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25 сакавіка 1918 года ў 3-й Устаўной 
грамаце Рады БНР Беларусь была абвешчана 
вольнай і незалежнай дзяржавай са сваімі 
дзяржаўнымі межамі. Кожны год гэты дзень 
святкуецца беларусамі, як Дзень Волі. Гэтая 
падзея адкрыла беларускай нацыі шлях у 
сям'ю вольных і самастойных дзяржаў свету, 
дала беларусам магчымаць самастойна 
будаваць сваё жыццё. На вялікі жаль 
Беларуская Народная Рэспубліка, так і не 
стала рэальнай дзяржавай, застаўшыся 
сымбалем барацьбы беларусаў за 
нацыянальную і сацыяльную справядлівасьць. 
З 1918 г. па 1945 г. Беларуская Рэспубліка 
страціла каля 30% сваёй дзяржаўнай 
тэрыторыі на карысьць суседніх дзяржаў. Пры 
тым, што межы БНР афіцыйна прызналі 
Ўкраіна, Турэччына, Фінляндыя, Аўстрыя, 
Чэхаславаччына, Эстонія, Арменія, Грузія, а 
таксама Летува, Латвія і Польшча.                                                                                                          

Менавіта акт 25 сакавіка 1918 года аб 
абвяшчэнні незалежнай Беларусі стаўся 
ўзорам пры абвяшчэнні незалежнасці Беларусі 
ў 1991 годзе,                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
нацыянальныя сімвалы Беларускай                                       

Народнай Рэспублікі - герб Пагоня і бела - 
чырвона – белы сцяг, былі зацверджаныя 
дзяржаўнымі сімваламі Рэспублікі Беларусь. 

На вялікі жаль афіцыйныя ўлады 
Беларусі ставяцца непрыязна да гэтай даты. 
Тым часам грамадскасьць ўзяла ініцыятыву ў 
свае рукі. Кожны год у гэты дзень адбываюцца 
шэсьці, мітынгі і іншыя акцыі па ўшанаваньню 
дзеячоў БНР. У гэтым годзе акцыя скончылася 
сутыкненьнямі дэманстрантаў з міліцыяй і 
дзесяткамі затрыманых.   

 



 
 
 

Гішпанская Фаланга 
 
 

Заснавальнікам Гішпанскае Фалангі з'яўляецца 
гішпанскі дваранін, маркіз Хасэ-Антоніё Прыма дэ 
Рывэра (1903-1936). Ён быў сынам генерала Мігеля 
Прыма дэ Рывэры, які ачольваў Урад Гішпаніі ў 1923-30 
гадах. Ужо яго бацьку кароль 
Гішпаніі Альфонс XIII 
параўноўваў з Беніта 
Муссаліні. 

Аднак у 1930 годзе пад 
ціскам апазіцыі была 
ўсталявана канстытуцыйная 
манархія, якая адчыніла шлях 
да перамогі рэспубліканскага 
партыйнага блока. 14 
красавіка 1931 года манархія 
ў Гішпаніі была скінута, што ў 
бліжэйшым будучым прывяло да пачатку жорсткай 
грамадзянскай вайны. У гэтай сітуацыі ідэі Б. Муссаліні 
апынуліся запатрабаванымі ў яшчэ большай ступені, 
чым раней. І у 1933 годзе Хасэ Антоніё Прыма дэ 
Рывэра  разам з маладым філосафам Раміра Ладэсмай 
Рамасам пачаў выпускаць газету "EI Fascio". У ёй яны 
выкрывалі: лібералізм з яго рэспубліканскім ладам; 
крывадушнае масонства, якое  прыкрывалася 
сацыялістычнымі ідэямі і лозунгамі; марксізм, з яго 
класавай барацьбой, даведзенай да абсурду; а таксама 
анархістаў, атэістаў і іншых левакоў. Дэмакратычнай 
уладзе супрацьпастаўляўся шлях нацыянальнай 
дыктатуры, здольнай спыніць разгул лібералізму, 
абараніць інтарэсы народа і ідэалы сацыяльнай 
справядлівасці. 

