji s postanovlenijem Verchovnogo Sověta Respubliki Bělarus ot 6 sentjabrja 1996 №578-XIII. Dostupný z WWW: <http://www.rec.gov.by/refer/ref1996respr.html> [cit. 2009-04-12]. 
	 VONSOVIČ, Larisa.  Politologija: kurs intensivnoj podgotovki. Minsk: Terra-Systems, 2006. 320 s. ISBN 978-985-470-608-5, s. 95.          
	 Určité dozvuky ruské nespokojenosti jsou spojeny mj. s explicitním tlakem EU na Bělorusko v otázce neuznání Jižní Osetie a Abcházie: viz pozice ruského ministerstva zahraničí: VZGLJAD [online]. Istočnik v MID: ES grubo davit na Bělorussiju. 27.02.2009. Dostupné z WWW: <http://vz.ru/news/2009/2/27/260475.html> [cit. 2009-04-12] v reakci na prohlášení českého ministra zahraničí K. Schwarzenberga: ČTK. Moskva: Schwarzenbergův přístup k Bělorusku je politicky šokující. 27.02.2009. Dostupný z WWW: <http://zahranicni.ihned.cz/c1-34947320-moskva-schwarzenberguv-pristup-k-belorusku-je-politicky-sokujici> [cit. 2009-04-12].
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