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Нацыяналізм гэта… 
 

Што такое нацыяналізм? 
Вызначэньняў гэтага слова настолькі 
шмат, што нават цяжка арыентавацца, 
што правільна, а што не. Палітычных 
напрамкаў, якія маюць 
нацыяналістычную афарбоўку яшчэ 

больш, ад самых 
прымітыўных да самых 

экстравагантных. 
Нацыяналізм уласьцівы 
абсалютнай большасьці 
людзей ў той ці іншай 
форме. Ўсе мы ведаем 
нашага славутага 

першадрукара 
Францыска Скарыну. 

Прынята лічыць, што ён там сабе 
кніжачкі друкаваў, гуманістам быў, а 
між іншым Скарына быў адным з першых 
тэарэтыкаў нацяналізму: 

«Понеже от прирождения звери, ходящие 

в пустыни, знають ямы своя, птици, 

летающие по воздуху, ведаюць гнёзда 

своя; рыбы, плавающие по морю и в 

реках, чують виры своя; пчёлы и тым 

подобная боронять ульев своих, — тако 

ж и люди, и где зродилися и 

ускормлены суть по бозе, к тому месту 

великую ласку имають» 

Нацыяналізм гэта найперш здаровы 
сэнс нацыі. Нацыя мусіць разумецца як 
адна вялікая сям’я, дзе кожны яе 
чалец гэта брат. Тэарытычны 
нацыяналізм звычайна мае тры 
характэрныя базавыя чыньнікі:ідэя 
адметнасьці нацыі ад іншых, ідэя 
нацыі-ворага (або ворага 
інтэрнацыянальнага) якая не дае жыць 
і урэшце ідэя нацыянальнае дзяржавы, 
дзе жыць стане лепей, жыць стане 
весялей. Аднак на практыцы справы 
ідуць крыху па іншаму. Тэорыя заўжды 
далёкая ад практыкі і часам 
нацыянальная ідэя ператвараецца ў 
нейкае таталітарнае сектанцтва.  

Мы мусім давесьці нашым братам, 
што мы адна сям’я, што мы ўсе браты і 
у нас адзін першапродак – наша Нацыя. 
Пакуль гэтага не адбудзецца, любая 
тэорыя будзе мець папулярнасьць сярод 
рэвалюцыянераў-рамантыкаў.  

 

 

 

Можна колькі заўгодна пісаць пра 
беларускую ці яшчэ якую 
салідарнасьць, але ўсе гэта 
безсэнсоўна пакуль не прыйдзе 
разуменьне “вялікае сям’і”.  

Зараз ўсе навокал кажуць што 
нашае грамадства знаходзіцца ў стане 
крызісу. Многія сьцявярджаюць пра 
тое, што інстытут сям’і сябе наўпрост 
аджыў. Спачатку трэба вылячыць сям’ю, 
бо калі будзе здаровая сям’я, будзе 
здаровая нацыя. Мне падаецца, што ў 
нашым грамадстве наўрадці знойдзецца 
чалавек, які будзе сьцьвярджаць, што 
красьці  ў сваіх родзічаў гэта 
нармальна. Я думаю ніхто не 
дадумаецца красьці штосьці ў бацькоў, 
забіваць сваякоў ці рабіць яшчэ якія 
злачынствы. Усе любяць свае сем’і, 
усе любяць сваіх сваякоў, аднак разам 
з гэтым многія жывуць па прынцыпу 
"без лоха и жизнь плоха". То бок 
сваякі гэта сьвятое, а з астатнімі 
можна рабіць што заўгодна. Вось тут і 
крыецца ўся праблема, бо насамрэч мы 
адна вялізная сям’я і прынцып любові 
мусіць распаўсюджвацца на увесь 
народ. Партыятызм гопнікаў пачынаецца 
з двара, але далей чамусьці не дзіе. 
Пачынацца ён мусіць з сям’і, далей 
двор, пасьля горад і краіна. Гэта ўсе 
далёка не абстрактныя рэчы, а цалкам 
рэальныя паняткі. Зразумела, што 
знайдуцца тыя хто супраць ўсяго 
гэтага, але як кажуць нашыя суседзі 
“в семье не без урода”.  

