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УСТУП

Прага, чэрвень 2006 г.

Як прадстаўнік малога еўрапейскага народа, добра ўс-
ведамляю, які ўплыў мае культура на яго самабытнасць 
і волю да выжывання. Магчымасць самаідэнтэфікацыі 
з матчынай мовай, з нацыянальнай літаратурай і музы-
кай, з веравызнаннем, а таксама з культурай матэры-
яльнай, бізнэсовай і палітычнай, былі асновай сучаснай 
чэшскай гісторыі і толькі пасля на гэтай аснове  была 
пабудавана сучасная дэмакратычная дзяржава. Дзяржа-
ва і яе межы неаднаразова былі пад пагрозай  і лёс іх вы-
рашалі імперыі. У самаўсведамленні,  сэнсе быцця і аргу-
ментах выжывання народа была вырашальнай пераду-
сім культура. І сёння культуры еўрапейскіх народаў пад 
пагрозай. Постмадэрны свет і яго праявы, якія агулам 
можна назваць глабалізацыяй, аказваюць значны уніфі-
кацыйны ціск на іх разнастайнасць і нацыянальную са-
мабытнасць. Беларуская культура мае іншую пагрозу, 
якая зыходзіць ад аўтарытарнага палітычнага рэжыму. 
Калі пры дэмакратычным развіцці народныя традыцыі 
і культура шануюцца і падтрымліваюцца, абараняюцца 
ад знешняга ціску, то ў Беларусі, наадварот, пераследу-
юцца і замоўчваюцца. Тым больш важна падтрымліваць 
нацыянальную свядомасць, памяць, мову і культурную 
шматколернасць. Цаню тое, як усяму гэтаму сваёй 
каштоўнай творчасцю спрыяе Рыгор Барадулін.

Вацлаў Гавэл
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