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Mnozí z nás asi mají jisté pov#domí o d#ní v B#lorusku, 
sly$eli jsme o demonstracích, které propukly po — 
s nejv#t$í  pravd#podobností zfal$ovaném — 
znovuzvolení Alexandera Luka$enka prezidentem. 
Mo%ná jsme se z n#jaké reportá%e dozv#d#li, z &eho 
pramení takové nap#tí v tamní spole&nosti. N#kde jsme 
se jist# setkali s frází, %e B#lorusko je poslední 
evropskou diktaturou &i autoritá'sk(m re%imem, 
ale mo%ná nám tato zem# p'i$la p'íli$ daleko nebo 
moc na v(chod# nebo zkrátka p'íli$ cizí.

"eská republika je zemí sice demokratickou, ale není 
radno zapomínat, %e tak to v%dy neb(valo, budi% 
17. listopad toho upomínkou. Práv# proto bychom dnes 
m#li vzpomenout na zemi, která mo%ná za%ije sv)j 
17. listopad letos, na zemi kde sledujeme obrození 
aktivní ob&anské spole&nosti a její boj za svobodu, 
kterou my bereme jako tolik samoz'ejmou. Pokud vám 
v$e p'ijde stále málo osobní, pro Alinu Pirshtuk, 
studentku $estého ro&níku 2.  léka'ské fakulty Univerzity 
Karlovy to nem)%e b(t osobn#j$í. Alina zapo&ala své 
studium medicíny je$t# v B#lorusku, své vlasti, kterou 
toto léto op#t nav$tívila.  K té p'íle%itosti s námi sdílela 
cyklus &lánk) a post'eh) dokumentující d#ní v 
B#lorusku.
 
Tak tedy, hezké !tení! Barbora D!erengová,

hlavní editor



zem!, s nedodr"ováním lidsk#ch práv a také s 
prezidentov#m podce$ováním koronavirové krize. 
V B!lorusku, navzdory celosv!tové pandemii 
nového typu koronaviru, fakticky nebyla zavedena 
"ádná opat%ení, prezident ve%ejn! odmítal exis-
tenci tohoto viru a vysmíval se jeho ob!tem.
Zavé& v B!lorusku karanténu a zv#'ená hygienic-
ká opat%ení samoz%ejm! nep%ipadalo v úvahu hned 
z n!kolika d(vod(. První byl )i&! ekonomick#, 
B!lorusku se dlouhodob! ho*odá%sky neda%í a 
karanténa by byla dal'í ranou. Nicmén! chyb!lo i 
jakékoli pou)ení o nebezpe)í nemoci, neexi&ova-
ly ani pravdivé &ati&iky naka"en#ch. B!loruské 
Mini&er&vo zdravotni+ví odmítalo v(bec uznat, 
"e se jedná o epidemii, aby bránili 'í%eni paniky, 
ale také proto, "e by tak p%iznalo, "e n!co nemá pod 
kontrolou. Taková „de&abilizace *ole)no&i“ jde 
proti ideologii vlády prezidenta Luka'enka, která 
slibuje p%edev'ím &abilitu a ji&otu. Tato &abilita 
se v'ak ukazuje b#t dvacet 'e& let trvající &agnací 
– ekonomickou, politickou, sociální i kulturní.
Nejsiln!j'í soupe%kou b!loruského diktátora se 
tak &ala Svjatlana Cichanouskaja, která se 
rozhodla kandidovat mí&o svého zat)eného man-
"ela. Odpov!dí Luka'enka bylo ve%ejné prohlá'e-
ní, "e "ena se nikdy ne&ane prezidentkou B!lorus-
ka, proto"e b!loruská ú&ava není pro slabé "eny. 
Cichanouskaja podle prezidentov#ch slov tedy 
nep%ed&avovala "ádnou konkurenci p%edev'ím 
proto, "e na rozdíl od n!j nem("e vy&upovat v roli 
„ho*odá%e národa“, kterou si Luka'enko tak oblí-
bil.
P(vodní volební t#my Babaryky a Capkaly jí v'ak 
vyjád%ily podporu. Spole)nou volební kampa$ pak 
*ole)n! zahájily a vedly t%i "eny – Svjatlana 

Cichanouskaja, man"elka vylou)eného kandidáta 
Capkaly, Vieranika Capkala a také poradkyn! 
Viktara Babaryky, Maria Kalesnikava. Hned na 
za)átku kampan! prohlásily, "e Cichanouskaja 
nechce b#t ve skute)no&i prezidentkou a "e jedi-
n#m cílem je zbavit sou)asného prezidenta 
Alexandera Luka'enka moci a poté vyhlásit nové, 
skute)né a svobodné volby.
B!lorusk# národ tak poprvé za dlouhou dobu 
získal nad!ji, "e se v'echno m("e zm!nit. Práv! to 
byl nejd(le"it!j'í my'lenkov# posun, kter#m *o-
le)no& b!hem léta pro'la. Byl to také podn!t pro 
ve%ejno& za)ít se politicky anga"ovat. Tisíce B!lo-
rus( se za)aly hlásit na pozice nezávisl#ch pozoro-
vatel( voleb ("ádní mezinárodní pozorovatelé pro 
tento rok pozváni nebyli) a dokonce se jim i poda%i-
lo získat akreditaci od centrální volební komise 
(bylo by nezákonné ob)an(m toto právo up%ít), co" 
se je't! nikdy v minulo&i ne&alo.
Volby v B!lorusku probíhají tém!% cel# t#den, hlav-
ním volebním dnem je ned!le (co" vytvá%í p%ede-
v'ím v!t'í pro&or pro fal'ování v#sledk(). Letos se 
volby konaly od úter# do ned!le, v t#dnu od t%etího 
do devátého srpna. Kdy" se v'ak ob)ané s akredi-
tací nezávisl#ch pozorovatel( do&avili v úter# na 
volební mí&o, bylo jim oznámeno, "e nemohou b#t 
p%itomni ve volební mí&no&i, konkrétn! kv(li 
karanténním opat%ením, a mají ji opu&it. Pozoro-
vatel(m tak nezbylo nic jiného, ne" zven)í po)ítat, 
kolik ve'lo do mí&no&i osob, z )eho" se v'ak nedá 
usuzovat legitimno& probíhajících voleb. Ti, kte%í 
odmítli volební mí&no&i opu&it byli zadr"eni 
policií a pozd!ji odsouzeni. Nikdo z pozorovatel( 
nebyl p%ítomen s)ítání hlas(, p%edsedové voleb-
ních komisí tedy mohli nahlásit v#sledky, které 

situaci v zemi byla generální &ávka skoro v'ech 
klí)ov#ch b!lorusk#ch podnik( v)etn! Belaruska-
lii, nejv!t'ího sv!tového exportéra pota'e, rafine-
rie Na,an, traktorového závodu MTZ nebo továrny 
na v#robu nákladních vozidel BelAz, jednoho z 
nejv!t'ích podnik( v zemi. Ke &ávce takto 
v#znamn#ch podnik( se p%ipojili i zam!&nanci 
&átní televize, kte%í jsou obvykle vnímáni jako 
sou)á& vládního e&ablishmentu. Mnozí z nich 
dokonce podali v#pov!- jako prote& proti tvrdé 
&átní cenzu%e a propagand! re"imu &ojící na l"i a 
manipulacích, které museli denn! sná'et. Byli ale 
velmi rychle nahrazeni zam!&nanci rusk#ch 
propagandi&ick#ch médií, které si pozval prezi-
dent Luka'enko jako podporu „v boji proti evrop-
ské invazi a manipulování rozum( B!lorus( ve 
snaze zbavit B!lorusko nezávislo&i“.
V ned!li 'e&ná+ého srpna se v B!loruské republi-
ce odehrály nejv!t'í prote&y v d!jinách zem! – jen 
v Minsku se demon&race zú)a&nilo okolo 400 
tisíc lidí. Lidé si za)ali uv!domovat, "e nejsou sami 
a jakou mají sílu, kdy" dr"í po*olu a jak je d(le"ité 
bránit svá práva i práva v'ech o&atních ob)an( a 
podporovat se navzájem a jak d(le"ité je bojovat o 
svoji svobodu. V B!lorusku se zrodila demokratic-
ká *ole)no&. Lidé se *ojili v národ, kter# si po 
dvaceti 'e&i letech uv!domil, "e práv! jemu pat%í 
skute)ná moc.
I prezident Luka'enko si uv!domil sílu *ojeného 
národa p%ipraveného &át si za sv#mi právy a 
nebezpe)í, jaké pro n!j na&al# &av p%ed&avuje, 
proto se obrátil s "ádo&í o pomoc na ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Rusk# prezident 
Luka'enkov! "ádo&i vyhov!l a nechal zformovat 
*eciální policejní zálohy, které mohou v p%ípad! 
bezpro&%edního ohro"ení Luka'enkovy vlády v 
sousední zemi zasáhnout. Také slíbil, "e poskytne 
B!lorusku &átní p(j)ku ve v#'i 1,5 miliardy dolar(, 
)ím" projevil Luka'enkovi absolutní podporu. Na 
oplátku v'ak Putin "ádá od b!loruské vlády v&%íc-
n!j'í po&oj k prohloubení integrace obou zemí v 
rámci svazového sou&átí, o kterou Rusko dlouho-
dob! usiluje.
Tyto dohody mezi prezidenty sousedních zemí 
vyznívají pon!kud ironicky vedle základního pilí%e 
Luka'enkovy ideologie a propagandy, která %íká, 
"e jen sou)asn# b!lorusk# prezident je garantem 
absolutní suverenity B!loruska a "e jen díky n!mu 
lze hovo%it o nezávislo&i b!loruského &átu. 
P%itom bez slávy a fanfár podepisuje s Vladimirem 

do&al. Cely byly p%epln!né, lidé le"eli vedle sebe 
na betonové podlaze v kalu"ích krve,“ napsal rusk# 
noviná%, kter# byl také zat)en navzdory noviná%ské 
akreditaci. 
Po t%ech dnech informa)ního ticha se vrátil inter-
net a 'okující fotografie ho*italizovan#ch a 
propu't!n#ch se hned za)aly 'í%it. To ohromilo 
*ole)no& a vyvolalo vlnu nesouhlasu i mezi 
p(vodn! apolitick#mi lidmi. Reakcí *ole)no&i 
nakonec v'ak nebyla eskalace prote&( a zv#'ená 
agresivita v()i bezpe)no&ním slo"kám. Namí&o 
toho "eny od!né do bíl#ch 'at( vytvo%ily v centru 
Minsku lidsk# %et!z jako ukázku solidarity s 
ob!.mi násilí. Tento akt nesouhlasu in*iroval lidi 
po celé zemi a druh# den se k "enám z Minsku 
p%ipojily "eny v bílém nap%í) celou zemí, které s 
kv!tinami v rukou pochodovaly centry m!& a vyja-
d%ovaly tak nesouhlas s násilím a poru'ováním 
lidsk#ch práv. Tato ge&a obrátila cel# dosavadní 
pr(b!h událo&í a zmírnila prote&y.
Dal'í z velk#ch událo&í reagujících na politickou 

Putinem tajemné smlouvy o integraci dvou 
zemí a "ádá si od Ruska p(j)ky na podporu 
neefektivní b!loruské ekonomiky. Podle údaj( 
z roku 2019 dlu"í B!lorusko Rusku zhruba 7,5 
mld. dolar(, co" p%ed&avuje p%ibli"n! dvojná-
sobek dluhu oproti roku 2012.
Bez ohledu na masové prote&y a nevoli ob)an( 
své zem! slo"il Alexander Luka'enko ji" po'es-
té prezidentskou p%ísahu, ve které slíbil, "e 
„bude v!rn! slou"it obyvatel(m B!loruské 
republiky, re*ektovat a chránit práva a svobo-
dy )lov!ka a ob)an(, dodr"ovat a chránit 
posvátnou ú&avu B!loruské republiky a sv!do-
mit! plnit vysoké povinno&i, které mu byly 
sv!%eny“. Datum ani mí&o slavno&ní inaugu-
race nebyly p%edem oznámeny a neuskute)nil 
se ani p%ím# televizní p%enos, kter# je vy"ado-
ván zákonem. O tom, "e Luka'enko „na&oupil 
do funkce prezidenta“ se lidé dozv!d!li a" po 
skon)ení ceremoniálu. Reakcí ob)an( na celou 
událo& samoz%ejm! byly dal'í, je't! masivn!j-
'í prote&y, které &ále pokra)ují.

B!loruská vláda si nej*í'e myslela, "e po odjezdu 
Cichanouskaji prote&y u&anou, nebo. lidé budou 
zklamaní, "e je jejich lídryn! opu&ila. Ve skute)-
no&i byl *í'e opak pravdou – situace kolem 
Cichanouskaji vyvolala je't! v!t'í vlnu nesouhlasu 
a dal'í roz)ilení. Více a více lidí se bou%ilo proti 
re"imu a p%idávalo se k prote&ujícím. Jen b!hem 
prvních t%í dn( prote&( bylo dle oficiálních údaj( 
zadr"eno zhruba sedm tisíc lidí.
I p%es v'echnu brutalitu zásah( policejních slo"ek, 
p%es v'echny do&upné reportá"e z prote&( popi-
sující Minsk tém!% jako vále)né m!&o, p%es zprá-
vách o &ovkách zran!n#ch a jednom zabitém, nic 
tak ne'okovalo *ole)no& jako sv!de+ví lidí 
propou't!n#ch z p%epln!n#ch v!znic. Podle t!chto 
sv!de+ví se v!znice prom!nily v mu)írny, kde 
prote&ující museli le"et na zemi v hlín!, zatímco 
je polici&é kopali a mlátili obu'ky. N!kte%í mu"i 
byli znásiln!ni, "enám se znásiln!ním trvale 
vyhro"ovalo. Zadr"ení nedo&ávali jídlo ani pití, v 
celách p(vodn! pro 'e& a" osm lidí se tísnilo i 
)ty%icet a" padesát v!z$( v)etn! "en, d(chodc( a 
nezletil#ch. 
Mu)ili je, aby zji&ili, kdo %ídí prote&y, ale do&áva-
li jen odpov!-, "e nikdo, "e to národ sám se organi-
zuje. Co" byla pravda, a tím více to v!znitele roz)i-
lovalo. Fyzické násilí bylo dopln!né násilím i psy-
chick#m – zat)ení byli nuceni t%eba zpívat &átní 
hymnu, kdo odmítl, toho samoz%ejm! zbili. Pomoc 
zdravotník( byla poskytována s prodlevou, léka%i 
se mnohdy museli doslova probojovat k v!z$(m. 
Mnozí v!zni pot%ebovali akutní ho*italizaci, a. u" 
z d(vodu polytraumat nebo kv(li hrozícímu hypo-
glykemickému kómatu u diabetik(.
„Bezpe)no&ní slo"ky zbily ka"dého, kdo se tam 

nikdo nemohl ov!%it. Na mnoha volebních mí&ech 
nebyly ani zve%ejn!ny seznamy po)tu voli)( v 
jednotlivé dny. Na n!kter#ch mí&ech tyto sezna-
my nakonec zve%ejn!ny byly, ale po)ty hlas( )a&o 
velmi dalece p%esahovaly po)et lidí, kte%í ve'li 
podle pozorovatel( do budovy.
Velkou roli p%i odhadování skute)n#ch v#sledk( 
voleb sehrála i iniciativa Golos (Hlas), která 
pro&%edni+vím chatbot( Viber a Telegram umo"-
$ovala posílat fotografii svého volebního lí&ku do 
databáze pro alternativní s)ítání hlas(. V den 
voleb (9. 8. 2020) m!l tento projekt tém!% 1,2 mil.  
u"ivatel(. V#sledky alternativního s)ítání hlas( 
ukázaly, "e na v!t'in! volebních mí&, kde byly 
zve%ejn!ny protokoly s po)ty voli)(, po)et vyfoce-
n#ch hlas( pro Cichanouskaju byl mnohem vy''í, 
ne" oficiální )ísla tvrdila.
Ve *ole)no&i ro&lo roz)ilení nad pr(b!hem 
voleb a jejich netran*arentno&í. Na konci voleb-
ního t#dne se lidé za)ali scházet na sv#ch voleb-
ních mí&ech a do"adovali se )e&ného s)ítání 
hlas( a zve%ejn!ní protokol(, co" se nakonec ve 
v!t'in! ne*lnilo. V'e vyú&ilo v hromadné protes-
ty v centru mnoh#ch m!& nap%í) cel#m B!lorus-
kem je't! t#" ve)er. B!loruská vláda v'ak takovou 
reakci o)ekávala a neváhala brutáln! zasáhnout a 
tyto prote&y potla)it. Bezpe)no&ní slo"ky pou"í-
valy proti demon&rant(m vodní d!la, zábleskové 
granáty, gumové projektily a slzn# plyn. Taková 
brutalita byla 'okující, ale ani ta neza&avila B!lo-
rusy ve vyjad%ování svého nesouhlasu s pr(b!hem 
voleb. Druh# den, kdy centrální volební komise 
oznámila, "e sou)asn# prezident Luka'enko získal 
tém!% 80 % hlas( a zaji&il si ji" 'e&# mandát, 
&aly se prote&y je't! masov!j'ími.
„Byl to svátek,“ %ekl Luka'enko po volbách. 
Demon&ranty nazval „ovcemi“, které jsou %ízeny z 
/eské republiky a z Polska. 
Svjatlana Cichanouskaja ozna)ila volby za zfal'o-
vané a dal'í sen se chy&ala podat oficiální &í"-
no& centrální volební komisi. V budov! centrální 
volební komise &rávila ten den t%i hodiny. Není 
z%ejmé, co se za jejími zdmi d!lo a s k#m p%esn! 
Cichanouskaja mluvila. Její volební 'táb pozd!ji 
oznámil, "e „u)inila rozhodnutí“ a odjela. Ani její 
'táb pr# nev!d!l, kam p%esn! a kde se nyní nachá-
zí. Posléze ale nahrála videovzkaz z Litvy, ve 
kterém divák(m p%eje, aby „nikdy nemuseli )elit 
takovému dilematu, jakému musela )elit ona.“ 
Také dodala, "e d!ti jsou to nejcenn!j'í, co má. 
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Za)alo to tichem. T%ídenním tichem bez internetu, 
signálu a bez mo"no&i se dozv!d!t, co se v celé 
zemi d!je. Z(&ala jen &átem cenzurovaná televi-
ze. O tom, "e se vláda chy&á omezit p%ipojení k 
internetu, aby zamezila 'í%ení pravdiv#ch informa-
cí a pota"mo i koordinaci prote&(, se mluvilo je't! 
p%ed volbami. Nikdo ale ne)ekal, kolik se toho 
m("e &át za t%i dny informa)ního vakua.

