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Vážený pane Cichanouski, 

 

možná Vás mé psaní z Prahy překvapí, neboť jsme dosud neměli možnost se osobně 

poznat.  

 

Přes dva měsíce jsme svědky brutální barbarské agrese režimu Vladimira Putina na území 

Ukrajiny. Ukrajinský lid i za cenu nesmírných ztrát hrdinně vzdoruje a brání nejen svou 

zemi, ale i hodnoty celého svobodného a demokratického světa. Jednoznačné důkazy 

o krutých činech, kterých se ruští okupanti na civilním obyvatelstvu dopouští, se mi při 

nedávné návštěvě Ukrajiny silně vryly do paměti. Utvrdil jsem se v tom, že podpora 

Ukrajiny je naší zásadní povinností.  

 

Stejně tak je však důležité připomínat, že utlačovaných národů je v Evropě bohužel více. 

Brzy to budou dva roky od chvíle, kdy Vám běloruský režim vzal svobodu. Tento dopis 

píši, abych Vás ujistil, že na Vás a mnohé další vězně svědomí Lukašenkova režimu 

nezapomínáme a že ve svém boji nejste sami.  

 

Zažil jsem v někdejším Československu dobu nesvobody, kdy se v člověku mísily pocity 

bezmoci, rezignovanosti a nutkání „něco“ přece jen udělat. U mnohých převážila 

poslušnost či apatie. O to více si vážím lidí, jako jste Vy, pro které opatrné preventivní 

mlčení nebylo východiskem a odvážili se v Bělorusku hovořit otevřeně, kriticky 

a pravdivě. Není překvapivé, že se Vaší odvahy a odhodlanosti vládnoucí běloruský 

režim zalekl a dělá všechno pro to, abyste zůstal ve vězení. 

 

Jsem přesvědčen, že režim, který odmítá uznat základní práva a svobody každého občana, 

jako jsou důstojnost a právo být respektován a slyšen, je nakonec odsouzen k zániku. 

Čekání na tento okamžik se ale může zdát nesnesitelně dlouhé a nejisté. U nás 

v Československu to trvalo celých čtyřicet let a předchozí pokusy o politickou změnu 



skončily krvavě. Věřím, že díky odvaze a práci těch, kteří sdílí vizi svobodného Běloruska, 

budete moci volně dýchat mnohem dříve. 

 

Před téměř rokem jsem v Praze poprvé přivítal Vaši statečnou ženu Svjatlanu jako 

zvolenou prezidentku Běloruska. Na plénu Senátu přednesla silné poselství, které díky 

živému televiznímu přenosu zhlédly desetitisíce diváků. Na budově Senátu jsme vyvěsili 

červeno-bílou vlajku a veřejně jsme vysvětlovali, jaká je skutečná situace v Bělorusku, 

kde jste Vy a další političtí vězni nespravedlivě vězněni. 

 

Od té doby jsem měl tu čest se s Vaší manželkou setkat ještě několikrát a vždy jsem 

ji ujistil, že na naši dlouhodobou podporu svobodnému Bělorusku se můžete spolehnout.  

 

Vážený pane Cichanouski, těším se na den, kdy budete moci žít se svou rodinou 

ve svobodě, a věřím, že se snad v blízké době setkáme osobně. 

 

Přeji Vám mnoho sil a odhodlání. Prosím vydržte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan  

Sjarhej Cichanouski 

Bělorusko 