 Kostas 

 



 

 

 

Алькаголь 
 
У апошнія гады праблема алькагалізму 
зрабілася адной з найактуальнейшых праблемаў 
нашае нацыі й усясьвету. Пад уплыў алькаголю 
трапляюць людзі зь нізкім роўнем культуры, з 
кепскім выхаваньнем (прыклад бацькоў), з 
абсалютным няведаньнем наступстваў 
алькагольнае залежнасьці. 

Ужываньне алькагольных напояў (піва, віно, 
гарэлка й інш.) на аднаго чалавека ў год у 
Беларусі складае блізу 9 літраў. Гэта менш, 
чым у Расеі – 15-16 л., але больш, чым у 
Эўропе – 2-3 л.  
Дык чым ёсьць алькаголь? Алькаголь – рэчыва 
з наркатычным дзеяньнем. Няма ніводнага 
воргану, які б не пакутваў праз ужываньне 
алькаголю; перадусім гэта глузды й сэрца. 
Алькаголь – цудоўны сродак пазбавіць 
чалавека розуму. Дэградацыя дарослае асобы 
назіраецца праз 10-15 гадоў, у падлеткаў – 
праз 3-4! 
Атручваньне алькаголем нэгатыўна ўплывае на 
сэксуальную й нараджальную функцыі. 
Найтрагічнейшае наступства пьянства для 
нашае нацыі – нараджэньне непаўнавартасных 
дзецяў з дэфіцытам інтэлекту. 
Ужываньне алькаголю жанчынай падчас 
цяжарнасьці дрэнна ўплывае  на плод і гэта 
асноўная прычына разумовае нястачы плоду; 
але найчасьцей дзіця памірае ў час родаў 
альбо ў першы тыдзень па родах. Алькагольная 
залежнасьць фармуецца ў дзіцяці яшчэ ў 
чэраве маці.  
Але вырашальную ролю ў развіцьці 
алькагольнага сындрому гуляе лад жыцьця й 
уплыў грамадзкага асяродзьдзя. Таму, 
натуральна, усё ў нашых руках. 

Kres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікатын 
Паводле зьвестак Усясьветнае 

Арганізацыі Аховы Здароўя цяпер у сьвеце 
паліць больш за 1 мільярд чалавек (блізу 1/3 
усяе папуляцыі, старэйшае за 15 гадоў). 
Паленьне – галоўная прычына сьмяротнасьці 
праз інфаркт міякарду й рак лёгкіх. Калі на 
дзяржаўным роўні паленьне ня будзе жорстка 
абмежаванае, у бліжшае 10-годзьдзе 20 % 

сьмерцяў у краінах Эўропы будуць выкліканыя 
рыхтык праз ужываньне нікатыну (цыгарэты, 
папіросы, нюхальны тытунь і інш.). 

Нікатын – як і алькаголь – сродак, 
каторы ўважаецца за наркотык; дзеяньнем 
падобны да працэсаў, выкліканых ужываньнем 
гэраіну альбо какаіну. Даказана, што паленьне 
парушае развой і рост чалавецкага арганізму, 
затрымліваецца полавае высьпяваньне, 
разумовыя працэсы, паслабляе фізычную 
выносьлівасьць; артэрыяльны ціск курцоў 
вышэйшы за ціск здаровых людзей. Узьдзеяньне 
пасыўнага паленьня ня менш небясьпечнае. 

За апошнія 2 дзесяцігодзьдзі тытунёвая 
залежнасьць ахапіла й жаночую частку 
насельніцтва. Крыху больш за паўстагодзьдзя 
таму пабачыць жаньчыну з цыгарэтай было б 
дужа дзіўна, і гэткая жаньчына выклікала б 
ува ўсіх агіду (на вёсцы б сказалі 
“лахудра”), а цяпер дзіўна, калі школьніца ня 
паліць на перапынках, бо, нажаль, паленьне ў 
Беларусі зрабілася модным і чымсьці абсалютна 
натуральным. Мала хто думае пра наступствы. 