Prote&y v B!lorusku vypukly je't! p%ed srpnov#mi 
volbami – v'em bylo toti" jasné, "e budou zfal'ova-
né, &ejn! jako ty p%edchozí. První z nich probíhaly 
u" v )ervnu – proti rozhodnutí ú&%ední volební 
komise vy%adit z prezidentského boje dva nejsil-
n!j'í oponenty dosavadního prezidenta Alexande-
ra Luka'enka.
Jedním z eliminovan#ch prezidentsk#ch kandidá-
t( byl Viktor Babaryka, b#val# 'éf pen!"ního 
ú&avu Belgazprombanky (b!loruská odno" ruské 
Gazprombanky). Nej*í'e na popud prezidenta byl 
Babaryka na konci )ervna zat)en a pozd!ji obvi-
n!n z korupce. P%itom do té doby vedl velmi ú*!'-
nou p%edvolební kampa$, a to navzdory tomu, "e 
mu na ni ú&%ední volební komise vy)lenila mén! 
ne" t%i m!síce. Babaryka pat%il dlouhodob! mezi 

oblíbence vy''ích sociálních t%íd pro svou filant-
ropickou )inno&. Ve v!zení skon)il i dal'í z prezi-
dentsk#ch kandidát( – Sjarhej Cichanouski, 
bloger, kter# si p%iklonil ob)any na svou &ranu 
p%edev'ím sv#m sy&ematick#m bojem proti 
korupci a zneu"ívání moci. T%etí potenciáln! siln# 
kandidát, b#valy b!lorusk# velvyslanec ve Spoje-
n#ch &átech, zakladatel b!loruského IT Parku 
moderních technologií Valery Capkala po v#hru"-
kách rad!ji ode'el do exilu do Ruska.
Babaryka i Cichanouski jsou &ále v!zn!ni. Hnutí 
Amne&y International, zab#vající se lidsk#mi 
právy, pova"uje oba za „v!zn! sv!domí“.
Pro Luka'enka není tento zp(sob zbavení se sou-
pe%( ve volbách "ádnou novinkou, u" n!kolikrát se 
k n!mu v minulo&i uch#lil. Letos v'ak )elil nejsil-
n!j'í konkurenci za poslední roky. Mezi lidmi 
ro&la ne*okojeno& – s ho*odá%skou situací 
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zem!, s nedodr"ováním lidsk#ch práv a také s 
prezidentov#m podce$ováním koronavirové krize. 
V B!lorusku, navzdory celosv!tové pandemii 
nového typu koronaviru, fakticky nebyla zavedena 
"ádná opat%ení, prezident ve%ejn! odmítal exis-
tenci tohoto viru a vysmíval se jeho ob!tem.
Zavé& v B!lorusku karanténu a zv#'ená hygienic-
ká opat%ení samoz%ejm! nep%ipadalo v úvahu hned 
z n!kolika d(vod(. První byl )i&! ekonomick#, 
B!lorusku se dlouhodob! ho*odá%sky neda%í a 
karanténa by byla dal'í ranou. Nicmén! chyb!lo i 
jakékoli pou)ení o nebezpe)í nemoci, neexi&ova-
ly ani pravdivé &ati&iky naka"en#ch. B!loruské 
Mini&er&vo zdravotni+ví odmítalo v(bec uznat, 
"e se jedná o epidemii, aby bránili 'í%eni paniky, 
ale také proto, "e by tak p%iznalo, "e n!co nemá pod 
kontrolou. Taková „de&abilizace *ole)no&i“ jde 
proti ideologii vlády prezidenta Luka'enka, která 
slibuje p%edev'ím &abilitu a ji&otu. Tato &abilita 
se v'ak ukazuje b#t dvacet 'e& let trvající &agnací 
– ekonomickou, politickou, sociální i kulturní.
Nejsiln!j'í soupe%kou b!loruského diktátora se 
tak &ala Svjatlana Cichanouskaja, která se 
rozhodla kandidovat mí&o svého zat)eného man-
"ela. Odpov!dí Luka'enka bylo ve%ejné prohlá'e-
ní, "e "ena se nikdy ne&ane prezidentkou B!lorus-
ka, proto"e b!loruská ú&ava není pro slabé "eny. 
Cichanouskaja podle prezidentov#ch slov tedy 
nep%ed&avovala "ádnou konkurenci p%edev'ím 
proto, "e na rozdíl od n!j nem("e vy&upovat v roli 
„ho*odá%e národa“, kterou si Luka'enko tak oblí-
bil.
P(vodní volební t#my Babaryky a Capkaly jí v'ak 
vyjád%ily podporu. Spole)nou volební kampa$ pak 
*ole)n! zahájily a vedly t%i "eny – Svjatlana 

Cichanouskaja, man"elka vylou)eného kandidáta 
Capkaly, Vieranika Capkala a také poradkyn! 
Viktara Babaryky, Maria Kalesnikava. Hned na 
za)átku kampan! prohlásily, "e Cichanouskaja 
nechce b#t ve skute)no&i prezidentkou a "e jedi-
n#m cílem je zbavit sou)asného prezidenta 
Alexandera Luka'enka moci a poté vyhlásit nové, 
skute)né a svobodné volby.
B!lorusk# národ tak poprvé za dlouhou dobu 
získal nad!ji, "e se v'echno m("e zm!nit. Práv! to 
byl nejd(le"it!j'í my'lenkov# posun, kter#m *o-
le)no& b!hem léta pro'la. Byl to také podn!t pro 
ve%ejno& za)ít se politicky anga"ovat. Tisíce B!lo-
rus( se za)aly hlásit na pozice nezávisl#ch pozoro-
vatel( voleb ("ádní mezinárodní pozorovatelé pro 
tento rok pozváni nebyli) a dokonce se jim i poda%i-
lo získat akreditaci od centrální volební komise 
(bylo by nezákonné ob)an(m toto právo up%ít), co" 
se je't! nikdy v minulo&i ne&alo.
Volby v B!lorusku probíhají tém!% cel# t#den, hlav-
ním volebním dnem je ned!le (co" vytvá%í p%ede-
v'ím v!t'í pro&or pro fal'ování v#sledk(). Letos se 
volby konaly od úter# do ned!le, v t#dnu od t%etího 
do devátého srpna. Kdy" se v'ak ob)ané s akredi-
tací nezávisl#ch pozorovatel( do&avili v úter# na 
volební mí&o, bylo jim oznámeno, "e nemohou b#t 
p%itomni ve volební mí&no&i, konkrétn! kv(li 
karanténním opat%ením, a mají ji opu&it. Pozoro-
vatel(m tak nezbylo nic jiného, ne" zven)í po)ítat, 
kolik ve'lo do mí&no&i osob, z )eho" se v'ak nedá 
usuzovat legitimno& probíhajících voleb. Ti, kte%í 
odmítli volební mí&no&i opu&it byli zadr"eni 
policií a pozd!ji odsouzeni. Nikdo z pozorovatel( 
nebyl p%ítomen s)ítání hlas(, p%edsedové voleb-
ních komisí tedy mohli nahlásit v#sledky, které 

situaci v zemi byla generální &ávka skoro v'ech 
klí)ov#ch b!lorusk#ch podnik( v)etn! Belaruska-
lii, nejv!t'ího sv!tového exportéra pota'e, rafine-
rie Na,an, traktorového závodu MTZ nebo továrny 
na v#robu nákladních vozidel BelAz, jednoho z 
nejv!t'ích podnik( v zemi. Ke &ávce takto 
v#znamn#ch podnik( se p%ipojili i zam!&nanci 
&átní televize, kte%í jsou obvykle vnímáni jako 
sou)á& vládního e&ablishmentu. Mnozí z nich 
dokonce podali v#pov!- jako prote& proti tvrdé 
&átní cenzu%e a propagand! re"imu &ojící na l"i a 
manipulacích, které museli denn! sná'et. Byli ale 
velmi rychle nahrazeni zam!&nanci rusk#ch 
propagandi&ick#ch médií, které si pozval prezi-
dent Luka'enko jako podporu „v boji proti evrop-
ské invazi a manipulování rozum( B!lorus( ve 
snaze zbavit B!lorusko nezávislo&i“.
V ned!li 'e&ná+ého srpna se v B!loruské republi-
ce odehrály nejv!t'í prote&y v d!jinách zem! – jen 
v Minsku se demon&race zú)a&nilo okolo 400 
tisíc lidí. Lidé si za)ali uv!domovat, "e nejsou sami 
a jakou mají sílu, kdy" dr"í po*olu a jak je d(le"ité 
bránit svá práva i práva v'ech o&atních ob)an( a 
podporovat se navzájem a jak d(le"ité je bojovat o 
svoji svobodu. V B!lorusku se zrodila demokratic-
ká *ole)no&. Lidé se *ojili v národ, kter# si po 
dvaceti 'e&i letech uv!domil, "e práv! jemu pat%í 
skute)ná moc.
I prezident Luka'enko si uv!domil sílu *ojeného 
národa p%ipraveného &át si za sv#mi právy a 
nebezpe)í, jaké pro n!j na&al# &av p%ed&avuje, 
proto se obrátil s "ádo&í o pomoc na ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Rusk# prezident 
Luka'enkov! "ádo&i vyhov!l a nechal zformovat 
*eciální policejní zálohy, které mohou v p%ípad! 
bezpro&%edního ohro"ení Luka'enkovy vlády v 
sousední zemi zasáhnout. Také slíbil, "e poskytne 
B!lorusku &átní p(j)ku ve v#'i 1,5 miliardy dolar(, 
)ím" projevil Luka'enkovi absolutní podporu. Na 
oplátku v'ak Putin "ádá od b!loruské vlády v&%íc-
n!j'í po&oj k prohloubení integrace obou zemí v 
rámci svazového sou&átí, o kterou Rusko dlouho-
dob! usiluje.
Tyto dohody mezi prezidenty sousedních zemí 
vyznívají pon!kud ironicky vedle základního pilí%e 
Luka'enkovy ideologie a propagandy, která %íká, 
"e jen sou)asn# b!lorusk# prezident je garantem 
absolutní suverenity B!loruska a "e jen díky n!mu 
lze hovo%it o nezávislo&i b!loruského &átu. 
P%itom bez slávy a fanfár podepisuje s Vladimirem 

do&al. Cely byly p%epln!né, lidé le"eli vedle sebe 
na betonové podlaze v kalu"ích krve,“ napsal rusk# 
noviná%, kter# byl také zat)en navzdory noviná%ské 
akreditaci. 
Po t%ech dnech informa)ního ticha se vrátil inter-
net a 'okující fotografie ho*italizovan#ch a 
propu't!n#ch se hned za)aly 'í%it. To ohromilo 
*ole)no& a vyvolalo vlnu nesouhlasu i mezi 
p(vodn! apolitick#mi lidmi. Reakcí *ole)no&i 
nakonec v'ak nebyla eskalace prote&( a zv#'ená 
agresivita v()i bezpe)no&ním slo"kám. Namí&o 
toho "eny od!né do bíl#ch 'at( vytvo%ily v centru 
Minsku lidsk# %et!z jako ukázku solidarity s 
ob!.mi násilí. Tento akt nesouhlasu in*iroval lidi 
po celé zemi a druh# den se k "enám z Minsku 
p%ipojily "eny v bílém nap%í) celou zemí, které s 
kv!tinami v rukou pochodovaly centry m!& a vyja-
d%ovaly tak nesouhlas s násilím a poru'ováním 
lidsk#ch práv. Tato ge&a obrátila cel# dosavadní 
pr(b!h událo&í a zmírnila prote&y.
Dal'í z velk#ch událo&í reagujících na politickou 

Putinem tajemné smlouvy o integraci dvou 
zemí a "ádá si od Ruska p(j)ky na podporu 
neefektivní b!loruské ekonomiky. Podle údaj( 
z roku 2019 dlu"í B!lorusko Rusku zhruba 7,5 
mld. dolar(, co" p%ed&avuje p%ibli"n! dvojná-
sobek dluhu oproti roku 2012.
Bez ohledu na masové prote&y a nevoli ob)an( 
své zem! slo"il Alexander Luka'enko ji" po'es-
té prezidentskou p%ísahu, ve které slíbil, "e 
„bude v!rn! slou"it obyvatel(m B!loruské 
republiky, re*ektovat a chránit práva a svobo-
dy )lov!ka a ob)an(, dodr"ovat a chránit 
posvátnou ú&avu B!loruské republiky a sv!do-
mit! plnit vysoké povinno&i, které mu byly 
sv!%eny“. Datum ani mí&o slavno&ní inaugu-
race nebyly p%edem oznámeny a neuskute)nil 
se ani p%ím# televizní p%enos, kter# je vy"ado-
ván zákonem. O tom, "e Luka'enko „na&oupil 
do funkce prezidenta“ se lidé dozv!d!li a" po 
skon)ení ceremoniálu. Reakcí ob)an( na celou 
událo& samoz%ejm! byly dal'í, je't! masivn!j-
'í prote&y, které &ále pokra)ují.

B!loruská vláda si nej*í'e myslela, "e po odjezdu 
Cichanouskaji prote&y u&anou, nebo. lidé budou 
zklamaní, "e je jejich lídryn! opu&ila. Ve skute)-
no&i byl *í'e opak pravdou – situace kolem 
Cichanouskaji vyvolala je't! v!t'í vlnu nesouhlasu 
a dal'í roz)ilení. Více a více lidí se bou%ilo proti 
re"imu a p%idávalo se k prote&ujícím. Jen b!hem 
prvních t%í dn( prote&( bylo dle oficiálních údaj( 
zadr"eno zhruba sedm tisíc lidí.
I p%es v'echnu brutalitu zásah( policejních slo"ek, 
p%es v'echny do&upné reportá"e z prote&( popi-
sující Minsk tém!% jako vále)né m!&o, p%es zprá-
vách o &ovkách zran!n#ch a jednom zabitém, nic 
tak ne'okovalo *ole)no& jako sv!de+ví lidí 
propou't!n#ch z p%epln!n#ch v!znic. Podle t!chto 
sv!de+ví se v!znice prom!nily v mu)írny, kde 
prote&ující museli le"et na zemi v hlín!, zatímco 
je polici&é kopali a mlátili obu'ky. N!kte%í mu"i 
byli znásiln!ni, "enám se znásiln!ním trvale 
vyhro"ovalo. Zadr"ení nedo&ávali jídlo ani pití, v 
celách p(vodn! pro 'e& a" osm lidí se tísnilo i 
)ty%icet a" padesát v!z$( v)etn! "en, d(chodc( a 
nezletil#ch. 
Mu)ili je, aby zji&ili, kdo %ídí prote&y, ale do&áva-
li jen odpov!-, "e nikdo, "e to národ sám se organi-
zuje. Co" byla pravda, a tím více to v!znitele roz)i-
lovalo. Fyzické násilí bylo dopln!né násilím i psy-
chick#m – zat)ení byli nuceni t%eba zpívat &átní 
hymnu, kdo odmítl, toho samoz%ejm! zbili. Pomoc 
zdravotník( byla poskytována s prodlevou, léka%i 
se mnohdy museli doslova probojovat k v!z$(m. 
Mnozí v!zni pot%ebovali akutní ho*italizaci, a. u" 
z d(vodu polytraumat nebo kv(li hrozícímu hypo-
glykemickému kómatu u diabetik(.
„Bezpe)no&ní slo"ky zbily ka"dého, kdo se tam 

