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Уводзіны

Жнівень 2020 года стаў пераломным для сучаснай Беларусі: пасля магутных хваляў пратэстаў супраць
фальсіфікацыі выбараў, пасля міліцэйскага гвалту, які рушыў за імі, улады разгарнулі жорсткія рэпрэсіі
супраць грамадзянскай супольнасці. Для супрацьстаяння ўціску актывісты стварылі дзясяткі
грамадзянскіх ініцыятыў, і многія з іх былі вымушаныя пакінуць краіну, каб працягнуць сваюдзейнасць.
Германія і Ўкраіна аказаліся аднымі з самых папулярных напрамкаў, як і Польшча, Грузія ды Літва, бо ў
гэтых краінах ужо існавалі беларускія супольнасці. Акрамя таго, Германія дэманстравала сімпатыю да
беларускага пратэстнага руху і да актывістаў, якія былі вымушаныя пакінуць краіну, хаця
адміністрацыйныя бар'еры для іх знаходжання ў Нямеччыне заставаліся высокімі. Ва Ўкраіне
адміністрацыйныя барʼеры былі ніжэйшымі, мова была роднасная беларускай, апрача таго, многія
актывісты мелі там сваяцкія і прафэсійныя сувязі. Аднак пасля ўварвання Расіі ва Украіну ў лютым 2022
года становішча беларускай нацыянальнай меншасці, якая асела ў краіне, стала яшчэ больш
складаным. Іх сталі ўспрымаць у якасці прадстаўнікоў краіны-суагрэсара, яны зазналі пераслед і
пацярпелі ў выніку санкцый міжнароднай супольнасці. Для большасці беларусаў, якія пасяліліся ва
Украіне, вайна азначала чарговыя ўцёкі з краіны. Як беларуская дыяспара спраўляецца з гэтай
складанай сітуацыяй праз два гады пасля пробліску і правалу надзеі на дэмакратычную Беларусь?

Праект ConnectBY і гэтая публікацыя маюць на мэце даследаваць становішча гэтых, часта забытых,
беларускіх актывістаў, якія жывуць у эміграцыі. Выданне складаецца з дзвюх частак: у першай мы
прадстаўляем вынікі акадэмічнага даследавання, праведзенага камандай праекта, якое
засяроджваецца на выкліках і магчымасцях, з якімі цяпер сутыкаюцца дзеячы беларускай эміграцыі. У
другой частцы, апавядальнай, мы прадастаўляем слова дзевяці прадстаўнікам беларускай дыяспары,
падаем іх гісторыі. Праект ConnectBY падтрымаў гэтых дзевяць актывістаў і навукоўцаў і даў ім
магчымасць узяць удзел у адпаведных семінарах. Спалучаючы аналітыку і практычную скіраванасць,
гэтае выданне дапамагае палепшыць і паглыбіць наша разуменне супольнасцяў беларускай дыяспары
на цяперашні момант.

https://iep-berlin.de/en/projects/enlargement-neighbourhood-and-central-asia/connectby/
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Бэкграўнд

З 1990-х па 2010-я гады спадчына савецкага перыяду – усталяванне аўтарытарызму, рэпрэсіі супраць
актывістаў і блакаванне любых дэмакратычных ініцыятываў на нізавым узроўні – аказала згубны ўплыў
на беларускую грамадзянскую супольнасць. Кароткі перыяд дэмакратызацыі ў 1992-1995 гадах быў
даволі спрыяльным для стварэньня НДА ў арганізацыйным і ў фінансавым плане: было зарэгістравана
каля 600 НДА і 34 палітычныя партыі. Аднак пасля таго, як у 1994 годзе Аляксандр Лукашэнка прыйшоў
да ўлады і распачаў аднаасобнае кіраванне, улады паступова ўвялі законы, якія абмяжоўвалі
атрыманне міжнароднайфінансавай падтрымкі, ускладнілі працэдуру рэгістрацыі, а таксама выцеснілі
міжнародныя сродкі з краіны. Грамадскі сектар улады ўспрынялі як пагрозу, таму што НДА актыўна
ўдзельнічалі ў пабудове дэмакратыі і свабоднага грамадства, у тым ліку арганізоўвалі акцыі пратэсту
супраць унясення Лукашэнкам паправак у Канстытуцыю, якія дазволілі яму з 1995 года кіраваць
аднаасобнымі ўказамі.

У выніку з канца 1990-х гадоў улады паступова пераглядалі заканадаўства, каб ускладніць дзейнасць
НДА. У прыватнасці, патрабаванне да НДА атрымліваць у дзяржавы дазвол на рэгістрацыю – у
адрозненне ад заявы аб сваёй рэгістрацыі – стала сурʼёзнай перашкодай для многіх актывістаў. Іншыя
перашкоды прадугледжвалі увядзенне высокай платы за рэгістрацыю, мінімальную колькасць
заснавальнікаў 50 чалавек (дзесяць з якіх павінны жыць у Мінску, а яшчэ 40 — у чатырох абласцях
краіны), а таксама абавязковы юрыдычны адрас. Ад 2005 году артыкул 1931 Крымінальнага кодэкса
забараняў арганізацыю дзейнасці ад імя незарэгістраванай або ліквідаванай палітычнай партыі,
іншага грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі або фонду (караецца штрафам, арыштам на
тэрмін да шасці месяцаў або пазбаўленнем волі на тэрмін да двух гадоў). У 2010 годзе новае
заканадаўства зрабіла любую памылку або недакладнасць у дакументах важкай прычынай для адмовы
ў рэгістрацыі. З-за гэтых абмежаванняў з сярэдзіны 2000-х усё больш беларускіх НДА пачалі спрабаваць
перанесці дзейнасць за мяжу.

Агульнапалітычны кантэкст таксама не спрыяў росту грамадзянскай актыўнасці: у 2010 годзе
сфальсіфікаваныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, а таксама арышт сямі з дзевяці кандыдатаў у
прэзідэнты прывялі да пратэстаў. 19 снежня 2010 года дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на цэнтральную
плошчу з патрабаваннем пераліку галасоў. Аднак акцыя была жорстка разагнаная міліцыяй. Пасля
гэтага ўлады пачалі яшчэ больш знішчаць грамадзянскую супольнасць, рэпрэсуючы актывістаў за
любыя палітычна афарбаваныя дзеянні (у самым шырокім вызначэнні). У ліпені 2021 года пачаўся
паўнавартасны наступ на грамадскі сектар, былі ліквідаваны дзясяткі НДА і рэпрэсаваныя грамадскія
актывісты, многія з якіх у выніку былі вымушаныя пакінуць краіну.

Перабраўшыся за мяжу, актывісты спрабавалі перарэгістраваць свае НДА, аднавіць праекты і развіць
прафесійныя сувязі. Аднак у эміграцыі яны сутыкнуліся са шматлікімі праблемамі, звязанымі з
неабходнасцю дзейнічаць у новым прававым асяроддзі, з наладжваннем супрацоўніцтва з замежнымі
НДА, зборам сродкаў для працягу сваёй дзейнасці і трансфармацыяй унутраных працоўных працэсаў
сваіх арганізацый. Многія актывісты таксама паведамлялі, што страцілі сувязь са сваімі беларускімі
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калегамі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў краіне, і гэта пазбавіла іх актуальнай інфармацыі аб падзеях на
радзіме. Акрамя таго, цяпер ім трэба было вырашаць актуальнае пытанне пакрыцця асноўных
жыццёвых патрэбаў, што істотна зніжала іх здольнасць засяроджвацца на актыўнасці.

Расійскае ваеннае ўварванне ва Ўкраіну яшчэ больш пагоршыла гэтую сітуацыю і пазбавіла беларускіх
актывістаў, якія жывуць ва Ўкраіне, магчымасці працягваць сваю дзейнасць. Раскіданыя па Еўропе і
свеце, гэтыя актывісты былі вымушаныя знайсці месца, дзе пасяліцца і пачаць новаежыццё ў эміграцыі.
Тых, хто застаўся ў Беларусі, чакаюць новыя выпрабаванні: высокія рызыкі бяспекі, адсутнасць
свабоды слова і сходаў, звужэнне прасторы для актыўнасці, немагчымасць працягваць праектную
дзейнасць і супрацоўнічаць з замежнымі партнёрамі прывялі да поўнай ізаляцыі арганізацый і
калектываў, што засталіся ў краіне. У выніку грамадзянскі сектар, галоўная рухаючая сіла пабудовы
дэмакратыі ў Беларусі, быў практычна замарожаны.

Акрамя таго, паколькі Лукашэнка падтрымаў расійскае ўварванне ва Украіну, некаторыя краіны цалкам
спынілі супрацоўніцтва з беларускімі арганізацыямі. Санкцыі Захаду супраць беларускага рэжыму
закранулі вялікую частку прамысловасці, дзяржаўных кампаній, дзяржаўных навучальных устаноў, а
таксама арганізацый грамадзянскай супольнасці. У выніку глабальная здольнасць падтрымліваць
беларускую грамадзянскую супольнасць была крытычна абмежаваная, што прывяло да разрыву
прафесійных сувязяў паміж сеткамі арганізацый і літаральна да спынення грамадскай дзейнасці.

У гэтай сітуацыі ціску з розных бакоў, беларуская дыяспара і нядаўна пераселеныя актывісты сталі
ключавымі дзеючымі асобамі і адзінай рухаючай сілай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Падтрымліваючы свае сеткі, ствараючы новыя праекты, запускаючы civic-tech ініцыятывы,
валанцёрства і збор сродкаў, яны спрабуюць зрабіць чутнымі галасы ахвяраў беларускага і расійскага
рэжымаў і інвеставаць у будучыню свабоднай Беларусі і мірнай Украіны. У той жа час, дзякуючы
намаганням актывістаў і каманды абранай прэзідэнткі Святланы Ціханоўскай, актыўна прасоўваецца
ідэя аддзялення беларускай грамадзянскай супольнасці ад аўтарытарнага рэжыму. Грамадскія
актывісты (маюцца на ўвазе ўсе тыя жыхары Беларусі, якія валанцёрствам, прамымі дзеяньнямі,
рознымі ініцыятывамі спрабуюць зьмяніць сітуацыю ў краіне) імкнуцца зрабіць свой унёсак як у
вызваленне Беларусі, так і ў падтрымку Ўкраіны, супрацьстаяць расійскаму ўварваньню. Але з-за вайны
ва Ўкраіне беларуская дэмакратычная барацьба атрымала значна менш увагі на сусветным узроўні.
Гэта яшчэ больш аслабіла і без таго ўразлівую пазіцыю беларускіх грамадскіх актывістаў, якія
пратэстуюць супраць беларускага аўтарытарнага рэжыму і працягваюць рабіць унёсак у пабудову
дэмакратыі як у Беларусі, так і за мяжой.

У наступным раздзеле мы прапануем аналіз цяперашняй сітуацыі, тлумачачы на падставе інтэрвʼю і
апытання, што адбылося з беларускімі грамадскімі актывістамі ў выгнанні пасля 2020 года.
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1. Апісанне кантэксту

Пасля хвалі жорсткіх рэпрэсій у 2020-2021 гадах і далейшых падзей, апісаных вышэй, дзейнасць
беларускага грамадскага сектара была заблакаваная, сеткі супрацоўніцтва разарваныя, а самі
актывісты былі вымушаныя засяродзіцца на выжыванні і такім чынам адкласці сваю грамадскую
дзейнасць. З 2020 года Ўкраіна стала асабліва папулярным месцам рэлакацыі для актывістаў і
даследчыкаў, якіх прываблівала адсутнасць моўнага бар'ера, моцныя сямейныя і прафесійныя сувязі, а
таксама культурнае падабенства і магчымасці весці сваю дзейнасць.

