
культурны
супраціў 
у Беларусі
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падтрымайце
кампанію Save Our Songs
і Беларускі фонд культурнай салідарнасці

ЯК ДАПАМАГЧЫ ДЗЕЯЧАМ І ДЗЯЯЧКАМ КУЛЬТУРЫ

1. СПРАВАЗДАЧА МАНІТОРЫНГУ ПАРУШЭННЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВОЎ 

2. ЗАТРЫМАННІ, ПРЫСУДЫ, ПЕРАСЛЕД

3. ЦІСК, ЗВАЛЬНЕННІ, ЗАБАРОНЫ

4. РЭПРЭСІІ ЗА СІМВОЛІКУ

5. ТВОРЧЫ СУПРАЦІЎ 

6. ГАЛАСЫ АСОБАЎ

7. МІЖНАРОДНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ 

Асабліва буйныя рэпрэсіі разгарнуліся ў дачы-
ненні да нацыянальнай сімволікі – яны закранулі і 
асоб, і бізнэсы. Нас хочуць пазбавіць сімвалаў, спад-
чыны, культуры, забараніўшы іх і караючы нас, 
але яны жывуць і будуць жыць, як жыве і будзе 
жыць вечна Беларусь.

https://byculture.org/DONATE
https://www.gofundme.com/f/pxmvs-support-for-belarus


1. Справаздача маніторынгу 
     парушэння культурных правоў
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Падрабязную публічную справаздачу за 2020 год паводле маніторынгу 
парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў 

культуры можна знайсці па спасылцы. 

FINES

ARRESTS

GEOGRAPHY OF VIOLATIONS

DISMISSALS

АРЫШТЫ

ШТРАФЫ

ЗВАЛЬНЕННІ

ГЕАГРАФІЯ ПАРУШЭННЯЎ

ЗВАЛЬНЕННІ

АРЫШТЫ

FINES

WITH NO RIGHT 
TO THE CULTURE. 

BELARUS 2020

БЕЗ ПРАВА 
НА КУЛЬТУРУ. 
БЕЛАРУСЬ 2020

https://pen-centre.by/2021/01/28/bez-prava-na-kulturu-belarus-2020.html 
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2. Затрыманні, прысуды, пераслед
Дзяніса Іванова, артыста камернага хора 
Дзяржфілармоніі, затрымалі 25 студзеня акурат падчас 
рэпетыцыі. У лістападзе 2020 Дзяніса ўжо затрымлівалі 
разам з калегам , тады Аляксандрам Сердзюковым
абодва музыкі атрымалі 15 сутак 
адміністратыўнага арышту. 
Дзяніс выйшаў на волю 
31 студзеня, аднак затрымалі 
Карыну Хацкалёву, 
прадусарку і рэжысёрку, 
якая прыйшла пад Акрэсціна 
яго сустракаць. 

Маргарыта Новікава, фатографка, затрыманая 24 студзеня ў Мінску падчас акцыі «Ежа 
замест бомбаў», 26 студзеня атрымала 15 сутак адміністратыўнага арышту. 

Віктар Царыкевіч, жыхар Мастоў, які ў верасні-
кастрычніку 2020 года правёў серыю акцый, 
размалёўваючы дрэвы, развешваючы бчб сцягі і 
пудзілы ў міліцэйскай форме, атрымаў год калоніі 
агульнага рэжыму; таксама ў яго канфіскавалі машыну. 

Tuzinfm. Courtesy photo

Фота: spring96.org

https://novychas.by/hramadstva/dzjanis-ivanou-vyjszau-na-volju-a-jaho-sjabrouku
https://instagram.com/rribakarp?igshid=af3v4gib6xo7
https://spring96.org/be/news/101550
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У краму  «Мой модны кут» у Мінску 25 студзеня прыйшлі супрацоўнікі МНС з 
праверкай. Крама вядомая сваім багатым асартыментам рэчаў з нацыянальнай 
сімволікай. 26 студзеня , жонка ўладальніка крамы, Алена Есіпёнак
была затрыманая «за продаж незарэгістраванай сімволікі». 

28 студзеня , уладальніка крамы, Валера Есіпёнка
затрымалі, калі ён прыйшоў на суд жонкі, 
а потым асудзілі да 15 сутак адміністратыўнага арышту.  

26 студзеня вобшукі прайшлі 
ў стваральніка і дырэктара, 
а таксама ў рэдакцыі 
грамадска-культурніцкага 
анлайн-часопіса « » Бінокль
у Брэсце.  
Па папярэдніх звестках яны 
падазраюцца ў нясплаце падаткаў. 

27 студзеня ў брэсцкай культурнай прасторы  « » Крылы Халопа
і ў яе кіраўніцы   Дэпартамент фінансавых Аксаны Гайко

расследаванняў правёў вобшукі. Па папярэдніх 
звестках яны падазраюцца ў нясплаце падаткаў. 

