Václav Malý -> Maryja Babovič

Vážená Maryja Babovič,
dozvěděl jsem se o Vaši statečnosti. Měla jste odvahu obnovit nápis na chodníku v Minsku, který
upozorňoval, že na tom místě byl zavražděn Aljaxandr Tarajkouski během demonstrací proti falešným
výsledkům prezidentských voleb. Obdivuji Vás. Hrozí Vám dlouhý trest. Chci Vás ujistit, že nejste
zapomenuta. Vyjadřuji Vám solidaritu. Nedala jste přednost pohodlnému přihlížení podvodů, násilí
a nespravedlnosti, ale přes riziko postihu jste se jasně rozhodla: neúprosné Ne všemu zlu a lžím. Jste
pro mne příkladem síly ducha, který se nedá zastrašit. Věřte, že jste výzvou vyjít z pohodlnosti mně
i mému okolí. Zde žijeme ve svobodě a za naše občanské postoje nás nikdo netrestá. Tím více
potřebujeme vidět konkrétní příklady těch, kdo se zachovají čistý štít i v nepříznivých politických
podmínkách. Děkuji Vám a budu dále sledovat, jak Váš případ vyústí. Doufám, že se dočkáte
spravedlnosti a trestní stíhání bude zastaveno. Pokud ne, už se o Vás ví za hranicemi Běloruska, a to
nevyvane do ztracena. Svoboda je nedělitelná, a proto mi není lhostejný osud statečných běloruských
pronásledovaných občanů. Přeji Vám hodně duchovní i duševní síly pokračovat na cestě pravdy
a spravedlnosti.
Václav Malý, katolický biskup
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Václav Malý (nar. 1950)
pomocný biskup pražský, spoluzakladatel Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných
Po dokončení studia na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze byl v
roce 1976 vysvěcen na kněze. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a spoluzaložil Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných. Na základě těchto činů
byl v roce 1979 zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, obviněn z podvracení
republiky a uvězněn na sedm měsíců. Do roku
1989 pracoval jako topič a zeměměřický figurant.
Zároveň tajně působil jako kněz a spolupodílel se
na katolickém samizdatu. Od roku 1988 byl členem Helsinského výboru.
Během sametové revoluce moderoval velká lidová shromáždění, spoluzakládal Občanské
fórum a byl jeho prvním mluvčím. V roce 1997 se stal pomocným biskupem pražským. Aktivně
se věnuje problematice politických vězňů a snaží se nenásilnou formou vystupovat proti autoritářským režimům a totalitním praktikám. Jeho biskupské heslo zní „Pokora a pravda.“
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Maryja Babovič (nar. 1995)
rodačka z města Mazyr v běloruském Polesí. Po
absolvování Běloruské státní ekonomické univerzity zůstala v Minsku, pronajala si s kamarádkou byt,
sehnala si zaměstnání v kavárně. Dne po ukončení
hlasování v prezidentské volbě hlasování a vypuknutí hromadných protestů zamřela na Puškinově
náměstí první oběť policejní brutality, Aljaxandr
Tarajkouski, který byl zasažen dvěma ostrými
střelami. Hned další den vznikl na tom místě lidový
improvizovaný památník, kam lidé nepřestávali
nosit, věnce tam položili i velvyslanci evropských
států. Všechny věnce a květiny po nocích odklízely
komunální služby, které rovněž odstraňovaly i nápisy na asfaltu. Maryja Babovič byla spolu s Dzjanisem Hrachanavem jednou z těch, kdo na jednom
z chodníků obnovil velký nápis Nezaponeme!, za
což byla zadržena policií, obviněna z hromadného
výtržnictví a později ze zvláště rozsáhlého úmyslného poškození cizího majetku. Ta to jí může
hrozit až 10 let vězení.

