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Wezwanie Parlamentu Europejskiego 
do przyjęcia stanowiska w sprawie uwięzienia białoruskiego filozofa Uladzimira Matskevicha 

 
 
Szanowne Panie Europosłanki! 
 
Szanowni Panowie Europosłowie! 
 
Wzywamy europejskich posłów i posłanki do podjęcia działań w sprawie natychmiastowego 
zwolnienia z więzienia przez reżim Łukaszenki białoruskiego filozofa i myśliciela Uladzimira 
Matskevicha oraz wszystkich więźniów politycznych w tym kraju. 
 
W dniu 4 sierpnia 2021 roku po przeprowadzeniu rewizji, skonfiskowaniu sprzętu biurowego i 
dokumentów Uladzimir Matskevich został aresztowany w swoim domu przez funkcjonariuszy KGB. 
W dniu 6 sierpnia 2021 r. przez obrońców praw człowieka Uladzimir Matskevich został uznany za 
więźnia politycznego. Przez władze białoruskiego reżimu oskarżany jest o „organizowanie akcji 
rażąco naruszających porządek publiczny” (art. 342 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś). W 
październiku 2021 r. jego publikacje i artykuły filozoficzne zaczęto sprawdzać również pod kątem 
"podżegania do nienawiści rasowej, narodowej, religijnej lub innej nienawiści społecznej". 
 
Śledztwo od dawna stoi w miejscu z braku dowodów, a przetrzymywanie myśliciela za kratami jest 
jedynie formą represji. Wszystkie czynności procesowe są utrzymywane w tajemnicy. Dzieje się to 
w sytuacji bezprecedensowej presji na prawników, niszczenia niezależnych organizacji zdolnych 
do dokonania kwalifikowanej oceny tekstów filozofa. 
 
Więzień polityczny jest przetrzymywany w ciężkim Areszcie Śledczym nr 1 przy ulicy 
Waładarskiego w Mińsku. Filozof otrzymał status “skłonnego do ekstremizmu”. Oznacza to, że jego 
pobyt w areszcie jest jeszcze cięższy, gdyż został on pozbawiony części praw. 
 
Uladzimir Matskevich uważa, że zarzuty przeciwko niemu są w pełni zmyślone przez reżim. 
„Rozumiem, że podstawą do aresztowania mnie były moje artykuły, wypowiedzi, idee i 
przemyślenia. A więc chcą mnie sądzić za przestępstwa myślą, jak u Orwella. Właśnie to najlepiej 
charakteryzuje dzisiejszy białoruski reżim” – uważa filozof. 
 
Uladzimir Matskevich jest znanym filozofem i metodologiem, białoruskim intelektualistą, 
działaczem społecznym, pomysłodawcą kampanii na rzecz tworzenia środowisk niezależnej 
białoruskiej myśli w sowietyzowanym przez władzę społeczeństwie, przeciwnikiem integracji z 
Rosją, publicystą i autorem książek poświęconych m.in. białoruskiej idei narodowej, założycielem 
„Latającego Uniwersytetu”. 
 
Uladzimir Matskevich urodził się 14 maja 1956 roku w obwodzie irkuckim na terenie ówczesnego 
ZSRR. Jego dziadkowie i rodzice pochodzą z obwodu grodzieńskiego, byli represjonowani w okresie 
stalinowskim i poznali się na zesłaniu. Rodzina wróciła na Grodzieńszczyznę dopiero w 1966 roku. 
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Matskevich aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Białorusi. Jest jednym z założycieli Agencji 
Technologii Humanistycznych, niezależnego portalu informacyjnego „Charter’97”. Był pierwszym 
prezesem rady międzynarodowego konsorcjum EuroBiałoruś. 
 
W 2012 roku Uladzimir Matskevich dołączył do zespołu Biełsatu i został prezenterem programu 
„Rozmowa”, był częstym komentatorem polityki w białoruskich mediach niezależnych. Uladzimir 
Matskevich jest jednym z najbardziej szanowanych przez białoruskie społeczeństwo obywatelskie 
filozofów i osób publicznych. 
 