Аднак пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе, падчас якога беларускі рэжымне
падтрымаў Украіну, а стаў на бок Расіі, жыццё і дзейнасць беларускіх актывістаў ва ўкраінскім
грамадстве значна ўскладнілася. Напрыклад, нашы апытаныя 1 (актывіст) і 2 (ІТ-спецыяліст, актывіст)
падкрэслілі, што для іх стала немагчымым легалізаваць сваё знаходжанне ва Ўкраіне, паколькі
мясцовыя іміграцыйныя ўстановы ігнаравалі заявы на від на жыхарства. У выніку многія беларусы
распачалі паўторнае перасяленне. Тым не менш, беларускія актывісты працягвалі супрацоўнічаць са
сваімі калегамі нават пасля пераезду: напрыклад, Апытаны 1 адзначыў, што мае моцныя сувязі з
украінскімі экалагічнымі арганізацыямі і працягвае з імі супрацоўнічаць, незалежна ад цяперашняга
месцазнаходжання.

Германія, з яе моцнай сістэмай сацыяльнага забеспячэння і эканомікай, аказалася найбольш
прывабныммесцам: даследчыкі і грамадскія актывісты прыехалі сюды, каб паспрабаваць аднавіць свае
грамадскія ініцыятывы і праекты з мэтай зрабіць унёсак у будучую дэмакратызацыю Беларусі. Тым не
менш, інтэграцыя ў Германіі была праблемай для большасці актывістаў: Апытаны 3 (навуковец-
даследчык) сказаў, што большую частку свайго часу прысвячае задавальненню сваіх экзістэнцыяльных
патрэбаў, і што яго акадэмічная праца адышла на другі план. Такія выклікі і патрэбы беларускіх
грамадскіх актывістаў і навукоўцаў знаходзяцца ў цэнтры ўвагі дадзенай працы.

2. Фокус-групы

Гэтая праца абапіраецца на апытанне 27 рэспандэнтаў, чатыры экспертныя інтэрв'ю, аналіз дадзеных і
папярэдніх даследаванняў, з мэтай вылучыць асноўныя праблемы, з якімі сутыкнуліся беларускія
актывісты пасля іх перасялення пасля рэпрэсій 2020 года.

Part I
Аналіз: становішча беларускіх грамадскіх
актывістаў у эміграцыі пасля 2020 года?
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У перыяд з верасня па лістапад 2022 годамыправялі апытанне 27 беларускіх грамадскіх актывістаў, якія
пасля пратэстаў 2020 года пераехалі ў Германію і ва Ўкраіну. Анкета датычыла асабістага становішча
актывістаў, іх бягучых патрэбаў, а таксама таго, як у сувязі з пераездам змяніліся дзейнасць і ўнутраныя
працэсы іх арганізацыі. Акрамя таго, былі праведзены чатыры анлайн-інтэрвʼю з вядомымі
прадстаўнікамі беларускага грамадскага сектара, якія пераехалі ў Германію і Ўкраіну (па два ў кожнай
краіне), каб удакладніць і дапоўніць вынікі апытання.

Рэспандэнты адбіраліся метадам «снежнага камяка»: спасылкі на апытанне распаўсюджвалася праз
давераных асобаў, знаёмых актывістаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. Гэта гарантавала, што
ўсе рэспандэнты сапраўды належаць да дыяспары. У той жа час гэты метад дазваляў гарантаваць
бяспеку ўсіх удзельнікаў: распаўсюджванне апытання сярод «кола давераных асоб» зніжала рызыку
доступу спецслужбаў і карных органаў да асобных удзельнікаў апытання або іх дадзеных, ці сарваць
праект іншым спосабам.

Дэмаграфія апытання ахапіла маладых актывістаў ва ўзросце 21-35 гадоў (59,3% рэспандэнтаў),
актывістаў сярэдняга ўзросту 36-45 гадоў (33,3%), а таксама старэйшых актывістаў ва ўзросце 46-59
гадоў (7,4%). Большасць рэспандэнтаў - жанчыны (56%), 33% - мужчыны, 7% - небінарныя асобы, а 4%
рэспандэнтаў вырашылі не ўказваць свой пол.

3. Аналіз праблем і вызначэнне патрэбаў

Каб вызначыць бягучыя патрэбы нашых мэтавых груп, апытанне ўтрымлівала дзве групы пытанняў:
“Праблемы, з якімі НДА сутыкнуліся пасля жніўня 2020 года” і “Індывідуальныя праблемы і патрэбы
пасля пераезду”. Прыведзены ніжэй аналіз прысвечаны пытанням “прыналежнасці да ўразлівых груп”,
“сфер прафесійнай дзейнасці”, “праблем з працягам дзейнасці пасля пераезду”, “магчымасцяў,
прадастаўленых прымаючай краінай” і іх “унёску ў асабістае і прафесійнае жыццё”, а таксама
“пажаданыя спосабы наладжвання новых кантактаў з іншымі актывістамі”.

Аналізуючы праблемы, з якімі сутыкаюцца грамадскія актывісты пасля пераезду, мы спыталі
рэспандэнтаў, ці належаць яны да адной з уразлівых груп, паказаных ніжэй на малюнку 1. Нашы
высновы паказалі, што яны ў асноўным належаць да палітычнай апазіцыі, якую пераследуюць
беларускія ўлады (44,4%), незалежных СМІ (3,7%) і ЛГБТК+ супольнасці (11,1%), якая традыцыйна
таксама церпіць рэпрэсіі з боку ўладаў. Тым не менш, 40% рэспандэнтаў сказалі, што яны не належаць
ні да адной з уразлівых груп (гл. малюнак 1 ніжэй), у тымліку да палітычнай апазіцыі. Адным змагчымых
тлумачэнняў гэтага з'яўляецца збольшага негатыўная канатацыя «беларускай палітычнай апазіцыі» у
вачах саміх беларусаў. Больш за два дзесяцігоддзі з канца 1990-х гадоў беларусы спадзяваліся на
палітычныя змены, звязваючы магчымыя пераўтварэнні з рознымі палітычнымі фігурамі, у тым ліку з
Аляксандрам Мілінкевічам і Аляксандрам Казуліным у 2006 годзе, а таксама з Мікалаем Статкевічам,
Віталём Рымашэўскім, Уладзімірам Някляевым і іншымі ў 2010 годзе. Як правіла, вялікія спадзяванні
ўскладаліся на электаральнуюрэвалюцыюкожныяпяць гадоў. Аднак ні адна з апазіцыйных палітычных



Малюнак 1.Прыналежнасць да ўразлівых груп
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кампаній не прынесла пажаданых змен з-за індывідуальных памылак кандыдатаў, а таксама
аб'ектыўныхфактараў, такіх якфальсіфікацыя галасавання (як правіла, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі
не прызнаваліся міжнароднымі назіральнікамі), запалохванне назіральнікаў за выбарамі, гвалтоўнае
здушэнне пратэстаў, якое былі зафіксаванае і апублікаванае праваабарончымі арганізацыямі. У
спалучэнні з эфектыўнай прапагандай дзяржаўных СМІ гэтыя падзеі спарадзілі масавае ўяўленне аб
няўмелай, нерашучай і неэфектыўнай палітычнай апазіцыі, якая не вартая падтрымкі. Такім чынам,
аўтарытэтныя актывісты ў цэлым дыстанцыяваліся ад апазіцыйных палітычных дзеячаў, якія ўяўляліся
людзьмі, гатовымі падхапіць і скарыстацца любой значнай ініцыятывай і атрымліваць за гэта
дывідэнды. Яшчэ адной і, напэўна, яшчэ больш важнай прычынай нежаданьня рэспандэнтаў зьвязваць
сябе з палітычнай апазыцыяй зьяўляецца, відавочна, асабістая бясьпека: любая палітычна
афарбаваная ініцыятыва ў Беларусі гарантавана прыцягне ўвагу карных органаў.

Што тычыцца сфер прафесійнай дзейнасці рэспандэнтаў, то найбольшую долю склалі грамадскія
актывісты і валанцёры (29,4%), навукоўцы-даследчыкі (26,5%). Іншыя апытаныя — сябры НДА (11,8%),
журналісты (8,8%), кіраўнікі СМІ (5,9%), настаўнікі (8,8%), ІТ-спецыялісты (5,9%), творцы (2,9%). (Гл.
малюнак 2).

Нядзіўна, што пасля пераезду 48,2% рэспандэнтаў адчулі праблемы з працягам індывідуальнай і
супольнай грамадскай дзейнасці (гл. малюнак 3). Варта адзначыць, што 37% заявілі, што не адчуваюць
праблем з працягам сваёй дзейнасці, таму што гэтая група грамадскіх актывістаў проста працягвала
рабіць тое, што рабіла і раней, але цяпер у інтэрнэце. Напрыклад, Апытаны 3 (актывіст) падкрэсліў, што,
нягледзячы на ўцёкі з Украіны ў Грузію з-за вайны, ён усё роўна працягваў даследаваць уплыў вайны ва
Ўкраіне нанавакольнае асяроддзе і без праблемкантактаваў з калегамі з Украіны. Ён таксама адзначыў,
што ўспрымае перамогу ўкраінскага войска як абавязковую ўмову дэмакратызацыі Беларусі.
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Яшчэ адна група актывістаў проста спыніла сваю дзейнасць і, такім чынам, не ўспрымае адсутнасць
актыўнасці як праблему. Напрыклад, Апытаны 2 (ІТ-спецыяліст і грамадскі актывіст, які пераехаў ва
Украіну ў 2020 годзе, а затым уцёк у Польшчу ў 2022 годзе) сказаў, што ён быў вымушаны спыніць сваю
актывісцкую дзейнасць з-за таго, што прысвяціў усе свае рэсурсы, час і энергію выжыванню ў новай
краіне.

Сярод асноўных праблем, якія ўзніклі пасля пераезду, рэспандэнты адзначылі наступныя:

• праблемы з індывідуальнай і супольнай бяспекай;
• недахоп фінансавання;
• адсутнасць патэнцыйных партнёраў;
• недастатковае ўзаемадзеянне з прадстаўнікамі іншых арганізацый;

Малюнак 3.Адказы рэспандэнтаў на пытанне:

“ці адчуваеце вы праблемы з працягам дзейнасці пасля пераезду?”

так
48.2%

нe
37.0%

не ўпэўнены
14.8%

26.5

29.48.8%

8.8%

2.9%

5.9%

11.8

5.9%

Малюнак 2.Сферы прафесійнай дзейнасці
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• пачуццё няўпэўненасці ў заўтрашнім дні;
• дэфіцыт дасведчаных і кваліфікаваных кадраў (у выніку перасялення/рэпрэсій), недастатковая

кампетэнтнасць членаў каманды, адсутнасць эфектыўнай сумеснай працы;
• недастатковае ўзаемадзеянне з партнёрскімі арганізацыямі;
• кардынальная змена сферы дзейнасці; і
• негатыўнае стаўленне ўкраінцаў да ролі Беларусі ў вайне.

Тлумачачы прычыны гэтых праблемаў, удзельнікі апытаньня спасылаліся на складаную палітычную
сытуацыю і рэпрэсіі ўнутры Беларусі, цяжкасці для беларусаў з атрыманьнем легальнага пражываньня
ва Ўкраіне, адсутнасьць цікавасьці да беларускіх навыкаў і досведу на нямецкім рынку працы,
адсутнасьць вольнага часу з-за пераезду і неабходнасці аднавіць жыццё ў новай краіне, недахоп
фінансавых рэсурсаў для задавальнення асноўных патрэбаў, а таксама пытанні асабістай бяспекі,
фізічная і эканамічная уразлівасць, моўны бар'ер.

Адносна беларусаў, якія жывуць ва Украіне, адзін з удзельнікаў апытання таксама згадаў пра «адмену
беларускай культуры»,што, на яго думку, з'яўляецца папулярнай тэндэнцыяй ва Ўкраіне. Нягледзячына
тое, што інфармацыі на гэтую тэму ў СМІ зʼявілася няшмат, удзельнікі апытання кажуць, што публічныя
мерапрыемствы па-беларуску ці мерапрыемствы, звязаныя з беларускай культурай, часцей за ўсё
нефармальна адмяняюцца ўкраінскімі ўладамі.

