
незалежне аналітичне видання 1/2001 
^національна* 
МльтернативМ 

Поцілуйко А., ХолявМа А.? 

Сакральне підг 

Скеля В. 
Лицарство міст 
українського у] 

Кодряну К. 

Слово до моїх 

Щербатюк Аш 
Промовлення 

В НАСТУП! 



Національна Альтернатива 
(слово до читача) 

Всі десять років нашої іграшкової "незалежності" можна охарактеризувати одним 
словом - "невизначеність". Невизначеність у питаннях світогляду, геополітики, устрою, 
невизначеність стосовно потреби існування самої держави. Саме завдяки цьому стану 
ми "насолоджуємося" конгломератом існуючих проблем. 

Тінь невизначеності скрізь - у владних структурах, в політичних холдингах, в 
громадськості. Влада використовує цю ситуацію у власних мафіозних цілях. Партії 
думають виключно про виборчі кампанії. А народ обмірковує як би якнайшвидше 
виїхати з цієї країни. 

Подібна ситуація і на ідеологічному "ринку". Одні "аналітики" активно 
обмусолюють набір вицвілих понять "реформи", "права людини", "приватизація", 
"європейська інтеграція", "об'єднання національно-демократичних". Інші, взагалі, 
оперують термінами "застойної" епохи: "соціальна справедливість", "націоналізація", 
"планова економіка", "союз братніх народів". Жодної глибшої думки. Нудне 
жонглювання, ремиґання. Цілковита відсутність власнопідметності, самостійності, 
недовіра до потенціалу власної нації, свідоме чи несвідоме бажання затягнути 
спільноту у сферу чужих впливів. 

Українцеві пропонують вибір між молотом і ковадлом, між поганим і ще гіршим, 
між огидним і злочинним, лібералізмом та комунізмом, між західним і східним 
господарем. Хіба можливі в такій ситуації якісні позитивні зрушення? Однозначно - ні 

Але альтернатива існує. Вона полягає не в "реформах", які є, по суті макіяжем 
смертельно хворого організму і не в повернені до червоного "раю". Насамперед це 
шлях кардинального національного оновлення через очищення від чужинецької 
скверни, через відмову від "лівих" і "правих" утопій, через опір західному та східному 
імперіалізмові. Метою цього процесу є духовна та соціальна мобілізація української 
спільноти спрямована на ефективне подолання тотальної кризи та становлення нашої 
нації, як впливового суб'єкта світової політики. 

Національна Альтернатива - це світогляд, який базується на наших сакральних 
традиціях, на послідовному захисті національних інтересів, на прагненні до 
національної величі, на опорові всім видозмінам мондіалізму. 

Центральною проблемою, яка стоїть на заваді національному оновленню є 
проблема влади. Нажаль, реалії такі, що існуючий режим абсолютно не відповідає, чи, 
точніше, суперечить нашим уявленням про справжню УКРАЇНСЬКУ владу. Політичні 
сили, які ведуть боротьбу за місце на владному олімпі у більшій чи меншій мірі, 
знаходяться у полоні, згаданих на початку, політичних недуг. З ряду суб'єктивних та 
об'єктивних причин організувати реальний національний рух опору сьогодні є 
неможливо. Залишається одне - абстрагуватись від фарсу офіційної політики і 
розпочати бій за уми та душі українців. Власне це і є завданням нашого бюлетеня. 

Андрій Лееус 
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САКРАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТРАДИЦІЇ. 
(аксіоми нашого світогляду) 

Реальність є субстанцією, яку неможливо 
адекватно відобразити в вербальній формі, 
оскільки таким чином вона перетворюється в 
модель. 

Кожна раціональна модель є всього лише 
текстом. Будь-який науковий чи філософський 
дискурс є нескінченою бесідою між текстами без 
перспективи досягнути якої-небудь фінальної до
мовленості, оскільки, як влучно зазначив Ж.Деріда 
"не існує нічого поза текстом". Тобто все що ми 
можемо знати є текстом, єдине, до чого текст мо
же відіслати нас в наших зусиллях збагнути його 
зміст, - це інший текст, ніщо, що ми можемо зна
ти, не здатне претендувати на статус більш ви
сокий, більш солідний, взагалі який-небудь інший, 
ніж статус тексту. Межа між світом і знанням не є 
визначеною і в ній немає потреби. Єдине на що 
здатна людина це інтерпретувати "таїнство" ре
альності. Інтерпретація це завжди текст. Інтер
претація інтерпретації (тобто тексту) є продов
женням самого тексту. Сутністю науки є не
скінченний потік інтерпретацій в якому хтось зна
ходить певний сенс, а хтось не виявляє такого. 