А, між іншага, ужываньне нікатыну 
ўплывае на арганізм жаньчыны куды ў большай 
меры, чым на мужчыну. Сярэдняя працягласьць 
жыцьця жаньчынаў, што паляць на 10-15 гадоў 
меншая за тых, хто ня паліць. Апрача 
інсультаў, хранічных бранхітаў, астмаў і 
інакшых хваробаў курцоў, нікатын ёсьць 
найстрашнейшым (як і алькаголь) фактарам 
паніжэньня й пагаршэньня рэпрадукцыйных 
функцыяў жаньчыны. Парушэньне мэнструяцыйнае 
цыклі, нясвоечасовыя роды, выкідак плоду – 

звычайная рэч у цяжарных жаньчынаў, каторыя 
рэгулярна паляць альбо палілі да зачацьця. 
Бясплодзьдзе ў гэткіх жаньчынаў сустракаецца 
ў 3 разы часьцей, чымся ў здаровых. 

Важкая задача для нашага народу 
пераадолець нізкі ровень гігіены і 
нікатынавую залежнасьць, якая пануе спасярод 
моладзі, дзеля чаго трэба забараняць гандаль, 
рэкляму тытуню ў СМІ і ТБ, зачыняць тытунёвыя 
фірмы й паступова ўводзіць усеагульнае табу 
на паленьне.  

Кажны чалавек мае права дыхаць чыстым 
паветрам. Мы мусім клапаціцца пра здароўе і 
будучнасьць нашае Нацыі! 

Kres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Постаць Лідэра 
 

Нарадзіўся будучы 
водца легендарнае 
Фалангі, маркіз Хасэ-
Антоніё Прыма дэ 
Рывэра, 24 красавіка 
1903 года ў Мадрыдзе. 
Бацька Хасэ-Антоніё быў 
камандуючы самай 
вялікай ваеннай акругай 
Каталоніі, генерал 
Мігель Прыма дэ Рывера. 

У 1923 годзе Мігель Прыма дэ Рывера 
здзейсьціў дзяржаўны пераварот, і ў 
краіне была усталявана ваенна-
манархічная дыктатура. Такім чынам 
бацька Хасэ Антоніё імкнуўся пераадолець 
анархію і беспарадак, якія склаліся ў 
краіне цягам пасьляваеннага часу. Было 
ўведзена асаднае становішча, ліквідаваны 
муніцыпалітэты, а ўлада на мейсцах была 
перададзена генерал-губернатарам. Былі 
распушчаны картэсы, адменена 
канстытуцыя, ліквідаваны грамадскія 
правы і свабоды і г.д. У эканамічнай 
сферы было ўведзена жорсткае дзяржаўнае 
рэгуляванне, а ў 1926 г. - карпаратыўная 
сістэма па італьянскаму ўзору. Кароль 
Гішпаніі Альфонс ХІІІ ўжо бацьку Хасэ 
Антоніё параўноўваў з Беніта Мусаліні. 
28 студзеня 1930 г. Прыма дэ Рывера, у 
разгар сусьветнага эканамічнага крызіса, 
страціўшы падтрымку грамадства й нават 
войска, вымушаны быў падаць у адстаўку. 

У час крызіса ўрад адмірала Аснара, 
прызначыў на 12 красавіка 1931 г. 
муніцыпальныя выбары. На гэтых выбарах 
перамогу атрымалі рэспубліканскія 
партыі, а гэта ў сваю чаргу прывяло да 
масавых выступленьняў рэспубліканцаў. 14 
красавіка кароль Альфонс ХІІІ вымушаны 
быў пакінуць краіну, а Рэвалюцыйны 
камітэт абвясціў сябе часовым урадам. 
Так пачалася буржуазна-дэмакаратычная 
рэвалюцыя ў Іспаніі, якая скончыцца ў 
лістападзе 1933 прыходам 
пракансерватыўнага ўрада. Гэта быў 
безумоўна цяжкі і супярэчлівы час. Ужо ў 
канцы 1931 г. створана нацыянал-
сындыкалісцкая хунта наступлення (ХОНС)  

У гэты час сярод пэўных колаў 
набывае вядомасьць двадцацівасьмігадовы 
адвакат Хасэ-Антоніё Прыма дэ Рывэра. Ён 
быў добра адукаваным і выхаваным 
інтэлектуалам, непазбаўленым пачуцьця 
рыску і любові да жанчынаў.   

