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падтрымайце кампанію Save Our Songs

ЯК ДАПАМАГЧЫ ДЗЕЯЧАМ І ДЗЯЯЧКАМ КУЛЬТУРЫ

1. ВЫНІКІ МАНІТОРЫНГУ ПАРУШЭННЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВОЎ 
    
    ЗА СТУДЗЕНЬ-ЧЭРВЕНЬ 2020 ГОДА

2. ПЕРАСЛЕД, ПРЫСУДЫ, КУЛЬТУРНАЯ ПАЛІТЫКА

3. ЖЫЦЦЁ Ў НЯВОЛІ

4. ТВОРЧЫ СУПРАЦІЎ І КУЛЬТУРНЫ АКТЫВІЗМ 

5. ГАЛАСЫ АСОБАЎ

6. МІЖНАРОДНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

7. ПАВІНШУЙЦЕ ПАЛІТВЯЗНЯЎ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ 

 

«Гэта сапраўды вельмі страшна – імкліва губляць 
каштоўнасці, перш за ўсё, у галіне права, якія чалавецтва 
выпакутавала цягам сваёй гісторыі. Я б ніводнаму чалавеку 
не пажадала апынуцца пасярод дзікунскага свята 
беззаконня».

Сабіна Брыло

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


1. ВЫНІКІ МАНІТОРЫНГУ ПАРУШЭННЯ 
     КУЛЬТУРНЫХ ПРАВОЎ 
     ЗА СТУДЗЕНЬ-ЧЭРВЕНЬ 2021 ГОДА
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Фота мае ілюстратыўны характар.  
Edward Paterson @suh5pence, unsplash.com

Аляксандр Агееў, Віталь Еўмянькоў, Ігар Шаруха

За 1-е паўгоддзе 2021 года зафіксаваны 621 выпадак 
парушэння культурных правоў і правоў чалавека 

ў дачыненні да дзеячаў і дзяячак культуры. 

https://pen-centre.by/2021/07/22/bel-ru-manitoryng-parushennyau-kulturnyh-pravou-i-pravou-chalaveka-u-dachynenni-da-dzeyachau-kultury-u-belarusi-studzen-cherven-2021.html
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Святлану Алексіевіч 14 ліпеня ў Берлінскім аэрапорце затрымалі 
падчас дагляду багажу, бо яна нібыта «мела пры сабе бомбу». 
Спадарыня алексіевіч збіралася ляцець ва Уроцлаў на імпрэзу з 
удзелам іншай нобелеўскай ляўрэаткі, польскай пісьменніцы Вольгі 
Такарчук, але праз затрымку прапусціла свой рэйс. У аэрапорце ёй 
не аказалі дапамогі, пакінуўшы адну пасярод ночы.  

Аляксандр Агееў, Віталь Еўмянькоў, Ігар Шаруха

2. Пераслед, прысуды, 
     культурная палітыка

Ніна Шыдлоўская Алена Макоўская і , 
кіраўніцы Згуртавання беларусаў свету 

«Бацькаўшчына» і каардынатаркі грамадскай 
кампаніі «Будзьма беларусамі!», у мэтах бяспекі 

вымушаныя былі часова з'ехаць з Беларусі. 

Таццяна Мастыка, якая ў мінулым узначальвала 
грамадскае аб’яднанне «Гісторыка», 
і яе муж , Андрусь Мастыка
гісторык і навуковец, затрыманыя 
пасля ператрусу 
супрацоўнікамі КДБ 19 ліпеня. 

Пасля Таццяну змясцілі ў СІЗА КДБ, а месцазнаходжанне 
Андруся дагэтуль невядоме. Адваката да іх не дапускаюць. 

Максім Субач, музыка, удзельнік гуртоў TonqiXod і 
Subtonans, затрыманы 20 ліпеня ў Мінску. 
Падставай для затрымання з’явілася налепка на 
машыне, а дакладней, яе фота, што было 
зроблена ў пачатку сакавіка 2021 года. Музыку 
прысудзілі 15 сутак адміністратыўнага арышту. 

Фота: budzma.by

Фота: Polina Sharai
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Ганна Сокур, танцорка, затрыманая 22 ліпеня, 
асуджаная на 7 сутак адміністратыўнага арышту. 

19 ліпеня стала вядома, што на банкаўскі рахунак 
Беларускага ПЭН-цэнтра накладзены арышт. Пасля 
Мінюст падаў пазоў аб .ліквідацыі Беларускага ПЭНа

У Оршы вымушана закрыцца крама нацыянальнай 
сімволікі « ». Цудоўная крама

У ліпені 2021 года  – уладальніка крамы, Ігара Казмерчака
праваабаранцу, двойчы затрымлівалі, ён стаў 

падазраваным у крымінальнай справе аб псаванні 
маймасці, а ў яго кватэры правялі ператрус. 24 ліпеня 

следчыя органы спынілі крымінальную справу. 

У сядзібе  ўніверсітэта імя Ніла Гілевіча
20 ліпеня адбыўся ператрус. 