Будь-яка остаточно сформульована ідео
логія, обмежена рамками доктрини, з плином ча
су втрачає свою прикладну спроможність. Тому 
наша мета полягає не в конструюванні нових 
теоретичних схем, а в вираженні екзистенційної 
реакції на реалії сучасного суспільства. 

Будь-які з наявних підходів до критики 
існуючої транснаціональної буржуазної системи, 
яка визначає характер сучасної світової цивіліза
ції і є антитрадиційною за своєю природою, спів
падають в своїй основі. (Традицію ми визначаємо 
як сакралізований соціальний космос, сакральну 
цивілізацію). Всі сходяться на тому, що найваго
мішим чинником руйнування традиції є десакра-
лізація індивідуальної і колективної свідомості, 
зникнення віри як одного з їх вимірів. Резуль
татом десакралізації є тотальна раціоналізація 
всіх виявів людського існування. Крайнім проявом 
десакралізації суспільної свідомості є ринкова 
ідеологія, яка категоріями ринку намагається 
описати всю повноту суспільної дійсності. Всі 
цінності раси, нації, спільноти, індивіду виража
ються, оцінюються нею в матеріальному (гро
шовому) еквіваленті. 

Наслідком втілення вищезгаданих ідей в 
сфері суспільної дійсності є примітивізація люд
ської істоти, переведення її на якісно нижчий пси
хічний і духовний рівень. Якщо світогляд вкорі
нений в традиції веде до стану «надлюдини», то 
ідеологія ринку веде до стану «недолюдини» 
(«одномірна людина» Маркузе). 

Дискредитація біогуманістичної ідеї (оскільки 
раса не вписується в категорії ринку), як і 

Андрій Поцілуйко, Андрій Холявка, Андрій Левус 

тотальне домінування в суспільній свідомості 
цінностей «гомо економікус» зумовлюють процес 
перманентної ерозії білої раси. 

Традиція може викривлятись і деформу
ватись, проте остаточно гине із зникненням її 
носія - раси. 

Результатом зникнення колективних вимірів 
(рід, стан, плем'я тощо) є атомізація, розпоро
шення суспільства на окремих індивідів, перетво
рення народу з органічної єдності в механічну 
масу соціальних амеб. 

Становище індивіда в такому суспільстві 
вдало описує екзистенціальна філософія, вжива
ючи поняття «закинутість людини у Всесвіті» 
(Хайдеггер), «самотність у натовпі» (Сартр). 

Долаючи почуття порожнечі і відчуженості лю
дина вдається до сурогатів, що зумовлює поши
рення наркоманії в цивілізованих суспільствах. 

Якщо в традиційних культурах держава 
мислилась як втілення вищого, божественного 
порядку (Ordo), то в домінуючих сьогодні лібе
ральних концепціях їй відводиться лише роль 
регулятора ринкових процесів, («держава — 
найменше необхідне зло» (Фрідман, Гаєк). _ 

Сукупність вищезгаданих факторів спричи
нила утворення певної стійкої, здатної до само
збереження Системи суспільних відносин, зв'яз
ків, ціннісних орієнтирів, норм поведінки, вектор 
яких спрямований на тотальну руйнацію Традиції. 
Таким чином ми визначаємо Систему як 
абсолютний антипод Традиції. 

З огляду на це наша позиція є більш 
радикальною і революційною порівняно з пози
цією та переконаннями «нових лівих», які 
критикують систему, базуючись на тотожних з її 
власними світоглядних основах. 

Наша боротьба це тотальне заперечення 
Системи, відмова від самої суті і всієї логіки 
існуючої цивілізації. 

Система це найбільш агресивна форма, в 
яку втілився дух європейського нігілізму, дух 
антитрадиції, дух руйнування, цинізму і скепсису, 
дух «ворога людського». 

Система, яка перемагає в дану мить, 
намагається видати себе за дещо вічне і 
фундаментальне, намагається подати свої 
скороминучі банальності, як істини на віки, а своїх 
маріонеткових лідерів рядить в тоги історичних 
особистостей. 

Те, що ще вчора було само по собі 
зрозумілим, сьогодні стало смішним і безглуздим. 
Природне миттєво перетворюється в патологію, а 
збочення стає нормою. 