nikdo nemohl ov!%it. Na mnoha volebních mí&ech 
nebyly ani zve%ejn!ny seznamy po)tu voli)( v 
jednotlivé dny. Na n!kter#ch mí&ech tyto sezna-
my nakonec zve%ejn!ny byly, ale po)ty hlas( )a&o 
velmi dalece p%esahovaly po)et lidí, kte%í ve'li 
podle pozorovatel( do budovy.
Velkou roli p%i odhadování skute)n#ch v#sledk( 
voleb sehrála i iniciativa Golos (Hlas), která 
pro&%edni+vím chatbot( Viber a Telegram umo"-
$ovala posílat fotografii svého volebního lí&ku do 
databáze pro alternativní s)ítání hlas(. V den 
voleb (9. 8. 2020) m!l tento projekt tém!% 1,2 mil.  
u"ivatel(. V#sledky alternativního s)ítání hlas( 
ukázaly, "e na v!t'in! volebních mí&, kde byly 
zve%ejn!ny protokoly s po)ty voli)(, po)et vyfoce-
n#ch hlas( pro Cichanouskaju byl mnohem vy''í, 
ne" oficiální )ísla tvrdila.
Ve *ole)no&i ro&lo roz)ilení nad pr(b!hem 
voleb a jejich netran*arentno&í. Na konci voleb-
ního t#dne se lidé za)ali scházet na sv#ch voleb-
ních mí&ech a do"adovali se )e&ného s)ítání 
hlas( a zve%ejn!ní protokol(, co" se nakonec ve 
v!t'in! ne*lnilo. V'e vyú&ilo v hromadné protes-
ty v centru mnoh#ch m!& nap%í) cel#m B!lorus-
kem je't! t#" ve)er. B!loruská vláda v'ak takovou 
reakci o)ekávala a neváhala brutáln! zasáhnout a 
tyto prote&y potla)it. Bezpe)no&ní slo"ky pou"í-
valy proti demon&rant(m vodní d!la, zábleskové 
granáty, gumové projektily a slzn# plyn. Taková 
brutalita byla 'okující, ale ani ta neza&avila B!lo-
rusy ve vyjad%ování svého nesouhlasu s pr(b!hem 
voleb. Druh# den, kdy centrální volební komise 
oznámila, "e sou)asn# prezident Luka'enko získal 
tém!% 80 % hlas( a zaji&il si ji" 'e&# mandát, 
&aly se prote&y je't! masov!j'ími.
„Byl to svátek,“ %ekl Luka'enko po volbách. 
Demon&ranty nazval „ovcemi“, které jsou %ízeny z 
/eské republiky a z Polska. 
Svjatlana Cichanouskaja ozna)ila volby za zfal'o-
vané a dal'í sen se chy&ala podat oficiální &í"-
no& centrální volební komisi. V budov! centrální 
volební komise &rávila ten den t%i hodiny. Není 
z%ejmé, co se za jejími zdmi d!lo a s k#m p%esn! 
Cichanouskaja mluvila. Její volební 'táb pozd!ji 
oznámil, "e „u)inila rozhodnutí“ a odjela. Ani její 
'táb pr# nev!d!l, kam p%esn! a kde se nyní nachá-
zí. Posléze ale nahrála videovzkaz z Litvy, ve 
kterém divák(m p%eje, aby „nikdy nemuseli )elit 
takovému dilematu, jakému musela )elit ona.“ 
Také dodala, "e d!ti jsou to nejcenn!j'í, co má. 

Za)alo to tichem. T%ídenním tichem bez internetu, 
signálu a bez mo"no&i se dozv!d!t, co se v celé 
zemi d!je. Z(&ala jen &átem cenzurovaná televi-
ze. O tom, "e se vláda chy&á omezit p%ipojení k 
internetu, aby zamezila 'í%ení pravdiv#ch informa-
cí a pota"mo i koordinaci prote&(, se mluvilo je't! 
p%ed volbami. Nikdo ale ne)ekal, kolik se toho 
m("e &át za t%i dny informa)ního vakua.

Prote&y v B!lorusku vypukly je't! p%ed srpnov#mi 
volbami – v'em bylo toti" jasné, "e budou zfal'ova-
né, &ejn! jako ty p%edchozí. První z nich probíhaly 
u" v )ervnu – proti rozhodnutí ú&%ední volební 
komise vy%adit z prezidentského boje dva nejsil-
n!j'í oponenty dosavadního prezidenta Alexande-
ra Luka'enka.
Jedním z eliminovan#ch prezidentsk#ch kandidá-
t( byl Viktor Babaryka, b#val# 'éf pen!"ního 
ú&avu Belgazprombanky (b!loruská odno" ruské 
Gazprombanky). Nej*í'e na popud prezidenta byl 
Babaryka na konci )ervna zat)en a pozd!ji obvi-
n!n z korupce. P%itom do té doby vedl velmi ú*!'-
nou p%edvolební kampa$, a to navzdory tomu, "e 
mu na ni ú&%ední volební komise vy)lenila mén! 
ne" t%i m!síce. Babaryka pat%il dlouhodob! mezi 

oblíbence vy''ích sociálních t%íd pro svou filant-
ropickou )inno&. Ve v!zení skon)il i dal'í z prezi-
dentsk#ch kandidát( – Sjarhej Cichanouski, 
bloger, kter# si p%iklonil ob)any na svou &ranu 
p%edev'ím sv#m sy&ematick#m bojem proti 
korupci a zneu"ívání moci. T%etí potenciáln! siln# 
kandidát, b#valy b!lorusk# velvyslanec ve Spoje-
n#ch &átech, zakladatel b!loruského IT Parku 
moderních technologií Valery Capkala po v#hru"-
kách rad!ji ode'el do exilu do Ruska.
Babaryka i Cichanouski jsou &ále v!zn!ni. Hnutí 
Amne&y International, zab#vající se lidsk#mi 
právy, pova"uje oba za „v!zn! sv!domí“.
Pro Luka'enka není tento zp(sob zbavení se sou-
pe%( ve volbách "ádnou novinkou, u" n!kolikrát se 
k n!mu v minulo&i uch#lil. Letos v'ak )elil nejsil-
n!j'í konkurenci za poslední roky. Mezi lidmi 
ro&la ne*okojeno& – s ho*odá%skou situací 
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zem!, s nedodr"ováním lidsk#ch práv a také s 
prezidentov#m podce$ováním koronavirové krize. 
V B!lorusku, navzdory celosv!tové pandemii 
nového typu koronaviru, fakticky nebyla zavedena 
"ádná opat%ení, prezident ve%ejn! odmítal exis-
tenci tohoto viru a vysmíval se jeho ob!tem.
Zavé& v B!lorusku karanténu a zv#'ená hygienic-
ká opat%ení samoz%ejm! nep%ipadalo v úvahu hned 
z n!kolika d(vod(. První byl )i&! ekonomick#, 
B!lorusku se dlouhodob! ho*odá%sky neda%í a 
karanténa by byla dal'í ranou. Nicmén! chyb!lo i 
jakékoli pou)ení o nebezpe)í nemoci, neexi&ova-
ly ani pravdivé &ati&iky naka"en#ch. B!loruské 
Mini&er&vo zdravotni+ví odmítalo v(bec uznat, 
"e se jedná o epidemii, aby bránili 'í%eni paniky, 
ale také proto, "e by tak p%iznalo, "e n!co nemá pod 
kontrolou. Taková „de&abilizace *ole)no&i“ jde 
proti ideologii vlády prezidenta Luka'enka, která 
slibuje p%edev'ím &abilitu a ji&otu. Tato &abilita 
se v'ak ukazuje b#t dvacet 'e& let trvající &agnací 
– ekonomickou, politickou, sociální i kulturní.
Nejsiln!j'í soupe%kou b!loruského diktátora se 
tak &ala Svjatlana Cichanouskaja, která se 
rozhodla kandidovat mí&o svého zat)eného man-
"ela. Odpov!dí Luka'enka bylo ve%ejné prohlá'e-
ní, "e "ena se nikdy ne&ane prezidentkou B!lorus-
ka, proto"e b!loruská ú&ava není pro slabé "eny. 
Cichanouskaja podle prezidentov#ch slov tedy 
nep%ed&avovala "ádnou konkurenci p%edev'ím 
proto, "e na rozdíl od n!j nem("e vy&upovat v roli 
„ho*odá%e národa“, kterou si Luka'enko tak oblí-
bil.
P(vodní volební t#my Babaryky a Capkaly jí v'ak 
vyjád%ily podporu. Spole)nou volební kampa$ pak 
*ole)n! zahájily a vedly t%i "eny – Svjatlana 

Cichanouskaja, man"elka vylou)eného kandidáta 
Capkaly, Vieranika Capkala a také poradkyn! 
Viktara Babaryky, Maria Kalesnikava. Hned na 
za)átku kampan! prohlásily, "e Cichanouskaja 
nechce b#t ve skute)no&i prezidentkou a "e jedi-
n#m cílem je zbavit sou)asného prezidenta 
Alexandera Luka'enka moci a poté vyhlásit nové, 
skute)né a svobodné volby.
B!lorusk# národ tak poprvé za dlouhou dobu 
získal nad!ji, "e se v'echno m("e zm!nit. Práv! to 
byl nejd(le"it!j'í my'lenkov# posun, kter#m *o-
le)no& b!hem léta pro'la. Byl to také podn!t pro 
ve%ejno& za)ít se politicky anga"ovat. Tisíce B!lo-
rus( se za)aly hlásit na pozice nezávisl#ch pozoro-
vatel( voleb ("ádní mezinárodní pozorovatelé pro 
tento rok pozváni nebyli) a dokonce se jim i poda%i-
lo získat akreditaci od centrální volební komise 
(bylo by nezákonné ob)an(m toto právo up%ít), co" 
se je't! nikdy v minulo&i ne&alo.
Volby v B!lorusku probíhají tém!% cel# t#den, hlav-
ním volebním dnem je ned!le (co" vytvá%í p%ede-
v'ím v!t'í pro&or pro fal'ování v#sledk(). Letos se 
volby konaly od úter# do ned!le, v t#dnu od t%etího 
do devátého srpna. Kdy" se v'ak ob)ané s akredi-
tací nezávisl#ch pozorovatel( do&avili v úter# na 
volební mí&o, bylo jim oznámeno, "e nemohou b#t 
p%itomni ve volební mí&no&i, konkrétn! kv(li 
karanténním opat%ením, a mají ji opu&it. Pozoro-
vatel(m tak nezbylo nic jiného, ne" zven)í po)ítat, 
kolik ve'lo do mí&no&i osob, z )eho" se v'ak nedá 
usuzovat legitimno& probíhajících voleb. Ti, kte%í 
odmítli volební mí&no&i opu&it byli zadr"eni 
policií a pozd!ji odsouzeni. Nikdo z pozorovatel( 
nebyl p%ítomen s)ítání hlas(, p%edsedové voleb-
ních komisí tedy mohli nahlásit v#sledky, které 

situaci v zemi byla generální &ávka skoro v'ech 
klí)ov#ch b!lorusk#ch podnik( v)etn! Belaruska-
lii, nejv!t'ího sv!tového exportéra pota'e, rafine-
rie Na,an, traktorového závodu MTZ nebo továrny 
na v#robu nákladních vozidel BelAz, jednoho z 
nejv!t'ích podnik( v zemi. Ke &ávce takto 
v#znamn#ch podnik( se p%ipojili i zam!&nanci 
&átní televize, kte%í jsou obvykle vnímáni jako 
sou)á& vládního e&ablishmentu. Mnozí z nich 
dokonce podali v#pov!- jako prote& proti tvrdé 
&átní cenzu%e a propagand! re"imu &ojící na l"i a 
manipulacích, které museli denn! sná'et. Byli ale 
velmi rychle nahrazeni zam!&nanci rusk#ch 
propagandi&ick#ch médií, které si pozval prezi-
dent Luka'enko jako podporu „v boji proti evrop-
ské invazi a manipulování rozum( B!lorus( ve 
snaze zbavit B!lorusko nezávislo&i“.
V ned!li 'e&ná+ého srpna se v B!loruské republi-
ce odehrály nejv!t'í prote&y v d!jinách zem! – jen 
v Minsku se demon&race zú)a&nilo okolo 400 
tisíc lidí. Lidé si za)ali uv!domovat, "e nejsou sami 
a jakou mají sílu, kdy" dr"í po*olu a jak je d(le"ité 
bránit svá práva i práva v'ech o&atních ob)an( a 
podporovat se navzájem a jak d(le"ité je bojovat o 
svoji svobodu. V B!lorusku se zrodila demokratic-
ká *ole)no&. Lidé se *ojili v národ, kter# si po 
dvaceti 'e&i letech uv!domil, "e práv! jemu pat%í 
skute)ná moc.
I prezident Luka'enko si uv!domil sílu *ojeného 
národa p%ipraveného &át si za sv#mi právy a 
nebezpe)í, jaké pro n!j na&al# &av p%ed&avuje, 
proto se obrátil s "ádo&í o pomoc na ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Rusk# prezident 
Luka'enkov! "ádo&i vyhov!l a nechal zformovat 
*eciální policejní zálohy, které mohou v p%ípad! 
bezpro&%edního ohro"ení Luka'enkovy vlády v 
sousední zemi zasáhnout. Také slíbil, "e poskytne 
B!lorusku &átní p(j)ku ve v#'i 1,5 miliardy dolar(, 
)ím" projevil Luka'enkovi absolutní podporu. Na 
oplátku v'ak Putin "ádá od b!loruské vlády v&%íc-
n!j'í po&oj k prohloubení integrace obou zemí v 
rámci svazového sou&átí, o kterou Rusko dlouho-
dob! usiluje.
Tyto dohody mezi prezidenty sousedních zemí 
vyznívají pon!kud ironicky vedle základního pilí%e 
Luka'enkovy ideologie a propagandy, která %íká, 
"e jen sou)asn# b!lorusk# prezident je garantem 
absolutní suverenity B!loruska a "e jen díky n!mu 
lze hovo%it o nezávislo&i b!loruského &átu. 
P%itom bez slávy a fanfár podepisuje s Vladimirem 

do&al. Cely byly p%epln!né, lidé le"eli vedle sebe 
na betonové podlaze v kalu"ích krve,“ napsal rusk# 
noviná%, kter# byl také zat)en navzdory noviná%ské 
akreditaci. 
Po t%ech dnech informa)ního ticha se vrátil inter-
net a 'okující fotografie ho*italizovan#ch a 
propu't!n#ch se hned za)aly 'í%it. To ohromilo 
*ole)no& a vyvolalo vlnu nesouhlasu i mezi 
p(vodn! apolitick#mi lidmi. Reakcí *ole)no&i 
nakonec v'ak nebyla eskalace prote&( a zv#'ená 
agresivita v()i bezpe)no&ním slo"kám. Namí&o 
toho "eny od!né do bíl#ch 'at( vytvo%ily v centru 
Minsku lidsk# %et!z jako ukázku solidarity s 
ob!.mi násilí. Tento akt nesouhlasu in*iroval lidi 
po celé zemi a druh# den se k "enám z Minsku 
p%ipojily "eny v bílém nap%í) celou zemí, které s 
kv!tinami v rukou pochodovaly centry m!& a vyja-
d%ovaly tak nesouhlas s násilím a poru'ováním 
lidsk#ch práv. Tato ge&a obrátila cel# dosavadní 
pr(b!h událo&í a zmírnila prote&y.
Dal'í z velk#ch událo&í reagujících na politickou 

Putinem tajemné smlouvy o integraci dvou 
zemí a "ádá si od Ruska p(j)ky na podporu 
neefektivní b!loruské ekonomiky. Podle údaj( 
z roku 2019 dlu"í B!lorusko Rusku zhruba 7,5 
mld. dolar(, co" p%ed&avuje p%ibli"n! dvojná-
sobek dluhu oproti roku 2012.
Bez ohledu na masové prote&y a nevoli ob)an( 
své zem! slo"il Alexander Luka'enko ji" po'es-
té prezidentskou p%ísahu, ve které slíbil, "e 
„bude v!rn! slou"it obyvatel(m B!loruské 
republiky, re*ektovat a chránit práva a svobo-
dy )lov!ka a ob)an(, dodr"ovat a chránit 
posvátnou ú&avu B!loruské republiky a sv!do-
mit! plnit vysoké povinno&i, které mu byly 
sv!%eny“. Datum ani mí&o slavno&ní inaugu-
race nebyly p%edem oznámeny a neuskute)nil 
se ani p%ím# televizní p%enos, kter# je vy"ado-
ván zákonem. O tom, "e Luka'enko „na&oupil 
do funkce prezidenta“ se lidé dozv!d!li a" po 
skon)ení ceremoniálu. Reakcí ob)an( na celou 
událo& samoz%ejm! byly dal'í, je't! masivn!j-
'í prote&y, které &ále pokra)ují.