Андрэй Дынько, галоўны рэдактар часопіса «Наша 
гісторыя», адпушчаны са Следчага Камітэта 21 ліпеня пад 
падпіску аб яўцы. Верагодна, Андрэй застаецца 
падазраваным па ч.2 арт. 216 КК (нанясенне маёмаснай 
шкоды без прыкметаў раскрадання).

https://svaboda.azureedge.net/a/31367969.html?fbclid=IwAR2YaMc86DHm2Ut6HJTEU-Z-nFgwSXxPIwbkDzr6lFbtSrAZAYl_WIC_iig
https://vitebskspring.org/news/pravaabaroncy/item/4093-kryminalnaya-sprava-suprats-arshanskaga-pravaabarontsy-spynenaya
https://novychas.by/hramadstva/andrej-dynko-vyzvaleny-pad-abavjazalnictva-ab-jauc
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Да , былой жонкі Стасі Губарэвіч
палітыка Юрыя Губарэвіча, 

прыйшлі з вобшукам, падчас якога 
знайшлі сцяг, павесілі яго на 

балконе, прымусілі жанчыну 
пераапрануцца ў кашулю з 

чырвонымі палоскамі і шкарпэткі 
такога ж колеру. Пасля 

сфатаграфавалі, павезлі ў РАУС і 
прыцягнулі да адказнасці за 

аднаасобны пікет, пакараўшы 
штрафам у 70 базавых велічынь. 

Больш за 40 грамадскіх арганізацый 
былі зліквідаваныя ў Беларусі 23 ліпеня, 

сярод іх культурніцкія: 
Арт-сядзіба, Майстэрня сацыяльнага кіно, 

Інфармацыйна-культурны цэнтр «ІніцыАрт» (Наваполацк), 
курсы беларускай мовы «Мова нанова»,  
Культурна-асветнiцкая ўстанова «АСЕТ», 

Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Амарока», 
Культурна-асветніцкая ўстанова «Садзейнічанне культурнаму развіццю гарадоў», 

Культурна-асветніцкая ўстанова «Крэсы», 
Сацыяльна-асветніцкая ўстанова 

ў галіне гісторыка-культурнай спадчыны «УНОВІС-форум». 

Ксенія Галубовіч, фатографка, 
была затрыманая 23 ліпеня падчас здымак у 
дзіцячым хоспісе. У яе кватэры прайшоў ператрус, 
пасля допыту яе адпусцілі 
пад падпіску аб неразгалошванні. 

Фота: Наша Ніва

https://spring96.org/be/news/104416
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3. Жыццё ў няволі

Ігар Ільяш, журналіст, 
аўтар (разам з Кацярынай 

Андрэевай) кнігі 
«Беларускі Данбас», быў 

затрыманы 16 ліпеня, 
паводле ч. 1 арт. 342 КК 

(«Арганізацыя і 
падрыхтоўка дзеянняў, 

што груба парушаюць 
грамадзкі парадак, альбо 

актыўны ўдзел у іх»).
Паводле сведчанняў родных, ён бадзёры і спакойны. У камеры ён сядзіць з іншымі 

«палітычнымі», матрасаў і бялізны нікому не даюць. Ён прасіў перадаць калегам: 
«Працаваць, працаваць і працаваць ў тры разы болей! Не спыняцца і не апускаць рукі!»

Зноў пачалі прыходзіць 
лісты ад . Андрэя Пачобута
Ён распавядае, што перанёс 
каранавірус цяжка, але 
наступстваў пакуль не 
адчувае і спадзяецца, што 
іх і надалей не будзе. 

Турму летам ён называе пеклам, кажа, што калі дождж, тады лягчэй дыхаецца. Ён 
рыхтуецца да суду – вывучае матэр’ялы справы. Жыве ўспамінамі пра родны горад 
Гродна. 

Фота: Euroradio.fm

https://www.svaboda.org/a/31373608.html
https://svaboda.azureedge.net/a/31368719.html
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4. Творчы супраціў і культурны актывізм  

Працяг мастацкай 
кароткаметражнай кінаанталогіі 
« "Менск 2020

Вольны хор выступіў з канцэртам 
у Познані і Уроцлаве. 

Прэзентацыі нямецкага выдання новай 
кнігі  – Вольгі Шпарагі
Die Revolu�on hat ein veiblcichest Gesicht 
– і дыскусіі з удзелам філосафкі 
праходзяць у розных гарадах Германіі. 

Андрэй Хадановіч прэзентаваў сваю 
новую кнігу «Фантомныя радасці», 

якая выйшла ў Польшчы на 
беларускай і польскай мовах. 

Фота са старонкі ў Facebook

Фота: Euroradio.fm

Фота: Анастасія Канарска

https://www.youtube.com/watch?v=dPFX8TqNbvE&feature=youtu.be
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Андрусь Войніч

Дзмітры Дубоўскі

Сяргей Раманаў

Яна Арабейка

Малююць беларускія вязні

https://svaboda.azureedge.net/a/31364045.html
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Аляксей Палуян пра свой фільм «Кураж»:
«Гэта спроба зразумець самога сябе: хто я 

такі, беларус? Мне падаецца, мы самі сябе не 
ведаем, не ведаем наш патэнцыял беларускі, 

нашыя межы, чаго мы рэальна вартыя. Я 
думаю, гэты фільм моцна б’е па нашым 

нацыянальным эгаізме, таму што ён 
паказвае, што здзек, які цяпер адбываецца 

над беларускім народам і нацыяй, ідзе вельмі 
далёка, выходзіць за межы 27 гадоў. Але 

гэты фільм таксама – партрэт маладой 
нацыі, якая прабудзілася ад сну і сказала ‘НЕ’» 

.