Наша позиція це докорінне руйнування 
сталевих кліше загальновизнаних догм 
сьогодення. 
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В основі моделюючої системи, яка 
опосередковує в людині сприйняття оточуючої 
реальності і відповідно зумовлює її реакції на 
реальність, лежать позасвідомі емоційні 
установки, імпульси, настрої відповідно до яких 
особистість будує свою шкалу цінностей, 
світогляд. 

За нашим глибоким переконанням ці чинники 
зумовлені расово-генетичними факторами. 

Кожна раса тяжіє до суспільних форм, які 
відповідають психічній конституції її 
представників.(Саме тому не може існувати 
універсальних політичних інститутів). 

Способом існування традиції є спонтанний 
вияв внутрішньо притаманних (іманентних) тій чи 
іншій спільноті цінностей і форм. 

Саме в цьому проявляється всезагальний, 
космічний сенс Світобудови. 

Традиційне суспільство є явищем 
спонтанним, природнім, безпосереднім і не є 
продуктом раціонального конструювання. 

Традиціоналізм є раціонально осмисленою, 
усвідомленою традицією. Доктринальний 
традиціоналізм є суто європейським явищем і 
виражає прагнення повернутись до власної 
сутності. Виразниками цього світогляду були 
Е.Берк, Ж. де Местр, Л.Бональд, Ш.Баррас, 
Р.Генон, Д.Донцов, Е.Юнгер, А. де Бенуа. 

Опис органічного суспільства в фокусі 
класичних традиціоналістичних доктрин 
зводиться до конструювання певних теоретичних 
моделей. 

Ми віддаємо перевагу не стільки 
поверненню до традиційних форм, скільки до 
«духу нашої давнини», який втілювався у 
вищезгаданих соціокультурних формах (оскільки 
наявність певної форми ще не означає її 
наповненості належним духом). 

Наша мета — в майбутньому відтворити 
сутність минулого, а не механічно повернути 
архаїчні форми, хоча будь-які форми в 
залежності від специфіки поточного моменту 
несуть в собі певний зміст. Відповідно і будь-який 
зміст в принципі не може існувати без форми. 
Традиційний зміст чи суть традиції природно 
тяжіє до певних форм. 

Для традиції характерною є постійність 
культурних зразків, моделей поведінки, над
людська парадигматичність, що є прямим при
роднім виявом «духу» тієї чи іншої раси і звільняє 
людину від необхідності постійно приймати 
суттєво важливі рішення. Поведінка визначається 
парадигмами і регулюється інституційно. 

Міф є домінантою традиційної культури. Він 
є структурою, що складається з описаних вище 
парадигм. (Згідно з визначенням одного з 
провідних культурологів сучасності Б.Малінов-
ського міф не є теорією, поясненням явищ, а є 
вираженням віри, що переживається як ре
альність. Він узагальнює вірування і обґрунтовує 
моральні норми соціуму, доводить необхідність 
обрядів і культів, містить практичні правила люд

ської поведінки, є могутньою суспільною силою. 
Це прагматичний закон, що обґрунтовує віру і 
мораль так як Біблія, Коран тощо. Згідно з 
М.Еліаде міф — це підтвердження певної пред
вічної реальності, прецедент, що виправдовує дії 
колективу, ідеальний взірець моральних вар
тостей, традиційного способу життя.) 

Лише автентична традиція здатна інтегру
вати соціальні протиріччя і стати основою для 
утворення синтезу, встановлення справжньої 
ієрархії вартостей і взаємодоповнюючих орга
нічних зв'язків між складовими суспільства, які 
сучасне ринкове суспільство штучно порвало. 

Оскільки від народження люди неоднакові, 
то й логічно, що суспільство повинно бути 
диференційованим, ієрархічним по своєму 
влаштуванню і лише тоді може нормально функ
ціонувати, коли ним керує еліта. 

Ми за відновлення ієрархії функцій, а не 
ієрархію статусів. 

На рівні еліти фундаментальним ціннісним 
орієнтиром повинен стати принцип «антиеко-
номіки», що лежить в основі будь-яких форм ас
кетизму і проявляється в домінуванні акту «жер
товної витрати» над «накопиченням». Це поняття 
є сутністю базового архетипу основного індо
європейського міфу, і повинно стати неодмінним 
атрибутом ментальності провідної верстви. 

На архетипічному рівні нашим геополітичним 
ідеалом є поліцентрична, сакральна європейська 
цивілізація, об'єднана на основі культури, що 
грунтується на духовній індоєвропейській 
спадщині, наріжним каменем якої є система 
трьох функцій. 

Якщо демоліберальна ідея Об'єднаної 
Європи («Заходу») базується виключно на основі 
економіки, то традиціоналістична ідея Європи 
Півночі заснована на грунті культури. 