B!loruská vláda si nej*í'e myslela, "e po odjezdu 
Cichanouskaji prote&y u&anou, nebo. lidé budou 
zklamaní, "e je jejich lídryn! opu&ila. Ve skute)-
no&i byl *í'e opak pravdou – situace kolem 
Cichanouskaji vyvolala je't! v!t'í vlnu nesouhlasu 
a dal'í roz)ilení. Více a více lidí se bou%ilo proti 
re"imu a p%idávalo se k prote&ujícím. Jen b!hem 
prvních t%í dn( prote&( bylo dle oficiálních údaj( 
zadr"eno zhruba sedm tisíc lidí.
I p%es v'echnu brutalitu zásah( policejních slo"ek, 
p%es v'echny do&upné reportá"e z prote&( popi-
sující Minsk tém!% jako vále)né m!&o, p%es zprá-
vách o &ovkách zran!n#ch a jednom zabitém, nic 
tak ne'okovalo *ole)no& jako sv!de+ví lidí 
propou't!n#ch z p%epln!n#ch v!znic. Podle t!chto 
sv!de+ví se v!znice prom!nily v mu)írny, kde 
prote&ující museli le"et na zemi v hlín!, zatímco 
je polici&é kopali a mlátili obu'ky. N!kte%í mu"i 
byli znásiln!ni, "enám se znásiln!ním trvale 
vyhro"ovalo. Zadr"ení nedo&ávali jídlo ani pití, v 
celách p(vodn! pro 'e& a" osm lidí se tísnilo i 
)ty%icet a" padesát v!z$( v)etn! "en, d(chodc( a 
nezletil#ch. 
Mu)ili je, aby zji&ili, kdo %ídí prote&y, ale do&áva-
li jen odpov!-, "e nikdo, "e to národ sám se organi-
zuje. Co" byla pravda, a tím více to v!znitele roz)i-
lovalo. Fyzické násilí bylo dopln!né násilím i psy-
chick#m – zat)ení byli nuceni t%eba zpívat &átní 
hymnu, kdo odmítl, toho samoz%ejm! zbili. Pomoc 
zdravotník( byla poskytována s prodlevou, léka%i 
se mnohdy museli doslova probojovat k v!z$(m. 
Mnozí v!zni pot%ebovali akutní ho*italizaci, a. u" 
z d(vodu polytraumat nebo kv(li hrozícímu hypo-
glykemickému kómatu u diabetik(.
„Bezpe)no&ní slo"ky zbily ka"dého, kdo se tam 

nikdo nemohl ov!%it. Na mnoha volebních mí&ech 
nebyly ani zve%ejn!ny seznamy po)tu voli)( v 
jednotlivé dny. Na n!kter#ch mí&ech tyto sezna-
my nakonec zve%ejn!ny byly, ale po)ty hlas( )a&o 
velmi dalece p%esahovaly po)et lidí, kte%í ve'li 
podle pozorovatel( do budovy.
Velkou roli p%i odhadování skute)n#ch v#sledk( 
voleb sehrála i iniciativa Golos (Hlas), která 
pro&%edni+vím chatbot( Viber a Telegram umo"-
$ovala posílat fotografii svého volebního lí&ku do 
databáze pro alternativní s)ítání hlas(. V den 
voleb (9. 8. 2020) m!l tento projekt tém!% 1,2 mil.  
u"ivatel(. V#sledky alternativního s)ítání hlas( 
ukázaly, "e na v!t'in! volebních mí&, kde byly 
zve%ejn!ny protokoly s po)ty voli)(, po)et vyfoce-
n#ch hlas( pro Cichanouskaju byl mnohem vy''í, 
ne" oficiální )ísla tvrdila.
Ve *ole)no&i ro&lo roz)ilení nad pr(b!hem 
voleb a jejich netran*arentno&í. Na konci voleb-
ního t#dne se lidé za)ali scházet na sv#ch voleb-
ních mí&ech a do"adovali se )e&ného s)ítání 
hlas( a zve%ejn!ní protokol(, co" se nakonec ve 
v!t'in! ne*lnilo. V'e vyú&ilo v hromadné protes-
ty v centru mnoh#ch m!& nap%í) cel#m B!lorus-
kem je't! t#" ve)er. B!loruská vláda v'ak takovou 
reakci o)ekávala a neváhala brutáln! zasáhnout a 
tyto prote&y potla)it. Bezpe)no&ní slo"ky pou"í-
valy proti demon&rant(m vodní d!la, zábleskové 
granáty, gumové projektily a slzn# plyn. Taková 
brutalita byla 'okující, ale ani ta neza&avila B!lo-
rusy ve vyjad%ování svého nesouhlasu s pr(b!hem 
voleb. Druh# den, kdy centrální volební komise 
oznámila, "e sou)asn# prezident Luka'enko získal 
tém!% 80 % hlas( a zaji&il si ji" 'e&# mandát, 
&aly se prote&y je't! masov!j'ími.
„Byl to svátek,“ %ekl Luka'enko po volbách. 
Demon&ranty nazval „ovcemi“, které jsou %ízeny z 
/eské republiky a z Polska. 
Svjatlana Cichanouskaja ozna)ila volby za zfal'o-
vané a dal'í sen se chy&ala podat oficiální &í"-
no& centrální volební komisi. V budov! centrální 
volební komise &rávila ten den t%i hodiny. Není 
z%ejmé, co se za jejími zdmi d!lo a s k#m p%esn! 
Cichanouskaja mluvila. Její volební 'táb pozd!ji 
oznámil, "e „u)inila rozhodnutí“ a odjela. Ani její 
'táb pr# nev!d!l, kam p%esn! a kde se nyní nachá-
zí. Posléze ale nahrála videovzkaz z Litvy, ve 
kterém divák(m p%eje, aby „nikdy nemuseli )elit 
takovému dilematu, jakému musela )elit ona.“ 
Také dodala, "e d!ti jsou to nejcenn!j'í, co má. 

Za)alo to tichem. T%ídenním tichem bez internetu, 
signálu a bez mo"no&i se dozv!d!t, co se v celé 
zemi d!je. Z(&ala jen &átem cenzurovaná televi-
ze. O tom, "e se vláda chy&á omezit p%ipojení k 
internetu, aby zamezila 'í%ení pravdiv#ch informa-
cí a pota"mo i koordinaci prote&(, se mluvilo je't! 
p%ed volbami. Nikdo ale ne)ekal, kolik se toho 
m("e &át za t%i dny informa)ního vakua.

Prote&y v B!lorusku vypukly je't! p%ed srpnov#mi 
volbami – v'em bylo toti" jasné, "e budou zfal'ova-
né, &ejn! jako ty p%edchozí. První z nich probíhaly 
u" v )ervnu – proti rozhodnutí ú&%ední volební 
komise vy%adit z prezidentského boje dva nejsil-
n!j'í oponenty dosavadního prezidenta Alexande-
ra Luka'enka.
Jedním z eliminovan#ch prezidentsk#ch kandidá-
t( byl Viktor Babaryka, b#val# 'éf pen!"ního 
ú&avu Belgazprombanky (b!loruská odno" ruské 
Gazprombanky). Nej*í'e na popud prezidenta byl 
Babaryka na konci )ervna zat)en a pozd!ji obvi-
n!n z korupce. P%itom do té doby vedl velmi ú*!'-
nou p%edvolební kampa$, a to navzdory tomu, "e 
mu na ni ú&%ední volební komise vy)lenila mén! 
ne" t%i m!síce. Babaryka pat%il dlouhodob! mezi 

oblíbence vy''ích sociálních t%íd pro svou filant-
ropickou )inno&. Ve v!zení skon)il i dal'í z prezi-
dentsk#ch kandidát( – Sjarhej Cichanouski, 
bloger, kter# si p%iklonil ob)any na svou &ranu 
p%edev'ím sv#m sy&ematick#m bojem proti 
korupci a zneu"ívání moci. T%etí potenciáln! siln# 
kandidát, b#valy b!lorusk# velvyslanec ve Spoje-
n#ch &átech, zakladatel b!loruského IT Parku 
moderních technologií Valery Capkala po v#hru"-
kách rad!ji ode'el do exilu do Ruska.
Babaryka i Cichanouski jsou &ále v!zn!ni. Hnutí 
Amne&y International, zab#vající se lidsk#mi 
právy, pova"uje oba za „v!zn! sv!domí“.
Pro Luka'enka není tento zp(sob zbavení se sou-
pe%( ve volbách "ádnou novinkou, u" n!kolikrát se 
k n!mu v minulo&i uch#lil. Letos v'ak )elil nejsil-
n!j'í konkurenci za poslední roky. Mezi lidmi 
ro&la ne*okojeno& – s ho*odá%skou situací 
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zem!, s nedodr"ováním lidsk#ch práv a také s 
prezidentov#m podce$ováním koronavirové krize. 
V B!lorusku, navzdory celosv!tové pandemii 
nového typu koronaviru, fakticky nebyla zavedena 
"ádná opat%ení, prezident ve%ejn! odmítal exis-
tenci tohoto viru a vysmíval se jeho ob!tem.
Zavé& v B!lorusku karanténu a zv#'ená hygienic-
ká opat%ení samoz%ejm! nep%ipadalo v úvahu hned 
z n!kolika d(vod(. První byl )i&! ekonomick#, 
B!lorusku se dlouhodob! ho*odá%sky neda%í a 
karanténa by byla dal'í ranou. Nicmén! chyb!lo i 
jakékoli pou)ení o nebezpe)í nemoci, neexi&ova-
ly ani pravdivé &ati&iky naka"en#ch. B!loruské 
Mini&er&vo zdravotni+ví odmítalo v(bec uznat, 
"e se jedná o epidemii, aby bránili 'í%eni paniky, 
ale také proto, "e by tak p%iznalo, "e n!co nemá pod 
kontrolou. Taková „de&abilizace *ole)no&i“ jde 
proti ideologii vlády prezidenta Luka'enka, která 
slibuje p%edev'ím &abilitu a ji&otu. Tato &abilita 
se v'ak ukazuje b#t dvacet 'e& let trvající &agnací 
– ekonomickou, politickou, sociální i kulturní.
Nejsiln!j'í soupe%kou b!loruského diktátora se 
tak &ala Svjatlana Cichanouskaja, která se 
rozhodla kandidovat mí&o svého zat)eného man-
"ela. Odpov!dí Luka'enka bylo ve%ejné prohlá'e-
ní, "e "ena se nikdy ne&ane prezidentkou B!lorus-
ka, proto"e b!loruská ú&ava není pro slabé "eny. 
Cichanouskaja podle prezidentov#ch slov tedy 
nep%ed&avovala "ádnou konkurenci p%edev'ím 
proto, "e na rozdíl od n!j nem("e vy&upovat v roli 
„ho*odá%e národa“, kterou si Luka'enko tak oblí-
bil.
P(vodní volební t#my Babaryky a Capkaly jí v'ak 
vyjád%ily podporu. Spole)nou volební kampa$ pak 
*ole)n! zahájily a vedly t%i "eny – Svjatlana 

Cichanouskaja, man"elka vylou)eného kandidáta 
Capkaly, Vieranika Capkala a také poradkyn! 
Viktara Babaryky, Maria Kalesnikava. Hned na 
za)átku kampan! prohlásily, "e Cichanouskaja 
nechce b#t ve skute)no&i prezidentkou a "e jedi-
n#m cílem je zbavit sou)asného prezidenta 
Alexandera Luka'enka moci a poté vyhlásit nové, 
skute)né a svobodné volby.
B!lorusk# národ tak poprvé za dlouhou dobu 
získal nad!ji, "e se v'echno m("e zm!nit. Práv! to 
byl nejd(le"it!j'í my'lenkov# posun, kter#m *o-
le)no& b!hem léta pro'la. Byl to také podn!t pro 
ve%ejno& za)ít se politicky anga"ovat. Tisíce B!lo-
rus( se za)aly hlásit na pozice nezávisl#ch pozoro-
vatel( voleb ("ádní mezinárodní pozorovatelé pro 
tento rok pozváni nebyli) a dokonce se jim i poda%i-
lo získat akreditaci od centrální volební komise 
(bylo by nezákonné ob)an(m toto právo up%ít), co" 
se je't! nikdy v minulo&i ne&alo.
Volby v B!lorusku probíhají tém!% cel# t#den, hlav-
ním volebním dnem je ned!le (co" vytvá%í p%ede-
v'ím v!t'í pro&or pro fal'ování v#sledk(). Letos se 
volby konaly od úter# do ned!le, v t#dnu od t%etího 
do devátého srpna. Kdy" se v'ak ob)ané s akredi-
tací nezávisl#ch pozorovatel( do&avili v úter# na 
volební mí&o, bylo jim oznámeno, "e nemohou b#t 
p%itomni ve volební mí&no&i, konkrétn! kv(li 
karanténním opat%ením, a mají ji opu&it. Pozoro-
vatel(m tak nezbylo nic jiného, ne" zven)í po)ítat, 
kolik ve'lo do mí&no&i osob, z )eho" se v'ak nedá 
usuzovat legitimno& probíhajících voleb. Ti, kte%í 
odmítli volební mí&no&i opu&it byli zadr"eni 
policií a pozd!ji odsouzeni. Nikdo z pozorovatel( 
nebyl p%ítomen s)ítání hlas(, p%edsedové voleb-
ních komisí tedy mohli nahlásit v#sledky, které 

situaci v zemi byla generální &ávka skoro v'ech 
klí)ov#ch b!lorusk#ch podnik( v)etn! Belaruska-
lii, nejv!t'ího sv!tového exportéra pota'e, rafine-
rie Na,an, traktorového závodu MTZ nebo továrny 
na v#robu nákladních vozidel BelAz, jednoho z 
nejv!t'ích podnik( v zemi. Ke &ávce takto 
v#znamn#ch podnik( se p%ipojili i zam!&nanci 
&átní televize, kte%í jsou obvykle vnímáni jako 
sou)á& vládního e&ablishmentu. Mnozí z nich 
dokonce podali v#pov!- jako prote& proti tvrdé 
&átní cenzu%e a propagand! re"imu &ojící na l"i a 
manipulacích, které museli denn! sná'et. Byli ale 
velmi rychle nahrazeni zam!&nanci rusk#ch 
propagandi&ick#ch médií, které si pozval prezi-
dent Luka'enko jako podporu „v boji proti evrop-
ské invazi a manipulování rozum( B!lorus( ve 
snaze zbavit B!lorusko nezávislo&i“.
V ned!li 'e&ná+ého srpna se v B!loruské republi-
ce odehrály nejv!t'í prote&y v d!jinách zem! – jen 
v Minsku se demon&race zú)a&nilo okolo 400 
tisíc lidí. Lidé si za)ali uv!domovat, "e nejsou sami 
a jakou mají sílu, kdy" dr"í po*olu a jak je d(le"ité 
bránit svá práva i práva v'ech o&atních ob)an( a 
podporovat se navzájem a jak d(le"ité je bojovat o 
svoji svobodu. V B!lorusku se zrodila demokratic-
ká *ole)no&. Lidé se *ojili v národ, kter# si po 
dvaceti 'e&i letech uv!domil, "e práv! jemu pat%í 
skute)ná moc.
I prezident Luka'enko si uv!domil sílu *ojeného 
národa p%ipraveného &át si za sv#mi právy a 
nebezpe)í, jaké pro n!j na&al# &av p%ed&avuje, 
proto se obrátil s "ádo&í o pomoc na ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Rusk# prezident 
Luka'enkov! "ádo&i vyhov!l a nechal zformovat 
*eciální policejní zálohy, které mohou v p%ípad! 
bezpro&%edního ohro"ení Luka'enkovy vlády v 
sousední zemi zasáhnout. Také slíbil, "e poskytne 
B!lorusku &átní p(j)ku ve v#'i 1,5 miliardy dolar(, 
)ím" projevil Luka'enkovi absolutní podporu. Na 
oplátku v'ak Putin "ádá od b!loruské vlády v&%íc-
n!j'í po&oj k prohloubení integrace obou zemí v 
rámci svazového sou&átí, o kterou Rusko dlouho-
dob! usiluje.
Tyto dohody mezi prezidenty sousedních zemí 
vyznívají pon!kud ironicky vedle základního pilí%e 
Luka'enkovy ideologie a propagandy, která %íká, 
"e jen sou)asn# b!lorusk# prezident je garantem 
absolutní suverenity B!loruska a "e jen díky n!mu 
lze hovo%it o nezávislo&i b!loruského &átu. 
P%itom bez slávy a fanfár podepisuje s Vladimirem 

do&al. Cely byly p%epln!né, lidé le"eli vedle sebe 
na betonové podlaze v kalu"ích krve,“ napsal rusk# 
noviná%, kter# byl také zat)en navzdory noviná%ské 
akreditaci. 
Po t%ech dnech informa)ního ticha se vrátil inter-
net a 'okující fotografie ho*italizovan#ch a 
propu't!n#ch se hned za)aly 'í%it. To ohromilo 
*ole)no& a vyvolalo vlnu nesouhlasu i mezi 
p(vodn! apolitick#mi lidmi. Reakcí *ole)no&i 
nakonec v'ak nebyla eskalace prote&( a zv#'ená 
agresivita v()i bezpe)no&ním slo"kám. Namí&o 
toho "eny od!né do bíl#ch 'at( vytvo%ily v centru 
Minsku lidsk# %et!z jako ukázku solidarity s 
ob!.mi násilí. Tento akt nesouhlasu in*iroval lidi 
po celé zemi a druh# den se k "enám z Minsku 
p%ipojily "eny v bílém nap%í) celou zemí, které s 
kv!tinami v rukou pochodovaly centry m!& a vyja-
d%ovaly tak nesouhlas s násilím a poru'ováním 
lidsk#ch práv. Tato ge&a obrátila cel# dosavadní 
pr(b!h událo&í a zmírnila prote&y.
Dal'í z velk#ch událo&í reagujících na politickou 

Putinem tajemné smlouvy o integraci dvou 
zemí a "ádá si od Ruska p(j)ky na podporu 
neefektivní b!loruské ekonomiky. Podle údaj( 
z roku 2019 dlu"í B!lorusko Rusku zhruba 7,5 
mld. dolar(, co" p%ed&avuje p%ibli"n! dvojná-
sobek dluhu oproti roku 2012.
Bez ohledu na masové prote&y a nevoli ob)an( 
své zem! slo"il Alexander Luka'enko ji" po'es-
té prezidentskou p%ísahu, ve které slíbil, "e 
„bude v!rn! slou"it obyvatel(m B!loruské 
republiky, re*ektovat a chránit práva a svobo-
dy )lov!ka a ob)an(, dodr"ovat a chránit 
posvátnou ú&avu B!loruské republiky a sv!do-
mit! plnit vysoké povinno&i, které mu byly 
sv!%eny“. Datum ani mí&o slavno&ní inaugu-
race nebyly p%edem oznámeny a neuskute)nil 
se ani p%ím# televizní p%enos, kter# je vy"ado-
ván zákonem. O tom, "e Luka'enko „na&oupil 
do funkce prezidenta“ se lidé dozv!d!li a" po 
skon)ení ceremoniálu. Reakcí ob)an( na celou 
událo& samoz%ejm! byly dal'í, je't! masivn!j-
'í prote&y, které &ále pokra)ují.