W dniu 4 lutego br. czas trwania śledztwa został przedłużony. W znak protestu przeciwko 
absurdowi i przewlekłości śledztwa białoruski intelektualista zdecydował się zaprotestować w 
jedyny możliwy dla więźniów sposób – rozpoczął strajk głodowy. Uladzimir Matskevich żąda 
zwolnienia z aresztu w zamian za podpisanie zobowiązania do nieopuszczania kraju, zakończenia 
pracy śledczych i przekazania sprawy do sądu, wyznaczenia daty rozprawy oraz zezwolenia na 
widzenie z notariuszem i protestanckim pastorem. W swoich listach podkreśla, że strajk głodowy 
nie jest gestem rozpaczy, ale wymownym aktem filozoficznym, manifestacją jego stanowiska i 
tego, co może i powinien zrobić tu i teraz. Przypomina, że dla niego zawsze bardzo ważne było 
osobiste przeciwstawienie się regułom gry narzuconym przez władze, przeciwstawienie 
indywidualności systemowi państwowemu. Wszystkie jego propozycje, pomysły, strategie 
promowały aktywność, a nie tylko bierne reagowanie na działania władz. Jak twierdzi, w obecnej 
sytuacji może ustalać własne zasady przy pomocy tego, co w pełni kontroluje – czyli swojego ciała 
i życia. 
 

W związku z tym, że jego postulaty nadal nie zostały zrealizowane, od dnia 15 lutego br. Uladzimir 
Matskevich rozpoczął „suchy strajk” głodowy, tj. odmawiał nawet przyjmowania płynów. Jego stan 
się pogarszał. Powstało zagrożenie, że może dojść do bardzo bolesnego dla więźnia karmienia 
przymusowego przez służbę więzienną, co można traktować po prostu jako torturę. Suchy strajk 
jest równoznaczny z powolnym świadomym samobójstwem, więzień przebywał w stanie 
krytycznym. Według informacji publicznie podanych przez władze białoruskie i potwierdzonych 
przez prawnika w dniu 17 lutego br. Uladzimir Matskevich przerwał strajk głodowy. 
 

W dzisiejszej sytuacji ludzie w Białorusi są zmuszeni do podjęcia ekstremalnych środków w celu 
zamanifestowania dążenia do wolności, w celu uzyskania wolności nawet nie dla siebie, ale dla 
swoich dzieci i wnuków. 
 

Postawa Uladzimira Matskevicha,  który będąc w więzieniu w znak protestu ogłasza głodówkę, jest 
świadectwem, że wolnym duchem można być i za kratami. 
 

Uladzimir Matskevich jest symbolem nowoczesnego intelektualisty i niezależności, jest symbolem 
myślącej i niepodległej Białorusi. W latach 90. zaczął "myśleć o Białorusi" jako o niepodległym, 
zamożnym państwie. W ostatnich latach stał się jednym z najbardziej konsekwentnych obrońców 
suwerenności kraju. Znany jest ze swoich zasad, przywiązania do humanistycznych ideałów i 
wartości. Ceną takiego działania jest życie Człowieka, Myśliciela i Obywatela. 
 
Fakt, że w gronie więźniów politycznych w Białorusi znalazł się filozof - człowiek, który nie brał 
czynnego udziału w masowych protestach po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r. - 
a który był i pozostaje człowiekiem wolnej myśli - dowodzi,  iż reżim Łukaszenki dąży do 
unicestwienia każdej wolnej myśli, do skucia kajdankami wszystkich wolnomyślących ludzi w tym 
kraju. 
 
W Białorusi mieszka ponad pięćset tysięcy Polaków, którzy tworzą w tym kraju struktury 
stanowiące jeden z najaktywniejszych elementów białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Niedługo minie rok od czasu uwięzienia mieszkających w Białorusi Polaków Andżeliki Borys i 
Andrzeja Poczobuta - liderów Związku Polaków w Białorusi. Władze Białorusi zarzucają im 
"podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym" oraz "rehabilitację nazizmu". Oboje zostali 
uznani za więźniów politycznych. 
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W przestrzeni informacyjnej, na europejskiej scenie politycznej w ostatnim czasie na tle sytuacji 
polityczno-militarnej na granicach Rosji i Ukrainy oraz Białorusi i Ukrainy mniej mówi się o 
wewnętrznym białoruskim kryzysie politycznym, represjach, więźniach politycznych oraz 
konieczności przeprowadzenia w kraju uczciwych, wolnych wyborów. 
 