5. ГАЛАСЫ АСОБАЎ

Ніна Шыдлоўская:
«Не думала, што давядзецца так зрабіць... 

Але давялося... 
Беларусь мая родная, чакай мяне! 

Я вярнуся. 
Дзякуй вялікі ўсім добрым людзям».

Алена Макоўская: 
«Хочацца спадзявацца, што гэта ўсе ж, хаця і 
раптоўная, але камандзіроўка, што гэта ўсё 
скончыцца і можна будзе вярнуцца ў Беларусь. 
Дзякуй усім, хто дапамагаў».

Андрэй Хадановіч пра сваю новую кнігу:
«Для многіх удалы верш – гэта маленькая выспачка 
добрых навін у бязмежжы дэпрэсіі. Калі з гэтым 
сутыкаешся, то адразу не дазваляеш сабе 
расслабляцца і пішаш гэтую гісторыю далей. 
Заканчэнне кнігі далёкае ад звыклага чытачу 
Хадановіча. Гэтыя тэксты больш лірычныя, больш 
сур’ёзныя, больш трагічныя. Хоць я спрабую не 
пісаць тэкстаў, якія б не заканчваліся надзеяй, бо 
дэпрэсіі хапае і без мяне».
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6. Міжнародная салідарнасць    

Шведскія пісьменнікі Барыса Пятровіча падтрымалі , 
беларускага празаіка, старшыню Саюза беларускіх 
пісьменнікаў, у доме якога на мінулым тыдні прайшоў 
ператрус і які знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. 
На знак салідарнасці ў сваіх сацыяльных сетках пад 
хэштэгам #baryspjatrovitj яны змясцілі відэаролікі, на якіх 
чытаюць фрагменты з кніжкі Барыса Пятровіча «Fresker», 
што выйшла ў 2008 годзе ў перакладзе Дзмітрыя Плакса.

23 ліпеня ў Штутгарце 
ў рамках руху 
Music for Belarus 
прайшоў канцэрт 
TRIO vis-à-vis, 
прысвечаны 
Марыі Калеснікавай. 

Падтрымку Беларускаму ПЭНу і беларускай грамадзянскай супольнасці 
выказаў шэраг арганізацый, сярод якіх: 

Украінскі ПЭН ПЭН Амерыка, , 
Еўрапейская пісьменніцкая рада і Выдавецкія перспектывы, 

Брытанская асацыяцыя пісьменнікаў Міжнародны ПЭН-клуб, , 
ПЭН Масква і асацыяцыя «Вольнае слова» Шведскі ПЭН, 

Асацыяцыя нямецкіх пісьменнікаў і ПЭН-цэнтр Нямеччыны  .

Фота: Euroradio.fm

https://novychas.by/hramadstva/szvedskija-pismenniki-padtrymali-belaruskaha-praza
https://pen.org.ua/zayava-na-pidtrymku-biloruskogo-pen
https://pen.org/press-release/belarus-moves-to-shut-down-pen-belarus
https://publishingperspectives.com/2021/07/lukashenko-regime-tells-pen-belarus-that-its-to-be-closed
https://societyofauthors.org/News/News/2021/July/SoA-condemns-raid-on-Union-of-Belarusian-Writers
https://pen-international.org/news/belarus-the-pen-community-stands-with-the-belarusian-pen-centre
https://www.svenskapen.se/senaste-nytt/2021/7/23/pen-protesterar-mot-nedstngning-av-pen-centret-i-belarus
https://www.facebook.com/SvobodnoeSlovo/posts/2942466729299228
https://vs.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++3fdcff94-eb85-11eb-9ad9-001a4a160100?fbclid=IwAR2IA8T8jeyVKtuEXYCfPGDReyzu45XDkNqkUYV0v-71XxL5mHtolsh6OaU
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У ліпені 4 чалавекі, якія так ці інакш уключаныя ў працэс культурнага развіцця нашай 
краіны, будуць спраўляць свой дзень народзінаў за кратамі. Гэта , Мікалай Сасеў
выкладчык танцаў (16 ліпеня); , мастак і дызайнер (17 ліпеня), Іван Вярбіцкі Аляксей 
Санчук Віктар Лосік, музыка (18 ліпеня) і , капірайтэр (22 ліпеня). 

Адрасы для лістоў: 
Аляксею Санчуку Мікалаю Сасеву ды :
Турма №4. 212011, г. Магілёў, вул. Крупскай, 99А

Віктару Лосіку:
СІЗА-1. 220030, г. Мінск, вул. Валадарскага, 2

Івану Вярбіцкаму:
ПК №2. 213800, г. Бабруйск, вул. Сікорскага, 1

7. Павіншуйце палітвязняў з народзінамі
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