 

 

 

 

 

 

 

Яго арыстакратычнае паходжаньне 
стане ў будучым яго асаблівасьцю. Ад 
бацькі Хасэ-Антоніё перадалася пагапда 
да палітычных партыяў. Яму была глыбока 
ненавісна ліберальная дзяржава.  

У 1933 годзе, Хасэ Антоніё разам з 
маладым філосафам, былым студэнтам 
Мадрыдскага універсістэта, сынам 
школьнага настаўніка з Саморы Раміра  

Ладэсмай Рамасам пачынае выпускаць 
газету "EI Fascio". Раміра Ладэсма да 
гэтага ўжо меў выдавецкі вопыт: ў 1931 
годзе ён выдаваў часопіс “La Conquista 
del Estado” (“Заваёў дзяржавы”). У "EI 
Fascio" крытыкаваліся лібералізм, 
рэспубліканскі строй, марксізм, класавая 
барацьба, атэізм, анархізм і г.д. 
Прапагандаваўся шлях нацыянальнае 
дыктатуры і мадэль карпаратыўнае 
дзяржавы. Па патрабаваньню дэмакратычных 
арганізацыяў газета  
"El Fascio" была забаронена, а рэдактары 
арыштаваны. Па выхадзе з астрогу ён 
пачне ствараць арганізацыю. 

З мітынгу 29 кастрычніка ў 
мадрыдскім тэатры “Камедыя”, пачынаецца 
дзейнасьць новае фашыстоўскае 
арганізацыі якую ачоліў Хасэ-Антоніё. 
Там сабралася каля 2 тысячаў чалавек, 
каб паслухаць палымяныя прамовы лідара.  

На першым паседжаньні выканаўчага 
камітэта 2 лістапада 1933 г. новая 
фашысцкая арганізацыя займела назву-
Falange espanola(Гішпанская фаланга). 
Прапанова лідара назваць арганізацыю 
“гішпанскі фашызм” была адкінута. 
Правільнасьць гэтага рашэньня была 
падцьвержана часам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У 1933-1936 гг. 
Хасэ-Антоніё, з’яўляецца 
дэпутатам Картэсаў 
(парламента) Гішпаніі. 
Ён быў пладавітым 
аўтарам палемічных і 
праграмных артыкулаў, 
вершаў. Ён з’яўляецца 
аўтарам гімна Фалангі 
“Cara al Sol”. Цікавы, 

той факт, што гімн Фалангі, стаўшы ледзь 
не другім гімнам краіны за часамамі 
Франка, мае і зараз пэўную папулярнасьць 
сярод гішпанскіх правых. 

Пасьля прыхода да ўлады Народнага 
Фронту ў 1936, арыштаваны за падрыхтоўку 
да паўстаньня. План паўстаньня быў 
распрацаваны і зацьвержаны годам раней 
на закрытым сходзе вышэйшага кіраўніцтва 
Фалангі. Падзеі маглі б разгарнуцца ў 
адпаведнасбці з планам, але праз здраду 
кагосьці з фалангістаў, рэспубліканцам 
ўдалося раскрыць рэвалюцыйнае падпольле. 

 Фаланга была забаронена, а 14 

сакавіка 1936 года Прыма дэ Рывера разам 
з паплечнікамі, сярод якіх быў яго брат 
і жонка, былі арыштаваныя. 

Пакуль ён знаходзіўся за кратамі, 
краіну канчаткова пакінуў спакой. Полымя 
будучай грамадзянскай вайны 
распальвалася ўсе больш. Адбываліся ўсе 
новыя масавыя арышты, было падаўлена 
паўстаньне правых вайскоўцаў. Існуе 
меркаваньне, што пасьля падаўленьня 
вайсковага паўстаньня 18 июля 1936, была 
мажлівасьць абмяняць Прыма дэ Рывэра на 
каго-небудзь з закладнікаў-
рэспубліканцаў, якой франкісты не 
скарысталіся.  

