
 

 

                                                                                                                                             Брно, 9. 11. 2020 

 

Шаноўная спадарыня Марыя! 

 

Ужо некалькі гадоў я з занепакоеннем сачу за развіццём падзей у Беларусі. Яна робіцца адным 

з апошніх запаведнікаў посткамуністычнага свету, які вызначаецца яўным дэфіцытам асноўных 

прынцыпаў дэмакратычнай прававой дзяржавы, што мэтава замяняюцца аўтарытарнымі 

метадамі кіравання. Выразным сімвалам гэтай сітуацыі ёсць роля прэзідэнта Лукашэнкі і 

сістэматычнае парушэнне асноўных правоў і свабод чалавека. У гэтыя дні мы ў маёй краіне – 

Чэшскай Рэспубліцы – будзем узгадваць падзеі лістапада 1989 года, якія выліліся ў падзенне 

аўтарытарнага рэжыму і адкрылі шлях да стварэння свабоднай дэмакратычнай супольнасці, 

заснаванай на павазе да правоў і свабод чалавека і грамадзяніна. Я жадаў бы, каб і ў Вашай 

краіне адбылося вызваленне і эмансіпацыя грамадзянскай супольнасці, якая сваё стаўленне да 

рэпрэсіўнага рэжыму Лукашэнкі выказвае не толькі ў Мінску, але і на вуліцах астатніх беларускіх 

гарадоў. Таксама я лічу сваім абавязкам, асабліва займаючы пасаду старшыні Канферэнцыі 

еўрапейскіх канстытуцыйных суддзяў, апеляваць да вызвалення беларускіх палітычных вязняў.  

Я вельмі рады, што пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра ў нашым горадзе Брно будзе 

адкрыта Амбасада незалежнай беларускай культуры, якой шчыра і ад усяго сэрца зычу поспехаў. 

 

З павагай і пажаданнем усяго добрага 

 

                                                                                   JUDr. Павел Рыхецкі, dr. h. c. 

                                                                                  Старшыня Канстытуцыйнага суда Чэшскай Рэспублікі 
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Павел Рыхецкі (нар. 1943)
старшыня Канстытуцыйнага суда Чэшскай 
Рэспублікі

Вывучаў юрыспрудэнцыю на юрыдычным фа-
культэце Карлавага ўніверсітэта, затым стаў 
падпісантам “Хартыі 77” і новапаўсталаму 
дысідэнцкаму руху дапамагаў з юрыдычнымі 
дакументамі. У той час публікаваўся ў самвы-
даце і эміграцыйных часопісах. У 1989 г. стаў 
адным з сузаснавальнікаў Грамадскага форуму. 

Пасля Аксамітнай рэвалюцыі быў прызначаны 
на пасаду генеральнага пракурора, а потым 
намесніка старшыні федэральнага ўраду. Пасля 
1992 г. працаваў адвакатам, спецыялізаваўся 
перадусім на заканадаўчай сферы. У 1996 г. быў 

Марыя Калеснікава (нар. 1982) 
паводле адукацыі флейтыстка і дырыжорка.

Больш за дзесяць гадоў вучылася і праца-
вала ў нямецкім Штутгарце. У 2017 г. стала 
арт-дырэктаркай новай культурнай прасторы 
ў Мінску, заснаванай Белгазпрамбанкам, на 
чале якога тады стаяў Віктар Бабарыка. Увесну 
2020 г. зрабілася сяброўкай выбарчага штабу 
Бабарыкі, а пасля яго арышту і недапушчэнні 
да выбараў стала сяброўкай жаночага “вы-
барчага трыумвірату” Калеснікава – Цапкала – 
Ціханоўская. Далей увайшла ў склад прэзідыума 
Каардынацыйнай Рады. З прычыны яе вялікай 
актыўнасці была выкрадзена спецслужбамі, 
яе змушалі пакінуць тэрыторыю Беларусі, але 
Калеснікава на памежным пераходзе парвала 

 Павел Рыхецкі

 →

 Марыя Калеснікава 

абраны сенатарам за Чэшскую сацыял-дэмакратычную партыю. Праз два гады зноў стаў 
намеснікам старшыні ўраду і старшынёй яго заканадаўчай рады. У 2020 г. быў уганарава-
ны ордэнам Т.Г. Масарыка 1 ступені за выбітныя заслугі ў развіцці дэмакратыі, гуманнасці і 
правоў чалавека.

свой пашпарт, за што адразу была ўзятая пад варту і цяпер абвінавачваецца ў закліках да 
дзеянняў, якія вядуць да падрыву дзяржаўнай бяспекі.


