
Mily Pavle, 
 
dívám se na vaši mladou ušlechtilou tvar a zkouším si představit, jak se cítíte, na co 
dnes myslíte.  
 
Chci vám rict, ze znám strach z výslechu, z vlastního selhání, z vězení.  
 
Vím, jak bezmocna jsem se cítila v komunistickém Československu a přiznávám, 
myslela jsem si, ze konce komunismu se během svého života nedoziju. 
 
Modlím se za vás a vase přátele každý den - v krásné Praze, kde kostely jsou 
pohodlně a teple zařízeny, i v mě rodné vesnici v Sudetech, kde máme jen malou 
studenou kapličku - tam se citim blíže poznání. 
 
Vím, ze jednou bude svobodně žít i vase Belorusko a doufám z celého srdce, ze to 
bude brzy ! 
 
Nevzdavejte se prosím a Bůh vás opatruj ! 
 
PhDr. Monika macdonagh - Pajerova, 
 
Mluvčí stávkujících studentů v r. 1989, diplomatka a vysokoškolská profesorka  
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Monika MacDonagh Pajerová 
(nar. 1966)
bývalá diplomatka a studentská vůdkyně tzv. sa-
metové revoluce z roku 1989, aktivistka a vysoko-
školská pedagožka

Během svých studií na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy se v listopadu 1989 stala reprezentant-
kou organizace STIS (Studentského tiskového a 
informačního střediska) a začala tak spolupracovat 
s městským výborem SSM (Socialistickým svazem 
mládeže) na přípravě demonstrace na Albertově. 

Dne 21. listopadu 1989 byla jmenována do Koor-
dinačního stávkového výboru studentů vysokých 
škol a vystupovala jako jeho tisková mluvčí.

Paval Sevjaryněc (nar. 1976)
politik, novinář, spisovatel

Byl jedním ze zakladatelů organizace Mladá fronta 
(v Bělorusku jí byla několikrát zamítnuta registra-
ce, proto je zaregistrovaná v ČR), následně jeden 
z lídrů Běloruské křesťanské demokracie (podle 
jeho tvrzení, běloruská idea je Ježíš Kristus mluvící 
bělorusky). Pro boj proti Lukašenkovi byl popr-
vé odsouzen v roce 2005. Od té doby strávil ve 
vězeních dohromady asi 6 let. Je autorem několika 
knih esejistického rázu. V červnu 2020 byl zadržen 
cestou domů a po několika navazujících patnác-
tidenních termínech vesměs za účast na předvo-
lebních mítincích byl prohlášen za podezřelého 
z organizace hromadných nepokojů. Se ženou 
Volhou má malého syna.

 Monika MacDonagh Pajerová

 ->

 Paval Sevjaryněc

Následně mezi lety 1990-1998 působila jako kulturní atašé na československém a českém 
velvyslanectví v Paříži, Radě Evropy a Štrasburku. V letech 1998-1999 zastávala funkci mluvčí 
ministerstva zahraničí ČR. 

Je předsedkyní občanského sdružení Ano pro Evropu, autorkou a moderátorkou pořadu Evrop-
ský manuál pro Českou televizi a několika publikací na evropské téma. Od roku 2004 působí 
jako vysokoškolská pedagožka na New York University Prague. 