Апытаны 2 (актывіст) і Апытаны 4 (актывіст), чые каманды па-ранейшаму знаходзяцца ў Беларусі,
стараюцца стрымлівацца за мяжой, каб не ствараць дадатковых пагроз для сваіх каманд. У
прыватнасці, Апытаны 4 сказаў: “Рэпрэсіі і арышты— галоўная перашкода, якая тармозіць ініцыятывы,
нават калі яны законныя і дазволеныя [у Беларусі]. Няўпэўненасць у тым, што сёння дазволена, а што
заўтра будзе абмежавана і названа злачынствам. Тым не менш, барацьба працягваецца з-за масавай
несправядлівасці, пакут і жадання пераменаў”. Апытаны 2 дадаў: “Небяспека адчуваецца заўсёды,
прама ці ўскосна. Займаючыся любой дзейнасцю, заўсёды трэба добра падумаць”.

Рэспандэнты, якія з'язджаюць з Украіны ў іншыя краіны, адзначаюць дрэннае псіхічнае здароўе пасля
рэпрэсій у Беларусі і досведу вайны ва Украіне. Акрамя таго, яны згадвалі недахоп сацыяльных
кантактаў (што перашкаджае інтэграцыйнымпрацэсам), недахоп ведаў абмагчымасцях у новых краінах
і аб тым, як вырашаць розныя праблемы.

Напрыклад, Апытаны 1 (навуковец-даследчык) і Апытаны 2 адзначылі цяжкасці з інтэграцыяй і
сацыялізацыяй у новай краіне, у прыватнасці, завязванне сяброўства і аднаўленне кар'еры. Замест
таго, каб вырашаць бюракратычныя праблемы праз звычайныя каналы, беларусы вымушаныя
будаваць гарызантальныя сувязі з суайчыннікамі, каб вырашаць праблемы праз сваіх. У гэтым
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кантэксце галоўнай праблемай з'яўляецца недахоп інфармацыйных і сэрвісных арганізацый, якія маглі
б дапамагчы на інстытуцыянальным узроўні (хаця такія ёсць у Літве і Польшчы). Акрамя таго, чым
даўжэй актывісты застаюцца за межамі Беларусі, тым больш цяжкасцяў яны маюць з аднаўленнем
дзейнасці. Як падкрэсліў Апытаны 3, даследчыкі павінны змяніць свой акадэмічны фокус на больш
канкрэтна беларускую тэматыку, каб заставацца актуальнымі. Яны таксама сказалі, што адной з
цяжкасцяў з'яўляецца забеспячэнне прававога статусу ў краіне знаходжання, што патрабуе вялікай
колькасці дакументаў. Больш за тое, без ведання мовы ім было цяжка кантактаваць.

У той жа час рэспандэнты высока ацэньваюць магчымасці, якія прадстаўляюць прымаючыя краіны. У
той час як беларусы Ўкраіны падкрэслівалі адсутнасць падтрымкі з боку дзяржавы, беларусы Германіі
ўдзельнічалі ў рэлакацыйных і інтэграцыйных праграмах і моўных курсах, а таксама мелі магчымасць
атрымаць доўгатэрміновую працу (пераважна для навукоўцаў-даследчыкаў). Абедзве прымаючыя
краіны прадастаўлялі сацыяльныя паслугі і сацыяльную абарону беларускім эмігрантам (гл. малюнак
4). Апытаны 3 (актывіст) кажа, што, у адрозненне ад таго часу, калі ён жыў у Беларусі, пасля пераезду
можна было рабіць палітычныя заявы адносна сітуацыі ў Беларусі і пераследу актывістаў. Іншымі
словамі, жыццё за мяжой давала магчымасць выказваць сваё меркаванне і рэалізаваць свае праекты.

У той жа час Апытаны 1 (даследчык) адзначыў, што акадэмічныя і ўніверсітэцкія структуры не былі
дастаткова гатовыя для падрыхтоўкі дакументаў і частковай інтэграцыі ў грамадства. На іх думку,
неабходны больш гарызантальны падыход да ўзаемадзеяння і дапамогі ў вырашэнні канкрэтных
пытанняў у краіне знаходжання, што важней за інстытуцыйныя структуры.

У адказ на пытанне, ці прыносяць магчымасці ў краіне знаходжання асабістую і прафесійную карысць,
59,3% рэспандэнтаў адказалі станоўча (гл. Малюнак 5).

Малюнак 4.Адказы рэспандэнтаў на пытанне «Якія магчымасці дала
мне прымаючая краіна?»
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Навучанне і магчымасці навучання

Фінансавая падтрымка

Няма

Магчымасці доўгатэрміновай працы
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Ставячы мэты асабістага развіцця, актывісты акцэнтавалі ўвагу на магчымасцях супрацоўніцтва з
іншымі арганізацыямі. Яны ўбачылі патэнцыял у наладжванні кантактаў з членамі іншых НДА па
наступных пытаннях:

• праблемы асабістай бяспекі;
• магчымасці нефармальнай адукацыі і інтэграцыі, пашырэнне індывідуальных кантактных сетак;
• развіццё членаў каманды і іх патэнцыялу, а таксама павышэнне эфектыўнасці сумеснай працы

шляхам абмену вопытам з іншымі арганізацыямі; а таксама:
• пошук мясцовых партнёраў па супрацоўніцтву і фінансаванню, удзел у праектах і ініцыятывах,

прапанаваных іншымі НДА, уваходжанне ў супольнасць арганізацый з падобнымі інтарэсамі і
праграмамі, а таксама стварэнне ўстойлівых сетак для каманд НДА.

Апытаны 1 (навуковец-даследчык) адзначыў сваю зацікаўленасць у супрацоўніцтве з іншымі
арганізацыямі, але ў якасці кіраўніка праектаў, а не простага ўдзельніка. Гэта было звязана з мінулым
негатыўным вопытам, бо грамадскія арганізацыі чакалі ад яго аналітычных паслуг бясплатна. Ставячы
на першае месца самаразвіццё, ён цяпер аддае перавагу ўзаемакарысным, а не аднабаковым зносінам.
Ён прывёў яшчэ адзін негатыўны прыклад кансультавання калег-даследчыкаў з Беларусі: ён запусціў
Telegram-канал, дзе прапанаваў беларусам бясплатныя кансультацыі па напісанні навуковых праектаў,
а таксама розныя спосабы пераезду і пасялення ў краінах з рознымі акадэмічнымі культурамі. Паслугу
калегі не ацанілі, нікому пераехаць не ўдалося. Прымаючы гэта пад увагу, Апытаны 1 вырашыў
прыкласці свае намаганні значна больш адрасна і пачаў аказваць кансультацыйную падтрымку
аспіранту, які пазней стаў яго суаўтарам.

Апытаны 3 (актывіст) сказаў, што яму было б цікава ўзаемадзейнічаць з іншымі арганізацыямі. Асабіста
для яго было важна паспрабаваць заняцца іншымі беларускімі дзеячамі, якія пераехалі за мяжу. У
ідэале ён прадугледжваў запуск платформы, якая забясьпечыла б размяшчэньне беларускіх
няўрадавых арганізацыяў у выгнаньні, каб актывісты маглі знаходзіць адзін аднаго па спецыялізацыі і
сферы інтарэсаў. У прыватнасці, ён адзначыў, што адным са спосабаў падтрымання камунікацыі
з'яўляецца распрацоўка сумесных праектаў, напрыклад, па праблеме змены клімату. Апытаны 3
падтрымлівае кантакты з украінскімі і беларускімі калегамі, якія, у тым ліку, працуюць над экалагічным

Малюнак 5.Адказы рэспандэнтаў на пытанне: «Як вы лічыце, ці паспрыялі гэтыя

так
59.3%

нe
11.1%

не ўпэўнены
29.6%
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медыяпраектам і сочаць за наступствамі вайны ва Украіне. Падтрымліваючы свае сеткі і публікуючы
артыкулы на беларускай мове, ён адчувае, што можа зрабіць унёсак у беларускі дэмакратычны рух як
на рэгіянальным, так і на сусветным узроўні.

Апытаны 2 так абагульніў досвед беларусаў з 2020 года: «Спачатку рэвалюцыя, а потым вайна». У
сітуацыі такой фундаментальнай нявызначанасці актывізм становіцца прадпрыемствам вельмі
высокай рызыкі. Любыя спробы рацыянальна пралічыць рызыкі і выгады ад далейшай дзейнасці
безвыніковыя, бо ўсё можа скончыцца паразай. Яго каманда, якая знаходзіцца ў Беларусі, знаходзіцца
пад пастаяннай пагрозай арышту. Пасля пераезду з Украіны Апытаны 2 расчараваўся ў далейшай
дзейнасці і сумняецца, ці ёсць сэнс запускаць новыя ініцыятывы ці праекты. Замест гэтага ён быў
вымушаны засяродзіцца на вырашэнні паўсядзённых спраў, далейшым самаразвіцці і самазахаванні.
Іншымі словамі, з-за недахопу часу ягоная дзейнасць прыпынілася, хоць ён спадзяецца некалі
вярнуцца да яе.

Апытаны 4 сказаў, што пераезд азначаў больш складаныя лагістычныя праблемы, скарачэнне
мабільнасці і дадатковыя абмежаванні. З іншага боку, гэта таксама спарадзіла новыя магчымасці і
зняло страх перад незаконным затрыманнем. Ён таксама адзначыў, што яго каманда сутыкнулася з
цяжкасцямі падчас пераезду, бо ім давялося засяродзіцца на ўладкаванні ў новай краіне, адначасова
адчуваючы павышаны ўзровень стрэсу, таму што яны былі вымушаныя пакінуць Беларусь і не могуць
вярнуцца. Адным з прамых наступстваў з'яўляецца тое, што многія мерапрыемствы перайшлі анлайн,
таму што афлайн-сустрэчы ў Беларусі патэнцыйна небяспечныя. Акрамя таго, унутры Беларусі стала
надзвычай складана ствараць новыя партнёрскія адносіны, а любыя трансмежавыя партнёрскія
адносіны за межамі краіны, верагодна, прывядуць да дзяржаўных рэпрэсій у дачыненні да гэтай
арганізацыі. Тым не менш, ён працягвае сваю працу, рэалізуючы старанна спланаваныя праекты з
абмежаванымі часамі і мэтамі. Яго рэзюмэ - гэта тое, што, магчыма, гатовы падтрымаць кожны актывіст:
"Менш сну ў гэты хуткаплынны час, поўная канцэнтрацыя і цяжкая праца".
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4. Рэкамендацыі

На падставе вынікаў апытання і інтэрв'ю мы сфармулявалі шэраг рэкамендацый, якія могуць
дапамагчы палепшыць становішча беларускіх грамадскіх актывістаў. У прыватнасці, рэкамендацыі
накіраваныя на тры ўзроўні: мясцовы (арганізацыі беларускай дыяспары ў розных краінах, мясцовыя
супольнасці), нацыянальны ўзровень (нацыянальныя асобы, якія прымаюць рашэнні) і міжнародны
ўзровень (асобы, якія прымаюць рашэнні ў ЕС).

На мясцовым узроўні могуць быць карысныя наступныя меры:

• Прадастаўленне магчымасцяў для абмену асабістымі гісторыямі і вопытам (пры падтрымцы
мясцовых уладаў), павышэнне распазнавальнасці беларускіх грамадскіх суб'ектаў;

• Павышэнне інфармаванасці аб сітуацыі ў Беларусі праз мясцовыя СМІ, інфармаванне мясцовых
супольнасцяў аб рэпрэсіях, якія працягваюцца ў Беларусі, ролі рэжыму ў вайне ва Украіне, і
барацьбе супраць яе беларускіх актывістаў;

• Арганізацыя афіцыйных і нефармальных мерапрыемстваў з мэтай спрыяць пабудове сувязяў,
сетак і інтэграцыі ў мясцовыя супольнасці.

