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24 лютага 2022 года пачалася вайна, Расія напала на Украіну, гінуць мірныя людзі, многія сталі 
ўцекачамі. Нечакана для яе жыхароў Беларусь аказалася плацдармам для расійскага нападу на 
суседнюю краіну. Ніхто не мог уявіць, што два дыктатары, Пуцін і Лукашэнка, захочуць такім 
крывавым спосабам паспрабаваць знішчыць прастору свабоды, якой з'яўляецца дзяржава 
Украіна. Мы падзяляем боль украінцаў і нам вельмі сорамна за тое, што з беларускай тэрыторыі 
прыходзіць смерць. 

Украіна застаецца паслядоўнай у захаванні дэмакратыі і свабод, змагаецца за іх да апошняга. 
Беларусь у дадзены момант акупаваная і не можа захаваць суверэнітэт. Праўкраінская пазіцыя 
грамадства ў Беларусі ігнаруецца сіламі, якія прысвоілі ўладу. 

Разгром структур грамадзянскай супольнасці Беларусі і палітычныя рэпрэсіі 2020-2022 гадоў 
прывялі да таго, што ў краіне на дадзены момант налічваецца больш за 1000 палітвязняў, сярод 
іх некалькі дзясяткаў студэнтаў. У 2021 годзе рэжымам прымусова зачынена больш за 500 НДА. 
Мноства людзей былі звольненыя з-за іх нелаяльнасць рэжыму. Сотні тысяч беларусак і 
беларусаў пакінулі краіну. 

Пратэсты 2020 года змянілі сітуацыю ў акадэмічнай і даследчай сферы ў Беларусі. Незалежныя 
беларускія навукоўцы, якія супрацьстаялі праз сваю працу і актывізм рэпрэсіўнай палітыцы 
рэжыму Лукашэнкі таксама пазбаўленыя працы, значная частка з іх выштурхнута з краіны, 
некаторыя знаходзяцца ў беларускіх турмах (больш у дакладзе 
https://www.scholarsatrisk.org/2022/02/submission -to-the-un-special-rapporteur-on-the-situation-
of-human-rights-in-belarus-to-the-human-rights-council/ ). 

Сістэма рэпрэсій адладжана і з ёй цяжка змагацца. Таму мы ганарымся беларускамі і беларусамі, 
якія выйшлі з лозунгамі супраць вайны ва Украіне 27 лютага, у дзень т.зв. «рэферэндуму» па 
змене Канстытуцыі і ў дзень пасля яго. Было затрымана больш за 900 чалавек, у тым ліку і 
беларускія навукоўцы і выкладчыкі (напрыклад, Ірына Кучвальская, кандыдат юрыдычных 
навук, Наталля Дуліна, былы дацэнт МДЛУ). 

На фоне падзей ва Украіне, аднак, з'явіліся ініцыятывы, якія ставяць знак роўнасці паміж 
незалежнымі беларускімі вучонымі і навуковымі арганізацыямі, якія працуюць унутры Беларусі, 
падтрымліваючы рэжым Лукашэнкі. Гучаць заклікі пакараць усіх без разбору, нават нягледзячы 
на тое, што людзі ўжо пацярпелі і не звязваюць сябе з беларускай сістэмай. 

Прапануецца "адсекчы" беларускі кірунак навукі як прадстаўніка краіны-агрэсара, а 
спецыялістаў, якія пацярпелі ўжо за сваю барацьбу за свабоду даследавання, з ідэалагічнымі 
абмежаваннямі, нягнутка спрабуюць увесці ў адну рамку з тымі, хто падтрымлівае расійскую і 
беларускую аўтакратыі. 

Такім чынам беларускай незалежнай навуцы не даецца шанцу выжыць. І гэта мае дрэнныя 
перспектывы: акрамя адсутнасці дэмакратычнасці ў гэтым дыскрымінацыйным падыходзе, 
беларускім рэпрэсаваным навукоўцам, якія імкнуцца знайсці месца ў еўрапейскай акадэмічнай 
прасторы, будзе складана застацца ў прафесіі і з'явіцца пустая прастора замест Беларусі на 
інтэлектуальнай карце Еўропы. 