Па патрабаванні дэмакратычных арганізацый 
газета "El Fascio" была забаронена, а Хасэ-Антоніё 
Прыма дэ Рывэра арыштаваны. Вызваліўшыся ад 
турэмнага паняволеньня ён стварыў арганізацыю, якой 
быў дадзены назоў Гішпанская Фаланга (Falange 
espanola). 

Першае, што ўсяляк падкрэсліваў заснавальнік 
Гішпанскай Фалангі, гэта надпартыйны і  
нават анты-партыйны дух новага руху. 

Ён заклікаў усіх гішпанцаў служыць не шматлікім 
партыям, а адзінай Бацькаўшчыне. Гішпанія 
вызнавалася вышэйшай каштоўнасцю. 

У эканамічнай частцы праграма руху насіла 
адначасова і антыкамуністычны і антыкапіталістычны 
характар. Уладу капіталу фалангісты крытыкавалі не 
злева, а зправа. Яны не прызнавалі капіталістычную 
сістэму таму, што яна ігнаруе духоўныя каштоўнасці і 
дэгуманізуе прыватную ўласнасць. На думку Хасэ-
Антоніё, матэрыялістычны і інтэрнацыянальны - 
капіталізм пазбаўляе чалавека індывідуальнасці, 
адрывае ад сям'і, ад Царквы, ад традыцыйных 
каштоўнасцяў і, у рэшце рэшт, ператварае людзей - у 
тавар, а народ - у масы вытворцаў і спажыўцоў. 
Заснавальніку Гішпанскае Фалангі "матэрыялістычны 
рай" быў ненавісны таму, што ён аддаваў перавагу Раю  
Нябеснаму. Яго асабістым ідэалам быў сярэднявечны 
рыцар-манах. 

 
 
 
 

 
 
 

 
"Вера й рыцарскае служэнне - вось дзве вечныя 

і праўдзівыя формы нашага быцця", - пісаў Хасэ-
Антоніё. 

Пасля аб'яднання ў 1934 годзе Гішпанскае 
Фалангі з Хунтай нацыянал-сіндыкалісцкага наступу ў 
праграму руху ўвайшлі ідэі Ладэсмы Рамаса аб 
карпаратыўнай дзяржаве, дзе ўвесь грамадскі арганізм 
разглядаўся як адзіны прафсаюз, а нацыя як дружная 
сям'я. Была прынятая і яго сімволіка: трохпалосны, 
чырвона-чорна-чырвоны сцяг з размешчаным у цэнтры 
крыжападобным знакам, які злучаюць стрэлы і ярмо (з 
герба заснавальнікаў Гішпаніі, каталіцкіх каралёў 
Фердынанда і Ізабелы). Гэта ўзбагаціла ідэалогію 
фалангістаў, але не змяніла яе сутнасць. 
Галоўныялозунгі засталіся ранейшымі; "Адзінства 
Бацькаўшчыны. Прамое дзеянне. Антымарксізм. 
Антыпарламентарызм". Фалангісты віталі адзін аднаго 
рымскім салютам з воклічам: "Arriba Espana!" 
("Паўстань, Гішпанія!") і з нецярпеннем чакалі 
правадыра, каб пачаць "марш на Мадрыд". 

Аднак падчас парламенцкіх выбараў 1936 года 
большасцю галасоў перамог г.з.. Народны фронт. Краіну 
ахапіў настрой рэвалюцыйнай эйфарыі. Натхнёныя 
прыкладам Савецкай улады камуністы і анархісты 
заклікалі ператварыць Гішпанію ў народную, 
сацыялістычную рэспубліку "без капіталістаў, без 
абшарнікаў, без рэакцыянераў". Іх заклікі справакавалі 
хвалю стыхійных экспрапрыяцый і захопаў земляў "у 
ворагаў рэспублікі". Распачатая "культурная 
рэвалюцыя" абярнулася прымітыўнай антырэлігійнай 
прапагандай, якая на практыцы даходзіла да 
разбурэння храмаў і публічных распраў над святарамі. 
Усяго за тры гады было цалкам або часткова разбурана 
больш 20 000 храмаў і манастыроў. Каля 17 000 
святароў і манахаў былі забіты й закатаваны. Рушыліся 
векавыя традыцыі й асновы. Зачыняліся школы. 
Распадаліся сем'і. Краіна ўводзілася ў жахлівы хаос. 