Нацыянальныя ўлады могуць аказаць наступную падтрымку:

• Інфармацыю пра магчымасці працаўладкавання, моўныя курсы і інтэграцыйную дзейнасць для
беларусаў, кансультацыі і падтрымку па юрыдычных пытаннях і бюракратычных працэдурах;

• Запусціць схемы фінансавання беларускіх НДА ў выгнанні, забяспечыць больш празрыстую
інфармацыю аб сучасных магчымасцях фінансавання і ўключыць беларускіх актывістаў у
бягучыя праекты;

• Далучаць беларускіх экспертаў да мясцовых нефармальных прафесійных суполак, што магло б
спрыяць абмену ведамі і запуску сумесных праектаў.

Асобы ЕС, якія прымаюць рашэнні, могуць ажыццявіць наступныя дзеянні:

• Спрасціць працэс легалізацыі для грамадзян Беларусі, а таксама для рэгістрацыі грамадзянскіх
ініцыятываў, створаных пасля 2020 года;

• Распрацаваць меры, каб беларусы маглі вярнуцца на радзіму пасля змены рэжыму. Гэта
дазволіць прадухіліць уцечку мазгоў;

• Запусціць сэрвісныя арганізацыі ці ініцыятывы, якія падтрымліваюць беларусаў у выгнанні ў
вырашэнні асноўных інтэграцыйных пытанняў;

• Спрыяць і спрашчаць супрацоўніцтва паміж беларускімі і небеларускімі НДА.
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5. Заключэнне

Аналіз сітуацыі ў Беларусі ў 2020-2022 гадах, а таксама дадзеныя апытання і інтэрв'ю ілюструюць
характар выклікаў, з якімі сутыкаюцца грамадскія актывісты за апошнія два гады. Абвастрэнне
палітычнага крызісу ў Беларусі ў спалучэнні з падтрымкайЛукашэнкамрасійскага ўварвання ва Ўкраіну
прымусіла беларускую грамадзянскую супольнасць пакінуць краіну. Пасяліўшыся ў новых краінах,
грамадскім актывістам давялося рэарганізаваць сваё жыццё, знайсці новую працу і інтэгравацца ў
мясцовыя супольнасці. Вымушанае перасяленне стала сур'ёзным выклікам для многіх актывістаў, якія
не планавалі такіх радыкальных змен у сваімжыцці. У выніку многія праекты па будаўніцтве дэмакратыі
і культурным развіцці былі адкладзеныя або адмененыя, а прафесійныя сувязі былі парушаныя.
Грамадскія актывісты, якія раней уплывалі на беларускую грамадскуюдумку, былі выцесненыя са сваёй
звычайнай працоўнай дзейнасці і вымушаныя засяродзіцца на вырашэнні індывідуальных праблемаў
выжывання.

У той жа час пераезд быў і магутным штуршком развіцця для тых, хто здолеў вырашыць надзённыя
праблемы, знайсці працу і скарыстацца магчымасцямі краін знаходжання, такімі як інтэграцыйныя
курсы і адукацыя. Акрамя таго, вайна ва Украіне дала дадатковы штуршок, калі актывісты пачалі
выступаць з ініцыятывамі па дапамозе ўцекачам і па зборы сродкаў для ўкраінскага войска, не
пакідаючы без увагі сваю звыклую дзейнасць (пашырэнне інфармаванасці аб беларускіх палітвязнях,
папулярызацыя беларускай культуры і г.д.). Адпаведна, шмат грамадзянскіх ініцыятываў з'явілася ў
2022 годзе ў сферы культуры, адукацыі, навукі, грамадзянскіх тэхналогій. Як следства, гэта дазволіла
многім беларусам правесці мяжу паміж грамадскай свядомасцю беларускай грамадзянскай
супольнасці і аўтарытарным рэжымам.

Другая частка гэтай працы прадстаўляе асабістыя гісторыі дзевяці беларускіх актывістаў, якія былі
вымушаныя пераехаць з Беларусі, іх праектныя ініцыятывы, а таксама іх бачанне дэмакратычнай
Беларусі. Мы дзякуем удзельнікам за адкрытасць у абмене вопытам і за ўдзел у праекце.
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Я нарадзілася ў Беларусі і пражыла там усё жыццё,
але ніколі не адчувала такой повязі з іншымі
беларусамі, як ад 2020 года. З-за рэпрэсій мне
давялося пакінуць Беларусь, я пераехала лячыцца
ў Адэсу, ва Ўкраіну. Адэса была ўдалым месцам,
яна прыцягвала шмат аднадумцаў-беларусаў.
Спачатку было вельмі цяжка прыняць новыя хвалі
імігрантаў, таму што ўсе былі глыбока
траўмаваныя. Мы нават жартам гулялі ў бінга
«Змагар». Ідэя была ў тым, каб пазначыць і
сабраць ключавыя словы, якія ўзнікалі ў кожнай

размове ў суполцы, такія як «турма», «катаванні»,
«Лукашэнка», «КДБ» і «ўламанне», бо здавалася,
што кожны беларус зноў і зноў перажываў адну і
тую ж гісторыю гвалту. Час ішоў, і пасля года
выгнання здавалася малаверагодным, што хто-
небудзь з нас зможа вярнуцца ў Беларусь у
агляднай будучыні. Як супольнасць, мы рабіліся
ўсё больш інтэграваныя і звязаныя з Адэсай. Мы
адчувалі, што Адэса - своеасаблівы і магутны
горад, са сваімі правіламі і характарам.

Алена Рабкіна
Фотапраект пра беларускія дыяспары

Марго.
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Part II
Галасы беларускіх грамадзкіх дзеячоў на эміграцыі
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Увосень 2021 года я раптам адчула моцную ахвоту
зрабіць серыю фотаздымкаў пра беларускую
дыяспару ў Адэсе. Украіна ўваходзіла ў тройку
лідэраў па колькасці беларускіх уцекачоў. Людзей,
якія пераехалі ў Адэсу, аб'ядноўваў асаблівы
настрой. Галоўнамі прычынамі пераезду быў
выхад да мора і патрэба ў лячэнні. Таму здымкі я
распачала ад шырока распаўсюджанага ў
Беларусі выразу “мора лечыць”. Я запрасіла
прадстаўнікоў беларускай дыяспары папазіра-
ваць у моры і з дапамогай Аляксандра Урыева
зрабіла іх партрэты ды кароткія інтэрвʼю пра тое,
што для іх значыць радзіма і як яны сябе
адчуваюць у Адэсе. У той час я не ўяўляла, што нас
чакае ў будучыні. Не ўсе мае творы захаваліся, а з
пачаткам вайны людзі разʼехаліся і цяпер
утвараюць новыя дыяспары. І цяпер я хацела б
зрабіць большы цыкл пра іншыя беларускія
суполкі, расказаць гісторыі людзей, якія былі
вымушаныя пакінуць краіну, апісаць новыя
дамоўкі, якія яны знайшлі.

У межах праекту я хацела б стварыць серыю
фатаграфій з трох-шасці супольнасцяў эміграцыі
ў розных гарадах і выдаць фотакнігу для друку па
запыце (print-on-demand) на беларускай і
англійскай мовах, расказваючы гісторыі
беларусаў іншым беларусам і міжнароднай
супольнасці.

Я лічу, што гэты праект дазволіць нам абʼяднацца
на больш глыбокім узроўні і адчуць, што,
нягледзячы на тое, што мы ўсе раскіданыя як
нацыя, мы не самотныя, мы разам і мы можам
даведацца больш пра іншыя супольнасці. Гэты
праект дапаможа таксама лепей усвядоміць
палітычную сітуацыі ў Беларусі, паказваючы
рэальныя прыклады новых суполак мігрантаў і
распавядаючы іх гісторыі. Замест схемаў людзі
атрымаюць магчымасць пагутарыць на больш
асабістым узроўні і лепш зразумець сітуацыю ў
Беларусі.

Вікторыя.

Яўгеній.

www.rabkina.net/arts
https://www.instagram.com/whoisrabkina/
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Я творца з Беларусі, цяпер жыву ў Берліне.
Апошнія пяць гадоў займаюся стварэннем VEHA
Archive. Гэтая платформа у цяперашні час – адзіны
для нашай краіны фотаархіў з адкрытым досту-
пам, які дае магчымасці для сістэматычнага
міждысцыплінарнага даследавання беларускай
візуальнай гісторыі і штодзённасці. Архіў сканцэн-
траваны на матэрыяльных артэфактах і рытуалах і
спалучае іх з вуснай гісторыяй і апавяданнем. Мая
мэта – распрацаваць альтэрнатыўны грамадскі
механізм захавання беларускага калектыўнага
досведу, ад якога адмаўляецца ці якім пагарджае
дыктатарскі рэжым.

Ініцыятыва VEHA паўстала ў 2017 г. з мэтай прыця-
гнення ўвагі да сямейных архіваў як важнай кры-
ніцы інфармацыі і ў выніку — стварэння музея
беларускай фатаграфіі.

Фотаздымкаў у беларускіх сямейных архівах
ніколі не было шмат. А цяпер іх захавалася яшчэ
менш. Калі на Захадзе фатаграфія хутка набывала
папулярнасць, то ў Беларусі яе развіццё было

замаруджанае з-за беднасці, адсутнасці фота-
атэлье і г.д. Шмат матэрыялаў было страчана
падчас войнаў. Бывала, што людзі наўмысна
знішчалі фатаграфіі, як, напрыклад, у вельмі
рэпрэсіўныя 1930-я гады. Людзі нішчылі
фотаздымкі, каб не быць выкрытымі як сваякі ці
сябры «ворага народа». У сталінскія часы не менш
за 200 тысяч беларусаў былі абвешчаныя
«ворагамі народа».

У кожным прыватным архіве ёсць велізарная,
фантастычная і ўнікальная гістарычная спадчына,
але мы часта не заўважаем яе. Часам хочацца
забыцца пра яе ці хаця б не зазіраць унутр, не
прыглядацца. Гэта і зразумела — у нашай гісторыі
шмат гвалту і болю. З гэтай спадчынай і працуе
ініцыятыва VEHA. На аснове адкрытага конкурсу
мы збіраем тэматычныя вінтажныя фатаграфіі,
зробленыя на тэрыторыі сучаснай Беларусі — з
мэтай вывучэння і захавання візуальнай гісторыі.
Потыммы апрацоўваем (рэтушуем, апісваем, ката-
лагізуем) матэрыялы і публікуем іх у адкрытым
архіве на нашым сайце. Больш за 700 чалавек
ўзялі ўдзел у папаўненні архіва. Мы захоўваем

Леся Пчолка
VEHA. Візуальная гісторыя Беларусі

2018, The Best Side (Najlepšy bok,Найлепшы бок) аўтарства

VEHA. ©Аляксандра Лучыны.

2019, “Dziavočy viečar”, FAF Gallery (Варшава,Польшча).Фонд

“Archeologia Fotografii”. КуратаркаМартаПшыбыла.
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толькі лічбавыя копіі, бо наша мэта — не забраць
матэрыял сабе, а паказаць людзям каштоўнасць
таго, што яны маюць. Мы праводзім самастойныя
даследаванні, а таксама запрашаем спецыялістаў
для працы з калекцыямі. Вынікам нашага дасле-
давання сталі ўнікальны інтэрнэт-архіў, некалькі
выставаў і тры кнігі.