Да , Фёдара Шыліна
уладальніка брэнда ,  Vokladki
прыходзілі супрацоўнікі АБЭЗ 

(Аддзел па барацьбе з 
эканамічнымі злачынствамі) – 

цікавіліся вокладкамі з Пагоняй. 

Фота: binkl.by

https://nn.by/?c=ar&i=267495
https://binkl.by/read/news/prohodit-proverka
https://binkl.by/read/news/dfr-priehal-v-kh-brest
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У гарадзенскую краму « », дзе можна Адметнасць
набыць тавары з нацыянальнай сімволікай, 29 

студзеня прыйшла міліцыя. Заяўлена, што ў дачыненні 
Сяргея Верамеенкі, уладальніка крамы, актывіста, 

вядзецца адміністратыўны працэс. 

Юлій Ільюшчанка, паэт, затрыманы 31 студзеня на 
праспекце Незалежнасці ў Мінску, 

1 лютага яму прысудзілі 25 сутак арышту. 

Фінансавая міліцыя прыйшла ў памяшканне 
крамы , у крамы забралі ўсю тэхніку і Symbal.by

тавар, а супрацоўнікам (Ксенія Міклашэўская, 
Вольга Ігнатовіч, Анастасія Трафімчык, 

Мікіта Броўка  ) прад’явілі абвінавачванне 
па арт. 17.1 (дробнае хуліганства).

Аляксандр Быстрык, пенсіянер, 
былы дырэктар школы №5 

Навагрудка, быў затрыманы па 
дарозе на штотыднёвую 

экскурсію па горадзе. У яго 
дома прайшоў вобшук. У 

якасці сведкі дапытвалі Тамару 
Вяршыцкую, былую 

дырэктарку краязнаўчага 
музея. фота svaboda.org

http://harodniaspring.org/be/news/17397?fbclid=IwAR1KDIQtwZ4HMjUzb-0OjcWLRP9T6vJ6Eq4pWe4Z64rulthF3ejLfhbcNzs 


3. Ціск, звальненні, забароны 
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Прыватны , які Універсітэт імя Гілевіча
збіралася адчыніць ТБМ і ў якім навучанне 
павінна было весціся на беларускай мове, 

спыніў працэс атрымання ліцэнзіі, 
бо атрымаць яе ў дадзенай палітычнай 

сітуацыі не бачыцца магчымым. 

Часова спыніла працу інтэрнэт-крама беларускай 
сімволікі « » у сувязі з праверкай АБЭП.БЧБ.бел

29 студзеня ў Брэсце адкрылася «Я амаль магу выстава 
чуць птушак». Гэта праект фатографа , Максіма Сарычава
прысвечаны Малому Трасцянцу — найбуйнейшаму 
фашысцкаму лагеру смерці на тэрыторыі былога СССР. 
Аднак выстава не прапрацавала і гадзіны. У брэсцкую 
прастору « », дзе яна адкрылася, тут жа Крылы Халопа
прыйшоў з праверкай супрацоўнік МНС. 

У краму « » Мой родны кут
з нацыянальнай сімволікай у 

Маларыце 
на Берасцейшчыне 

наведаліся кантралёры 
з інспекцыі аховы працы. 

Прычыны візіту не 
ўдакладняюцца.

Фота: binkl.by

https://www.racyja.com/kultura/pryvatny-universitet-imya-gilevicha-sp
https://euroradio.pl/vystava-pra-vyaznyau-minskaga-lagera-smerci-zakrylasya-ne-prapracavaushy-i-gadziny
https://svabod1.azureedge.net/a/31079900.html
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4. Рэпрэсіі за сімволіку

Вольгу Баброву, маці пяцярых дзяцей, 22 студзеня 
затрымалі і праз трое сутак судзілі, аштрафаваўшы на 30 
базавых велічынь [870 рублёў]. Яе абвінавацілі ў тым, што 
14 студзеня яна разам з іншымі людзьмі разгарнула 
велізарны БЧБ-сцяг у ГЦ «Dana Mall» у Мінску.

Генпракуратура анансавала прызнанне 
бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім. 

За суткі петыцыя ў падтрымку сцяга сабрала 
больш 

за 50000 подпісаў.

Людзей па ўсёй Беларусі (Бяроза, Магілёў, 
Светлагорск, Мінск, Віцебск) працягваюць караць 
за  сцягі бел-чырвона-белыя
і нават тканіну такіх колераў на балконе, 
за бел-чырвона-белыя балонікі, 
выпушчаныя з балкона, 
за , фота са сцягам
якое нават не было 
апублічана, 
за хрызантэмы  –
белыя і чырвоныя.