Пазней некаторыя рэвалюцыянеры зразумелі, 
каму яны сыгралі на руку. У сваіх успамінах, напісаных у 
Расіі, Далорэс Ібарруры прама напісала, што камуністы, 
захапіўшыся барацьбой пралетарыяту за свае правы, 
"як правіла, не надавалі ўвагу той ролі, якую відавочна 
або таемна грала масонская арганізацыя", хоць у гады 
рэвалюцыі "уплыў масонаў набываў вырашальны 
характар". 

"Прэзідэнт рэспублікі Мануэль Асанья і асобы 
яго найбліжэйшага атачэньня былі масонамі. Старшыня 
парламента Мартынэс Баррыа, значная частка чальцоў  

буржуазных рэспубліканскіх партый і нават 
лідары сацыялістычнай партыі 
таксама належылі да масонскіх 
груп, роўна як і некаторыя 
кіраўнікі нацыянальных 
прафсаюзных арганізацый", - 
сведчыла Ібарруры. 

Масоны, якія аб'ядноўвалі 
ў свае ложы, галоўным чынам, 
дэмакратычную і ліберальна-
рэспубліканскую інтэлігенцыю, 
імкнуліся да двух асноўных мэт: 
па-першае, накіраваць барацьбу працоўнага класа 
супраць сіл рэакцыі, супраць арыстакратаў і 
кансерватараў; па-другое, не дапусціць самастойных 
палітычных дзеянняў пралетарыяту. 

 
 



 
 
 

 
Але гэтае прызнанне было 

зроблена праз шмат гадоў, у 
эміграцыі, а тады, у 30-е гады 
Далорэс Ібарруры заклікала сваіх 
суайчыннікаў прытрымлівацца 
закліку камуністаў да рэвалюцыі. 

Калі крызіс ахапіў усю краіну, 
калі развіваўшаяся рэвалюцыйная 
бура пагражала знесці на сваім 

шляху саму гішпанскую  дзяржаўнасць, на палітычнай 
арэне з’явіўся Франсіска Франка (1882-1975) - самы 
малады генерал Еўропы з часоў Напалеона. Яму нічога 
не заставалася, як прыняць радыкальнае рашэнне: 
тэрмінова пачаць узброены контрнаступ супраць 
рэспубліканцаў. Аб гэтым было абвешчана 17 ліпеня 
1936 года ў Іспанскім Марока, а на наступны дзень 
сродкі інфармацыі перадавалі знакаміты пароль-сігнал: 
"Над усёй Гішпаніяй бясхмарнае неба". 

Так пачалася Другая Рэканкіста. Першая 
Рэканкіста  была накіравана на вызваленне Пірэнэяў ад 
"маўраў", пад якімі разумеліся тры семіцкіх племя: 
арабы, берберы і габрэі, якія захапілі паўвостраў, - 
пачалася ў VIII стагоддзі і завяршылася ў 1492 годзе 
ўзяццем Гранады. Другая ж доўжылася з 1936 па 1939 
год. 

Аднак неўзабаве пасля яе пачатку Гішпанская 
Фаланга страціла свайго лідэра - Хасэ Антоніё Прыма 
дэ Рывэру. 20 лістапада 1936 года ён быў па-зверску 
забіты рэспубліканцамі ў турме. 

Але ў асобе каўдыльё Франка Гішпанская 
Фаланга здабыла новага правадыра. Франка даў ёй 
другое дыханне, перарванае пасля пакутніцкае смерці 
Хасэ Антоніё. 

Зразумела, Гішпанскай Фаланзе прыйшлося 
перажыць пэўныя змены. Але яны былі непазбежныя. 
Адрозненні паміж Фалангай Хасэ-Антоніё Прыма дэ 
Рывэры і Фалангай Франсіска Франка вызначаліся 
рознымі фазамі адной контррэвалюцыі. Першая, 
кансерватыўна -рэвалюцыйная фаза, выяўлялася ў 
непрыманні ліберальнай, масонскай і марксіскай 
мадэляў дзяржавы. Другая, рэвалюцыйна-
рэстаўрацыйная, рабіла ўпор на вяртанне да традыцыі і 
яе прыстасаванне да змяніўшыхся ўмоў. 