За пяць гадоў мы рэалізавалі тры праекты:
“Найлепшы бок” (The Best Side); “Дзявочы вечар і

апошні фотаздымак” (Dziavochy viečar & Apošni
fotazdymak); і “Людзі лесу” (People of the Forest).
Тэмы гэтых праектаў выбраныя невыпадкова, бо
гэта самыяраспаўсюджаныя сюжэты ў беларускай
архіўнай фатаграфіі.

Гэта калекцыя партрэтаў, пераважна вяскоўцаў,
сфатаграфаваных на фоне саматканых дываноў.
Здымкі датуюцца перыядам ад пачатку 1920-х
гадоў і да часоў Другой сусветнай вайны,
сярэдзіны мінулага стагоддзя. Тэкстыльныя
элементы закліканыя дэманстраваць прыгожы
бок жыцця, нават калі героі здымкаў - бедныя
людзі, якія жывуць у вельмі цяжкія гістарычныя
часы. Але ці бачым мы гэта? На фотаздымках
прыгожа апранутыя людзі. Здаецца, яны свядома
выконваюць важныя сацыяльныя рытуалы, каб
перадаць сваім блізкім, будучым пакаленням
самыя прывабныя вобразы свайго жыцця.

Гэты праект прысвечаны дзвюм найважнейшым
тэмам беларускай сямейнай фатаграфіі ХХ
стагоддзя: вяселлям і пахаванням. Сакральны
характар гэтых падзей абумовіў тое, што яны былі
найбольш часта дакументаванымі момантамі.
Фатаграфіі служаць сведчаннямі шлюбу або
фіналу жыцця. Яны дакументуюць памяць.
Фотаздымкі, якія мы сабралі, утвараюць
рэтраспектыву 100-гадовай беларускай візуаль-
най гісторыі. Разгляд іх у храналагічным парадку
дазваляе нам заўважыць змены ў стаўленні
людзей да гэтых падзей. Можна прасачыць і ўплыў
палітычных падзей на сямейныя рытуалы. У
нашым даследаванні, заснаваным на гэтым
праекце, мы разглядаем традыцыі нашых продкаў
праз крытычную прызму сучаснасці, закранаючы
становішча жанчыны ў грамадстве, сацыяльны
статус чалавека і табуяваную тэму смерці.

Праект “Najlepšy bok”/”Найлепшыбок” (The Best Side project),

2017 – 2018. Здымкі з архіва VEHA.

Праект “Dziavočy viečar i Apošni fotazdymak”/ “Дзявочы вечар і

Апошні фотаздымак” (Girlsʼ Night and the Last Picture" project)

2018 – 2021 гг. Здымкі з архіва VEHA. Instagram: https://www.instagram.com/veha.blog/
Archive: http://veha.by

https://www.instagram.com/veha.blog/
http://veha.by
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На першы погляд, я пражываю звычайнае жыццё
мігранткі, фемактывісткі і кіраўніцы праектаў у
грамадскіх арганізацыях: праектная праца,
правядзенне даследванняў, напісанне заявак на
гранты; трэнінгі, семінары і канференцыі. З
калегамі ці выпадковымі знаёмымі я без праблем
магу падтрымаць лёгкую размову пра надворʼе,
зацягванне тэрмінаў разгляду заявак ці праблемы
з транспартам у Берліне. Можа нават падацца,
што я нармальная. Але каго я падманваю, якая я
нармальная, я ж з Беларусі.

Жнівень 2020 года падзяліў маё жыцце надвое, як
і жыцці сотні тысяч беларусаў і беларусак. Такі
ўздым, такое натхненне - і роспач, боль, страх,
злосць. Навіны з Беларусі, лёсы і патрэбы тых, што
там застаюцца ці збіраюцца зʼязджаць, новыя і

новыя хвалі рэпрэсій. Здаецца,што горшужобыць
не можа, але для гэтага зла і болю не існуе межаў.
Кожны беларус і беларуска, дзе б яны ні былі,
пражываюць гэты сум за Радзіму і вядуць свой
уласны бой за Беларусь.

Пры апытанні беларускіх актывістак¹ кожная
трэцяя кажа пра надзвычай высокі ўзровень
стрэсу і стомы, і гэты узровень амаль не змяніў-
ся, а часам узрос за гэтыя два гады.

Я зʼехала 15 верасня 2020 г., і з таго часу не была
дома. За пару дзён за адʼезду, апоўначы, хтосьці
грукаўся ў дзверы нашай кватэры, а я ляжала і
думала: “Я не чалавек, можна, я стану каменем,
проста сальюся з прасторай, і мяне не
заўважаць.” Я амаль не памятаю першыя паўгода
пасля адʼезду. Цяпер мне здаецца, што я так і
праляжала каменем, і галоўным было пачуццё
бяспекі, што ніхно не зможа прыйсці ў мой дом без
майго дазволу.

Больш за палову беларускіх актывістак гало-
ўнай перашкодай для дзейнасці называюць
страх за родных і блізкіх, а таксама высокую
верагоднасць палітычных рэпрэсій.

Паступова на чужыне вучышся арыентавацца, па
драбніцах збіраць сваю новую рэчаіснасць і
ідэнтычнасць. Я жыву ў трох часавых вымярэннях:
беларускі час і беларуская рэчаіснасць; мясцовая,
дзе б я ні знаходзілася (і якая розніца дзе, калі не

Алена Ахарэлішава
Ідэнтычнасць: чужынная беларуска

«Мы жывем адначасова ў двух гарадах, падваенне асобы
зрывае нам дах…»

Л.Вольскі

1 Я праводзіла інтэрнэт-апытанне беларускіх актывістак у кастрычніку 2020-га і ў ліпені 2022-га:
“Research on needs of Belarusian women involved in the transformation processes within the country”, at telegra.ph.

Protest sign, August 2020: “I have rights, not rights are having me!”
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https://telegra.ph/Research-on-needs-of-Belarusian-women-involved-in-the-transformation-processes-within-the-country-03-12
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дома); і цэнтральнаеўрапейскі час, на які завя-
заныя міжнародныя онлайн падзеі і праекты. Мая
актыўнасць падзяляецца на некалькі катэгорый:
праца за грошы, валанцёрства ў розных гра-
мадскіх праектах, і рэакцыя на асабістыя запыты.
Часам едзеш у краму ці сядзіш на вечарыне,
атрымліваеш паведамленне ў прыват “Кацю
затрымалі” ці “Да мяне грукаюцца, што рабіць?” - і
твой дзень, твой час перастае табе належаць.Што
больш рэальна: месца і час, дзе ты фізічна
знаходзішся, ці тое, што ты робіш? Часам пада-
ецца, што я ні на што не здольная, магу толькі
назіраць на адлегласці, як руйнуецца жыццё маіх
калег і сяброў, цэлай краіны. А часам, калі ўдаецца
зрабіць немагчымае, спрычыніцца да эвакуацыі,
зрабіць гуманітарнуювізу актывіст_кам, перадаць
рэчы, зладзіць сустрэчу і г.д., нават і не верыцца,
што мне па плячы ўсё гэта арганізаваць.

Пачынаючы са жніўня 2020-га у кожнай другой
актывісткі павялічылася колькасць часу, які
яна выдаткоўвае на неаплатную актывісцкую
працу (у жніўні 2020 г. гэта было каля трох
гадзін на дзень). З лютага 2022, акрамя дапа-
могі беларусам і беларускам, актывісткі спры-
чыніліся да дапамогі украінцам і украінкам.

Мне спатрэбілася шмат часу і рэсурсаў, каб знайці
тыя дзеянні і рытуалы, якія дапамагаюць мне не
зварʼяцець і не правальвацца ў панічныя атакі.
Так, вясной 2021-га у мяне на балконе выпадкова
зʼявіўся кветнік Пратасевіча2. Калі неба над
Беларуссю паступова закрывалася, будучыня
быланезразумелая, я ўпершынюўжыцці гадавала
кветкі і думала: “Лена, засяродзся на герані, на яе
ты хоць неяк можаш уплываць”. Цяпер у маёй

былой кватэры жыве сямʼя з Данбаса. Спадзяюся,
назіранне за тым, як нараждаецца жыццё,
прыносіць ім столькі ж энергіі.

Можа падаца, што гэта толькі мая гісторыя. Але
асабістае – ёсць палітычнае. Пераарыентацыю ў
часе і прасторы праходзяць цяпер большасць
беларусаў і беларусак у выгнанні, паралельна
дапамагаючы Беларусі і пераадольваючы выпра-
баванні на новым месцы. Такім чынам, маё буду-
чае даследаванне – гэта спроба прааналізаваць і
апісаць нябачную і незаўважную жаночую акты-
вісцкую працу.

Розныя мовы, розныя часавыя вымярэнні, розныя
праекты і іх прыярытэтнасць. Сёлета – яшчэ і пера-
езд з Прагі ў Берлін. Усё адно, што не дом. Ці магу я
звацца усе яшчэ беларускай, калі так даўно там не
была? Калі не, дык хтожя такая? Але калі я - частка
Беларусі, то і Беларусь заўсёды са мной.

Воблака словаў з адказаў актывістак на пытанне

“Что надае вам моцы працягваць сваю дзейнасць?”
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Ну а зь Менскам нічога ня можна зрабіць,
Немагчыма яго зруйнаваць, захапіць,

Ён ніколі, твой Менск, не згніе, не згарыць,
Будзе мовай тваёю з табой гаварыць.

2 У маі 2021 года беларускі рэжым выкарыстаў знішчальнік, каб прымусіць камерцыйны самалёт, які накіроўваўся ў Літву,
прызямліцца ў Мінску, ілжыва заявіўшы, што на борце была пагроза бомбы. Тады беларуская міліцыя затрымала палітычнага
актывіста Рамана Пратасевіча, калі пасажыры высаджваліся. Для атрымання дадатковай інфармацыі гл. «Заходнія дзяржавы
выказваюць абурэнне, калі Беларусь абвінавачваюць у згоне самалёта», BBC News, 24 мая 2021 г., URL: https://www.bbc.com/
news/world-europe-57224452.

Л.Вольскі

https://www.bbc.com/news/world-europe-57224452
https://www.bbc.com/news/world-europe-57224452
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Мой шлях у квір-
фемінісцкай актыў-
насці пачаўся амаль
дзесяць гадоў таму, а
ў 2020 годзе завяр-
шыўся маім актыўным
удзелам у дэмакра-
тычных працэсах у
Беларусі. Гэты досвед

узбагаціў мяне непаўторнымпачуццёмпрыналеж-
насці: ўпершыню я адчула, што Беларусь – гэта
краіна, з якой я звязаная фізічна і эмацыйна.

Неўзабаве, пасля падзей 2020 года і з асабістых
рызык ды прычын, мне давялося пераехаць у Кіеў,
дзе я працягнула сваю працу ў квір- і фемінісцкай
арганізацыі. Разам з іншымі актывістамі, якія
пераехалі з Беларусі, мы ўдзельнічалі ў супольнай
рэфлексіі над падзеямі 2020 года і спрыялі
працэсам аздараўлення нашых суполак праз
аказанне псіхалагічнай дапамогі, стварэнне і
падтрыманнямесцаў для адпачынку і аднаўлення,
а таксама мабілізацыі для бачнай прысутнасці
беларусаў ва Ўкраіне.

У 2022 годзе, калі Расія пачала поўнамаштабную
вайну супраць Украіны, я выкарыстала свае веды і
навыкі, атрыманыя ў 2020 годзе, каб падтрымаць
калег і сяброў у вострым крызісе. Будучы сябрам
некалькіхфемінісцкіх груп і квір-арганізацый, якія
непасрэдна працавалі для падтрымкі жанчын і
ЛГБТКІ+ супольнасці ва Украіне, я мела гонар
удзельнічаць у супольных прасторах, дзе мы
фармулявалі вобраз дэкаланізаванай Усходняй
Еўропы. Гнеў, смутак і агульны боль ад расійскага
ўварвання ва Ўкраіну выклікалі жорсткія шчырыя
дыскусіі. Яны дапамаглі нам раскрыць
гістарычную траўму, нанесеную расійскім
імперыялізмам рэгіёнам Усходняй Еўропы, Каў-
каза і Цэнтральнай Азіі, а таксама даследаваць
прычыны, з якіх дагэтуль захаваліся структуры
расізму, ксенафобіі, эксплуатацыі і прыгнёту.

