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NA ÚVOD

Praha, červen 2006

Jako příslušník malého evropského národa jsem si 
dobře vědom ohromného vlivu kultury na jeho svébytnost 
a vůli k přežití. Možnost identifikace s mateřským jazykem,
s národní literaturou a hudbou, s náboženstvím, ale i s kul-
turou hmotnou, podnikatelskou a politickou, byla základem 
českých moderních dějin a teprve po něm byl posléze vy-
stavěn moderní demokratický stát. Stát a jeho hranice byly 
mnohokrát ohroženy a rozhodovaly o nich velmoci. O iden-
titě, smyslu bytí a důvodech přežití národa však rozhodo-
vala především jeho kultura. I dnes jsou kultury evropských 
národů ohrožovány. Postmoderní svět a jeho projevy, které 
souhrnně nazýváme globalizací, působí velkým unifikujícím
tlakem na jejich rozmanitost a národní svébytnost. Ohrožení 
kultury běloruské se však liší autoritářským politickým krytím. 
Zatímco v demokratických poměrech jsou národní tradice a 
kultura ceněny, podporovány a proti vnějším tlakům ochraňo-
vány, v Bělorusku jsou naopak pronásledovány a umlčovány. 
O to důležitější je udržovat národní povědomí, paměť, jazyk a 
kulturní pestrobarevnost. Oceňuji, že k tomu Ryhor Baradulin 
svým hodnotným dílem přispívá.

Václav Havel
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