І Франка выканаў свой абавязак. Ён прывёў 
Фалангу да перамогі, а Гішпанію да міру й росквіту. 
Аднак, знешне Франка менш усяго нагадваў правадыра 
або героя. Маленькі ростам, з тварам 
паўднёваэўрапейскага тыпу, блізкага да арабскага, з 
ціхім, як бы паглыбленым у сябе, голасам, з  
арыстакратычнымі манерамі, ён падаваўся зусім 
пазбаўленым харызмы, якая зрабіла іншых вядомых  
правадыроў народнымі трыбунамі і жывымі ідаламі 
дзеля пакланення. Нават на афіцыйных фатаграфіях, у 
афіцэрскім мундзіры і ў атачэнні велічнай сімволікі, 
Франка заўсёды выглядаў як прасты чалавек, які нейкім 
цудам апынуўся на самой вяршыні дзяржаўнай улады. 
Нават манера гаварыць у Франка была незвычайнай. 
Многія заўважалі, што падчас размоў ён толькі знешне 
падтрымліваў суразмоўцу сваімі рэплікамі, ў той жа час 
быў цалкам пагружаны ў сябе.  

                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Яго прамовы нагадвалі доўгі маналог, падчас якога ён 
размаўляў не з запрошанымі, а як бы  сам з сабою. Усё 
ведалі, што Франка, апроч бягучых дакументаў, піша 
дзённікі, успаміны і разважанні на агульныя тэмы. Ён 
заўсёды бачыў сябе з боку, быццам за яго спінай стаяў 
Анёл-Ахоўнік і  заўжды тлумачыў яму тое, што 
адбываецца.  

Пры жыцці Франка параўноўвалі з Міхаілам 
Архангелам, Аляксандрам Македонскім, Юліем 
Цэзарам, Карлам Вялікім, Сідам, Піліпам II, Напалеонам 
і цэлай плеядай іншых гістарычных і легендарных асоб. 

Аднойчы пасля ранішняга прыёму на сняданку ў 
Франсіска Франка Сальвадор Далі сказаў: "Я прыйшоў 
да высновы, што ён святы. Ён тыповы містык, які 
працягвае традыцыю вялікіх гішпанскіх містыкаў". У 
дзіцячай кніжцы той эпохі гаварылася, што "каўдыльё - 
гэта Божы дар народам, якія таго заслугоўваюць, і людзі 
павінны ўспрымаць гэты дар, як выражэнне волі 
Госпада, пасланай у імя выратавання Бацькаўшчыны". 

У дзень смерці Франка 20 лістапада 1975 года па 
ТБ было зачытана яго афіцыйнае "Завяшчанне". 
Каўдыльё пісаў, што ўсё жыццё ён імкнуўся быць 
верным сынам Бацькаўшчыны і служыць маці-Цэркве. 
Ён заўсёды жадаў жыць і памерці як каталік. У канцы 
"Завяшчання" ён прасіў прабачэння ў суайчыннікаў за 
памылкі і ад усёй душы прабачаў тых, хто лічыў яго 
сваім ворагам. Ён гаварыў, што ў яго самога асабістых 
ворагаў не было, а сваімі ворагамі ён лічыў тых, хто 
змагаўся супраць Гішпаніі. "Не забывайцеся, - пісаў 
Франка, - што ворагі Гішпаніі і хрысціянскага свету не 
сьпяць". 

Па матэрыялах кнігі Пола Прэстана "Франка" 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Эўропа і Эўрапейскі Дух 
 

У старажытнасці толькі Афіняне з уласнасцю, 
участкам зямлі, мелі права галасаваць. З іншага боку, у 
Скандынавіі ўсяго толькі ўласнасці было недастаткова. 
Толькі тыя, хто валодаў уласнасцю на працягу некалькіх 
пакаленняў, мелі права галасаваць. Такая ўласнасць 
звалася адал уласнасцю. Знакам такой уласнасці быў 
трон главы сямейства. Гэтае месца было знакам праў 
высакароднага селяніна, і нават кароль не меў правы 
парушыць яго права. Нам вядома гэтае месца па знаку 
руны пад назовам атыла, прыведзенай ніжэй, якая 
паказвае трон. 