Моц гэтых дыскусій падштурхнула мяне да
разважанняў пра тое, якую ролю ў вайне
выконвае Беларусь (і канкрэтна беларуская
дзяржава) як калабарантка краіны-агрэсаркі, і як
я сама ўспрымаю сваю ідэнтычнасць у адносінах
да гэтай ролі. Я палічыла, што прызнання віны,
якую беларуская дзяржава навязала беларускаму
народу з-за ўдзелу ў вайне, недастаткова, і што
трэба шукаць больш канкрэтныя стратэгіі
пераўтварэнняў. Маючы гэта на ўвазе, мы з
беларуска-туркменскай паэткай Ганнай Отчык
пачалі фармуляваць ідэю “дэкаланіяльных
гурткоў” - груп навучання «роўны-роўнаму» для
феміністак, квір-актывістаў і аднадумцаў з
Беларусі. Мы імкнемся павялічыць корпус дэкала-
ніяльных ведаў і аналізу ў сувязі з нашым
кантэкстам.

тоні лашдэн
“Мая Беларусь – гэта краіна для ўсіх”

BY Kyiv Pride 2021
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Дэкаланізацыя патрабуе максімальнай празры-
стасці ў дачыненні да ўласных уяўленняў і
стэрэатыпаў. Яна вырастае з прызнання ўласных
недахопаў, а потым развіваецца ў актыўнае
навучанне, якое трансфармуе спосабы мыслення
і дзеянняў чалавека. У дачыненьні да Беларусі
дэкаляніяльную і антыімпэрскую оптыку нельга
спрашчаць да рэсэнтымэнту супраць Расеі як
былой (ці цяперашняй) імпэрыі. Дэкалянізацыя
заклікае нас звярнуцца і да нормаў “белай
ідэнтыфікацыі” ды ксенафобіі, якія прысутніча-
юць у калектыўнай свядомасці Беларусі, дэкан-
струюе нацыяналістычныя кансерватыўныя
ўтопіі, пабудаваныя на гетэранарматыўных нор-
мах, і закранае рэпрэсіўныя культурныя нормы і
правілы.

Паводле майго бачання, дэкаляніялізаваць
Беларусь азначае перагледзець яе мінулае і наноў
уявіць сваю будучыню. Кансерватыўны праект
адраджэння Беларусі шляхам захавання і
ўзвышэння «традыцыйных каштоўнасцяў»
заснаванынамужчынскацэнтрычнымуспрыманні
беларускай гісторыі і мужчынскіх амбіцыях да
лідэрства і зменаў, задавальняе інтарэсы нямно-
гіх. Арганізоўваючы навучальныя групы “роўны-
роўнаму”, якія засяроджваюцца на стварэнні часу
і прасторы для пошуку альтэрнатываў, я спадзя-
юся зрабіць свой унёсак у Беларусь будучыні,
вобраз якой цяпер паддаецца ўяўленню і
стварэнню.

Мая візія будучай Беларусі - гэта шматнацыяналь-
ная краіна, якая ўлічвае і паважае культурную
разнастайнасць. Гэта краіна, якая прызнае
гістарычнае сціранне, ўціск і прыгнёт розных
этнічных груп у ёй. «Мая Беларусь» — гэта квір-
рызома, якая забяспечвае культурную гнуткасць

для гендэрна-неканформных асобаў і квір-
людзей, а таксама тых, хто практыкуе раман-
тычныя, сэксуальныя і эратычныя перажыванні
па-за агульнапрынятымі ўяўленнямі. Гэта інклю-
зіўная прастора, якая мае магчымасць весці скла-
даныя дыскусіі аб нашай гісторыі і ідэнтычнасці.

Мая Беларусь – гэта краіна для ўсіх.

Milan Pride 2022
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2020-ы стаў пералом-
ным годам для медыя-
мэйкераў Беларусі. На
гэты час 39 сябраў гра-
мадскай арганізацыі
«Беларуская Асацыя-
цыя журналістаў» зна-
ходзяцца за кратамі, а
больш за 20 неза-
лежных СМІ пакінулі
краіну і працуюць на
беларускую аўдыто-

рыю з-за мяжы. БАЖ, заснаваны ў 1995 годзе, быў
ліквідаваны рашэннем Вярхоўнага суда 21 жніўня
2021 г. Аднак асацыяцыя далей працуе і абараняе
інтарэсы беларускіх журналістаў у Літве, Польш-
чы, Украіне, Грузіі, Германіі і Беларусі.

Да таго, як стаць прадзюсаркай ЧинЧин, я каля 20
год працавала для мас-медыя ў краіне з
аўтарытарным палітычным рэжымам. Дапамагала
ствараць тэлешоу і медыйныя кампаніі ў Беларусі,
краінах Усходняй Еўропы, у тым ліку ў Літве,
Польшчы і Ўкраіне. Медыястартап ChinChin пака-
заў новы падыход да інфармавання і забаўляння
аўдыторыі. Я мела задавальненне далучыцца да
каманды ў лістападзе 2020 года і пачала праца-
ваць над распрацоўкай праекта.

Чаму мы займаемся палітычнай сатырай?

ЧинЧин – гэта антыпрапагандысцкі арт-медыя
стартап. Мы здымаем кароткія ролікі ў жанры
палітычнай сатыры і выкладваем іх на YouTube ды
ў іншыя сацыяльныя сеткі. Мы лічым, што гумар

дапамагае людзям пераадолець калектыўны
траўматычны досвед, які беларускае грамадства
бесперарыўна перажывае з 2020 года. Палітычная
сатыра стымулюе крытычнае ўспрыманне
рэжыму, афіцыйных палітыкаў і дзяржаўных СМІ, а
таксама развівае прадэмакратычныя палітычныя
ўстаноўкі, веды і паводзіны людзей.

Скетч-камедыйныя серыялы - эфектыўны інстру-
мент для выкрыцця прапаганды. Як гэта працуе?
Проста праз смех, асмешванне. Гэты метад мае
вялікі водгук у гледачоў. Першыя ролікі на You-
Tube-канале ЧинЧин прагледзелі сто тысяч разоў.
Жарты і музычныя кліпы разыходзіліся як пажар.

Марыя Савушкіна
прадзюсарка і кіраўніца праектаў беларускага антыпрапагандысцкага медыя-
стартапа ЧинЧинЧенэл:

“Стаць двойчы бежанкай –
значыць перажыць крызіс ідэнтычнасці, адчуваць страх і віну.”

©Марыя Савушкіна

Адна са здымачных пляцовак серыяла «Тут быў Ленін», студзень
2021 г.Вытворчасць пачалася ў Львове, але была перарвана вайной.
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Поспех ЧинЧин заўважыў і беларускі рэжым. У
жніўні 2021 года сябры ЧинЧин атрымалі пагрозы
ад Дэпартамента па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй - спецыяльнага аддзе-
ла, які займаецца барацьбой з палітычнымі апа-
нентамі рэжыму. У прарэжымным Telegram-канале
выклалі размытыя здымкі нашых твараў. Мы вы-
рашылі з'ехаць з Беларусі і працаваць у Львове, і
вельмі хутка закахаліся ў гэты прыўкрасны горад у
заходняй Украіне.

Калі 24 лютага 2022 года Расія напала на Украіну,
каманда ЧинЧин якраз здымала 6-серыйны
серыял пад назвай «Тут быў Ленін». Львоў і гарады
на паўночным захадзе Украіны былі атакаваныя
расейскімі войскамі, якія наступалі з тэрыторыі
Беларусі. Раптам нас, грамадзян Беларусі, пачалі
ўспрымаць як суагрэсараў. Мы вырашылі зʼехаць і
адсюль.

Што значыць - двойчы за паўгода стаць уцекачом?
За кароткі час мы з калегамі сталі палітычнымі, а
потым і ваеннымі бежанцамі. Я ўпэўненая, што
ніхто не хацеў бы перажыць такое. Немагчыма
нічога запланаваць, ні да чога падрыхтавацца.
Аналізуючы гэты досвед, я зразумела: кожны, хто
прайшоў праз гэта, сутыкнуўся з аднолькавымі
асабістымі праблемамі – крызісам ідэнтычнасці,
комплексамі, страхам і пачуццём віны за тое, што
пакінуў сяброў у бядзе ў Беларусі і ва Ўкраіне.
Больш за тое, у мяне склалася асаблівае ўяўленне
пра маю працу ў якасці журналіста ў гэтых краінах
і ў гэтай сітуацыі.

Мая гісторыя не ўнікальная. Сотні журналістаў і
медыяпрафесіяналаў апынуліся ў такім
становішчы і спрабавалі распачаць жыццё і працу
з нуля ў Германіі, Польшчы, Літве і іншых краінах.

З сакавіка па жнівень 2022 года мяне і некалькі
іншых беларускіх журналістаў прыняла
асацыяцыя Schloss Bröllin на поўначы Германіі – у
якасці ўцекачоў. У траўні я святкавала там свой
дзень нараджэння і атрымала ў падарунак гітару.
Пазней, у жніўні 2022 года, пры падтрымцы
«Рэпарцёраў без межаў» я пераехала у Берлін.
Цяпер думаю набыць ровар. Мяне спыняе тое,
што ў мяне няма дома. Можа, зноў давядзецца
пераязджаць. Але тым разам з роварам і
гітарай…

Каманда ChinChin у Львове, Украіна, студзень 2022 г.
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Здымкі ў цэнтрыЛьвова, студзень 2022 г.
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У кіно я працую з 2008 года, калі толькі прыйшоў
на кінастудыю “Беларусьфільм”. Маю вялікі
досвед працы на здымках беларускіх, расійскіх,
украінскіх, казахстанскіх фільмаў і серыялаў. Я
працаваў акцёрам, першым памочнікам рэжы-
сёра, кастынг-дырэктарам, выканаўчым і ліней-
ным прадзюсарам. Я закахаўся ў кіно, яно стала
маім захапленнем. У 2018 годзе я скончыў Бела-
рускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў па
спецыяльнасці “Кіназнаўства, арганізацыя кіна- і
тэлевытворчасці”. Я маю ступень магістра ў галіне
кіно, тэлебачання і іншых экранных мастацтваў. У
2019 годзе я пачаў выкладаць у Беларускай
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. У лістападзе
2020 года мяне звольнілі за пратэстную дзей-
насць. У 2021 годзе я заснаваў у Мінску прыватную
школу акцёрскага майстэрства.

Цяпер я зʼяўляюся выканаўчым прадзюсарам
вядомага ў Беларусі, а таксама сярод рускамоўнай
аўдыторыі YouTube-шоў “ЧинЧинЧенэл”. Гэты

праект, які пачынаўся як хобі, стаў нашымадказам
на скрадзеныя ў беларусаў выбары 2020 года.
Заснавальнікі ЧинЧинЧенэл — былыя акцёры
тэатра імя Янкі Купалы Міхаіл Зуй і Дзмітрый
Есяневіч, якія пакінулі тэатр у знак пратэсту летам
2020 года, і малады таленавіты рэжысёр-
камедыйнік Андрэй Кашперскі. Я далучыўся да
праекта ў кастрычніку 2020 года. За два гады з
моманту яго запуску мышмат чаго перажылі.

Песня “Шчучыншчына” стала віруснай і хутка
набрала папулярнасць; яе нават выконвалі на
мітынгах. Нашу каманду гэта натхніла, мы
ганарыліся, што можам быць часткай вольнай
Беларусі і падтрымаць людзей сваёй творчасьцю
ў цяжкія часы.