На судзе Прыма дэ Рывэра адмовіўся 
ад адваката і абараняў сябе і сваіх 
родных сам. Яго аратарскія здольнасьці 
уразілі нават яго ворагаў. Тым не менш 
17 лістапада “народны суд” Алікантэ 
прыгаварыў Хасэ Антоніё да пакараньня 
сьмерцю за ўдзел у збройным чыне.  

Раніцай 20 лістапада 1936 года ва 
унутраны двор гарадской турмы Алікантэ 
вывелі пяцярых маладых людзей, сярод 
якіх быў і Хасэ Антоніё. У адказ на 
пытаньне пра яго апошняе жаданьне, ён 
сказаў: “Прыбярыце двор калі скончыце. Я 
не хачу, каб мой брат хадзіў па маёй 
крыві.”. Праз хвіліну куля абарвала яго 
жыцьцё. Яму было ўсяго 33 гады... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У эпоху праўленьня Франка 
ствараецца культ Хасэ Антоніё, а прах 
лідэра Фалангі быў перапахаваны некалькі 
разоў. Апошнім прытулкам дзеля яго стала 
Даліна Палеглых пад Мадрыдам. У 1975 

годзе у гэтым жа Пантыёне быў пахаваны й 
Франсіска Франка.  
 

Kostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Фрыдрых Ніцшэ 
 
Ад сама годных сярод ворагаў нашых мы ня 
хочам літасці, а таксама і ад тых, каго 
мы любім да глыбіні душы. Дык жа 
дазвольце мне сказаць шчырую праўду!  
Браты мае па вайне! Я вас люблю ад усяго 
сэрца; я заўсёды быў адзін з вас, і 
цяпер я такі самы. І я - сама годны з 
вашых ворагаў. Дык жа дазвольце мне 
сказаць вам шчырую праўду!  
Я ведаю нянавісць і зайздрасць вашага 
сэрца. Вы не нагэтулькі вялікія, каб ня 
ведаць нянавісці і зайздрасці. Няхай жа 
ў вас будзе досыць велічы, каб не было 
брыдка за саміх сябе!  
І калі вы ня можаце быць апосталамі 
спазнання, дык будзьце, прынамсі, 
ваярамі яго. Бо яны - спадарожнікі й 
прадвеснікі апосталаў.  
Я бачу безліч салдатаў - хацелася б 
пабачыць безліч ваяроў! Я бачу салдатаў, 
аднолькава абмундзіраваных: тое, што яны 
на сабе носяць, называецца аднастроем. 
Хай жа ня будзе гэтакі аднастайны змест 
пад іх аднастроем!  
Будзьце такія, як тыя, чыё вока заўсёды 
цікуе за ворагам - іхным ворагам. Ня 
кожны бо з вас здольны ненавідзець з 
першага позірку.  
Свайго ворага вы павінны шукаць, 
змагацца на сваёй вайне, за свае 
перакананні! Калі ж вашыя перакананні 
будуць разбітыя, няхай вернасць ваша 
адсвяткуе сваю перамогу!  
Любіце мір як сродак да новае вайны. І 
мір кароткі любіце мацней за доўгі.  
Не да працы заклікаю я вас, а да 
змагання; не да міру, а да перамогі. Хай 
будзе праца ваша - змаганне, а мір ваш - 
перамога!  
Вы кажаце, добрая мэта асвячае нават 
вайну? А я кажу вам: толькі дабро вайны 
асвячае ўсякую мэту.  
Вайна і мужнасць стварылі больш вялікае, 
чым любоў да блізкага. Не спагада, а 
адвага ваша ратавала дагэтуль няшчасных.  
"Што такое дабро?" - пытаецеся. Дабро - 
гэта адвага. Хай малыя дзяўчаткі кажуць: 
"Дабро - гэта тое, што прыгожае і разам 
з тым кранальнае".  
Вас называюць бессардэчнымі: але сэрца 
ваша шчырае, і я люблю сарамяжлівасць 
вашае сардэчнасці. Вы саромеецеся 
прыліву чуллівасці, іншыя саромеюцца 
адліву яе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы брыдкія? Ну што ж, братове мае! 
Ахініцеся ўзвышаным, апраніцеся ў мантыю 
брыдкага!  