Гэтая традыцыя вядомая яшчэ з 
дагістарычных пор, калі адал уласнасць 
звалася атыла ўласнасцю, падобна 
знаку руны. Адал - нарвежскае слова і 
утвараецца ад старанарвежскага атыла, 
якое перакладаецца як алаідальнае 

(вольнае ад ленных павіннасцяў) валоданне. Тыя, хто 
валодаў такой уласнасцю, складалі шляхту 
старажытнага грамадства. Сучаснае скандынаўскае 
слова "высакародны" (adel) паходзіць ад нарвежскага 
адал, і нават у нашы дні мы ўсё яшчэ завем такую 
ўласнасць адал уласнасцю. Натуральна, Адэль (Odel) 
таксама паходзіць ад нарвежскага адал.  

Трон размяшчаўся ў поўнача-усходнім куту 
галоўнага будынку фермы, таму што мёртвых хавалі да 
поўначы ад фермы і таму што сонца ўзыходзіла на 
ўсходзе. Ён зваўся andveget (духоўны шлях), таму што 
душы мёртвых членаў сямейства наведвалі жывых 
падчас кожнага штогадовага свята. Малюнкі мёртвых 
размяшчаліся на троне, які служыў брамаю для 
мёртвых.  

Адал уласнасць была непарыўна звязаная з 
сям'ёй. Яна была зямлёй, дзе кроў сям'і ўгнойвала глебу 
на працягу некалькіх пакаленняў. Гэтую зямлю ўгнойвалі 
мёртвыя і культывавалі жывыя. Глава сям'і не меў 
права прадаць уласнасць, пакуль усе члены сямейства 
не былі згодны з яе продажам. Яны ўсё мелі права 
накласці вета і права купіць зямлю за годны кошт, калі 
сваяк жадаў прадаць яе. Самы старэйшы сын заўсёды 
атрымліваў у спадчыну права кіраваць фермай, калі 
глава сямейства паміраў, але яму не дазвалялася 
сядзець на троне, пакуль ён не даў клятву адданасці 
правам сям'і і не выпіў чарку брагі - тост, падчас якога 
ён даваў клятву сям'і.  

Да ўсходу ад ферм, на ўзгорках і горах, яны 
славілі сонца, і каля найблізкай святой крыніцы або рэкі 
яны ўслаўлялі Месяц. Усе штогадовыя святы 
праводзіліся вакол старажытнага боства: Сунны (сонца), 
Ваб (месяца), Ціра, Одзіна, Фрэі/Фрэйра, Хаймдаллра і 
г.д. Маці Зямля - якая звалася Йордр - услаўлялася ў 
шматлікіх хоргаў (horgs) - старажытных каменных 
храмаў/алтароў, а іншыя штогадовыя святы 
праводзіліся ў хофах (hofs), вялікіх залах лордаў, або ў 
эльфійскіх кругах (alvesirkler), натуральных кругах на 
зямлі.  

Акрамя сонца і месяца самымі галоўнымі 
бажаствамі былі: Тор - бог адданасці, Фрэя і Фрэйр - 
багіня і бог кахання, Хаймдаллр - бог літасці і Одзін - бог 
вайны і чараўніцтва, красамоўства і смерці.  

 
 
 

Мёртвыя ішлі 
ў Хель (Hel), як 
Балдр (Baldr) і Ідунн 

(I?unn) у міфалогіі, а таксама ў Азгард, у Вальгалу, 
Сэссрымнір (Sessrymnir), Більскірнір (Bilskirnir) або іншы 
чароўны прыстанак. У гэтым няма ніякай супярэчнасці, 
паколькі кожны чалавек складаецца з некалькіх людзей. 
Калі мы паміраем, розныя людзі разыходзяцца ў розныя 
міры. Калі нараджаліся новыя члены сям'і, іх называлі ў 
гонар мёртвых сваякоў. Такім чынам, душы мёртвых 
маглі вярнуцца да жыцця з свету мёртвых, з Хелю і  

Азгарду У сучаснай Скандынавіі мы гаворым 
Хелвет (Helvete) замест проста пекла (Hel), як у 
ангельскім. Гэты тэрмін утвараецца ад нарвежскага 
"хельвіці" (Helviti), які перакладаецца як "падарожжа ў 
Хель". Мёртвыя толькі наведваюць яе і заўсёды 
вяртаюцца да жыцця, калі яны адраджаюцца ў сям'і. 
Гэта вера нашых продкаў. Смерць не была пагрозай, 
паколькі яна сімвалізавала жыццёвы перапынак у 
чароўным свеце; у Хеле і Азгарде. Яны маглі нават 
наведваць жывых адзін раз у год, на пярэдадне Каляд, 
калі яны прыходзілі разам з Хаймдаллрам (больш 
вядомым як "Санта Клаўс"). 
 
