Вацлаў Малы → Марыя Бабовіч

Шаноўная Марыя Бабовіч!
Я даведаўся пра Вашу смеласць. Вам хапіла адвагі аднавіць надпіс на тратуары ў Мінску, які
нагадваў, што на тым месцы падчас дэманстрацый супраць сфальсіфікаваных вынікаў
прэзідэнцкіх выбараў быў забіты Аляксандр Тарайкоўскі. Я захапляюся Вамі. Хачу Вас упэўніць,
што Вы не забытая. Выказваю Вам сваю салідарнасць. Вы не аддалі перавагу бяспечнаму
назіранню за падманам, гвалтам і несправядлівасцю, але і нягледзячы на рызыку пакарання вы
ясна вырашылі сказаць няўмольнае “Не” злу і хлусні. Для мяне Вы прыклад сілы духу, які
немагчыма застрашыць. Верце, што Вы сталіся выклікам выйсці з зоны камфорту мне і майму
атачэнню. Тут мы жывем у свабодзе і за нашу грамадзянскую пазіцыю нас ніхто не карае. Тым
больш нам трэба бачыць канкрэтныя прыклады тых, хто захоўвае чысціню сумлення нават у
неспрыяльных палітычных умовах. Я дзякую Вам і буду надалей сачыць, як вырашыцца Ваш
выпадак. Спадзяюся, Вы дачакаецеся справядлівасці, і крымінальны пераслед будзе спынены.
Калі не, пра Вас ужо ведаюць за межамі Беларусі, і гэта не вытхнецца бясследна. Свабоду нельга
падзяліць, а таму мне не абыякавы лёс адважных беларускіх грамадзян, якія зазнаюць пераслед.
Зычу Вам шмат духоўнай і душэўнай сілы працягваць шлях праўды і справядлівасці.
Вацлаў Малы, каталіцкі біскуп
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Вацлаў Малы (нар. 1950)

дапаможны пражскі біскуп, сузаснавальнік
Камітэта абароны несправядліва пераследаваных
У 1976 г., па сканчэнні вучобы на рыма-каталіцкім
кірыламефодзіеўскім багаслоўскім факультэце
ў Празе, быў высвечаны на святара. У 1977 г.
падпісаў “Хартыю 77” і сузаснаваў Камітэт абароны несправядліва пераследаваных. Дзеля
гэтага ў 1979 г. дзяржава пазбавіла яго сваёй
згоды на выкананне духоўнай дзейнасці, Вацлаў
Малы быў абвінавачаны ў падрыве рэспублікі і
7 месяцаў правёў у турме. Да 1989 г. працаваў
качагарам і памочнікам землямера. У той жа час
таемна выконваў абавязкі святара і ўдзельнічаў
у выданні каталіцкага самвыдату. З 1988 г. быў
сябрам Хельсінскага камітэта.
Падчас Аксамітнай рэвалюцыі быў вядоўцам вялікіх народных сходаў, быў сузаснавальнікам
Грамадскага форуму і яго першым спікерам. У 1997 г. зрабіўся дапаможным пражскім
біскупам. Актыўна займаецца праблематыкай палітычных вязняў і імкнецца негвалтоўным
чынам выступаць супраць аўтарытарных рэжымаў і таталітарных практык. Яго біскупскі дэвіз:
“Пакора і праўда”.
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Марыя Бабовіч (25 гадоў)

ураджэнка Мазыра, пасля сканчэння БДЭУ засталася ў Мінску, з сяброўкай зняла кватэру і
знайшла працу ў кавярні. Пасля забойства на
Пушкінскай плошчы Аляксандра Тарайкоўскага
там узнік народны мемарыял, да якога насілі
кветкі і вянкі ў тым ліку паслы еўрапейскіх краін.
Начамі камунальнікі прыбіралі вянкі і кветкі і
ліквідавалі надпісы на асфальце. Марыя Бабовіч
разам з Дзянісам Граханавым была той, хто
аднавіў вялікі надпіс “Не забудзем!”, за што была
затрыманая і абвінавачаная ў асабліва буйным
наўмысным пашкоджанні чужой маёмасці. Марыі
пагражае да 10 гадоў турмы.