Важна нават у крызіснай сітуацыі бачыць адрозненні і разумець, што беларускае грамадства не 
тоеснае прыхільнікам рэжыму Лукашэнкі. Ёсць рэжым, і ёсць іншая Беларусь. Тое ж самае 
тычыцца і акадэмічнай супольнасці. Нязгодныя з Лукашэнкам навукоўцы, як унутры Беларусі, 
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так і вымушаныя з'ехаць з краіны, не павінны зараз падвяргацца новым рэпрэсіям, ані з боку ЕЗ, 
ані астатняга дэмакратычнага свету. 

Мы б хацелі яшчэ раз пазначыць нашы аргументы ў падтрымку рэпрэсаваных беларускіх 
вучоных: 

1. Пазіцыя беларускіх даследчыкаў не роўная пазіцыі афіцыйных дзяржаўных беларускіх 
інстытутаў. Пры Лукашэнку наступіў крызіс у сацыяльных і гуманітарных навуках. Незалежныя 
даследчыя інстытуты ліквідаваны, з Беларусі, напрыклад, яшчэ ў 2004 годзе быў выгнаны 
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Універсітэты і навукова-даследчыя інстытуты ўнутры 
Беларусі больш не з'яўляюцца месцамі свабоды. Але гэта нельга сказаць пра ўсіх беларускіх 
вучоных як пра супольнасць. 

Мы і раней заклікалі, і не перастаем гэта рабіць і зараз: трэба спыніць супрацу паміж 
еўрапейскімі і беларускімі акадэмічнымі інстытуцыямі, пакуль не палепшыцца палітычная 
сітуацыя ў Беларусі, з вяртаннем да прынцыпаў дэмакратычнага кіравання. Але не разрываць 
адносіны з канкрэтнымі беларускімі навукоўцамі, унутры Беларусі і за яе межамі, якія не 
падтрымліваюць злачынны рэжым Лукашэнкі. 

2. Беларускія навукоўцы рэгулярна выходзілі на пратэсты супраць рэжыму Лукашэнкі, падпісвалі 
калектыўныя лісты і запісвалі відэазвароты супраць выкарыстання гвалту, у падтрымку сваіх 
калег і студэнтаў. Беларускія вучоныя таксама ўвайшлі ў новыя палітычныя дэмакратычныя 
органы, Каардынацыйную раду ў 2020 годзе, незалежныя прафсаюзы і іншыя структуры. 
Максімальна абцяжарана і звязана з небяспекай патрапіць пад крымінальны пераслед 
дзейнасць беларускіх навукоўцаў у складзе і ў супрацоўніцтве з беларускімі НДА, якія масава 
ліквідуюць, пачынаючы з 2021 года. 

Уцекачы не могуць вярнуцца дадому, таму што часта гэта пагражае ім турмой. Законы ў Беларусі 
не працуюць, абараніць свае правы, справядлівасць не атрымаецца. Т.ч. рэжым Лукашэнкі 
аб'явіў сапраўдным беларускім навукоўцам "вайну". Забарона ім выказвацца ў публічнай 
навуковай прасторы з боку еўрапейскіх навуковых інстытутаў зробіць іх падвойнымі ахвярамі. 

3. Для прадстаўнікоў сацыяльных і гуманітарных навук гэта падвойная пагроза, таму што 
спецыялісты падвяргаюцца пераследам не толькі за пазіцыю, але і за прафесійную дзейнасць. 
Беларускія вучоныя супраць выкарыстання навукі ў мэтах прапаганды і вайны. Таму асабліва 
важна для супрацьдзеяння аўтарытарнаму рэжыму Лукашэнкі, каб навукоўцы ў выгнанні 
працавалі ў рамках сусветнай акадэміі, разам з вучонымі іншых краін. Сёння правядзенне 
незалежных даследаванняў у Беларусі практычна немагчыма з-за рэпрэсіўнага і ідэалагічнага 
кантролю за зместам распрацовак. Іх даследаванні за межамі Беларусі павінны дапамагаць 
супрацьдзеянню гэтым тэндэнцыям. Такім павінен быць і будзе ўнёсак беларускіх вучоных у 
мірную будучыню. 

4. Таксама важна, каб тыя прадстаўнікі акадэміі і навуковай супольнасці, хто застаецца ў 
Беларусі, нават звольненыя, маглі адчуць падтрымку ў іх сітуацыі, стымул да працягу працы. Бо 
толькі некаторых з іх пасля звальнення адважыліся прыняць у шэраг інстытуцый унутры краіны. 
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