***  

Сучасны чалавек страціў сувязь з зямлёй яго 
продкаў. Сувязь сучаснага чалавека з яго продкамі і 
крэўнымі багамі таксама страчаная. Ён крочыць па 
Зямлі як істота без каранёў. Ён больш не гатуе сабе 
ежу, ён больш не ловіць сабе рыбу або мяса, ён больш 
не доіць кароў і не берэт яйкі, ягады, арэхі, і марскія 
ракавіны ў прыроды. Ён больш не будуе сабе хаты і не 
хавае сваіх родных. Ён страціў павагу да прыроды, да 
яго радзімы і да яго роду, але ён нічога не дасягнуў. 
Душа сучаснага чалавека мёртвая. Ён страціў амаль 
усё.  

Вялікія ідалы сучаснага чалавека больш не 
каханне (Фрэя/Фрэйр), пэўнасць (Тор), літасць 
(Хаймдаллр), высакародны, красамоўны і моцны 
чалавек (Одзін), сіла (Магні), радзіма (адал уласнасць), 
адвага (Модзі), урадлівая прырода (Йордр) або любыя 
іншыя старажытныя ідэалы і ідалы, але замест гэтага ён 
абагаўляе пустых і фальшывых знакамітасцяў або 
цынічных капіталістычных свінняў, якія гвалтуюць Маці-
зямлю і кроў людзей.  

Наша старажытная рэлігія і нашы эўрапейскія 
багі прысутнічаюць у нашым паўсядзённым жыцці не 
гледзячы ні на што нават сёння. Калі я быў дзіцем, я рос 
у завулку Одзіна 
(Odinsvei). Калі я ішоў у 
мясцовы гастраном, які 
зваўся "Йові" (іншае імя 
Юпітэра), я мог, 
напрыклад, купіць 
"Шакалад Фрэі", у аўторак 
(дзень Ціра) або любы 
іншы дзень тыдня, за 
выключэннем нядзель 
(дзён Сунны, Сонца), 
таму што гэтыя дні мы ўсё 
яшчэ лічылі святымі. Калі 
я быў на кагосьці злы, то часам загадаў ім прыбірацца ў 
Хель, а калі я еў хот-догі, то дадаваў кетчуп з бутэлькі 
"Кетчуп Ідунна" і г.д. Імёны багоў усё яшчэ акружаюць 
нас у нашым жыцці. Нават пасля тысячагоддзя 
хрысціянства мы акружаныя нашымі паганскімі багамі і 
адчуваем натуральную сувязь з імі. Магчыма, мы 
страцілі нашу душу, але наша паганская кроў усё тая ж..  

 
 



 
 
 

У Вялікдзень мы ішлі катацца на лыжах у горы і 
прыносілі памяранцы і яйкі, напоўненыя прысмакамі, 
сімвалізуючыя, адпаведна, сонца і куфар Ідунна. 
Напярэдадне Каляд нават дзеці выпівалі  
шклянку (слабаалкагольнага) піва, таму што гэта было 
традыцыяй (выпіць за Одзіна і мёртвых), хоць мы і 
забылі чаму.  Напярэдадне Новага Года мы пускалі 
ракеты ў неба і назіралі феерверк, і апраналіся ў 
страшных стварэнняў і хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй, 
просячы прысмакі (яшчэ шакалада Фрэі), сапраўды 
гэтак жа, як нашы продкі рабілі ў сваіх рытуалах 
Аскарэя, хоць яны выкарысталі агні замест феерверка. 
Улетку мы палілі вогнішчы на ўзбярэжжы, сімвалізуючыя 
каралі Фрэі, і святкавалі летняе сонцастаянне, штораз 
імкнучыся зрабіць самае вялікае вогнішча з усіх. У Новы 

Год мы глядзелі навагодняе 
спаборніцтва скачкоў з 
трампліна на лыжах па 
тэлевізары, гэтая традыцыя 
бярэ пачатак ад 
старажытнага рытуалу 
прысвячэння, калі 
Хаймдаллр павінен быў 
пераскочыць агароджу, 
вакол Хель, каб патрапіць 
унутр.  