Аднак эйфарыя хутка змянілася жорсткімі рэпрэ-
сіямі ўнутры краіны. Цягам 2021 году беларускі
рэжым пачаў пераслед незалежных СМІ. Да лета
2021 года ЧинЧинЧенэл быў адзіным саты-
рычным СМІ, якое працягвала працаваць у краіне.
Мы ўжо рыхтаваліся да вытворчасці нашага сама-
га амбітнага праекта – шасцісерыйнага вэб-серы-
яла – калі члены камандыпачалі атрымліваць пра-
мыя пагрозы з праўладных Telegram-каналаў, якія
дзейнічаюць ад імя праваахоўных органаў.
Увосень 2021 года, дзякуючы кіраўніцы праекта
Марыі Савушкінай, амаль уся наша каманда
пераехала ва Украіну, у Львоў, дзе пасля чатырох
месяцаў падрыхтоўкі мы зноў пачалі здымкі. На
жаль, завяршыць іх нам было не наканавана: 24
лютага 2022 года Расія ўварвалася ва Украіну.
Другі раз за паўгода камандзе давялося
перасяляцца.

камандажыве ў чатырох краінах. Мы пастаянна на
сувязі і працягваем працу над праектам. Летам

Праца над сатырычнымшоў "ЧинЧин час".Львоў, снежань

2021 г.
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Андрэй Каралевіч
Выканаўчы прадзюсар ЧинЧинЧенэл

https://www.youtube.com/watch?v=4zPhZWeli4U
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2022 года мы змаглі сустрэцца ўсёй здымачнай
групай ва ўсходняй частцы Германіі ў замку
Бролін, дзе мы з Марыяй Савушкінай спыніліся ў
якасці бежанцаў. У рамках нашага рэтрыту мы
змаглі зняць некалькі праектаў, якія цяпер
выходзяць на нашым YouTube-канале, што
дазваляе падтрымліваць цікавасць аўдыторыі да
беларускай палітычнай сітуацыі з улікам
зменлівых абставінаў. Адзін з такіх праектаў —
серыя кароткафарматных ролікаў. Алгарытм
YouTube вельмі добрадазваляе прасоўваць
кароткія відэа. Падаецца, што гэта яшчэ адзін

вельмі дзейсны спосаб дастукацца да нашай
аўдыторыі ў Беларусі. Цяпер нашы кароткія
відэаролікі, апублікаваныя на канале ЧинЧин,
паказваюць шмат выдатных, забаўных момантаў
палітычнай сатыры, і па-ранейшаму актуальныя;
за апошнія гады мы ўпершыню апублікавалі іх у
гадзінных відэароліках. Ідэя заключаецца ў тым,
каб вылучыць і падаць найбольш вядомыя моман-
ты і жарты, і апублікаваць іх у выглядзе YouTube
Shorts. Гэта дазваляе нам выпускаць больш публі-
кацый у папулярным фармаце, пазбягаючы
дарагіх вытворчых працэсаў. Акрамя таго, гэта
працуе як маркетынгавы інструмент, паколькі мы
можам выпускаць відэа ў гэтымфармаце не толькі
на YouTube, але і на TikTok, прыцягваючы яшчэ
большую аўдыторыю да нашай асноўнай
платформы.

Наша каманда будзе працягваць змагацца з
прапагандай, выкарыстоўваючы сатыру як адказ
на рэпрэсіі і забарону вольнага слова. Гумар - гэта
наш інструмент камунікацыі, які дапамагае адцяг-
нуць увагу людзей ад негатыўных навін праз кры-
тычнае ўспрыманне афіцыйных крыніц інфар-
мацыі. Я спадзяюся, што новая Беларусь, за якую
мы змагаемся, будзе заснаваная на фундаменце
свабоды слова і правоў чалавека. Кожны будзе
мець права ведаць праўду і выказваць сваё мер-
каванне. У новай Беларусі ня будзе месца ні чы-
ноўнікам постсавецкага тыпу, ні рэваншысцкай і
імпэрыялістычнай свядомасьці. Нашы героі ўвой-
дуць у гісторыю, але застануцца напамінам пра
пераходнае мінулае, у якім асабістая прага ўлады
ставілася вышэй за развіццё краіны і каштоўнасць
чалавечага жыцця.

Жыве ЧынЧын! Жыве Беларусь!

YouTube: https://www.youtube.com/@chinchinchannelofficial
Instagram: https://www.instagram.com/chinchinchannelofficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/@chinchinchannel
Facebook: https://www.facebook.com/Chinchinchenl
Telegram: https://t.me/chinchinchennelofficial

ChinChins у Ікермюндэ, чэрвень 2022 г
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«Плошча Леніна» ў Мікалаеве Львоўскай вобласці, люты 2022 г.
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Ян Мачульскі
ByMetal

Ужо амаль 15 год ByMetal робіць свой унёсак у рух
метал-музыкі ў Беларусі. З тэматычнага інтэрнэт-
форуму ён ператварыўся ў найбуйнейшую ў
краіне медыяплатформу з уласнымі фестывалямі,
з дзясяткамі канцэртаў, міжнародным партнёрст-
вам і дадатковымі культурнымі праектамі, такімі,
як дубляж фільмаў. Звычайна ByMetal успрыма-
ецца як вэб-часопіс з сеткай старонак на сацыял-
ьных платформах.

Вось так мне, стваральніку і кіраўніку ByMetal,
удалося прыцягнуць людзей да супольнай працы.
У нас ёсць свая ідэалогія, адметныя знакі, сімвалы,
мэрч, распазнавальныя і сёння, нягледзячы на
фактычную адсутнасць асноўнага праекта.
ByMetal імкнецца быць хутчэй «клубам», да якога
людзі хацелі б далучыцца, палічылі б за гонар
быць яго сябрамі; у нас былі свае працэдуры

адбору і навучання людзей, а таксама сістэма
бонусаў. Усё рабілася бясплатна. Мы не былі
камерцыйнымі.

Самая яркая і адметная рыса ByMetal - яскравая
беларускасць. Гэта выразна кантраставала са
светам, у якім мы пачыналі – светам рускасці як
асноўнай нормы. З-за такога радыкальнага вы-
бару – карыстацца ва ўсіх зносінах выключна
бела-рускай мовай, абапірацца на нацыянальныя
і народныя элементы, звяртацца да нацыя-
нальных каранёў – нас лічылі ледзь не фрыкамі.

Спачатку гэта здавалася дзіўным, а потым стала
нармальным: людзі дзякавалі нам за тое, што мы
вывучаем беларускую мову, бо для многіх сяброў
нашай суполкі мы былі адзінай повяззю з нашай
нацыянальнай мовай. Я б сказаў, што мы

Былы сайт ByMetal.
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працавалі з пэўнай аўдыторыяй – людзьмі без
перадумоваў да нацыянальных настрояў; лю-
дзьмі, якія не спажывалі ніякага іншага
нацыянальнага кантэнту.

Варта адзначыць, што пры Лукашэнку ўсё ярка
выражанае нацыянальнае прыраўноўваецца да
апазыцыйнага. Для нас жа нацыянальная
арыентацыя звязаная з дэмакратычнымі каш-
тоўнасцямі і еўрапейскасцю. Аўдыторыю метал-
музыкі можна ахарактарызаваць як людзей, якія
па сваёй сутнасці з'яўляюцца вальнадумцамі,
нонканфармістамі і мыслярамі,1 – а гэта асноўная
небяспека для аўтарытарных сістэм. Нездарма ў
лукашэнкаўскай Беларусі гэтую субкультуру
пераследуюць гэтак жа, як у СССР. Металічныя
мерапрыемствы падвяргаюцца жорсткаму ідэала-
гічнаму кантролю, яны абавязаныя атрымліваць
дазволы дзяржаўных камісій. Гэтая музыка стыг-
матызуецца і маргіналізуецца. Між тым, за межамі
Беларусі яна зʼяўляецца неадʼемнай часткай
нацыянальнай культуры і да яе ставяцца адпа-
ведна, як у развітых краінах Захаду. Беларуская
метал-сцэна вельмі жыццяздольная, багатая на
таленавітых артыстаў і якасныя творы.2 Пры
адсутнасці дастатковай падтрымкі, місія ByMetal
заключаецца ў тым, каб служыць гэтаму руху ў
якасці платформы, супольнасці.

Эміграцыямоцна адбілася на нас, паставіла нас на
мяжу выжывання. ByMetal скараціўся і ў рэшце
рэшт прыпыніўся. Пасьля зняволення аднаго з
нашых кіраўнікоў сайт быў страчаны. Але я яшчэ
не гатовы пахаваць сваё самае выбітнае дзіця.
Ведаю, што сітуацыю можна пераламаць. На гэты
момант я адзін і пакуль змагаюся за дасягненне
найніжэйшых узроўняў піраміды Маслоў. Але што

я сапраўды ўмею, дык гэта знаходзіць і гуртаваць
людзей вакол ідэй. У мяне ўжо ёсць той, хто гатовы
адрадзіць сайт. Без сумневу, да новай каманды
далучацца іншыя, якія ажывяць праект. Цяпер у
іншай форме і ў іншай форме. Эміграцыя накідвае
новую парадыгму. Асабліва патрэбна пачуццё
супольнасці. Трымацца разам, арганізоўваць
нашыя сумесныя беларускія мерапрыемствы і
супрацоўнічаць з замежнікамі ад імя парасонавай
арганізацыі, а не асобных артыстаў. Для гэтага
патрэбен ByMetal. Калі раней праект функцыяна-
ваў пераважна для ўнутранага рынку, забяспеч-
ваючы людзей у Беларусі метал-музыкай і адна-
часова «беларусіфікуючы» іх, то цяпер у мяне но-
вае бачанне: прасоўваць метал-музыку як частку
нацыянальнай культуры Беларусі ў еўрапейскім і
сусветным кантэксце.

https://giftedphoenix.files.wordpress.com/2012/11/nagty-occasional-paper-19-the-darker-side-of-bright-students-gifted-and-talented-heavy-metal-fans-april-2007.pdf
https://giftedphoenix.files.wordpress.com/2012/11/nagty-occasional-paper-19-the-darker-side-of-bright-students-gifted-and-talented-heavy-metal-fans-april-2007.pdf
https://www.metal-archives.com/lists/BY
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Некалькі гадоў таму, працуючы журналістам у
Мінску, я шчыра спадзяваўся, што вельмі хутка ў
краіне адбудуцца вялікія перамены. Шматты-
сячныя дэманстрацыі на вуліцах, сцягі на
балконах і ўсеагульнае адчуванне хуткай перамогі
дэмакратыі было пацверджаннем гэтага. Свабода
адчувалася на кончыках пальцаў.

І вялікія перамены сапраўды адбыліся, але зусім
іншыя: драматычныя і трагічныя. Пад ціскам
масавых рэпрэсій і запалохвання яшчэ ўчора
свабоднае грамадства ахапіў страх: тысячы
людзей з'ехалі за мяжу, а многія з тых, хто
застаўся, апынуліся ў турмах.

Рашэнне пакінуць Беларусь я прыняў, чытаючы
кожную раніцу адзін за адным у Фэйсбуку
паведамленьні сяброў, большасьць з якіх
працавалі журналістамі. "Мне стукаюць у

дзверы!", "Здаецца, яны прыйшлі па мяне". А
потым пераставалі адказваць. У той момант
дзясяткі журналістаў апынуліся за кратамі, і
многія застаюцца ў турмах дагэтуль.

Пасля пераезду ў Кіеў я не адчуваў адзіноты, пра
якую часта расказваюць эмігранты. У многім гэта
адбылося дзякуючы ўкраінскім журналістам, якія
тады ўсімі сіламі падтрымлівалі беларускіх калег.
А яшчэ мне пашчасціла адразу завесці некалькі
ўкраінскіх сяброў. Адна з іх - Яна Барысава, якая
ўдзень была бліскучым маркетолагам, а вечарам
давала выхад сваёй эмацыйнай натуры ў танцах і
творчасці.