І калі душа ваша робіцца велічнай, яна 
робіцца пагардлівай, і сама яе  

ўзнёсласць тоіць у сабе ліхату. Я ведаю 
вас.  

У ліхаце сустракаецца пагардлівец з 
бяссільцам. Але яны не разумеюць адзін 
аднаго. Я ведаю вас.  
Вы павінны мець толькі ворагаў, вартых 
нянавісці, а ня ворагаў дзеля пагарды. 
Вы павінны ганарыцца сваімі ворагамі: 
тады толькі поспехі вашых ворагаў будуць 
вашымі поспехамі.  

Паўстанне - гэта слушнасць рабоў. Хай 
будзе вашай слушнасцю паслушэнства! А 
кожны ваш загад - гатоўнасцю.  
Кожнаму добраму ваяру "ты павінен" 
гучыць прыемней, чым "я хачу". І ўсё 
тое, да чаго схільнае сэрца вашае, 
павінна быць спачатку загадана вам.  
Хай будзе ваша любоў да жыцця любоўю да 
найвышэйшае надзеі: а гэтай надзеяй хай 
зробіцца найвышэйшае вашае перакананне!  
Але і яго вы павінны атрымаць ад мяне як 
загад - ён такі: чалавек ёсць нешта, што 
трэба пера'долець.  
Дык жывіце жыццём паслушэнства й вайны! 
Які сэнс у даўгім жыцці! Які ваяр хоча 
літасці!  
Я ня літую вас, я люблю вас усім сэрцам, 
мае супольнікі па вайне!..  
Так сказаў Заратустра. 

"Так казаў Заратустра. Пра вайну і ваяроў" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

Той, хто заўжды супраць 
 

Ягор Летаў, гэта 
сапраўды эталон 

контркультуршчыка. 
Чорныя сьляпыя 

акуляры, хударлявы твар 

палову якога 
прыкрываюць патлы за 

калючым дротам. Гэтая выява вядома калі не ўсім, то 

прынамсі большасьці. Егор стаў сапраўдным Чэ 
Геварай савецкае сцэны. Эталонам барацьбы за 
Свабоду. 

 А пачалося ўсё ў Омску. У халоднай Сібіры, у 

далечыні ад “прасунутых” сталіцаў СССР. Маладыя 

хіппі стварылі гурт “Посев”, па аднайменнай назве 

антысавецкага эмігранцкага часопіса. Крышку пазьней 

з’явілася “Гражданская Оборона” а пасьля і мностава 
іншых праектаў Ягора і Ко. Усіх іх і не прыпомніць, а 
колькасьць запісаў з удзелам Летава, напэўна зараз не 

ўзгадаў бы й сам Ягор.  

 Ягор адразу усьвядоміў, што лепшая абарона – 

напад. З першых песьняў гурта стала зразумела, што 

гэта радыкальная контаркультура, інтэлектуальны панк, 

які кінуў выклік савецкаму грамадству і яго культуры. 

Музыкаў забаранялі, дапытвалі ў КДБ, а Кузю Уо нават 
забралі ў войска.  

Застаўшыся адзін, Ягор не збіраецца адступаць. 

Мастак па адукацыі ён афармляе свае альбомы сам, 

робячы псіхадэлічныя калажы. Ягор адзін запісвае за 
лета 87 года пяць альбомаў, граючы на ўсіх 

інструментах сам. Тым часам, набліжаўся ўжо канец 

савецкай эпохі, пахла пераменамі, якія насьпелі ў 

грамадстве.  

Ягор, і яго сібірская кампанія, заўжды трымаліся 

адасоблена ад тых музыкаў, што зараз з’яўляюцца 
“апосталамі” рускага року. Савецкі саюз разваліўся . 

