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Milá Maryjo,  
 
čtu o Vás, že jste statečně obnovila nápis "Nezapomeneme"! Ani my v Praze 
nezapomínáme a nezapomeneme na Vás a ostatní politické vězně v Bělorusku. Také 
my jsme v 70. a 80. letech minulého století žili v režimu útlaku a násilí a svoboda a 
demokracie se nám zdály být v nedohlednu.  A přesto se ledy pohnuly a odpovědí na 
policejní násilí vůči studentské demonstraci 17. listopadu 1989 byla celonárodní 
solidaritaa diktatura musela nakonec kapitulovat. Nedošlo k žádnému násilí, přechod k 
demokracii nakonec proběhl jako velký a radostný svátek. Pevně věřím, že takový 
radostný svátek a šťastná budoucnost čeká i Vaši zemi. Rádi vás uvítáme v rodině 
svobodných národů Evropy.  
Žádná oběť, přinesená v zápasu za svobodu, není zbytečná. Každý den perrzekuce je 
jeden stupeň na cestě ke svobodě.  
Milá Maryjo, přeju Vám z celého srdce radost a svobodu  -  vám osobně i celé 
Vaší zemi. Nezapomínáme a nezapomeneme!  
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., 
katolický kněz a profesor Univerzity Karlovy v Praze, prezident České křesťanské 
akademie 
 



Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 
(nar. 1948)
vystudoval sociologii a filozofii na Univerzitě Kar-
lově v Praze (1966-1971), kde byl žákem filozofa 
Jana Patočky.

Za komunistického režimu působil v kulturním  
a náboženském disentu (bytové semináře, sami-
zdat, podzemní církev). V roce 1978 byl při svém 
pobytu v NDR tajně vysvěcen na kněze. Koncem 
80. let působil jako jeden z nejbližších spolupra-
covníků kardinála Františka Tomáška. Až do roku 
1989 nemohl z politických důvodů přednášet. 
Pracoval jako sociolog, psycholog a později i jako 
psychoterapeut. Záhy po revoluci zastával několik 
vysokých církevních funkcí (sekretář české části 

Maryja Babovič (25 let)

rodačka z města Mazyr v běloruském Polesí po 
absolvování Běloruské státní ekonomické univer-
zity zůstala v Minsku, pronajala si s kamarádkou 
byt, sehnala si zaměstnání v kavárně. Den po 
konci hlasování a vypuknutí hromadných protestů 
padla na Puškinově náměstí první oběť policejní 
brutality, Aljaxandr Tarajkouski, zavrazavražděný 
dvěma ostrými střelami. Hned další den vznikl na 
tom místě lidový improvizovaný památník, lidé na 
místo nepřestávali nosit květiny, věnce tam položi-
li i velvyslanci evropských států. Po nocích všech-
ny věnce, květiny uklízeli komunální služby, nápisy 
na asfaltu odstraňovali. Maryja Babovič byla spolu 
s Dzjanisem Hrachanavem jednou z těch, kdo 
obnovil velký nápis na chodníku Nezaponeme!, za 
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biskupské konference) a působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. V roce 1990 jej 
papež Jan Pavel II. jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími, Benedikt XVI 
čestným papežským prelátem (2008). 
Profesor Tomáš Halík je velmi významnou osobností z hlediska evropského kulturního a teo-
logického prostoru. Po roce 1989 pravidelně podnikal přednáškové a studijní cesty po všech 
kontinentech. Jako hostující profesor působil na prestižních univerzitách Harvardu, Cambridge 
a Oxfordu, kde získal čestný doktorát (2016) jako teprve čtvrtý Čech v historii (po T.G. Masaryko-
vi, E. Benešovi a V. Havlovi). Je členem Evropské akademie věd a umění a držitelem řady literár-
ních (2010: Cena za nejlepší teologickou knihu Evropy) a jiných cen doma i v zahraničí,  
ale i státních vyznamenání (2012: Rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky). V roce 2014 
bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou. 
V současné době přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a sociologii nábo-
ženství. Od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem Univerzitního 
kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

což byla zadržená policií, obviněná z hromadného výtržnictví a později ze zvláště rozsáhlého 
úmyslného poškození cizího majetku, odsouzena k 1,5 roku prospěšných prací.


