Моніка Макдона Паерава → Павал Севярынец

Дарагі Павал!
Я гляджу на Ваш малады і шляхетны твар і спрабую ўявіць, як Вы пачуваецеся,
пра што сёння думаеце.
Хачу Вам сказаць, што я ведаю страх допытаў, уласнай асечкі, турмы.
Ведаю, наколькі бяссільнай я пачувалася ў камуністычнай Чэхаславакіі і прызнаю:
я думала, што канца камунізму ў сваім жыцці не дачакаюся.
Я малюся за Вас і Вашых сяброў штодня – у цудоўнай Празе, дзе касцёлы
камфортныя і цёплыя, а таксама ў маёй роднай вёсцы ў Судэтах, дзе ў нас толькі
маленькая халодная каплічка – там я адчуваю сябе бліжэй да пазнання.
Я ведаю, што аднойчы будзе свабодна жыць і Ваша Беларусь і ўсім сэрцам
спадзяюся, што гэта здарыцца неўзабаве!
Не здавайцеся, калі ласка, і хай Вас беражэ Бог!
PhDr. Моніка Макдона-Паерава,
Спікерка студэнцкага страйку ў 1989 годзе, дыпламатка і выкладчыца ўніверсітэта

Моніка Макдона Паерава
(нар. 1966)

былая дыпламатка і студэнцкая лідарка падчас Аксамітнай рэвалюцыі 1989 г., актывістка і
ўніверсітэцкая выкладчыца.
Падчас вучобы на філасофскім факультэце
Карлавага ўніверсітэта ў лістападзе 1989 г.
зрабілася рэпрэзентанткай арганізацыі STIS
(студэнцкі прэсава-інфармацыйны цэнтр) і
такім чынам пачала супрацоўнічаць з гарадскім
камітэтам Сацыялістычнага саюза моладзі пры
падрыхтоўцы дэманстрацыі на пражскім Альбертаве. 21 лістапада 1989 г. была абраная ў
Каардынацыйны страйкавы камітэт студэнтаў
вышэйшых школ і выступала ў якасця яго прэссакратаркі.
Затым у 1990-1998 гг. працавала культурным аташэ ў чэхаславацкім і чэшскім пасольствах у
Парыжы, у Радзе Еўропы ў Страсбуры. У 1998-1999 гг. была прэс-сакратаркай міністэрства
замежных спраў Чэшскай Рэспублікі.
Моніка Макдона Паерава – старшыня грамадскага аб’яднання “Так Еўропе”, аўтарка і
вядоўца праграмы “Еўрапейскі мануал” на чэшскім тэлебачанні, яна апублікавала некалькі
прац па еўрапейскай палітыцы. З 2004 г. выкладае ў Нью-ёрскім універсітэце ў Празе.

Моніка Макдона Паерава
→
Павал Севярынец
Павал Севярынец (нар. 1976)
палітык, журналіст, пісьменнік.

Быў адным з заснавальнікаў “Маладога
Фронту” (у Беларусі ў рэгістрацыі некалькі
разоў адмоўлена, урэшце арганізацыя была
зарэгістраваная ў Чэхіі), затым адзін з лідараў
Беларускай хрысціянскай дэмакратыі (паводле
Севярынца, беларуская ідэя – гэта Ісус Хрыстос,
які размаўляе па-беларуску). За выступы супраць Лукашэнкі ўпершыню асуджаны ў 2005 г.
З таго часу правёў у турмах у суме каля 6 гадоў.
Ён аўтар некалькіх кніг эсэістычнага характару.
Апошні раз быў затрыманы ў чэрвені 2020 г. на
дарозе дадому і пасля некалькіх 15-сутачных
тэрмінах за ўдзел у перадвыбарчых мітынгах быў
аб’яўлены падазраваным у арганізацыі масавых
хваляванняў. З жонкай Вольгай гадуе малога
сына.

