
  
Шаноўны спадар Статкевіч! 
  
Штогод 17 лістапада народ Чэхіі адзначае ўгодкі Аксамітнай рэвалюцыі 1989 года. 
Мы заўсёды асацыюем рэвалюцыю з кровапраліццём, якое часта вядзе да 
грамадзянскай вайны, што на псіхіцы народа пакідае незагойныя раны, якія 
смыляць яшчэ шмат стагоддзяў пасля. 
Але тое, што адбылося ў Чэхіі ў 1989 годзе, паказала нам, што змена, якой людзі 
прагнуць, можа настаць і без трагедыі, якою бывае вайна. 
Гэта візія, якую Вы і Вашы калегі спрабуеце ўмагчыміць і беларускаму народу. 
Ваша адвага твар у твар гвалтоўнаму задушэнню рэжымам мірных пратэстаў, 
выкліканых неймавернай фальсіфікацыяй выбарчых вынікаў, Ваша годнасць пры 
абароне самага падставовага права кожнага грамадзяніна быць чутым і 
паважаным, спеласць пераважнай часткі беларускага грамадства, якое 
адмаўляецца верыць афіцыйным дэкларацыям, што астатнія краіны вырашылі 
выклікаць у Беларусі канстытуцыйны крызіс, усё гэта сталася крыніцай натхнення 
для мільёнаў людзей ва ўсім свеце, якія вераць, што кожны народ мае права 
вызначаць, як хоча жыць і хто ім мае кіраваць. Кожны рэжым, які адмаўляецца 
прызнаць гэтае падставовае права, асуджаны на падзенне, як толькі прыйдзе яго 
час, так як паў Берлінскі мур. Пытаннем застаецца, калі і як гэта адбудзецца. Цяпер 
перад Беларуссю паўсталі гэтыя пытанні і на іх трэба шукаць адказы. Кожны народ 
мусіць знайсці сваё ўласнае рашэнне і свой уласны шлях для яго ажыццяўлення. 
Гісторыя – наш адзіны настаўнік. Нічога, што адбываецца ў сучаснасці, не існуе без 
прэцэдэнту. Адным з законаў гісторыі ёсць непазбежнасць змены. Чым больш 
рэжым жорсткі, тым бліжэй і непазбежней яго падзенне. Прыйдзе момант, калі 
людзі перастануць трываць свае пакуты. Менавіта гэта мы бачым цяпер у Беларусі. 
А таксама мы бачым, як характар беларускага народа дыктуе людзям абіраць 
мірны шлях для дасягнення свабоды. Сапраўды вельмі ўражвае бачыць 
дэманстрантаў, якія дзень пры дні, насуперак суроваму гвалту, арыштам, пагрозам 
і бясконцай мане афіцыйнай рэжымнай прапаганды выходзяць, каб паказаць, у чым 
перакананыя. Нягледзячы ні на што, людзі працягваюць змагацца і прымаюць свае 
страты.  
Ані мне, ані нікому іншаму, хто жыве за мяжой, не належыць раіць Вам наконт таго, 
як ажыццявіць Вашу мару пра справядлівае і сумленнае грамадства, бо гэта 
Вашыя жыцці знаходзяцца пад пастаяннай пагрозай. Тым не менш, я быў бы рады, 
каб Вы ведалі, што Вашыя ўяўленні рэзануюць не толькі з маім сэрцам, але і з 
сэрцамі мільёнаў людзей з усяго свету. Мы захапляемся Вамі за адвагу, з якой Вы 
бароніце каштоўнасці, у якія верыце, і з якой ідзяце за сваімі ажыццяўленнем сваіх 
візій, чаго б гэта ні каштавала.  
Ваша ўласнае жыццё, шаноўны спадар Статкевіч, тыя ахвяры, якія Вы і Ваша сям’я 
прыносіце ў змаганні за шляхетную мару, ёсць сведчаннем сілв і красы чалавечай 
душы, якую нічога і нішто не можа зламаць.  
 
Зычу Вам поспеху. 
 
Зычу Вам і Вашаму народу, каб поспех быў дасягнуты без людскіх стратаў. 
 
Зычу Вам і надалей быць для свету прыкладам таго, як рэалізаваць змену мірным 
шляхам. 
 

Сямён Бычкоў 
Мастацкі дырэктар і галоўны дырыжор Чэшскай філармоніі 
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Сямён Бычкоў (нар. 1952)
галоўны дырыжор і мастацкі кіраўнік Чэшскай 
філармоніі.

Нарадзіўся ў Пецярбурзе, тады яшчэ 
Ленінградзе, адкуль у 1974 г. эміграваў у 
Аўстрыю, а потым у ЗША, дзе ў 1983 г. атрымаў 
амерыканскае грамадзянства.

Акрамя іншага, у 1985-89 гг. Быў музычным 
дырэктарам філарманічнага аркестра Бафала, 
а ў 1997-2010 гг. у якасці галоўнага дырыжора 
кіраваў Сімфанічным аркестрам WDR у Кёльне. 
У кастрычніку 2017 г. быў прызначаны галоўным 
дырыжорам і музычным дырэктарам Чэшскай 
філармоніі на 5 гадоў пачынаючы з сезона 
2018/2019.

Мікалай Статкевіч (нар. 1956)
палітык, лідар сацыял-дэмакратычнай Народнай 
грамады.

Падпалкоўнік запасу, а ў 90-я гады – адзін 
з заснавальнікаў Беларускага згуртавання 
вайскоўцаў. Доктар тэхнічных навук. Адзін з 
найбольш вядомых апанентаў Лукашэнкава-
га рэжыму, у 2010 г. быў адным з прэзідэнцкіх 
кандыдатаў. Пачынаючы з 2004 г. правёў у тур-
мах агулам болей за 6 гадоў. Апошні раз арыш-
таваны ў траўні 2020 г. дарогай на перадвыбарчы 
мітынг Святланы Ціханоўскай і пасля некалькіх 
15-сутачных тэрмінаў быў абвінавачаны ў 
арганізацыі масавых хваляванняў.
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