Усемагчымыя Шаўчукі, Макарэвічы, Кінчавы, 

Грабеншчыковы, якія яшчэ ўчора пелі свае песьні па 
кватэрах, сталіся героямі антысавецкага супраціву. Яны 

ператварыліся ў легальных і пасьпяховых музыкаў, якія 

збіралі стадыёны і зараблялі на сваёй творчасьці 
неблагія грошы. Ягор таксама набыў папулярнасьць. Не 
было напэўна ніводнага двара дзе не пелі б “всё идёт по 

плану”, не было напэўна ніводнай прыбіральні, дзе не 
было б напісана “Гр.Об.”  

 Ягор як заўжды супраць. Нават супраць таго, 

каб з назова яго гурта рабілі гандлёвую марку. Ён 

прыдумвае новы назоў “Егор и **********” і пад гэтым 

назовам запісвае адны з лепшых альбомаў. 

 Ягор не абмежаваўся толькі эксцэнтрычнымі 
назовамі і выклікамі ў бок ўжо легальных рокераў. 

Замест таго, каб стаць поп-іконаю і заняць мейсца сярод 

знакамітасьцяў і зорак, ён ідзе ў палітыку. Такую ж 

радыкальную і контаркультурную, як і ён сам.  

 

 

 

 

З анархіста ён рэзка становіцца чырвоным 

дзяржаўнікам. Утвараецца музычны нацыянал-

камуністычны рух “Русский Прорыв”. Адзін з першых 

канцэртаў Рускага Прарыву 19 сьнежня 1993 года ў дк. 

імя Горкага скончыўся трагічна: АМАП жорстка 
разагнаў натоўп, які прыйшоў на Летава.  

Пасьля Ягор 

далучаецца да новастворанай 

Нацыянал-Бальшавіцкай 

Партыі. Да тых, каму не 
падабалася, тая сацыяльная 

сістэма, якая ўсталявалася за 
часамі Ельцына ў Расеі. Каму 

не падабаліся алігархі, новыя 

рускія і разгул капіталізма. 

На той час ў НБП было шмат 
вядомых музыкаў, паэтаў і 
проста радыкальнае моладзі. 
Летаў дадаў партыі 
безумоўна каларыту, напэўна 
многія яго фанаты пайшлі па 
яго прыкладу. Пазьней Летаў выйдзе з НБП. Нейкі час 
будзе мець стасункі з КПРФ і ў канечным выніку 

наогул кіне палітыку. Доўгі час пра яго не будзе нічога 
чуваць. За дзесяць год не выйдзе ніводнага новага 
альбома, але будуць пастаянна выходзіць перавыданьні 
ранейшае творчасьці. Але, як заўжды, ён зноў нечакана 
вернецца з новымі плыткамі.  

Многія яго лічаць няўдалым палітыкам, 

прадажным чалавекам, аднак гэта памылкова, бо ён 

яшчэ ў канцы 80-х акрэсьліў свае палітычныя пагляды 

песьняю “Я всегда буду против”. Пра Ягора рэдка і 
неахвотна пісалі газеты, яго зрэдкеу паказвалі па ТВ. Ён 

быў асобаю, якая здабыла папулярнасьць менавіта праз 
свой талент. Яго творчасьць была зразумелаю не для 

ўсіх, нягледзячы на тое, што песьні былі перапоўнены 

цытатамі з твораў вядомых пісьменьнікаў і філосафаў. З 

кавалкаў розных ідэяў Летаў стварыў сваю уласную 

філасофію, якая ў сваім канчатковым варыянце была 
радыкальным апакаліптычным індывідуалізмам. Ён быў 

перакананы, што ў сьвеце ідзе выміраньне сапраўднай 

культуры, музыкі і літаратуры.  

19 лютага 2008 у сваёй кватэры ў Омску Ягор 

Летаў памёр. Памёр на гэты раз назаўжды і па-

сапраўднаму. Яго сьмерць паставіла кропку ў летапісе 
рускага рок-супраціву. Ён быў больш чым музыка і 
рэвалюцыянер. Разам з адзінадумцамі ён стварыў 

абсалютна новы стыль, не толькі ў музыцы, але і ў 

літаратуры і мастацтве. Стыль гэты, быў уласьцівы 

толькі ім, меў зразумела й свае асаблівасьці.  
                                                                    Kostas 
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Сувязь з намі: belparadak@gmail.com                                                          Kres 
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