B!loruská vláda si nej*í'e myslela, "e po odjezdu 
Cichanouskaji prote&y u&anou, nebo. lidé budou 
zklamaní, "e je jejich lídryn! opu&ila. Ve skute)-
no&i byl *í'e opak pravdou – situace kolem 
Cichanouskaji vyvolala je't! v!t'í vlnu nesouhlasu 
a dal'í roz)ilení. Více a více lidí se bou%ilo proti 
re"imu a p%idávalo se k prote&ujícím. Jen b!hem 
prvních t%í dn( prote&( bylo dle oficiálních údaj( 
zadr"eno zhruba sedm tisíc lidí.
I p%es v'echnu brutalitu zásah( policejních slo"ek, 
p%es v'echny do&upné reportá"e z prote&( popi-
sující Minsk tém!% jako vále)né m!&o, p%es zprá-
vách o &ovkách zran!n#ch a jednom zabitém, nic 
tak ne'okovalo *ole)no& jako sv!de+ví lidí 
propou't!n#ch z p%epln!n#ch v!znic. Podle t!chto 
sv!de+ví se v!znice prom!nily v mu)írny, kde 
prote&ující museli le"et na zemi v hlín!, zatímco 
je polici&é kopali a mlátili obu'ky. N!kte%í mu"i 
byli znásiln!ni, "enám se znásiln!ním trvale 
vyhro"ovalo. Zadr"ení nedo&ávali jídlo ani pití, v 
celách p(vodn! pro 'e& a" osm lidí se tísnilo i 
)ty%icet a" padesát v!z$( v)etn! "en, d(chodc( a 
nezletil#ch. 
Mu)ili je, aby zji&ili, kdo %ídí prote&y, ale do&áva-
li jen odpov!-, "e nikdo, "e to národ sám se organi-
zuje. Co" byla pravda, a tím více to v!znitele roz)i-
lovalo. Fyzické násilí bylo dopln!né násilím i psy-
chick#m – zat)ení byli nuceni t%eba zpívat &átní 
hymnu, kdo odmítl, toho samoz%ejm! zbili. Pomoc 
zdravotník( byla poskytována s prodlevou, léka%i 
se mnohdy museli doslova probojovat k v!z$(m. 
Mnozí v!zni pot%ebovali akutní ho*italizaci, a. u" 
z d(vodu polytraumat nebo kv(li hrozícímu hypo-
glykemickému kómatu u diabetik(.
„Bezpe)no&ní slo"ky zbily ka"dého, kdo se tam 

nikdo nemohl ov!%it. Na mnoha volebních mí&ech 
nebyly ani zve%ejn!ny seznamy po)tu voli)( v 
jednotlivé dny. Na n!kter#ch mí&ech tyto sezna-
my nakonec zve%ejn!ny byly, ale po)ty hlas( )a&o 
velmi dalece p%esahovaly po)et lidí, kte%í ve'li 
podle pozorovatel( do budovy.
Velkou roli p%i odhadování skute)n#ch v#sledk( 
voleb sehrála i iniciativa Golos (Hlas), která 
pro&%edni+vím chatbot( Viber a Telegram umo"-
$ovala posílat fotografii svého volebního lí&ku do 
databáze pro alternativní s)ítání hlas(. V den 
voleb (9. 8. 2020) m!l tento projekt tém!% 1,2 mil.  
u"ivatel(. V#sledky alternativního s)ítání hlas( 
ukázaly, "e na v!t'in! volebních mí&, kde byly 
zve%ejn!ny protokoly s po)ty voli)(, po)et vyfoce-
n#ch hlas( pro Cichanouskaju byl mnohem vy''í, 
ne" oficiální )ísla tvrdila.
Ve *ole)no&i ro&lo roz)ilení nad pr(b!hem 
voleb a jejich netran*arentno&í. Na konci voleb-
ního t#dne se lidé za)ali scházet na sv#ch voleb-
ních mí&ech a do"adovali se )e&ného s)ítání 
hlas( a zve%ejn!ní protokol(, co" se nakonec ve 
v!t'in! ne*lnilo. V'e vyú&ilo v hromadné protes-
ty v centru mnoh#ch m!& nap%í) cel#m B!lorus-
kem je't! t#" ve)er. B!loruská vláda v'ak takovou 
reakci o)ekávala a neváhala brutáln! zasáhnout a 
tyto prote&y potla)it. Bezpe)no&ní slo"ky pou"í-
valy proti demon&rant(m vodní d!la, zábleskové 
granáty, gumové projektily a slzn# plyn. Taková 
brutalita byla 'okující, ale ani ta neza&avila B!lo-
rusy ve vyjad%ování svého nesouhlasu s pr(b!hem 
voleb. Druh# den, kdy centrální volební komise 
oznámila, "e sou)asn# prezident Luka'enko získal 
tém!% 80 % hlas( a zaji&il si ji" 'e&# mandát, 
&aly se prote&y je't! masov!j'ími.
„Byl to svátek,“ %ekl Luka'enko po volbách. 
Demon&ranty nazval „ovcemi“, které jsou %ízeny z 
/eské republiky a z Polska. 
Svjatlana Cichanouskaja ozna)ila volby za zfal'o-
vané a dal'í sen se chy&ala podat oficiální &í"-
no& centrální volební komisi. V budov! centrální 
volební komise &rávila ten den t%i hodiny. Není 
z%ejmé, co se za jejími zdmi d!lo a s k#m p%esn! 
Cichanouskaja mluvila. Její volební 'táb pozd!ji 
oznámil, "e „u)inila rozhodnutí“ a odjela. Ani její 
'táb pr# nev!d!l, kam p%esn! a kde se nyní nachá-
zí. Posléze ale nahrála videovzkaz z Litvy, ve 
kterém divák(m p%eje, aby „nikdy nemuseli )elit 
takovému dilematu, jakému musela )elit ona.“ 
Také dodala, "e d!ti jsou to nejcenn!j'í, co má. 

Za)alo to tichem. T%ídenním tichem bez internetu, 
signálu a bez mo"no&i se dozv!d!t, co se v celé 
zemi d!je. Z(&ala jen &átem cenzurovaná televi-
ze. O tom, "e se vláda chy&á omezit p%ipojení k 
internetu, aby zamezila 'í%ení pravdiv#ch informa-
cí a pota"mo i koordinaci prote&(, se mluvilo je't! 
p%ed volbami. Nikdo ale ne)ekal, kolik se toho 
m("e &át za t%i dny informa)ního vakua.

Prote&y v B!lorusku vypukly je't! p%ed srpnov#mi 
volbami – v'em bylo toti" jasné, "e budou zfal'ova-
né, &ejn! jako ty p%edchozí. První z nich probíhaly 
u" v )ervnu – proti rozhodnutí ú&%ední volební 
komise vy%adit z prezidentského boje dva nejsil-
n!j'í oponenty dosavadního prezidenta Alexande-
ra Luka'enka.
Jedním z eliminovan#ch prezidentsk#ch kandidá-
t( byl Viktor Babaryka, b#val# 'éf pen!"ního 
ú&avu Belgazprombanky (b!loruská odno" ruské 
Gazprombanky). Nej*í'e na popud prezidenta byl 
Babaryka na konci )ervna zat)en a pozd!ji obvi-
n!n z korupce. P%itom do té doby vedl velmi ú*!'-
nou p%edvolební kampa$, a to navzdory tomu, "e 
mu na ni ú&%ední volební komise vy)lenila mén! 
ne" t%i m!síce. Babaryka pat%il dlouhodob! mezi 

oblíbence vy''ích sociálních t%íd pro svou filant-
ropickou )inno&. Ve v!zení skon)il i dal'í z prezi-
dentsk#ch kandidát( – Sjarhej Cichanouski, 
bloger, kter# si p%iklonil ob)any na svou &ranu 
p%edev'ím sv#m sy&ematick#m bojem proti 
korupci a zneu"ívání moci. T%etí potenciáln! siln# 
kandidát, b#valy b!lorusk# velvyslanec ve Spoje-
n#ch &átech, zakladatel b!loruského IT Parku 
moderních technologií Valery Capkala po v#hru"-
kách rad!ji ode'el do exilu do Ruska.
Babaryka i Cichanouski jsou &ále v!zn!ni. Hnutí 
Amne&y International, zab#vající se lidsk#mi 
právy, pova"uje oba za „v!zn! sv!domí“.
Pro Luka'enka není tento zp(sob zbavení se sou-
pe%( ve volbách "ádnou novinkou, u" n!kolikrát se 
k n!mu v minulo&i uch#lil. Letos v'ak )elil nejsil-
n!j'í konkurenci za poslední roky. Mezi lidmi 
ro&la ne*okojeno& – s ho*odá%skou situací 
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zem!, s nedodr"ováním lidsk#ch práv a také s 
prezidentov#m podce$ováním koronavirové krize. 
V B!lorusku, navzdory celosv!tové pandemii 
nového typu koronaviru, fakticky nebyla zavedena 
"ádná opat%ení, prezident ve%ejn! odmítal exis-
tenci tohoto viru a vysmíval se jeho ob!tem.
Zavé& v B!lorusku karanténu a zv#'ená hygienic-
ká opat%ení samoz%ejm! nep%ipadalo v úvahu hned 
z n!kolika d(vod(. První byl )i&! ekonomick#, 
B!lorusku se dlouhodob! ho*odá%sky neda%í a 
karanténa by byla dal'í ranou. Nicmén! chyb!lo i 
jakékoli pou)ení o nebezpe)í nemoci, neexi&ova-
ly ani pravdivé &ati&iky naka"en#ch. B!loruské 
Mini&er&vo zdravotni+ví odmítalo v(bec uznat, 
"e se jedná o epidemii, aby bránili 'í%eni paniky, 
ale také proto, "e by tak p%iznalo, "e n!co nemá pod 
kontrolou. Taková „de&abilizace *ole)no&i“ jde 
proti ideologii vlády prezidenta Luka'enka, která 
slibuje p%edev'ím &abilitu a ji&otu. Tato &abilita 
se v'ak ukazuje b#t dvacet 'e& let trvající &agnací 
– ekonomickou, politickou, sociální i kulturní.
Nejsiln!j'í soupe%kou b!loruského diktátora se 
tak &ala Svjatlana Cichanouskaja, která se 
rozhodla kandidovat mí&o svého zat)eného man-
"ela. Odpov!dí Luka'enka bylo ve%ejné prohlá'e-
ní, "e "ena se nikdy ne&ane prezidentkou B!lorus-
ka, proto"e b!loruská ú&ava není pro slabé "eny. 
Cichanouskaja podle prezidentov#ch slov tedy 
nep%ed&avovala "ádnou konkurenci p%edev'ím 
proto, "e na rozdíl od n!j nem("e vy&upovat v roli 
„ho*odá%e národa“, kterou si Luka'enko tak oblí-
bil.
P(vodní volební t#my Babaryky a Capkaly jí v'ak 
vyjád%ily podporu. Spole)nou volební kampa$ pak 
*ole)n! zahájily a vedly t%i "eny – Svjatlana 

Cichanouskaja, man"elka vylou)eného kandidáta 
Capkaly, Vieranika Capkala a také poradkyn! 
Viktara Babaryky, Maria Kalesnikava. Hned na 
za)átku kampan! prohlásily, "e Cichanouskaja 
nechce b#t ve skute)no&i prezidentkou a "e jedi-
n#m cílem je zbavit sou)asného prezidenta 
Alexandera Luka'enka moci a poté vyhlásit nové, 
skute)né a svobodné volby.
B!lorusk# národ tak poprvé za dlouhou dobu 
získal nad!ji, "e se v'echno m("e zm!nit. Práv! to 
byl nejd(le"it!j'í my'lenkov# posun, kter#m *o-
le)no& b!hem léta pro'la. Byl to také podn!t pro 
ve%ejno& za)ít se politicky anga"ovat. Tisíce B!lo-
rus( se za)aly hlásit na pozice nezávisl#ch pozoro-
vatel( voleb ("ádní mezinárodní pozorovatelé pro 
tento rok pozváni nebyli) a dokonce se jim i poda%i-
lo získat akreditaci od centrální volební komise 
(bylo by nezákonné ob)an(m toto právo up%ít), co" 
se je't! nikdy v minulo&i ne&alo.
Volby v B!lorusku probíhají tém!% cel# t#den, hlav-
ním volebním dnem je ned!le (co" vytvá%í p%ede-
v'ím v!t'í pro&or pro fal'ování v#sledk(). Letos se 
volby konaly od úter# do ned!le, v t#dnu od t%etího 
do devátého srpna. Kdy" se v'ak ob)ané s akredi-
tací nezávisl#ch pozorovatel( do&avili v úter# na 
volební mí&o, bylo jim oznámeno, "e nemohou b#t 
p%itomni ve volební mí&no&i, konkrétn! kv(li 
karanténním opat%ením, a mají ji opu&it. Pozoro-
vatel(m tak nezbylo nic jiného, ne" zven)í po)ítat, 
kolik ve'lo do mí&no&i osob, z )eho" se v'ak nedá 
usuzovat legitimno& probíhajících voleb. Ti, kte%í 
odmítli volební mí&no&i opu&it byli zadr"eni 
policií a pozd!ji odsouzeni. Nikdo z pozorovatel( 
nebyl p%ítomen s)ítání hlas(, p%edsedové voleb-
ních komisí tedy mohli nahlásit v#sledky, které 

situaci v zemi byla generální &ávka skoro v'ech 
klí)ov#ch b!lorusk#ch podnik( v)etn! Belaruska-
lii, nejv!t'ího sv!tového exportéra pota'e, rafine-
rie Na,an, traktorového závodu MTZ nebo továrny 
na v#robu nákladních vozidel BelAz, jednoho z 
nejv!t'ích podnik( v zemi. Ke &ávce takto 
v#znamn#ch podnik( se p%ipojili i zam!&nanci 
&átní televize, kte%í jsou obvykle vnímáni jako 
sou)á& vládního e&ablishmentu. Mnozí z nich 
dokonce podali v#pov!- jako prote& proti tvrdé 
&átní cenzu%e a propagand! re"imu &ojící na l"i a 
manipulacích, které museli denn! sná'et. Byli ale 
velmi rychle nahrazeni zam!&nanci rusk#ch 
propagandi&ick#ch médií, které si pozval prezi-
dent Luka'enko jako podporu „v boji proti evrop-
ské invazi a manipulování rozum( B!lorus( ve 
snaze zbavit B!lorusko nezávislo&i“.
V ned!li 'e&ná+ého srpna se v B!loruské republi-
ce odehrály nejv!t'í prote&y v d!jinách zem! – jen 
v Minsku se demon&race zú)a&nilo okolo 400 
tisíc lidí. Lidé si za)ali uv!domovat, "e nejsou sami 
a jakou mají sílu, kdy" dr"í po*olu a jak je d(le"ité 
bránit svá práva i práva v'ech o&atních ob)an( a 
podporovat se navzájem a jak d(le"ité je bojovat o 
svoji svobodu. V B!lorusku se zrodila demokratic-
ká *ole)no&. Lidé se *ojili v národ, kter# si po 
dvaceti 'e&i letech uv!domil, "e práv! jemu pat%í 
skute)ná moc.
I prezident Luka'enko si uv!domil sílu *ojeného 
národa p%ipraveného &át si za sv#mi právy a 
nebezpe)í, jaké pro n!j na&al# &av p%ed&avuje, 
proto se obrátil s "ádo&í o pomoc na ruského 
prezidenta Vladimira Putina. Rusk# prezident 
Luka'enkov! "ádo&i vyhov!l a nechal zformovat 
*eciální policejní zálohy, které mohou v p%ípad! 
bezpro&%edního ohro"ení Luka'enkovy vlády v 
sousední zemi zasáhnout. Také slíbil, "e poskytne 
B!lorusku &átní p(j)ku ve v#'i 1,5 miliardy dolar(, 
)ím" projevil Luka'enkovi absolutní podporu. Na 
oplátku v'ak Putin "ádá od b!loruské vlády v&%íc-
n!j'í po&oj k prohloubení integrace obou zemí v 
rámci svazového sou&átí, o kterou Rusko dlouho-
dob! usiluje.
Tyto dohody mezi prezidenty sousedních zemí 
vyznívají pon!kud ironicky vedle základního pilí%e 
Luka'enkovy ideologie a propagandy, která %íká, 
"e jen sou)asn# b!lorusk# prezident je garantem 
absolutní suverenity B!loruska a "e jen díky n!mu 
lze hovo%it o nezávislo&i b!loruského &átu. 
P%itom bez slávy a fanfár podepisuje s Vladimirem 

do&al. Cely byly p%epln!né, lidé le"eli vedle sebe 
na betonové podlaze v kalu"ích krve,“ napsal rusk# 
noviná%, kter# byl také zat)en navzdory noviná%ské 
akreditaci. 
Po t%ech dnech informa)ního ticha se vrátil inter-
net a 'okující fotografie ho*italizovan#ch a 
propu't!n#ch se hned za)aly 'í%it. To ohromilo 
*ole)no& a vyvolalo vlnu nesouhlasu i mezi 
p(vodn! apolitick#mi lidmi. Reakcí *ole)no&i 
nakonec v'ak nebyla eskalace prote&( a zv#'ená 
agresivita v()i bezpe)no&ním slo"kám. Namí&o 
toho "eny od!né do bíl#ch 'at( vytvo%ily v centru 
Minsku lidsk# %et!z jako ukázku solidarity s 
ob!.mi násilí. Tento akt nesouhlasu in*iroval lidi 
po celé zemi a druh# den se k "enám z Minsku 
p%ipojily "eny v bílém nap%í) celou zemí, které s 
kv!tinami v rukou pochodovaly centry m!& a vyja-
d%ovaly tak nesouhlas s násilím a poru'ováním 
lidsk#ch práv. Tato ge&a obrátila cel# dosavadní 
pr(b!h událo&í a zmírnila prote&y.
Dal'í z velk#ch událo&í reagujících na politickou 