Od wyborów w 2020 r. minęło półtora roku. Cel Łukaszenki jednak pozostaje ten sam: zastraszanie 
całego narodu i tym samym utrzymywanie jak najdłużej władzy absolutnej w Białorusi. 
 
Metody stosowane przez ten reżim przekraczają wszelkie normy prawa świata cywilizowanego, co 
dowodzi zapowiedź reżimu o zastosowaniu wobec przedstawicieli białoruskiej opozycji, którzy są 
poza granicami kraju wydania wyroków zaocznych oraz pozbawienia ich obywatelstwa 
białoruskiego. Wiele niezależnych struktur, w tym również Związek Polaków w Białorusi zostało 
zaliczonych przez władze białoruskie do organizacji terrorystycznych. 
 
Uladzimir Matskevich, Andżelika Borys i Andrzej Poczobut są trzema osobami z 1062 więźniów 
politycznych reżimu Łukaszenki. Liczba ta może być nawet zaniżona – białoruscy obrońcy praw 
człowieka wciąż dopisują na listę nowe osoby niesprawiedliwie aresztowane lub skazane ze 
względów politycznych. W lutym br. Wiceprezes Białoruskiego Sądu Najwyższego podał, że łącznie 
od wyborów w sierpniu 2020 roku skazano 1832 demonstrantów – te wyliczenia nie uwzględniają 
przy tym wielu więzionych za poglądy działaczy i zwolenników opozycji, którzy nie brali udziału w 
protestach. 
 
Mackiewicz twierdzi, że aparat władzy Alaksandra Łukaszenki poczuł się bezkarnie i dlatego niszczy 
wszystko “co jest źródłem wolnych przemian, rozwoju, stanowi zagrożenie dla dyktatury i jej 
samowoli”. 
 
Represje polityczne wobec Uladzimira Matskevicha i innych więźniów politycznych dowodzą, iż 
działania reżimu Łukaszenki mieszczą się w definicji terroryzmu państwowego, sformułowanych 
na Konferencji Genewskiej w 1987 r., jak również w Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania przyjętej 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1984 r., za które przewidziana 
jest odpowiedzialność karna bez przedawnienia, jak za przestępstwa przeciwko ludzkości. 
 
Domagamy się dostępu do Władimira Mackiewicza i innych białoruskich więźniów politycznych 
przez niezależnych obserwatorów międzynarodowych, w tym specjalnych przedstawicieli ONZ. 
 
Domagamy się natychmiastowego zwolnienia Uladzimira Matskevicha z aresztu i zapewnienia mu 
niezbędnej opieki medycznej. 
 
Domagamy się zaprzestania represji politycznych wobec Uladzimira Matskevicha i wszystkich 
więźniów politycznych. 
 
Wzywamy europejskich posłów i posłanki do podjęcia działań w sprawie natychmiastowego 
zwolnienia z aresztu przez reżim w Białorusi wszystkich więźniów politycznych. 
 
Najważniejsze jest wywieranie przez wszelkie możliwe czynniki presji na reżim Łukaszenki. Mamy 
nadzieję, że publiczna uwaga do tej sprawy może uratować nie tylko wolność, ale również życie 
wielu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki. 
 
Zajęcie przez Parlament Europejski zdecydowanego stanowiska w tej sprawie przyczyni się do 
zmuszenia białoruskiego reżimu do przestrzegania w tym kraju praw człowieka, stanowienia 
wolnej i suwerennej Białorusi. 
 

Z uwagą będziemy śledzić losy naszego wezwania oraz podejmowane dyrektywy i działania 
europosłów w tej sprawie. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1984
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Szanowne Europosłanki i Szanowni Europosłowie, 
 

zwracamy się do Państwa w nadziei, że stanowisko w tej sprawie znacząco wpłynie na los narodu 
białoruskiego. Liczymy na Państwa poparcie, tak jak nasze poparcie liczyć się będzie przy okazji 
wyborów do Europarlamentu. 
 

Będziemy wdzięczni za skuteczną reprezentację interesów białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, interesów wspierającego go społeczeństwa polskiego, stanowiska polskich 
parlamentarzystów oraz wymienionych niżej organizacji. 
 
Dziękujemy bardzo. 
                                                                               Z poważaniem,  