Якщо за висловлюваннями метрів 
лібералізму держава — це те зло, без якого 
неможливо обійтися, то згідно з нашими 
поглядами — економіка це те необхідне зло, 
якого неможливо уникнути. 

Віддаючи перевагу культурі і ідеології над 
економікою індоєвропейська система трьох 
функцій відводить економіці відповідну нішу в 
соціокультурній структурі. З духом арійської 
традиції найбільш вдало узгоджуються ті 
суспільно-економічні форми, які не пригнічують 
підприємницьку активність, що базується на 
егоїстичних інстинктах «гомо економікус», але в 
той же час не дозволяють їй посісти місце 
сакрального центру цивілізації. 

На противагу теорії про «незворотність 
культурної історії» ми наполягаємо на можливості 
зворотних тенденцій - на можливості «фази 
контркультурації» - відродженні основних 
цінностей здавалося б приреченої на зникнення 
культури. 

Шлях до нашої мети слід вважати сучасною 
Реконкістою, поверненням до священних витоків 
Традиції 
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"УТОПІЯ РИНКУ"- ВОРОГ №1 
Шарль ШАМПЕТЬЄ 

В сучасній економічній науці домінують так 
звані "класичні" теорії", тобто теорії, основані на 
принципах економічного лібералізму. Визначаль
ні принципи такої економіки, сформульовані 
вперше Адамом Смітом: 

1. Головною дійовою особою економічної гри 
є індивід. Всякий індивід за своєю природою є 
раціональним, егоїстичним та корисливим у 
своєму виборі. Він прагне лише до того, що йому 
вигідне. 

2.Область економіки являє собою поле, 
цілком ізольоване від соціо-історичної реаль
ності. 

3.Економіка створюється навколо ринку, 
котрий прагне до саморегуляції, коли 
виконуються слідуючі умови: атомарність (велика 
кількість покупців та продавців), плинність 
(вільний обмін), гласність (загальнодоступна 
інформація стосовно попиту і пропозиції), 
однорідність (попит всіх дійових осіб економічної 
гри ідентичні або, по меншій мірі, можуть бути 
зведені до утилітарно-спекулятивної формули), 
мобільність (вільна циркуляція товарів). 

Ці формули, починаючи з 18 сторіччя, 
постійно вдосконалювались. Але суть їх зали
шалася незмінною. 

До всього комплексу ліберальних принципів 
можна висунути наступні претензії: 

1.Вищеназвані економічні положення не 
мають жодного відношення до дотримання того 
"нейтралітету в оцінках", який є необхідною 
передумовою будь-якого справді наукового 
дослідження. Навпаки, ці принципи точно 
відповідають тому, що Луї Дюмон назвав 
"економічною ідеологією". Ця "економічна 
ідеологія" базується на комплексі поглядів, 
ймовірність та об'єктивність яких, що здавалися 
непорушними 200 років тому, сьогодні видаються 
з наукової точки зору сумнівними та необ
грунтованими абстракціями, "механіцистськими 
утопіями", бо сучасна наука тепер уявляє собі 
суспільство та його структуру значно складнішим 
та багатоплановішим чином, аніж примітивні 
концепції механіцистів епохи Просвітництва та їх 
безпосередніх правонаступників. 

2. ЦІ принципи, що випливають з ілюзії 
автономності економічної сфери, є спотвореними 
і не мають ніякого відношення до реальності. Іде
альні умови існування ринку насправді не лише 
не наближаються з розвитком капіталістичного 
суспільства, але навпаки, все більше й більше 
віддаляються по мірі розвитку все більшої 
кількості монополій та монопольних ланцюгів; по 
мірі ускладнення вибіркового доступу до 
економічної інформації, а також в силу 
відсутності в природі типу "чисто економічного 
індивіда". 

З.Ці формули є, за виразом К.Поляні, 
відчуженими та відчужуючими від соціального 
контексту. Роблячи економічну сферу цілком 
незалежною від усіх інших областей людської та 
індивідуальної діяльності, ці принципи приводять 
до переносу на все суспільство критеріїв, які 
можна застосувати лише у відношенні ринку 
(принцип "невидимої руки", буцімто несучої 
мораль в економіку, який розроблений сучасними 
ліберальними теоретиками). 

Ми повинні протиставити класичним та 
неокласичним ліберальним економічним теоріям 
наступні принципи та наступні шляхи усунення 
цієї соціальної хвороби, якою є по суті справи 
економічний лібералізм: 

1. Необхідно викрити й оголити ідеологічні 
передумови, що лежать в основі ліберально-
економічних парадигм та прослідкувати критично 
їх формулу/спираючись на праці таких авторів як 
Луї Дюмон, Макс Вебер тощо. 

