
Дарагі Максіме! 

Мяне клічуць Фэдар Гал, я нарадзіўся ў сакавіку 1945 года ў канцэнтрацыйным лагеры Тэрэзін. Я 
ведаю цану свабоды. У лістападзе 1989 года ў Славакіі я быў сузаснавальнікам руху “Грамадскасць 
супраць гвалту” і ад пачатку ўваходзіў у яго кіраўніцтва. У 1990 годзе мы выйгралі першыя 
свабодныя выбары пасля дзесяцігоддзяў уціску і рэпрэсій. Гэта быў самы векапомны перыяд 
майго жыцця. Насуперак многім памылкам і пралікам, якія мы дапусцілі, гэта быў важны момант 
нашай мадэрнай гісторыі. Адважуся сказаць, што самы важны з канца другой усясветнай вайны. 

Ужо больш як трыццаць гадоў мы жывем у адкрытым і дэмакратычным грамадстве. Гэта зусім не 
прагулка па расквітнелым садзе, але мы самі яго ствараем. Мы плацілі і па-ранейшаму плацім за 
гэта ахвяры. 

Я сачу за падзеямі ў Беларусі з пашанай. Сачу за гісторыямі людзей, якія негвалтоўна 
супраціўляюцца гвалту. Я пачуваюся адным з вас. І я ўпэўнены, што ў сваім змаганні вы 
пераможаце. 

Зычу асабіста Вам і ўсім Вашым блізкім адвагі, вытрымкі і здароўя. 

Фэдар Гал 
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Фэдар Гал (нар. 1945) 
славацкі палітык і сацыёлаг, сузаснавальнік, а 
пазней старшыня руху “Грамадскасць супраць 
гвалту”.

Пасля сканчэння Сярэдняй хімічна-прамысловай 
школы ў Зліне некалькі гадоў працаваў рабо-
чым на хімкабінатах, завочна вучыўся ў хіміка-
тэхналагічным інстытуце ў Браціславе. У 1992 
г. стаў доктарам эканамічных навук Вышэйшай 
эканамічнай школы ў Празе. 
У часы ЧССР належаў да вядомых дысідэнтаў. 
У лістападзе 1989 г. актыўна ўключыўся 
ў Аксамітную рэвалюцыю ў Браціславе і 
сузаснаваў там грамадска-палітычны рух “Гра-
мадскасць супраць гвалту”. У 1992 г., калі рас-
падалася федэрацыя, пераехаў у Прагу, дзе 
сярод іншага вёў прадпрымальніцкую дзейнасць, 
заснаваў выдавецтва “G plus G” і тэлевізійную 
станцыю “NOVA”. З 2009 г. займаецца пераважна 
кінадакументалістыкай. 

Максім Знак (нар. 1981) 
юрыст, эксперт некалькіх міжнародных праграм, 
напр. Усясветнага банка і Развіццёвай праграмы 
ААН.

У 2020 г. зрабіўся юрыстам выбарчага штабу 
Віктара Бабарыкі, пасля пачатку актыўных пас-
лявыбарчых пратэстаў быў абраны ў прэзідыум 
Каардынацыйнай Рады, пасля чаго арыштаваны, 
супраць Максіма Знака высунута абвінавачанне 
ў закліку да дзеянняў, якія вядуць да падрыву 
дзяржаўнай бяспекі. У турме трымаў галадоўку. 
Жанаты, гадуе сына. Актыўна займаецца спор-
там (бег, трыятлон), піша і выконвае ўласныя 
песні.
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