Я бы мог працягваць, 
але вы зразумелі сэнс. 
Афіцыйна наша культура 
хрысціянская, але насамрэч 

у ёй няма нічога хрысціянскага, і старажытныя традыцыі 
ўсё яшчэ выконваюцца. Мы проста не заўсёды думаем 
аб гэтым. Мы больш не ведаем, чаму мы гэта робім. У 
іншых эўрапейскіх краінах, магчыма, справа ідзе па-
іншаму, але мы ўсё яшчэ ў некаторай ступені вызнаем 
старажытную рэлігію. Эўрапейскія багі ўсё яшчэ з намі, у 
нашых галовах, але першым чынам у нашай крыві. 
Ніякае прамыванне мазгоў або нават тысячы гадоў 
рэлігійнага прыгнёту не могуць змяніць гэтага. 
Знакаміты швейцарскі псіхіятр, Юнг, гаварыў аб 
архетыпах, якія заўсёды будуць  існаваць у нас, 
незалежна ні ад чаго. Нарвежскі пісьменнік, Брынгсверд, 
гаварыў аб тлеючых вугольчыках, якія ніколі не 
патухаюць, лежучы пад попелам, якія чакаюць, калі хто-
небудзь падкіне сухой драўніны, тлеючых вугольчыках, 
якія заўсёды гатовыя ізноў ператварыцца ў іскрысты 
вагонь. Калі мы дамо ім такую магчымасць.  

На працягу тысячы гадоў мы ўцякалі ад нашых 
крэўных багоў, спрабуючы падмяніць іх нейкім азіяцкім 
выратавальнікам і яго чужой пустэльнай габрэйскай 
душой, але ў адзін выдатны момант нам неабходна 
ўсяго толькі спыніцца, каб вярнуцца да жыцця ў гармоніі 
з нашай эўрапейскай прыродай. Багі ўсё яшчэ ў нашых 
душах, чакаюць цярпліва, калі іх дзеці адумаюцца, і 
падобна таму, як мы ніколі не зможам уцячы ад нашых 
уласных ценяў, мы ніколі не зможам уцячы ад нашых 
богаў. Яны - такая жа частка нас, як нашы фізічныя 
асаблівасці. Яны - наша грамадская душа. Пачуйце 
голас нашых продкаў, ціхі шэпт крыві, і зрабіце выбар на  
карысць нашых багоў. Вярніцеся да жыцця. Адрадзіце 
нашу эўрапейскую душу. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***  
Я выкарыстоўваю тут скандынаўскія імёны багоў, але 
гэта тычыца ўсёй Эўропы, не толькі Скандынавіі. Багі 
ўсё аднолькавыя, іх толькі завуць рознымі імёнамі ў 
розных частках Эўропы, таму што мы гаворым на 
розных мовах. Ці завем мы грамабоя Донарам (Donar), 
Тунарам (Thunor), Таранісам (Taranis), Пяруном (Pjerun), 
Торам (?orr), Перкунай (Perkuna), Юпітэрам, Зеўсам або 
як-небудзь яшчэ, гэта адзін і той жа еўрапейскі бог. Усе 
багі і багіні адны і ты я ж. Яны - нашы агульныя 
эўрапейскія багі. Яны - наша эўрапейская душа.  
 

Варг Вікернэс (Burzum) 
 
www.burzum.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Гутарка з Dies Nefastus 
1. Дабрыдзень Senelder, 
распавядзі калі ласка, што 
сабою уяўляе гурт Dies 
Nefastus? 
 
Зараз гэта не тое, каб гурт. 
Гуртом DN з’яўляўся з самага 
пачатку iснаваньня, але з 
цягам часу людзi, якiя былi ў 

складзе гурта, адыйшлi – застаўся я адзiн. Мяне такiя 
абставiны цалкам задавальняюць - усё залежыць толькi 
ад мяне. 
 