2. Між макроекономікою (глобальні ситуації, 
національні комплекси та підприємства-гіганти) і 
мікроекономікою (індивід як дійова особа 
економічної гри) виділити та вивчити мезо-
економіку, яка повинна ввібрати в себе всі 
проміжні структури й сили (колективи, общини, 
етнічні та традиційні особливості, історичну 
специфіку колективів І Т.Д.). 

З.Згідно школи французьких анти-утилі-
таристів потрібно вивчити й наново відтворити всі 
неринкові способи товарообміну (досліджуючи та 
поглиблюючи праці М.Мосса, Ж.Батайя, 
Ж.Хейзінги, К.Поляні та ін.). 

4.3вернути основну увагу на неорто-
доксальні шляхи економічного розвитку, в першу 
чергу на ідеї Шумпетера та його школи. Осно
воположний принцип при цьому грунтується в 
методі переміщення економічної області в істо
ричний контекст. 

Альтернатива ліберальній економіці не лише 
можлива, вона необхідна, бо в результаті її 
застосування її принципів до народів та суспіль
ств відбуваються непоправні національні, куль
турні, духовні, екологічні та геополітичні ката
строфи які, якщо не розпочати з ними негайно 
радикальної боротьби, в найближчий час по
ставлять людство та його історію під загрозу 
зникнення, або перетворять людей в "еконо
мічних мутантів", позбавлених минулого, 
свідомості, позбавлених душі, чи просто зни
щивши їх фізично внаслідок соціальної, воєнної 
або екологічної катастрофи. 
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ЛИЦАРСТВО МІСТ АБО ДО ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО 
УРБАНІЗМУ 

Український урбанізм 
Ще на початку 20-х років група українських 

письменників та митців, серед яких варто 
виділити імена Хвильового, Тичини, Семенка, 
Підмогильного, Курбаса та ін., вірили та 
стверджували, що для України гряде нова 
епоха, у якій її майбуття буде визначатися 
розвитком великих українських міст (а не міст 
України, як було завжди), у якій Україна буде 
мати нову культуру високого, європейського, а 
не "хуторянсько-просвітянського" рівня. Ці 
здійснення культурні діячі покладали на 
українську молодь, в основному робітничо-
селянського походження, яка після Революції 
1917-1921 pp., як писав Багряний, "пішла 
пробоєм опановувати вершини науки і 
мистецтва, техніки, військового і державного 
будівництва", ідеєю цієї молоді була романтика 
творення нової дійсності, "підкорення" ще 
настільки невідомого для неї Міста. 

Процеси українізації всього суспільства в 
той час реально посилили можливості 
створення нового для українського народу 
світогляду, світогляду українського урбанізму, 
як всеохоплюючого творення українського 
сучасного стилю життя в містах, творення 
українського міського культурно-духовного 
середовища, яке б спиралось як на 
інтелігенцію, так і на народні маси. 

Але комуністичний курс на русифікацію 
знищив надії українців стати сучасною нацією. 
Для нього, як пише Р.Кісь, звично і 
"позволітєльно" було дозволити погратися в 
"національність" в рамках "неоромантичної 
хуторянської малоросійщини". Образи 
галушкових "Наталок Полтавок" та офіційного 
шароварного гопаку стали "за Совєтів" 
карикатурними символами української культури. 
З іншого боку, надавши значних можливостей 
та "привілеїв" в поширенні російської культури, 
передусім масової, комуністична влада зробила 
з цієї культури слухняне знаряддя русифікації 
населення України. 

Отже, сьогодні, з постанням незалежної 
України, необхідно по новому переосмислити і 
сформулювати нову ідею українського 
урбанізму. Як вважає Р.Кісь, один з сучасних 
"Ідеологів" цієї ідеї, "український урбанізм має 
здійснюватися не у спосіб форсованої 
примусової українізації, а у.,сп.осіб науково 
обгрунтованого (та підкріпленого відповідними 
загальнодержавними програмами) створення 
того функціонального простору для української 
культури в містах, у межах якого українська 
культура та цивілізація змогли б закоренитися 
тут і утвердитися в усьому спектрі своїх 

В'ячеслав Скеля 
функцій". 