Putinem tajemné smlouvy o integraci dvou 
zemí a "ádá si od Ruska p(j)ky na podporu 
neefektivní b!loruské ekonomiky. Podle údaj( 
z roku 2019 dlu"í B!lorusko Rusku zhruba 7,5 
mld. dolar(, co" p%ed&avuje p%ibli"n! dvojná-
sobek dluhu oproti roku 2012.
Bez ohledu na masové prote&y a nevoli ob)an( 
své zem! slo"il Alexander Luka'enko ji" po'es-
té prezidentskou p%ísahu, ve které slíbil, "e 
„bude v!rn! slou"it obyvatel(m B!loruské 
republiky, re*ektovat a chránit práva a svobo-
dy )lov!ka a ob)an(, dodr"ovat a chránit 
posvátnou ú&avu B!loruské republiky a sv!do-
mit! plnit vysoké povinno&i, které mu byly 
sv!%eny“. Datum ani mí&o slavno&ní inaugu-
race nebyly p%edem oznámeny a neuskute)nil 
se ani p%ím# televizní p%enos, kter# je vy"ado-
ván zákonem. O tom, "e Luka'enko „na&oupil 
do funkce prezidenta“ se lidé dozv!d!li a" po 
skon)ení ceremoniálu. Reakcí ob)an( na celou 
událo& samoz%ejm! byly dal'í, je't! masivn!j-
'í prote&y, které &ále pokra)ují.

B!loruská vláda si nej*í'e myslela, "e po odjezdu 
Cichanouskaji prote&y u&anou, nebo. lidé budou 
zklamaní, "e je jejich lídryn! opu&ila. Ve skute)-
no&i byl *í'e opak pravdou – situace kolem 
Cichanouskaji vyvolala je't! v!t'í vlnu nesouhlasu 
a dal'í roz)ilení. Více a více lidí se bou%ilo proti 
re"imu a p%idávalo se k prote&ujícím. Jen b!hem 
prvních t%í dn( prote&( bylo dle oficiálních údaj( 
zadr"eno zhruba sedm tisíc lidí.
I p%es v'echnu brutalitu zásah( policejních slo"ek, 
p%es v'echny do&upné reportá"e z prote&( popi-
sující Minsk tém!% jako vále)né m!&o, p%es zprá-
vách o &ovkách zran!n#ch a jednom zabitém, nic 
tak ne'okovalo *ole)no& jako sv!de+ví lidí 
propou't!n#ch z p%epln!n#ch v!znic. Podle t!chto 
sv!de+ví se v!znice prom!nily v mu)írny, kde 
prote&ující museli le"et na zemi v hlín!, zatímco 
je polici&é kopali a mlátili obu'ky. N!kte%í mu"i 
byli znásiln!ni, "enám se znásiln!ním trvale 
vyhro"ovalo. Zadr"ení nedo&ávali jídlo ani pití, v 
celách p(vodn! pro 'e& a" osm lidí se tísnilo i 
)ty%icet a" padesát v!z$( v)etn! "en, d(chodc( a 
nezletil#ch. 
Mu)ili je, aby zji&ili, kdo %ídí prote&y, ale do&áva-
li jen odpov!-, "e nikdo, "e to národ sám se organi-
zuje. Co" byla pravda, a tím více to v!znitele roz)i-
lovalo. Fyzické násilí bylo dopln!né násilím i psy-
chick#m – zat)ení byli nuceni t%eba zpívat &átní 
hymnu, kdo odmítl, toho samoz%ejm! zbili. Pomoc 
zdravotník( byla poskytována s prodlevou, léka%i 
se mnohdy museli doslova probojovat k v!z$(m. 
Mnozí v!zni pot%ebovali akutní ho*italizaci, a. u" 
z d(vodu polytraumat nebo kv(li hrozícímu hypo-
glykemickému kómatu u diabetik(.
„Bezpe)no&ní slo"ky zbily ka"dého, kdo se tam 

nikdo nemohl ov!%it. Na mnoha volebních mí&ech 
nebyly ani zve%ejn!ny seznamy po)tu voli)( v 
jednotlivé dny. Na n!kter#ch mí&ech tyto sezna-
my nakonec zve%ejn!ny byly, ale po)ty hlas( )a&o 
velmi dalece p%esahovaly po)et lidí, kte%í ve'li 
podle pozorovatel( do budovy.
Velkou roli p%i odhadování skute)n#ch v#sledk( 
voleb sehrála i iniciativa Golos (Hlas), která 
pro&%edni+vím chatbot( Viber a Telegram umo"-
$ovala posílat fotografii svého volebního lí&ku do 
databáze pro alternativní s)ítání hlas(. V den 
voleb (9. 8. 2020) m!l tento projekt tém!% 1,2 mil.  
u"ivatel(. V#sledky alternativního s)ítání hlas( 
ukázaly, "e na v!t'in! volebních mí&, kde byly 
zve%ejn!ny protokoly s po)ty voli)(, po)et vyfoce-
n#ch hlas( pro Cichanouskaju byl mnohem vy''í, 
ne" oficiální )ísla tvrdila.
Ve *ole)no&i ro&lo roz)ilení nad pr(b!hem 
voleb a jejich netran*arentno&í. Na konci voleb-
ního t#dne se lidé za)ali scházet na sv#ch voleb-
ních mí&ech a do"adovali se )e&ného s)ítání 
hlas( a zve%ejn!ní protokol(, co" se nakonec ve 
v!t'in! ne*lnilo. V'e vyú&ilo v hromadné protes-
ty v centru mnoh#ch m!& nap%í) cel#m B!lorus-
kem je't! t#" ve)er. B!loruská vláda v'ak takovou 
reakci o)ekávala a neváhala brutáln! zasáhnout a 
tyto prote&y potla)it. Bezpe)no&ní slo"ky pou"í-
valy proti demon&rant(m vodní d!la, zábleskové 
granáty, gumové projektily a slzn# plyn. Taková 
brutalita byla 'okující, ale ani ta neza&avila B!lo-
rusy ve vyjad%ování svého nesouhlasu s pr(b!hem 
voleb. Druh# den, kdy centrální volební komise 
oznámila, "e sou)asn# prezident Luka'enko získal 
tém!% 80 % hlas( a zaji&il si ji" 'e&# mandát, 
&aly se prote&y je't! masov!j'ími.
„Byl to svátek,“ %ekl Luka'enko po volbách. 
Demon&ranty nazval „ovcemi“, které jsou %ízeny z 
/eské republiky a z Polska. 
Svjatlana Cichanouskaja ozna)ila volby za zfal'o-
vané a dal'í sen se chy&ala podat oficiální &í"-
no& centrální volební komisi. V budov! centrální 
volební komise &rávila ten den t%i hodiny. Není 
z%ejmé, co se za jejími zdmi d!lo a s k#m p%esn! 
Cichanouskaja mluvila. Její volební 'táb pozd!ji 
oznámil, "e „u)inila rozhodnutí“ a odjela. Ani její 
'táb pr# nev!d!l, kam p%esn! a kde se nyní nachá-
zí. Posléze ale nahrála videovzkaz z Litvy, ve 
kterém divák(m p%eje, aby „nikdy nemuseli )elit 
takovému dilematu, jakému musela )elit ona.“ 
Také dodala, "e d!ti jsou to nejcenn!j'í, co má. 

Za)alo to tichem. T%ídenním tichem bez internetu, 
signálu a bez mo"no&i se dozv!d!t, co se v celé 
zemi d!je. Z(&ala jen &átem cenzurovaná televi-
ze. O tom, "e se vláda chy&á omezit p%ipojení k 
internetu, aby zamezila 'í%ení pravdiv#ch informa-
cí a pota"mo i koordinaci prote&(, se mluvilo je't! 
p%ed volbami. Nikdo ale ne)ekal, kolik se toho 
m("e &át za t%i dny informa)ního vakua.

Prote&y v B!lorusku vypukly je't! p%ed srpnov#mi 
volbami – v'em bylo toti" jasné, "e budou zfal'ova-
né, &ejn! jako ty p%edchozí. První z nich probíhaly 
u" v )ervnu – proti rozhodnutí ú&%ední volební 
komise vy%adit z prezidentského boje dva nejsil-
n!j'í oponenty dosavadního prezidenta Alexande-
ra Luka'enka.
Jedním z eliminovan#ch prezidentsk#ch kandidá-
t( byl Viktor Babaryka, b#val# 'éf pen!"ního 
ú&avu Belgazprombanky (b!loruská odno" ruské 
Gazprombanky). Nej*í'e na popud prezidenta byl 
Babaryka na konci )ervna zat)en a pozd!ji obvi-
n!n z korupce. P%itom do té doby vedl velmi ú*!'-
nou p%edvolební kampa$, a to navzdory tomu, "e 
mu na ni ú&%ední volební komise vy)lenila mén! 
ne" t%i m!síce. Babaryka pat%il dlouhodob! mezi 

oblíbence vy''ích sociálních t%íd pro svou filant-
ropickou )inno&. Ve v!zení skon)il i dal'í z prezi-
dentsk#ch kandidát( – Sjarhej Cichanouski, 
bloger, kter# si p%iklonil ob)any na svou &ranu 
p%edev'ím sv#m sy&ematick#m bojem proti 
korupci a zneu"ívání moci. T%etí potenciáln! siln# 
kandidát, b#valy b!lorusk# velvyslanec ve Spoje-
n#ch &átech, zakladatel b!loruského IT Parku 
moderních technologií Valery Capkala po v#hru"-
kách rad!ji ode'el do exilu do Ruska.
Babaryka i Cichanouski jsou &ále v!zn!ni. Hnutí 
Amne&y International, zab#vající se lidsk#mi 
právy, pova"uje oba za „v!zn! sv!domí“.
Pro Luka'enka není tento zp(sob zbavení se sou-
pe%( ve volbách "ádnou novinkou, u" n!kolikrát se 
k n!mu v minulo&i uch#lil. Letos v'ak )elil nejsil-
n!j'í konkurenci za poslední roky. Mezi lidmi 
ro&la ne*okojeno& – s ho*odá%skou situací 
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1. Po rozpadu Sov!tského svazu v roce 1991 získala B!loruská socialistická republika 
nezávislost a byla p"ejmenována na B!loruskou republiku. Zemi se vrátila 
bílo-#erveno-bílá vlajka B!loruské Národní Republiky (1918) a také historick$ státní znak 
Paho%a, kter$ zd!dilo po Litevském velkokní&ectví.

2. V #ervenci roku 1994 byl Alexander Luka'enko poprvé zvolen prezidentem B!loruska. 
V roce 2004 zm!nil pomocí celostátního referenda zákon udávající limit, kolikrát je 
mo&né b$t prezidentem. V srpnu tohoto roku kandidoval ji& po'esté.

3. B!hem 26 let vlády Luka'enka se v B!lorusku sní&il po#et obyvatel o 700 tisíc na 
nyn!j'ích 9,45 milion(. 
Kv(li opakovan$m devalvacím se pomocí dvou m!nov$ch reforem (2000, 2016) 'krtlo na 
bankovkách b!loruského rublu celkem sedm nul. Od roku 2009 klesl b!lorusk$ rubl ve 
vztahu k americkému dolaru zhruba o 1300 %

4. Zahrani#ní dluh B!loruska #iní 18 miliard americk$ch dolar(, co& #iní zhruba 40 % 
b!loruského HDP. V!t'inu této #ástky dlu&í zem! Rusku.

5. Pr(m!rná mzda léka"e v B!lorusku #iní 1046 rubl( (cca 340 eur) m!sí#n!.

6. Pr(m!rn$ d(chod v B!lorusku je 150 eur, to je asi 35 % pr(m!rné mzdy.

7. Více ne& 450 tisíc obyvatel B!loruska &ije pod hranicí p"íjmové chudoby (vyd!lávají 
mén! ne& 85 eur m!sí#n!).

8. St"ední délka &ivota mu&e v B!lorusku je 65,6 let.

9. V roce 2016 vypil ka&d$ B!lorus star'í patnácti let 16,4 litr( #istého alkoholu (data 
WHO). B!lorusku pat"í druhé místo v &eb"í#ku nejpijá#t!j'ích zemí sv!ta.

10. Podle nezávisl$ch pr(zkum(  by a& 31 % B!lorus( cht!lo &ít v zahrani#í nebo se zrovna 
chystá p"est!hovat.
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Chodím prote!ovat, proto"e v#$ím, 
"e brzy zvít#zíme. Poka"dé si vzpome-
nu, "e Tichanovsky, Babaryka a Seve-
rinec jsou u" m#síce ve v#zení a "e 
jsou tam pro nás, pro cel% národ. 
Ce!a zp#t neexi!uje. Má to ale jeden 
p$íjemn% bonus – atmosféru. Cel% 
t%den &tu v novinách o tom, "e zatkli 
mé kamarády a jiné lidi, kte$í jen 
d#lali svou práci. Je mi z toho velmi 
smutno a sama nemám sílu, ale v 
ned#li, kdy" jdu v mnohatisícovém 
pr'vodu mezi lidmi !ejného sm%(le-
ní, je to, jako kdybych chytila druh% 
dech. Tehdy rozumím, "e to není zby-
te&né, "e opravdu m'"eme dosáhnout 
svého.

Vïà¦�¤¾àªÃû®�
ìïàû®óûàċ�ûƣ
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Zkrátka pro svobodu. Zaprvé pro 
svobodu volby. Tu te! nemáme – 
m"#eme volit jen jednoho kandi-
dáta, nebo ná$ hlas skon%í v od-
padkovém ko$i. Bu! podporuje$ 
sou%asnou vládu, nebo jde$ do 
v&zení – taková volba není volbou. 
A# budeme mít svobodu volby, 
budou osvobozeni i politi%tí v&zni.
Zadruhé pro svobodu slova. Vadí 
mi, jak ne'ydat& l#ou v televizi a 
jaké l#i pí$í v novinách a podvádí 
tak v$echny, v%etn& mé babi%ky. 
Mám ráda ve v$em krásu, ale le# je 
protikladem krásy.

Vïà¦�¤¾àªÃû®�
ìïàû®óûàċ�ûƣ
JÓĥ�

Vycházíme, aby nás bylo sly$et. 
Sv&t musí v&d&t, #e nejsme opozi-
ce – je nás v&t$ina, ale na$e volby 
jsou nelegitimní. Vláda 'átu se 
musí nechat vym&nit. A prezident 
musí b(t %e'n& vybírán národem.
Vycházíme prote'ovat, abychom 
sou%asné vlád& ukázali sv"j 
po'oj. Pluralismus musí b(t nejen 
na papí)e a ve slibech – vláda musí 
skute%n& re*ektovat na$e 
názory, ne je p)ísn& potla%ovat. Vy-
cházíme, abychom ukázali, #e ne-
souhlasíme s kruto'í a s bezprá-
vím, které se d&je dnes a denn& v 
na$em 'át&.
Sed&t doma znamená )íci, #e jsem 
ok s tím, #e vláda l#e a nere*ektu-
je mé názory a #e mi odebírá má 
základní práva.
Sed&t doma znamená v této situa-
ci nevá#it si %lov&ka, ob%ana.

;ó®ÚÁ�



Proto#e nic neud&lat pro m& znamená 
toté# jako podpo)it genocidu národa, 
ne*ravedlno' a bezpráví. Pro'& 
d&lám to, co d&lat mám a v&)ím, #e 
dobro a pravda zvít&zí.