Фота: svaboda.org

https://www.svaboda.org/a/31068249.html
https://palesse.press/news.php?slug=1031
https://euroradio.fm/ru/zaderzhali-politicheskuyu-blogershu-olgu-tokarchuk-ona-uspela-zapisat-video
https://palesse.press/news.php?slug=1032
https://petitions.by/petitions/4636
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5. Творчы супраціў  
У новым выпуску відэапраекта « » Словы мацней
ад кампаніі «Будзьма беларусамі!», 
Саюза беларускіх пісьменнікаў 
і Беларускага ПЭН-цэнтра, 
паэтка і перакладчыца  чытае ўрывак Ганна Комар
з «Савецкай інквізіцыі» Францішка Аляхновіча.  

У розных кропках Мінска, 
у тым ліку ў «кузнях» кадраў, 

такіх як суддзі і супрацоўнікі міліцыыі, 
з’явіліся 

плакаты аўтарства Наталлі Жукавай 
пра несправядлівыя затрыманні. 

Другі канцэрт з серыі  Артысты Перамогі
ў падтрымку беларускіх культурных дзеячаў. 

Выступіў гурт Петля Престрастия.

https://pen-centre.by/2021/01/25/slovy-macznej-ganna-komar-chytae-franczishka-alyahnovicha.html
https://www.youtube.com/watch?v=gRxC_9TZ2vY
https://www.youtube.com/watch?v=XToYPDP8Rwg
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Новыя , натхнёныя бягучымі падзеямі ў Беларусі. творы мастачак і мастакоў

 Ліля Квацабая NikaEmerald

«Лёд пад нагамі амапу» Арцём Бабоўнікаў 

https://www.instagram.com/p/CKircWzHH64
https://www.instagram.com/p/CKjb--Qn50Z
https://www.instagram.com/p/CKovnDUH9zy
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6. Галасы асобаў   

Аляксандр Чахоўскі Беларускага , выканаўчы дырэктар 
фонду культурнай салідарнасці, пра кампанію па 

пазбаўленні БТ права прадстаўляць Беларусь у 
Еўрапейскім Вяшчальным Саюзе, а таксама права 

браць удзел у Еўрабачанні ў гэтым годзе:
«Белтэлерадыёкампанія сёння — палітычны 

інструмент рэжыму Лукашэнкі, які прапагандуе 
агрэсію, варожасць і хлусню... Тэлебачанне, якое 

звальняе супрацоўнікаў і цэнзуруе артыстаў праз іх 
грамадзянскую пазіцыю, на нашу думку, не можа 
быць часткай Еўрапейскага Вяшчальнага Саюза».

Уладзімір Някляеў, паэт, празаік, 
грамадска-палітычны дзеяч, кандыдат у 
прэзідэнты на выбарах 2010-га году, 
былы палітвязень, выказаўся пра 
магчымае прызнанне БЧБ-сцяга 
экстрэмісцкім: 
«Лукашэнку пляваць як на гісторыю 
мінулую, гэтак і на будучыю. Усе 
ягоныя рашэнні маюць выключна 
надзённыя мэты. І рашэнне пра 
экстрэмізм нацыянальнага сцяга з 
таго ж шарэгу: яно загадзя ўзаконьвае 
вялікую кроў, якую ён гатовы праліць 
дзеля таго, каб застацца ва ўладзе».
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7. Міжнародная салідарнасць   

Уладзімір Някляеў, паэт, празаік, 
грамадска-палітычны дзеяч, кандыдат у 
прэзідэнты на выбарах 2010-га году, 
былы палітвязень, выказаўся пра 
магчымае прызнанне БЧБ-сцяга 
экстрэмісцкім: 
«Лукашэнку пляваць як на гісторыю 
мінулую, гэтак і на будучыю. Усе 
ягоныя рашэнні маюць выключна 
надзённыя мэты. І рашэнне пра 
экстрэмізм нацыянальнага сцяга з 
таго ж шарэгу: яно загадзя ўзаконьвае 
вялікую кроў, якую ён гатовы праліць 
дзеля таго, каб застацца ва ўладзе».

Паўла Севярынца ўзнагародзілі 
літаратурнай прэміяй « » Воін святла
імя Міхася Жызнеўскага. 
Павел знаходзіцца за кратамі 
з 7 чэрвеня, яму было прад’яўлена 
абвінавачванне па арт. 293 КК 
(Арганізацыя масавых беспарадкаў). 

Нямецкае выданне пра 
незалежную культуру 

IndieRepublik апублікавала 
вялікі матэрыял  у падтрымку 

Беларускага фонда культурнай 
салідарнасці і заклікала 

міжнародных калег 
падтрымаць беларусаў. 

Аўстрыйская літаратурная супольнасць 
выказвае салідарнасць з Беларуссю і 
патрабуе вызвалення . Вольгі Калацкай

Фота Belsat

https://budzma.by/news/paula-sevyaryntsa-uznagarodzili.html
https://www.indierepublik.com/music/indierepublik-joins-with-the-artists-of-belarus-fighting-for-free-and-fair-elections
https://pen-centre.by/2021/01/29/austryjskaya-litaraturnaya-supolnascz-vykazvae-salidarnascz-z-belarussyu-i-patrabue-vyzvalennya-volgi-kalaczkaj.html 
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