2. чаму такі назоў - Dies Nefastus? Што ты ў яго 
ўкладаеш? 
 
Назва з’явiлася ў 2002 годзе. Яе прапанаваў клявiшнiк 
Максiм,  з якiм мы пачыналi граць. Ён знайшоў яе ў 
творы Нiцшэ, якi назваў так той дзень, з якога мы 
вядзем адлiк гадоў – першы дзень iснаваньня 
хрысьцiянства. Тэма рэлiгii не з’яўляецца адзiнай для 
творчасьцi DN, але ж, назва адлюстроўвае той 
сьветапогляд i тыя думкi, якiя былi уласьцiвымi для таго 
перыяду жыцьця. 
 
3. Dies Nefastus на маю думку адрозьніваецца 
стылістычна ад сярэднестатыстычных блэкавых 
камандаў. Як бы уласна ты ахарактырызаваў стыль 
свайго гурта? 
 
Я толькi граю тое, што мне хочацца граць. У гэта я 
ўкладаю свае ўласныя эмоцыi, думкi... а як гэта будзе 
гучаць праз прызму ўласных меркаваньняў iншых 
людзей – менавiта так яно i будзе для iх. Няма сэнсу 
абагульняць, бо той жа самы NSBM розных гуртоў можа 
гучаць па-рознаму. 
 
4. Дзеля любое творчасьці патрэбна натхненьне. 
Што асабіста цябе натхняе? 
 
Гэта можа быць што заўгодна, бо ўсё, што я бачу 
навокал, што адчуваю, накладае свае рысы на 
творчасьць DN. Гэта могуць быць вобразы прыроды: 
зорнае неба, сьнег на зямлi, старое дрэва... i г.д. Гэта 
могуць быць нейкiя руiны, якiя менавiта для мяне 
з’яўляюцца сымбалямi цякучасьцi часу... я не магу 
казаць пра штосьцi адно агульнае. Нават уласныя думкi 
з’яўляюцца натхненьнем. 
  
5.     Як ты ставішся да ідэі трыадзінства і 
славянскага адзінства? Ці не падаецца табе гэта 
міфам, які культывуюць шавіністы? 
 
Я за згоду памiж Белымi нацыямi, але я толькi за 
супрацу. Кожны павiнен жыць у сваем уласным доме: 
толькi калi будуць моцныя нацыi - будзе моцная раса. 
Шавiнiсты заўжды  кажуць пра тых, хто не падзяляе iх 
“утапiчных” поглядаў: “забивают клин в дружбу братских 
народов.”... але, гэта робяць якраз яны самi. 

 
 
 
6.     На колькі, на тваю 

думку, сучасная музыка павязана з Традыцыяй? 
 
Ёсць гурты, ў творчасьцi якiх сустракаюцца 
традыцыйныя матывы, фальклёрная i этнiчная музыка, 
таму я лiчу што так. Але ж, гэта яшчэ не ўсё, галоўнае – 
гэта дух i сэнс. 
 
7.     Што для цябе значаць такія паняткі, як 
нацыяналізм, продкі, дзяржава? 
 
Нацыяналiзм – гэта перш за ўсё любоў да свае нацыi, 
шлях нацыянальнага адраджэньня. Асэнсаваньне 
прыналежнасьцi да нацыi, асэнсаваньне сябе як часткi – 
кроплi яе крывi, якой пiшацца гiсторыя. Сувязь памiж 
мiнулым i будучым праходзiць праз нас : частка духу i 
крывi продкаў – ад гэтага нельга пазбавiцца нiкому. 
Дзяржава – гэта адзiная магчымасьць нашага 
iснаваньня – трывалая глеба пад нашымi нагамi. 
 
8.     Якія планы на будучыню? 
 
Час пакажа. Я не буду заракацца пра тое, чаго магу не 
выканаць у будучым... але ж, ўсё будзе толькi так, як 
яно павiнна быць... 
 
9.     Некалькі словаў нашым чытачам. 
 
Вялiкi дзякуй за ўвагу да Dies Nefastus.  
З павагай, Senelder. 
 
Кантакт:  
senelder@mail.ru 
www.diesnefastus.narod.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наклад: 30 асобнікаў 
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