Vïà¦�¤¾àªÃû®�
ìïàû®óûàċ�ûƣ
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Vïà¦�¤¾àªÃû®�
ìïàû®óûàċ�ûƣ

Vadí mi v(eobecná le" a fale( této 
nelegitimní vlády, proto jdu do 
ulic. Proto, abych na(el a vrátil si 
sv'j hlas, kter% jsem ztratil devá-
tého srpna (den voleb, pozn.).

�Úªï®Í
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B!loru'tí léka%i i medici byli ji" od za)átku v první 
linii prote&(. B!hem prvních demon&rací (9. a" 11. 
srpna) poskytovali první pomoc &ovkám ob!tí 
policejní brutality, v proslulé minské v!znici 
Okre&ina o'et%ovali zadr"ené prote&ující s 
polytraumaty a zabezpe)ovali jejich p%evoz do 
nemocnic. Bezpochyby takto zachránili mnoho 
"ivot(. Jenom b!hem prvních )ty% dn( prote&( 
zadr"ela policie zhruba 'e& tisíc lidí, v!t'inu z 
nich po zadr"ení bila a mu)ila.

A byli to op!t léka%i a medici, kte%í se hned 12. 
srpna mezi prvními ú)a&nili tzv. mírn#ch prote&( 
proti násilí, kdy se se'li p%ed B!loruskou &átní 
léka%skou univerzitou (BSMU) - svou alma mater. 
Vyjád%ili tak nesouhlas s násilím v()i prote&ují-
cím i v()i celému b!loruskému národu a také tak 
upozornili na obtí"e, které musí p%ekonávat p%i 
poskytování první pomoci zadr"en#m - od slo"ité-
ho dokazování, "e lidé skute)n! pot%ebují akutní 
léka%skou pomoc, a" po zadr"ení mnoha samot-
n#ch léka%( - dobrovolník(. Navíc se na doktory 
vyvíjel obrovsk# tlak, aby sv!de+ví fyzického 
násilí na zadr"en#ch neuvád!li do sv#ch zpráv.

Po zahájení v#uky na léka%ské univerzit! (1. zá%í) se 
k léka%(m p%ipojili ve velkém po)tu také medici, 
kte%í letos za)ali 'kolní rok hromadnou prote&ní 
akcí a pak se je't! p%ipojili k pochodu &udent( 
v'ech fakult v centru m!&a. Podle p%ehled( 
lidskoprávní organizace Vjasna bylo ten den zadr-
"eno 128 &udent( a 'kolák(.  Zvlá'tní pozorno& 
upoutalo zadr"ení )tve%ice &udent( za to, "e se v 

budov! svého ú&avu p%ipojili ke zp!vu prote&ního 
hymnu À la volonté du peuple z muzikálu Bídníci.
Od tohoto dne se na univerzit! odehrávaly r(zné 
prote&ní akce skoro ka"d# den - b!hem p%e&ávek 
se &udenti shroma"-ovali ve v&upní hale, tvo%ili 
%et!ze solidarity, zpívali písn! tradi)n! vnímané 
jako opozi)ní, nebo jen ml)enliv! sed!li na scho-
dech u vchodu, odmítajíce v&oupit do budovy.
B!hem n!kolika takov#ch akcí p%ivolalo vedení 
univerzity p%ímo do areálu 'koly *eciální bezpe)-
no&ní jednotky OMON a zárove$ znemo"nilo 
&udent(m v&up do budovy tak, aby nikdo nemohl 
uté+ a kdokoliv mohl b#t zadr"en. Desítkám 
&udent( bylo takto ukon)eno &udium, jiní byli 
pokáráni a &udent(m, které zadr"ely jednotky 
OMON, byly ulo"eny vysoké pokuty nebo byli 
posláni na 10 a" 15 dn( do v!zení. Tyto dny &ráve-
né v celách se &udent(m po)ítají jako absence, 
které nejsou na univerzit! povolené - ka"dou 
absenci si &udent musí zaplatit a také nahradit 
seminární prací )i ú&ním p%ezkou'ením. V nejlep-
'ím p%ípad! budou muset &udenti zaplatit pom!r-
n! vysoké finan)ní )á&ky, v tom hor'ím p%ípad! 
jim bude kv(li absencím ukon)eno &udium.
Tato napjatá situace kulminovala 26. %íjna - ten 
den vypr'elo ultimátum, které dala opozice prezi-
dentu Luka'enkovi: Bu- prezident do 26. %íjna 
rezignuje na svou funkci a propu&í v'echny poli-
tické v!zn!, nebo za)ne celonárodní &ávka. Prezi-
dent Luka'enko toto ultimátum ignoroval, za)ala 
tedy &ávka. Studenti BMSU se ke &ávce p%ipojili 
jako první - hned ráno se ve 'kole se'li aktivi&é a 
za)ali sv(j pochod univerzitou, b!hem kterého 

kde je nejv!t'í deficit personálu. M("e se tak &át, 
"e t%eba n!kdo, kdo se chce v!novat chirurgii a má 
trvalé bydli't! v Minsku, skon)í v malé okresní 
nemocnici, kde bude pracovat jako interni&a, s 
minimem základního vybavení a zku'eno&í a 
bude odkázán jen sám na sebe. Jeho plat pak bude 
)ítat cca 2000 m!sí)n!. Toto rozd!lení )er&v#ch 
absolvent( do nemocnic se ur)uje na základ! 
bodového sy&ému, kter# funguje podobn! jako 
ná' bodov# sy&ém IFMSA - je zalo"en# na pr(m!-
ru známek a r(zn#ch aktivitách. V B!lorusku se 
ud!lují body primárn! za ú)a& v akcích na podpo-
ru vlády.  Je tedy p%edem jasné, "e prote&ující 
&udenti se tak na "eb%í)ku pozic do&anou nejní"e 
a nej*í'e nebudou mít mo"no& si vybrat obor, 
kterému se budou nejbli"'í 3 roky v!novat. Udava-
)i prote&ujících jsou naopak odm!n!ni body a 
dal'ími benefity.
Obrovsk# tlak je vyvíjen také na vyu)ující - univer-
zita je nutí zhor'ovat známky u zkou'ek a fal'ovat 
prezen)ní li&iny tak, aby nepohodlní &udenti 
m!li více absencí a mohli tak b#t snadno vylou)e-
ni. Petici proti násilí a na podporu prote&ujících 
&udent( podepsalo ji" 220 vyu)ujících, mnozí z 
nich se navíc anga"ovali v prote&ech a vyjad%ovali 
nesouhlas s kroky vlády i univerzity, za co" byli 
potre&áni nebo p%i'li o práci.
Na za)átku li&opadu zm!nilo vedení svoji taktiku 
potla)ování prote&( na univerzit! a rozhodlo se 
pro di&an)ní &udium "z d(vodu pandemie". Navíc 
&udenti )tvrtého a" 'e&ého ro)níku te- musí 
povinn! na&oupit do nemocnic, aby pomohli léka-
%(m v boji proti COVID-19. Z ochrann#ch pom(cek 
jim je poskytnuta jedna rou'ka na cel# den. Minis-
ter&vo zdravotni+ví p%itom hlásí ka"dodenní 

nav'tívili ka"dou p%edná'kovou mí&no& a vyzvali 
dal'í &udenty k zapojení se. Desítky &udent( 
opu&ily své u)ebny, aby se *ole)n! se'ly v nema-
lém po)tu ve v&upní hale své alma mater a vyzvaly 
vedení univerzity k zapo)etí dialogu. Namí&o 
dialogu se jim do&alo v#hru"ek od prorektora pro 
bezpe)no&, tedy od osoby, která se na univerzit! 
objevila za)átkem %íjna a její" jméno z(&ává 
neznámé. N!kter#m &udent(m bylo tehdy ukon-
)eno &udium, a)koli oficiální oznámení neobdr"e-
li. Zkrátka jim zakázali v&up do objektu.
Zprávy o represích v()i &udent(m se rychle roz'í-
%ily v médiích, a nej*í'e práv! proto se nakonec 
vedení univerzity 28. %íjna rozhodlo pro dialog, 
nicmén! jej odmítlo realizovat ve%ejn! a samo si 
vybralo jednotlivé zá&upce &udent(. Prote&ující 
podmínili uskute)n!ní dialogu znovup%ijetím 
d%íve vylou)en#ch &udent(, co" univerzita katego-
ricky odmítla, &ejn! jako ú)a& &udent( práva 
nebo po%izování videozáznamu této sch(ze. V'e se 
d!lalo schváln! narychlo a jen za podmínek &ano-
ven#ch vedením univerzity, co" tém!% p%ipomínalo 
vizitu Alexandera Luka'enka ve v!znici KGB, kde 
m!l diskutovat s politick#mi v!zni o zm!nách 
ú&avy, jakkoli tato diskuze p%ipomínala monolog. I 
p%e&o vkládalo mnoho &udent( do návrhu univer-
zity velké nad!je. P%ece jen poprvé za dva m!síce 
vyjád%ilo vedení ochotu se &udenty diskutovat o 
d(vodech jejich prote&(, )ím" také kone)n! 
ve%ejn! uznalo exi&enci t!chto prote&( (do té 
chvíle na oficiální úrovni odmítané).
Bohu"el ve'keré nad!je se ukázaly b#ti plané - 
univerzita p%i&oupila k je't! dra&i)t!j'ím zp(so-
b(m nátlaku na &udenty. Slíbila, "e se vylou)ení 
&udenti mohou vrátit pod podmínkou ve%ejného 
prohlá'ení, "e se z%íkají sv#ch názor( a nebudou se 
do budoucna ú)a&nit "ádn#ch prote&( proti 
Luka'enkovu re"imu. Tato prohlá'ení by pak byla 
vyu"ita k propagand! ve &átních médiích. T!m, 
kte%í dosud je't! vylou)eni nebyli, se naopak 
vylou)ením vyhro"ovalo. A krom! toho také obvi-
n!ním z vla&izrady, z po'kozování dobrého jména 
léka%( nebo ru'ení pr(b!hu v#uky.
Sy&ém léka%ského vzd!lání v B!lorusku funguje 
jinak ne" v /eské republice - &udenti si sami nevy-
bírají obor, kterému se cht!jí v profesním "ivot! 
skute)n! v!novat, ani si nemohou vybrat pracovi'-
t!, kam po promoci na&oupí. Musí naopak t%i roky 
&rávit na odd!lení a v oboru ur)eném Mini&er-
&vem zdravotni+ví, kdy rozhoduje p%edev'ím to, 

p%ír(&ek nov! naka"en#ch ni"'í ne" tisíc p%ípad(, 
a)koli nezávislá média a zdravotníci trvají na tom, 
"e skute)n# po)et nemocn#ch je mnohonásobn! 
vy''í. Ironické je, "e b!hem první vlny Alexander 
Luka'enko krizi zleh)oval, karanténu ozna)oval za 
zbyte)nou a "ádná opat%ení zavedena nebyla, "aby 
se ne'í%ila panika", necht!l toti" p%ed volbami dát 
najevo, "e n!co nemá pod kontrolou.
D!kan na'í fakulty, prof. Vladimír Komárek vyjád-
%il hluboké znepokojení nad d!ním v B!lorusku a 
nabídl mo"no& pokra)ovat ve &udiu na na'í fakul-
t! vylou)en#m &udent(m B!loruské &átní léka%-
ské univerzity. B!loru'tí &udenti si moc vá"í )eské 
solidarity a nabídky pana d!kana a cht!li by touto 
ce&ou pod!kovat za nabídnutou podporu:
 
 

We, the 'udents of Belarusian 
State Medical University, want 
to express our outmo' grati-
tude to the admini'ration of 
the Charles University and 
prof. Vladimir Komarek in par-
ticular for the solidarity ex-
pressed in these di+cult 
times.
      We re*e, and appreciate 
the opportunities provided to 
us by the international com-

munity in re*onse to the cu-
rrent situation in our country. 
We are proud of a society that 
values human decency and is 
out there to o-er a helping 
hand in times of need.The 
much appreciated internatio-
nal support will play a key role 
in the development of 'rong 
and mutually beneficial relati-
ons in the future.

Sincerely,
The &udents of BSMU.



B!loru'tí léka%i i medici byli ji" od za)átku v první 
linii prote&(. B!hem prvních demon&rací (9. a" 11. 
srpna) poskytovali první pomoc &ovkám ob!tí 
policejní brutality, v proslulé minské v!znici 
Okre&ina o'et%ovali zadr"ené prote&ující s 
polytraumaty a zabezpe)ovali jejich p%evoz do 
nemocnic. Bezpochyby takto zachránili mnoho 
"ivot(. Jenom b!hem prvních )ty% dn( prote&( 
zadr"ela policie zhruba 'e& tisíc lidí, v!t'inu z 
nich po zadr"ení bila a mu)ila.

A byli to op!t léka%i a medici, kte%í se hned 12. 
srpna mezi prvními ú)a&nili tzv. mírn#ch prote&( 
proti násilí, kdy se se'li p%ed B!loruskou &átní 
léka%skou univerzitou (BSMU) - svou alma mater. 
Vyjád%ili tak nesouhlas s násilím v()i prote&ují-
cím i v()i celému b!loruskému národu a také tak 
upozornili na obtí"e, které musí p%ekonávat p%i 
poskytování první pomoci zadr"en#m - od slo"ité-
ho dokazování, "e lidé skute)n! pot%ebují akutní 
léka%skou pomoc, a" po zadr"ení mnoha samot-
n#ch léka%( - dobrovolník(. Navíc se na doktory 
vyvíjel obrovsk# tlak, aby sv!de+ví fyzického 
násilí na zadr"en#ch neuvád!li do sv#ch zpráv.

Po zahájení v#uky na léka%ské univerzit! (1. zá%í) se 
k léka%(m p%ipojili ve velkém po)tu také medici, 
kte%í letos za)ali 'kolní rok hromadnou prote&ní 
akcí a pak se je't! p%ipojili k pochodu &udent( 
v'ech fakult v centru m!&a. Podle p%ehled( 
lidskoprávní organizace Vjasna bylo ten den zadr-
"eno 128 &udent( a 'kolák(.  Zvlá'tní pozorno& 
upoutalo zadr"ení )tve%ice &udent( za to, "e se v 

budov! svého ú&avu p%ipojili ke zp!vu prote&ního 
hymnu À la volonté du peuple z muzikálu Bídníci.
Od tohoto dne se na univerzit! odehrávaly r(zné 
prote&ní akce skoro ka"d# den - b!hem p%e&ávek 
se &udenti shroma"-ovali ve v&upní hale, tvo%ili 
%et!ze solidarity, zpívali písn! tradi)n! vnímané 
jako opozi)ní, nebo jen ml)enliv! sed!li na scho-
dech u vchodu, odmítajíce v&oupit do budovy.
B!hem n!kolika takov#ch akcí p%ivolalo vedení 
univerzity p%ímo do areálu 'koly *eciální bezpe)-
no&ní jednotky OMON a zárove$ znemo"nilo 
&udent(m v&up do budovy tak, aby nikdo nemohl 
uté+ a kdokoliv mohl b#t zadr"en. Desítkám 
&udent( bylo takto ukon)eno &udium, jiní byli 
pokáráni a &udent(m, které zadr"ely jednotky 
OMON, byly ulo"eny vysoké pokuty nebo byli 
posláni na 10 a" 15 dn( do v!zení. Tyto dny &ráve-
né v celách se &udent(m po)ítají jako absence, 
které nejsou na univerzit! povolené - ka"dou 
absenci si &udent musí zaplatit a také nahradit 
seminární prací )i ú&ním p%ezkou'ením. V nejlep-
'ím p%ípad! budou muset &udenti zaplatit pom!r-
n! vysoké finan)ní )á&ky, v tom hor'ím p%ípad! 
jim bude kv(li absencím ukon)eno &udium.
Tato napjatá situace kulminovala 26. %íjna - ten 
den vypr'elo ultimátum, které dala opozice prezi-
dentu Luka'enkovi: Bu- prezident do 26. %íjna 
rezignuje na svou funkci a propu&í v'echny poli-
tické v!zn!, nebo za)ne celonárodní &ávka. Prezi-
dent Luka'enko toto ultimátum ignoroval, za)ala 
tedy &ávka. Studenti BMSU se ke &ávce p%ipojili 
jako první - hned ráno se ve 'kole se'li aktivi&é a 
za)ali sv(j pochod univerzitou, b!hem kterého 