Погоджуючись з цим, варто відмітити, що 
успіх розвитку ідеї українського урбанізму, 
особливо в ЇЇ найінтелектуальніших виявах, 
таких як філософія та художня культура, 
залежить від існування якісно нового сере
довища людей, які б дали нове оформлення цієї 
ідеї, і серед яких вона ствердилась би, власне, 
як новий світогляд, тобто мова йде про її 
колективного суб'єкта-носія. Таким суб'єктом 
може стати мистецька та наукова молодь, яку 
можна охарактеризувати як новітнє Лицарство 
Міст. 

Л и ц а р с т в о Міст 
Йоган Гейзінга у своїй книзі "Homo Ludens" 

писав, що в кожному суспільстві, яке починало 
активно розвиватися, провідну роль відігравали 
шляхетні люди, що вміли змагатися. Це 
змагання означало творчий пошук, для якого 
потрібно було громадське визнання, а при 
потребі і силове підтвердження. 

Для подібної Гри необхідною була певна 
сума якостей, яка, власне, і характеризувала 
людину як "шляхетну". Серед тих якостей 
високе місце посідали щедрість, мудрість і 
справедливість. Але особливе місце посідала 
чеснота, яку називають мужністю. У різних 
арійських мовах це слово містило в собі цілий 
семантичний комплекс: "сила", "доблесть", 
"багатство", "право", "доброзичливість", 
"великодушність", "добре господарювання". 
Плекання таких якостей на основі життя воїнів 
та шляхетної верхівки у будь-якому здоровому 
суспільстві неминуче приводив до розквіту 
ідеалу лицарства та лицарської поведінки. 
Людина лицарського, шляхетного роду мусила 
підтверджувати свою доброчесність активними 
виявами сили, спритності, хоробрості, 
дотепності, мудрості та щедрості. Згодом, у 
більш розвиненому суспільстві підготовка 
індивіда до шляхетського життя поступово 
переростає у виховання для життя всередині 
держави й заради держави. Ця ідея добро
чесності набуває іншого змісту, сягаючи висот 
етичного та релігійного планів. 

Таким чином, як вважає Гейзінга, "у витоках 
культури суперництво заради здобуття 
першості було, безперечно, чинником її 
формування і ошляхетнення. Разом із не
підробною наївністю розуму й живим почуттям 
честі, воно породило ту гордовиту особисту 
доблесть, що так необхідна молодій культурі. І 
не тільки це: у всякчас поновлюваних свя
щенних змаганнях розвиваються самі форми 
культури, із цих змагань розгортаються 
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структури суспільства... Ідеал шляхетного 
життя, втілений у міфах та легендах, є одним з 
найпотужніших рушіїв культури. Не раз цей 
ідеал породжував системи бойової атлетики й 
громадські церемонії ігрового характеру, які 
разом прикрашали реальне життя поезією. 
Сама сила УЯВИ впливає на особисту поведінку 
та виховує високе почуття відповідальності." 

Проектуючи ідеї Гейзінга на сучасну 
українську реальність, слід зазначити, що перш 
ніж визначити ідеал Лицарства Міст, необхідно 
сформулювати етико-моральне обличчя цього 
колективного суб'єкта. Думаю, нашій ринковій та 
стандартизованій сучасності слід протиставити 
щею творчої оригінальної особистості з 
відповідними лицарськими рисами. Наша 
багатовікова історія дає велику кількість 
прикладів позитивних якостей (як і негативних, 
але не про них мова) у нашого народу: 
вільнолюбство, почуття повновартості, потяг до 
героїчного, дисциплінованість, чесність, 
патріотизм, віра в високі ідеали, висока 
відповідальність за себе та свої вчинки. Любов 
до життя, активне бажання найповнішої 
самореалізації, бажання шукати та здобувати 
нові горизонти, свобода від ідеологічних догм та 
ілюзій, відраза до нікчемного, ницого і 
боязливого існування, здорова повага до 
традицій, — саме ці якості мають стати 
стильовими ознаками українського Лицарства 
Міст. 

Іншою рисою сучасного шляхетства є 
настанова на внутрішню реалізацію власних 
ідеалів, незалежно від зовнішніх обставин. Як 
точно виразив цю рису відомий теоретик 
українського традиціоналізму Д.Донцов: 
"України, якої ми прагнемо, ще немає, але ми 
можемо створити її в нашій душі". Свобідна 
воля та духовне й інтелектуальне внутрішнє 
самоствердження людини, почуття "самості", 
"кинутості" в сучасному світі, опора на власні 
сили, розум та характер є необхідними умовами 
розвитку спільноти Лицарства Міст. 