Шпацыруючы па беразе Дняпра, мы часта
разважалі пра будучыню: якімі мы хочам бачыць
свабодную Беларусь і свабодную Украіну. На той
момант падавалася, што і ў нашых краін, і ў нас
саміх будзе ўсё добра, а нашыя мары нарэшце
стануць рэальнасцю. Але гэтага не адбылося: праз
год Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць
Украіны, а Беларусь стала суагрэсарам у гэтай
вайне, зрабіўшы сяброўства паміж нашымі
краінамі немагчымым на дзесяцігоддзі наперад.

Першыя некалькі месяцаў пасля пачатку вайны ў
нас з Янай быў няпросты эмацыйны перыяд, але
мы здолелі захаваць наша сяброўства. Больш за
тое, ужо знаходзячыся ў эміграцыі - яна ў сваёй
першай у Славеніі, а я ўжо ў другой у Літве - мы
вырашылі зрабіць сумесны праект, які будзе
развіваць беларускае і ўкраінскае кіно.

Мы завялі старонку пад назвай „Backstage.-
Belarus“ і пачалі публікаваць пасты аб маладых
фільммейкерах, якія, нягледзячы на адсутнасць

Павел Пяцько
Backstage.Belarus

Павел Пяцько.
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фінансавання, спрабуюць ствараць таленавітае і
смелае кіно. Мы пачыналі з нуля, але ідэя зачапіла
людзей – і ўжо праз некалькі месяцаў мы мелі
паўтысячы падпісчыкаў.

Цяпер мы расказваем натхняльныя гісторыі –
напрыклад, пра тое, як маладая беларуская
рэжысёрка, што з'ехала ў Нью-Ёрк, змагла сабраць
грошы праз краўдфандынг і зняць свой першы
кароткаметражны фільм. Або пра групу маладых
беларусаў, які знялі палітычны памфлет-
іранічную казку пра беларускую дыктатуру на
фоне пратэстаў 2020 года. Яшчэ адна гісторыя
прысвечана дэбютнай працы ўкраінскай рэжы-
сёркі, якая зняла і выпусціла свой першы фільм,
нягледзячы на эпідэмію ковіда і вайну.
Мы лічым, што менавіта незалежнае маладое кіно
можа стаць культурным мастом паміж Беларуссю і
Украінай, і дапаможа пераадолець разлом між
намі. Яшчэ мы верым у тое, што постсавецкім
краінам трэба больш актыўна развіваць сваю
культуру і ідэнтычнасць, каб вызваляцца ад
згубнага ўплыву расійскай прапаганды. І развіццё

нацыянальнага незалежнага кіно з'яўляецца
галоўным напрамкам гэтага шляху.

Калі ў кінатэатрах Мінска і Кіева будуць збірацца
перапоўненыя залы на фільмы беларускіх і
ўкраінскіх фільммэйкераў, а ў рэгіёне ўсталюецца
мір і дэмакратыя, мы будзем лічыць, што наша
задача выкананая. Гэта і ёсць тая карціна
будучыні, пра якую мы марым, і мы будзем рабіць
усё, каб яна ажыццявілася.

Яна Барысава.
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Instagram: https://www.instagram.com/backstage.belarus/
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Мне пашанцавала атрымаць прафесію маіх
дзіцячых мараў: я біёлаг. Азіраючыся назад, я
думаю, што мая мара збылася не дзякуючы
беларускай сістэме адукацыі, але насуперак ёй:
школа не падтрымлівала ні мяне, ні іншых людзей
майго пакалення. Наадварот, нам увесь час
нагадвалі, колькі мы павінныя беларускаму ўраду
і што нам трэба радавацца таму, што маем.

Палітыка і прапаганда былі часткай нашага
школьнага жыцьця: нас прымушалі ўступаць у
БРСМ, інакш было б вельмі цяжка паступіць ва
ўнівэрсітэт, атрымаць стыпендыю, пакой у
студэнцкім інтэрнаце, любы “сацыяльны прыві-
лей ад урада”, які фактычна быў аплачаны з
падаткаў нашых бацькоў.

У ліпені 2010 года я ўпершыню даведалася, што
палітычны пераслед можа закрануць любога
чалавека, а не толькі кандыдатаў у прэзідэнты. Я
прыехала у Мінск за дзень да паступлення ва
ўніверсітэт, каб паўдзельнічаць у флэш-мобе да
600-годдзя Грунвальдскай бітвы. У гэтай бітве
Вялікае КнястваЛітоўскае (што часткова супадала
з тэрыторыяй сучаснай Беларусі) у саюзе з
Каронай Каралеўства Польскага канчаткова

перамаглі Тэўтонскі ордэн. Гэтая слаўная
перамога стала адным з сімвалаў беларускага
нацыянальнага руху. Флэш-моб быў файнай
падзеяй, аж да зʼяўлення міліцыянтаў, якія
прыехалі затрымліваць арганізатараў і ўдзель-
нікаў. Мне пашанцавала, што я з'ехала крыху
раней. Інакш я, напэўна, не здолела б падаць
дакументы ў абраную ВНУ ў тым годзе.

Падчас вучобы ва ўніверсітэце я сутыкнулася з
яшчэ большымі палітычнымі рэпрэсіямі. Студэн-
таў прымушалі галасаваць на мясцовых і прэзі-
дэнцкіх выбарах. Спісы студэнтаў, якія прага-
ласавалі, правяраў асабіста намеснік дэкана. Тыя,
хто не галасаваў, мелі праблемы з допускам да
экзаменаў. Гэта здарылася са мной падчас мяс-
цовых выбараў 2014 года, калі я выбрала іх байкот.

З 16 гадоў я ведала, што хачу атрымаць док-
тарскую ступень у Еўропе ці Аўстраліі. У 2015 г. я
атрымала доктарскую ступень у Інстытуце назем-
най мікрабіялогіі імяМакса Планка. Гэта азначала,
што ў мяне было толькі два варыянты: я магла
альбо адмовіцца ад яе і пакорліва прыняць пры-
мусовае размеркаванне на два гады для выпус-
кнікоў універсітэта, альбо прыняць ступень – але з
невялікімі шанцамі вярнуцца ў Беларусь без нас-
тупстваў. Я абрала доктарскую пасаду. Я спраба-
вала апеляваць да закону, паводле якога, калі
студэнт працягвае навучанне для атрымання вы-
шэйшай ступені, абавязковае размеркаванне
адкладваецца. Мой інстытут падаў патрэбны даку-
мент, але яго адхіліла камісія БДУ. Пасля быў суд, і
я атрымала штраф і забарону на выезд з Беларусі.
З-за абмежаванняў, звязаных з COVID-19, а потым
складанасцяў з падачай заявы нашэнгенскую візу
ў Беларусі мая сям'я не можа часта наведваць
мяне ў Германіі. Я не бачыла іх тры гады. Такая мая
гісторыя.

Сёння ў Беларусі палітычны крызіс закрануў усе
грамадскія сферы. Я як біёлаг была глыбока
ўзрушаная ліквідацыяй прыродаахоўных і

Сафія Кузьміч

Бусел белы. Гэтая птушка з'яўляецца сімвалам Беларусі.
Лічаць,што гэта вялікаешчасце, калі на даху iх дамоў
ёсць гняздо белага бусла.
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экалагічных арганізацый, палітычным перас-
ледам спецыялістаў, актывістаў і валанцёраў.
Гэтыя палі-тычныя рэпрэсіі супраць прырода-
ахоўных НДА аказваюць сур'ёзны згубны ўплыў на
прыроду Беларусі і, адпаведна, на прыроду іншых
краін ЕС. Напрыклад, у Белавежскім нацыяналь-
ным парку, які знаходзіцца на беларуска-польскім
памежжы, месціцца самая вялікая папуляцыя
еўрапейскіх зуброў, якія жывуць на волі, а таксама
віды, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення ў
Цэнтраль-най Еўропе – буры мядзведзь, рысь і
воўк. Цяпер у парку ёсць агароджа, якая пераш-
каджае міграцыі гэтых жывёл. Акрамя таго,
Беларусь з'яўляецца месцам пражывання рэдкіх
відаў птушак, такіх як блакітная сініца, вялікая
шэрая сава, церакскі кулік, вяртлявая чаротаўка і
чорны бусел (гл. малюнкі ніжэй). Ведаючы ўтылі-
тарнае стаўленне беларускіх уладаў да прыроды,
можна зазначыць, што без належнага кантролю і
маніторынгу з боку прыродаахоўных НДА і
грамадзянскай суполь-насці рэдкія віды знахо-
дзяцца ў небяспецы. Як і ўся іншая флора, фаўна і
прыродныя рэсурсы Беларусі. Таму я хачу ства-
рыць візуальны праект пад назвай «Птушкі
свабоды», выкарыстоўваючы фатаграфіі як рэд-
кіх, так і звычайных птушак Беларусі, каб

задакументаваць і данесці гэтыя праблемы да
грамадзян Германіі і Польшчы. Гэты візуальны
праект будзе рэалізаваны ў Франкфур-це-на-
Майне і Варшаве ў супрацоўніцтве з бела-рускімі
дыяспарамі абедзвюх краін.

Я ганаруся грамадствам у Беларусі і нашымі дыяс-
парамі, якія, нягледзячы на цалкам рэальную
небяспеку пераследу, не здаюцца і знаходзяць у
сабе сілы і асабістыя рэсурсы, каб абмяркоўваць
палітычны крызіс у Беларусі, арганізоўваць
адукацыйныя праекты і культурныямерапрыемст-
вы, захоўваць і развіваць беларускую культуру і
мову. І я ганаруся тым, што з'яўляюся часткай гэ-
тай супольнасці. Я ўпэўненая, што ў дэмакратыч-
най Беларусі дабрабыт людзей, жывёл і наваколь-
нага асяроддзя будзе мець найвышэйшы пры-
ярытэт, і што ўлада будзе падтрымліваць моладзь
у дасягненні іх мараў.

Бусел чорны.Рэдкая птушка пад аховай Беларусі. У
адрозненне ад белага бусла, чорны бусел гняздуецца
паблізу балот і балот, удалечыні ад людзей.

Гусьшэрая.Рэдкі від гусей. У 2004 г. занесены ў Чырвоную
кнігу Беларусі— спіс ахоўных відаў раслін,жывёл і птушак,
якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення.Аднак у 2005
годзе прэзідэнцкім указам Лукашэнкі шэрая гусь была
выключана з гэтага спісу ахоўных відаў і ўключана ў спіс
відаў, на якія дазволена паляваць.Супраць гэтага
рашэння выступілі беларускія эколагі і арнітолагі.
Мяркуюць,штошэрая гусь апынулася ў спісе паляўнічых
відаў дзякуючы паляўнічаму лобі рэжыму Лукашэнкі.
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інстытутаў Германіі па знешняй і еўрапейскай палітыцы. IEP
працуе на стыку навуковых колаў, палітыкі, адміністрацыі і
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У супрацоўніцтве з: Украінскім экспертнымфондам (УЭФ) і Бюро рэгіянальнага развіцця (РБР).

Адмова ад адказнасці
Выданне зʼяўляецца часткай праекта «ConnectBY – Беларуская грамадзянская супольнасць у
дыяспары» (ліпень – снежань 2022), мэта якога — актывізаваць супрацоўніцтва паміж беларускімі
грамадскімі актывістамі і навукоўцамі, якія пераехалі ў Германію і Украіну пасля пратэстаў у Беларусі ў
2020 годзе. Праект меў на мэце падтрымаць іх i даць ім магчымасць унесці свой уклад у беларускі
дэмакратычны рух, а таксама спрыяць развіццю сетак у дыяспарных суполках.
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