kde je nejv!t'í deficit personálu. M("e se tak &át, 
"e t%eba n!kdo, kdo se chce v!novat chirurgii a má 
trvalé bydli't! v Minsku, skon)í v malé okresní 
nemocnici, kde bude pracovat jako interni&a, s 
minimem základního vybavení a zku'eno&í a 
bude odkázán jen sám na sebe. Jeho plat pak bude 
)ítat cca 2000 m!sí)n!. Toto rozd!lení )er&v#ch 
absolvent( do nemocnic se ur)uje na základ! 
bodového sy&ému, kter# funguje podobn! jako 
ná' bodov# sy&ém IFMSA - je zalo"en# na pr(m!-
ru známek a r(zn#ch aktivitách. V B!lorusku se 
ud!lují body primárn! za ú)a& v akcích na podpo-
ru vlády.  Je tedy p%edem jasné, "e prote&ující 
&udenti se tak na "eb%í)ku pozic do&anou nejní"e 
a nej*í'e nebudou mít mo"no& si vybrat obor, 
kterému se budou nejbli"'í 3 roky v!novat. Udava-
)i prote&ujících jsou naopak odm!n!ni body a 
dal'ími benefity.
Obrovsk# tlak je vyvíjen také na vyu)ující - univer-
zita je nutí zhor'ovat známky u zkou'ek a fal'ovat 
prezen)ní li&iny tak, aby nepohodlní &udenti 
m!li více absencí a mohli tak b#t snadno vylou)e-
ni. Petici proti násilí a na podporu prote&ujících 
&udent( podepsalo ji" 220 vyu)ujících, mnozí z 
nich se navíc anga"ovali v prote&ech a vyjad%ovali 
nesouhlas s kroky vlády i univerzity, za co" byli 
potre&áni nebo p%i'li o práci.
Na za)átku li&opadu zm!nilo vedení svoji taktiku 
potla)ování prote&( na univerzit! a rozhodlo se 
pro di&an)ní &udium "z d(vodu pandemie". Navíc 
&udenti )tvrtého a" 'e&ého ro)níku te- musí 
povinn! na&oupit do nemocnic, aby pomohli léka-
%(m v boji proti COVID-19. Z ochrann#ch pom(cek 
jim je poskytnuta jedna rou'ka na cel# den. Minis-
ter&vo zdravotni+ví p%itom hlásí ka"dodenní 

nav'tívili ka"dou p%edná'kovou mí&no& a vyzvali 
dal'í &udenty k zapojení se. Desítky &udent( 
opu&ily své u)ebny, aby se *ole)n! se'ly v nema-
lém po)tu ve v&upní hale své alma mater a vyzvaly 
vedení univerzity k zapo)etí dialogu. Namí&o 
dialogu se jim do&alo v#hru"ek od prorektora pro 
bezpe)no&, tedy od osoby, která se na univerzit! 
objevila za)átkem %íjna a její" jméno z(&ává 
neznámé. N!kter#m &udent(m bylo tehdy ukon-
)eno &udium, a)koli oficiální oznámení neobdr"e-
li. Zkrátka jim zakázali v&up do objektu.
Zprávy o represích v()i &udent(m se rychle roz'í-
%ily v médiích, a nej*í'e práv! proto se nakonec 
vedení univerzity 28. %íjna rozhodlo pro dialog, 
nicmén! jej odmítlo realizovat ve%ejn! a samo si 
vybralo jednotlivé zá&upce &udent(. Prote&ující 
podmínili uskute)n!ní dialogu znovup%ijetím 
d%íve vylou)en#ch &udent(, co" univerzita katego-
ricky odmítla, &ejn! jako ú)a& &udent( práva 
nebo po%izování videozáznamu této sch(ze. V'e se 
d!lalo schváln! narychlo a jen za podmínek &ano-
ven#ch vedením univerzity, co" tém!% p%ipomínalo 
vizitu Alexandera Luka'enka ve v!znici KGB, kde 
m!l diskutovat s politick#mi v!zni o zm!nách 
ú&avy, jakkoli tato diskuze p%ipomínala monolog. I 
p%e&o vkládalo mnoho &udent( do návrhu univer-
zity velké nad!je. P%ece jen poprvé za dva m!síce 
vyjád%ilo vedení ochotu se &udenty diskutovat o 
d(vodech jejich prote&(, )ím" také kone)n! 
ve%ejn! uznalo exi&enci t!chto prote&( (do té 
chvíle na oficiální úrovni odmítané).
Bohu"el ve'keré nad!je se ukázaly b#ti plané - 
univerzita p%i&oupila k je't! dra&i)t!j'ím zp(so-
b(m nátlaku na &udenty. Slíbila, "e se vylou)ení 
&udenti mohou vrátit pod podmínkou ve%ejného 
prohlá'ení, "e se z%íkají sv#ch názor( a nebudou se 
do budoucna ú)a&nit "ádn#ch prote&( proti 
Luka'enkovu re"imu. Tato prohlá'ení by pak byla 
vyu"ita k propagand! ve &átních médiích. T!m, 
kte%í dosud je't! vylou)eni nebyli, se naopak 
vylou)ením vyhro"ovalo. A krom! toho také obvi-
n!ním z vla&izrady, z po'kozování dobrého jména 
léka%( nebo ru'ení pr(b!hu v#uky.
Sy&ém léka%ského vzd!lání v B!lorusku funguje 
jinak ne" v /eské republice - &udenti si sami nevy-
bírají obor, kterému se cht!jí v profesním "ivot! 
skute)n! v!novat, ani si nemohou vybrat pracovi'-
t!, kam po promoci na&oupí. Musí naopak t%i roky 
&rávit na odd!lení a v oboru ur)eném Mini&er-
&vem zdravotni+ví, kdy rozhoduje p%edev'ím to, 

p%ír(&ek nov! naka"en#ch ni"'í ne" tisíc p%ípad(, 
a)koli nezávislá média a zdravotníci trvají na tom, 
"e skute)n# po)et nemocn#ch je mnohonásobn! 
vy''í. Ironické je, "e b!hem první vlny Alexander 
Luka'enko krizi zleh)oval, karanténu ozna)oval za 
zbyte)nou a "ádná opat%ení zavedena nebyla, "aby 
se ne'í%ila panika", necht!l toti" p%ed volbami dát 
najevo, "e n!co nemá pod kontrolou.
D!kan na'í fakulty, prof. Vladimír Komárek vyjád-
%il hluboké znepokojení nad d!ním v B!lorusku a 
nabídl mo"no& pokra)ovat ve &udiu na na'í fakul-
t! vylou)en#m &udent(m B!loruské &átní léka%-
ské univerzity. B!loru'tí &udenti si moc vá"í )eské 
solidarity a nabídky pana d!kana a cht!li by touto 
ce&ou pod!kovat za nabídnutou podporu:
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B!loru'tí léka%i i medici byli ji" od za)átku v první 
linii prote&(. B!hem prvních demon&rací (9. a" 11. 
srpna) poskytovali první pomoc &ovkám ob!tí 
policejní brutality, v proslulé minské v!znici 
Okre&ina o'et%ovali zadr"ené prote&ující s 
polytraumaty a zabezpe)ovali jejich p%evoz do 
nemocnic. Bezpochyby takto zachránili mnoho 
"ivot(. Jenom b!hem prvních )ty% dn( prote&( 
zadr"ela policie zhruba 'e& tisíc lidí, v!t'inu z 
nich po zadr"ení bila a mu)ila.

A byli to op!t léka%i a medici, kte%í se hned 12. 
srpna mezi prvními ú)a&nili tzv. mírn#ch prote&( 
proti násilí, kdy se se'li p%ed B!loruskou &átní 
léka%skou univerzitou (BSMU) - svou alma mater. 
Vyjád%ili tak nesouhlas s násilím v()i prote&ují-
cím i v()i celému b!loruskému národu a také tak 
upozornili na obtí"e, které musí p%ekonávat p%i 
poskytování první pomoci zadr"en#m - od slo"ité-
ho dokazování, "e lidé skute)n! pot%ebují akutní 
léka%skou pomoc, a" po zadr"ení mnoha samot-
n#ch léka%( - dobrovolník(. Navíc se na doktory 
vyvíjel obrovsk# tlak, aby sv!de+ví fyzického 
násilí na zadr"en#ch neuvád!li do sv#ch zpráv.

Po zahájení v#uky na léka%ské univerzit! (1. zá%í) se 
k léka%(m p%ipojili ve velkém po)tu také medici, 
kte%í letos za)ali 'kolní rok hromadnou prote&ní 
akcí a pak se je't! p%ipojili k pochodu &udent( 
v'ech fakult v centru m!&a. Podle p%ehled( 
lidskoprávní organizace Vjasna bylo ten den zadr-
"eno 128 &udent( a 'kolák(.  Zvlá'tní pozorno& 
upoutalo zadr"ení )tve%ice &udent( za to, "e se v 

budov! svého ú&avu p%ipojili ke zp!vu prote&ního 
hymnu À la volonté du peuple z muzikálu Bídníci.
Od tohoto dne se na univerzit! odehrávaly r(zné 
prote&ní akce skoro ka"d# den - b!hem p%e&ávek 
se &udenti shroma"-ovali ve v&upní hale, tvo%ili 
%et!ze solidarity, zpívali písn! tradi)n! vnímané 
jako opozi)ní, nebo jen ml)enliv! sed!li na scho-
dech u vchodu, odmítajíce v&oupit do budovy.
B!hem n!kolika takov#ch akcí p%ivolalo vedení 
univerzity p%ímo do areálu 'koly *eciální bezpe)-
no&ní jednotky OMON a zárove$ znemo"nilo 
&udent(m v&up do budovy tak, aby nikdo nemohl 
uté+ a kdokoliv mohl b#t zadr"en. Desítkám 
&udent( bylo takto ukon)eno &udium, jiní byli 
pokáráni a &udent(m, které zadr"ely jednotky 
OMON, byly ulo"eny vysoké pokuty nebo byli 
posláni na 10 a" 15 dn( do v!zení. Tyto dny &ráve-
né v celách se &udent(m po)ítají jako absence, 
které nejsou na univerzit! povolené - ka"dou 
absenci si &udent musí zaplatit a také nahradit 
seminární prací )i ú&ním p%ezkou'ením. V nejlep-
'ím p%ípad! budou muset &udenti zaplatit pom!r-
n! vysoké finan)ní )á&ky, v tom hor'ím p%ípad! 
jim bude kv(li absencím ukon)eno &udium.
Tato napjatá situace kulminovala 26. %íjna - ten 
den vypr'elo ultimátum, které dala opozice prezi-
dentu Luka'enkovi: Bu- prezident do 26. %íjna 
rezignuje na svou funkci a propu&í v'echny poli-
tické v!zn!, nebo za)ne celonárodní &ávka. Prezi-
dent Luka'enko toto ultimátum ignoroval, za)ala 
tedy &ávka. Studenti BMSU se ke &ávce p%ipojili 
jako první - hned ráno se ve 'kole se'li aktivi&é a 
za)ali sv(j pochod univerzitou, b!hem kterého 

kde je nejv!t'í deficit personálu. M("e se tak &át, 
"e t%eba n!kdo, kdo se chce v!novat chirurgii a má 
trvalé bydli't! v Minsku, skon)í v malé okresní 
nemocnici, kde bude pracovat jako interni&a, s 
minimem základního vybavení a zku'eno&í a 
bude odkázán jen sám na sebe. Jeho plat pak bude 
)ítat cca 2000 m!sí)n!. Toto rozd!lení )er&v#ch 
absolvent( do nemocnic se ur)uje na základ! 
bodového sy&ému, kter# funguje podobn! jako 
ná' bodov# sy&ém IFMSA - je zalo"en# na pr(m!-
ru známek a r(zn#ch aktivitách. V B!lorusku se 
ud!lují body primárn! za ú)a& v akcích na podpo-
ru vlády.  Je tedy p%edem jasné, "e prote&ující 
&udenti se tak na "eb%í)ku pozic do&anou nejní"e 
a nej*í'e nebudou mít mo"no& si vybrat obor, 
kterému se budou nejbli"'í 3 roky v!novat. Udava-
)i prote&ujících jsou naopak odm!n!ni body a 
dal'ími benefity.
Obrovsk# tlak je vyvíjen také na vyu)ující - univer-
zita je nutí zhor'ovat známky u zkou'ek a fal'ovat 
prezen)ní li&iny tak, aby nepohodlní &udenti 
m!li více absencí a mohli tak b#t snadno vylou)e-
ni. Petici proti násilí a na podporu prote&ujících 
&udent( podepsalo ji" 220 vyu)ujících, mnozí z 
nich se navíc anga"ovali v prote&ech a vyjad%ovali 
nesouhlas s kroky vlády i univerzity, za co" byli 
potre&áni nebo p%i'li o práci.
Na za)átku li&opadu zm!nilo vedení svoji taktiku 
potla)ování prote&( na univerzit! a rozhodlo se 
pro di&an)ní &udium "z d(vodu pandemie". Navíc 
&udenti )tvrtého a" 'e&ého ro)níku te- musí 
povinn! na&oupit do nemocnic, aby pomohli léka-
%(m v boji proti COVID-19. Z ochrann#ch pom(cek 
jim je poskytnuta jedna rou'ka na cel# den. Minis-
ter&vo zdravotni+ví p%itom hlásí ka"dodenní 

nav'tívili ka"dou p%edná'kovou mí&no& a vyzvali 
dal'í &udenty k zapojení se. Desítky &udent( 
opu&ily své u)ebny, aby se *ole)n! se'ly v nema-
lém po)tu ve v&upní hale své alma mater a vyzvaly 
vedení univerzity k zapo)etí dialogu. Namí&o 
dialogu se jim do&alo v#hru"ek od prorektora pro 
bezpe)no&, tedy od osoby, která se na univerzit! 
objevila za)átkem %íjna a její" jméno z(&ává 
neznámé. N!kter#m &udent(m bylo tehdy ukon-
)eno &udium, a)koli oficiální oznámení neobdr"e-
li. Zkrátka jim zakázali v&up do objektu.
Zprávy o represích v()i &udent(m se rychle roz'í-
%ily v médiích, a nej*í'e práv! proto se nakonec 
vedení univerzity 28. %íjna rozhodlo pro dialog, 
nicmén! jej odmítlo realizovat ve%ejn! a samo si 
vybralo jednotlivé zá&upce &udent(. Prote&ující 
podmínili uskute)n!ní dialogu znovup%ijetím 
d%íve vylou)en#ch &udent(, co" univerzita katego-
ricky odmítla, &ejn! jako ú)a& &udent( práva 
nebo po%izování videozáznamu této sch(ze. V'e se 
d!lalo schváln! narychlo a jen za podmínek &ano-
ven#ch vedením univerzity, co" tém!% p%ipomínalo 
vizitu Alexandera Luka'enka ve v!znici KGB, kde 
m!l diskutovat s politick#mi v!zni o zm!nách 
ú&avy, jakkoli tato diskuze p%ipomínala monolog. I 
p%e&o vkládalo mnoho &udent( do návrhu univer-
zity velké nad!je. P%ece jen poprvé za dva m!síce 
vyjád%ilo vedení ochotu se &udenty diskutovat o 
d(vodech jejich prote&(, )ím" také kone)n! 
ve%ejn! uznalo exi&enci t!chto prote&( (do té 
chvíle na oficiální úrovni odmítané).
Bohu"el ve'keré nad!je se ukázaly b#ti plané - 
univerzita p%i&oupila k je't! dra&i)t!j'ím zp(so-
b(m nátlaku na &udenty. Slíbila, "e se vylou)ení 
&udenti mohou vrátit pod podmínkou ve%ejného 
prohlá'ení, "e se z%íkají sv#ch názor( a nebudou se 
do budoucna ú)a&nit "ádn#ch prote&( proti 
Luka'enkovu re"imu. Tato prohlá'ení by pak byla 
vyu"ita k propagand! ve &átních médiích. T!m, 
kte%í dosud je't! vylou)eni nebyli, se naopak 
vylou)ením vyhro"ovalo. A krom! toho také obvi-
n!ním z vla&izrady, z po'kozování dobrého jména 
léka%( nebo ru'ení pr(b!hu v#uky.
Sy&ém léka%ského vzd!lání v B!lorusku funguje 
jinak ne" v /eské republice - &udenti si sami nevy-
bírají obor, kterému se cht!jí v profesním "ivot! 
skute)n! v!novat, ani si nemohou vybrat pracovi'-
t!, kam po promoci na&oupí. Musí naopak t%i roky 
&rávit na odd!lení a v oboru ur)eném Mini&er-
&vem zdravotni+ví, kdy rozhoduje p%edev'ím to, 

p%ír(&ek nov! naka"en#ch ni"'í ne" tisíc p%ípad(, 
a)koli nezávislá média a zdravotníci trvají na tom, 
"e skute)n# po)et nemocn#ch je mnohonásobn! 
vy''í. Ironické je, "e b!hem první vlny Alexander 
Luka'enko krizi zleh)oval, karanténu ozna)oval za 
zbyte)nou a "ádná opat%ení zavedena nebyla, "aby 
se ne'í%ila panika", necht!l toti" p%ed volbami dát 
najevo, "e n!co nemá pod kontrolou.
D!kan na'í fakulty, prof. Vladimír Komárek vyjád-
%il hluboké znepokojení nad d!ním v B!lorusku a 
nabídl mo"no& pokra)ovat ve &udiu na na'í fakul-
t! vylou)en#m &udent(m B!loruské &átní léka%-
ské univerzity. B!loru'tí &udenti si moc vá"í )eské 
solidarity a nabídky pana d!kana a cht!li by touto 
ce&ou pod!kovat za nabídnutou podporu:
 
 

We, the 'udents of Belarusian 
State Medical University, want 
to express our outmo' grati-
tude to the admini'ration of 
the Charles University and 
prof. Vladimir Komarek in par-
ticular for the solidarity ex-
pressed in these di+cult 
times.
      We re*e, and appreciate 
the opportunities provided to 
us by the international com-

munity in re*onse to the cu-
rrent situation in our country. 
We are proud of a society that 
values human decency and is 
out there to o-er a helping 
hand in times of need.The 
much appreciated internatio-
nal support will play a key role 
in the development of 'rong 
and mutually beneficial relati-
ons in the future.

Sincerely,
The &udents of BSMU.