Отже, сподіваюсь, перефразовуючи Ніцше, 
там, де холодна голова та палке серце нового 
Лицаря Міст зійдуться докупи, народиться 
ураган, справжній "спаситель". 

Визначаючи коло основоположних ідей 
Лицарства Міст, думаю, слід зупинити увагу на 
ідеї Нації та Революції. 

Власне, ідея Нації мусить реалізуватись не 
в стандартно-мазохістській традиції 300-
літнього гноблення, а як нова ідея розвитку 
української нації в сучасних виявах нашої 
дійсності. Наприклад, спосіб створення 
"українського стилю життя" або "української 
мрії". Одним з таких способі може й стати 
Революція. 

Але, по-перше, Революція в сучасних 
умовах не може розглядатися як виключно 
насильницький акт. Як писав Маркузе, 
насильство в революції "завжди закінчувалося 

встановленням нової, більш довершеної форми 
панування". 

Тому, по-друге, сучасним завданням 
Революції є плекання серед молоді та в 
суспільстві власне революційного характеру, 
про який так писав Еріх Фром: "Революційний 
характер думає та відчуває таким чином, який 
можна було б назвати "критичним 
сприйманням". Цей критичний дух не має нічого 
спільного з цинізмом, це проникнення в 
реальність замість прийняття фікції, яка часто 
підмінює собою реальність. 

Нереволюційний характер з великим 
бажанням приймає- на віру все, що проголошує 
більшість. Людина критичного складу характеру 
реагує зовсім по іншому. Особливо критично 
вона сприймає судження більшості, якщо ця 
більшість ринкової площі. Революційний 
характер — це гуманіст, ніщо людське не є йому 
чуже. Він любить та шанує життя. Він скептик, 
тому що підозрює, що ідеології прикривають 
небажану реальність. Він — людина віри, тому 
що вірить в те, що може існувати, хоча воно ще 
й не існує. Він може сказати "ні" та проявити 
непослух саме тому, що він може сказати "так" і 
підкорятися принципам, які є справжніми 
принципами його самого. Його свідомість 
відкрита особистим та соціальним реаліям 
оточуючого світу. Він незалежний і всім 
зобов'язаний самому собі... Людина не є 
революціонером в характерно-лопчному сенс'\ 
лише тому, що він проголошує революційні 
фрази та бере участь у революційних 
виступах." 

І, по-третє, сьогодні найбільш револю
ційними засобами сучасності можуть стати 
лише інтелектуальні сфери буття, які, власне, і 
повинні сформувати дискурс нового світогляду. 
Такими засобами виступають сучасна 
філософія, література та мистецтво. Можна 
вважати, що саме ці інтелектуальні напрямки 
зможуть стати тим джерелом, з якого з'являться 
нові лицарі сучасності. Відомий іспанський 
філософ Ортега-і-Гасет в праці "Дегуманізація 
мистецтва", аналізуючи явище, яке він назвав 
"бунтом мас", писав, що з того часу, як в 
нашому столітті головним героєм історії стала 
юрба, поняття аристократії, шляхетності стало 
набувати вульгарно-станового значення. Тому, 
шукаючи шляхи надання цим словам нового 
значення, він вбачав у розвитку прогресивного 
мистецтва можливість появи нової духовної 
аристократії: 

"Мистецтво поділяє суспільство на дві групи: 
одну, дуже малу, яку складають прихильники 
цього мистецтва; іншу, велику, — ворожа 
більшість. Отже, мистецтво виступає як 
соціальний агент, утворюючи антагоністичні 
групи з безформної маси юрби, розмежовуючи 
масу на дві різні касти... Звиклі до вищості в 
усьому, маси відчувають себе ураженими в 
своїх людських правах новим мистецтвом — 
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мистецтвом привілейованим, мистецтвом 
витончених почуттів та інстинктивного 
аристократизму... Молоде мистецтво допомагає 
"кращим побачити себе й подібних собі серед 
одноманітної юрби, осягнути свою місію 
небагатьох, які повинні протистояти більшості... 
Це мистецтво не для людей взагалі, а для 
особливого класу, який, можливо, і не кращий, 
але, вочевидь, відрізняється від інших... Перед 
нами — мистецтво, але його зможуть зрозуміти 
люди, що володіють особливим даром 
художньої чутливості. Це буде мистецтво для 
митців, а не для всіх... Вони обдаровані новим 
чуттям мистецтва, виключно виразним, чітким і 
раціональним. їх спосіб відчування — далеко не 
примха, він є неминучим і плідним результатом 
всієї попередньої художньої еволюції... Нова 
естетична чутливість — це родова їхня ознака." 

