Předmluva

Jsem rád, že péčí nakladatelství Dokořán a Běloruského centra
společnosti Člověk v tísni vychází u nás vůbec první kniha, která nám dává možnost seznámit se blíže se zemí, o níž toho mnoho nevíme, ač její osud je pevně spojen s osudem Evropy i naší
země. Kniha Neznámé Bělorusko popisuje a vysvětluje řadu
událostí z běloruských moderních i starších dějin, které nám
mohou pomoci porozumět příčinám současného stavu v této
zemi, která se opět ocitla na pomezí mezi Evropou a Ruskem
a z níž se již několik let snaží jeden bývalý ředitel sovchozu učinit svůj soukromý majetek a z jejích občanů své poddané podobně jako jeho četní předchůdci v dobách Sovětského svazu a předtím carského Ruska. Paradoxem přitom je, že do své funkce byl
zvolen v jedněch z nemnoha svobodných voleb v první polovině
90. let, které proběhly na území Společenství nezávislých států.
Téměř neexistující občanská společnost tehdy nedokázala zabránit ani zvolení zjevného populisty, ani státnímu převratu, jenž
později s podporou Moskvy provedl.
Pro současné Bělorusko je typické, že autory jednotlivých příspěvků, z nichž některé jsem měl možnost poznat osobně, spojuje totéž, co kdysi disidenty v Československu a dalších zemích
bývalého sovětského bloku – ač nemají příliš možností jak publikovat své knihy a články ve své vlasti a někteří, jako například
nedávno zesnulý spisovatel Vasil Bykav, ji byli nuceni opustit,
snaží se sdělovat svým spoluobčanům a světu, že se vládnoucímu režimu nepodařilo a ani nepodaří umlčet ty, kteří nesouhlasí
s vládou úzké skupiny lidí (a v běloruském případě spíše jednoho člověka), jež se zaklínají hesly o pokroku, boji za mír a spra6
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vedlnosti pro všechny, a přitom každodenně těmto lidem lžou
v televizi a novinách, ožebračují je a neposlušné „ztroskotance
a samozvance“ šikanují, zavírají do vězení, vyhazují ze škol či nechávají beze stopy zmizet.
Všichni autoři tohoto sborníku se také podílejí na vzniku základů již zmíněné občanské společnosti, která je podle mého
hlubokého přesvědčení nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování demokracie a zároveň největší hrozbou pro všechny totalitní a nedemokratické režimy. To si uvědomuje i samozvaný běloruský prezident, který již od svého zvolení do funkce v roce
1994 vede s nezávislými iniciativami, sdělovacími prostředky
a nevládními organizacemi zuřivý boj, v němž využívá stejných
metod jako komunistické režimy východního bloku před rokem
1989.
Bělorusko je dnes tak v podobné situaci, jakou popsal tak
výstižně ve svém známém eseji Milan Kundera ve vztahu k zemím střední Evropy po druhé světové válce – jako by neexistovalo, je „nepřítomné“ v evropském politickém i kulturním myšlení. Skoro by se dalo říct, že nebýt běloruského diktátora a jeho
výstřelků, nevěděli bychom o této zemi a jejích deseti milionech
obyvatel, kteří se po rozšíření Evropské unie stali i našimi sousedy, snad vůbec nic. Věřím proto, že k narušení této železné opony v našich myslích a většímu zájmu, který Bělorusko tolik potřebuje, přispěje i tato kniha.
Václav Havel
Červen 2005

Rozmluvy o Bělorusku
Vasil Bykav

Za vše významné je třeba zaplatit, i za nezávislost…
Z historie víme, že mnohé národy prolily za svou nezávislost
moře krve. U nás to šlo bez zvláštního úsilí a bez velkých debat…
Proto si nezávislost žádá jiné ceny, jiné mzdy. Vyžaduje patrně
ekonomické strádání, a sice to nejtěžší…
Tento stav nevznikl nedopatřením ani z něčí zlé vůle, nýbrž
působením historických příčin. Čeká nás ještě mnoho slepých
uliček a pastí… Má-li národ dostatečnou vůli k nezávislosti, cestu najde; jestliže se ale již na samém začátku chce vrátit zpět,
potom se na tuto cestu zřejmě ani neměl vydávat.
Nacionalismus bývá různý, stejně jako bývá různá i demokracie. Tuto různost je třeba chápat podle míry jednoho i druhého.
Nacionalismus velkého národa se nezbytně mění v šovinismus
a imperialismus, zatímco nacionalismus malého národa, ať je jakýkoli, je zaměřen v prvé řadě na přežití mezi ostatními národy.
Podíváme-li se na dějiny Evropy, všimneme si, že v určitých
historických podmínkách se „normální“ nacionalismus výborně
snoubí s demokracií. Západoevropská státnost je tak či onak založena na národní ideji, snad kromě Švýcarska. Státy se zde organizovaly na základě etnického rozložení a jejich nacionalismus
se projevuje v rozumné míře, aniž by ohrožoval zájmy druhých
národů. Proč tedy Bělorusko, jako jeden z evropských států, nemůže zřídit vlastní správu?
V naší složité, bezbožné době zůstávají tradiční duchovní
hodnoty hlavní duchovní oporou národa. Tak tomu bylo i v le-
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