Отже, естетичне виховання та естетична 
витонченість можуть стати тією основою 
формування нового життєвого світогляду для 
молоді, яка шукає себе та хоче досягти 
більшого, ніж те, що їй пропонують суспільні 

стандарти. Гра та експерименти — їх діяльність, 
шляхетність та активний, творчий характер — їх 
якості, Нація та Революція — їх ідеї, любов та 
справедливість — їх бажання творення нової 
української дійсності в містах — їхня дія, Велика 
Україна та справедливе суспільство — їх мрія. 
Лицарі Міст — їх назва, і на останнє хочу знову 
привести слова Ортеги-і-Гасети, який писав: 
"Кожна молода генерація має своє покликання, 
свою історичну місію. Над нею тяжіє 
невблаганний імператив — плекати внутрішні 
паростки, перетворити довкілля згідно своєї 
спонтанності. Але трапляється, що генераціям, 
як і індивідам, бракує іноді покликання, і вони не 
виконують своєї місії... Ясна річ, таке ухилення 
від історичного призначення не лишається 
безкарним... Злочинна генерація йде життям 
тупим поступом у постійному розладі з собою, 
зазнаючи, зрештою, поразки." Думаю, 
найпершим завданням нашого покоління є 
необхідність зрозуміти наше власне покликання 
та історичну місію заради майбутнього нашої 
країни. 

ПІДСТАВИ ЕТНОПЛЮРАЛІЗМУ 

Перш за все варто зауважити, що політичні 
й псевдонаукові твердження багатьох істориків, 
соціологів, економістів (особливо радянських) 
тощо про «рівність всіх рас і націй» та появу 
націй і націоналізму лише у XIX ст., як «продукту 
капіталістичного устрою» є упередженими й 
помилковими. Вчення націоналізму, в тому числі 
й расового, належить передусім до 
антропогеографії, етнології та біології. Адже і 
природа заснована на нерівності порід, підпорід і 
т.д. 

Йдеться не про вищість і нижчість рас (хоч 
справді є цілі групи фізіологічне, розумове та 
психічно неповноцінних або — «слабше 
розвинутих», що серед людей часто 
заперечується, але між тваринами чомусь — ні), 
а про їхню нерівність за конкретних умов. 
Негрові, приміром, в Арктиці буде менш зручно, 
ніж сааму чи ескімосу. Кожна раса формувалася 
відповідно до зумовлених природою обставин. 

Порода йде до завершення у расі. Народ 
змагає до звершення у нації. Родина переростає 
у рід. Особа прямує до особистости. Природній 
шлях — до нерівности, до окремішности, до 
самобутности, до завершености, до унікальности. 
Нівеляція всіх різниць не є можливою. А спроби її 
здійснення за допомогою псевдоунів 

Петро Сарафанюк 

ерсалізму у всіляких його варіянтах — 
шкідливі. Усвідомлення і вірне розуміння своєї 
неоднаковости є джерелом гордости для раси. 
Різність рас, націй, клясів, народів та 
особистостей зумовила їхню природню боротьбу. 
Кожна людина, що стала індивідуальністю, 
завершується у становленні особистости, яка 
прагне підкорити собі інших, більш чи менш 
подібних до себе. 

Поступово формуються расові типи, 
відбувається природний добір. З'являється 
поняття євгеніки — знань про расову чистоту та 
засоби ЇЇ зберігання. Ігнорувати її закони — 
шкідливо. Але не менш шкідливими є 
перекручення та спекуляції. 

Результатом розумної традиційної расової 
політики українці мали колись найбільший 
природний приріст населення. ї то — здебільшого 
— кращими представниками. Бракувало лише 
повноцінного Проводу. А змінити керівництво — 
традиційний консерватизм заважає. Та якщо й 
бувають заміни — нові лідери мають не набагато 
менше комплексів, або не користуються повним 
визнанням серед усього загалу. Брак 
національного авторитету призвів до згубних 
пошуків його на стороні у кровночужих 
спільнотах. 
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СЛОВО ДО МОЇХ ЛЕГОНЕРІВ 
( П р о г о л о ш е н о з нагоди д е с я т о ї річничі 

Дорогі Побратими. 
Після п'ятнадцяти років боротьби, 

переслідувань та самопожертви молодь Румунії 
повинна знати, що до остаточної перемоги 
легіонерів подати рукою. 

Всі ворожі нападки на нас будуть розбиті всі 
намагання спокусити нас, всі спроби купити наші 
душі, всі спроби роз'єднати нас, а також будь яка 
зрада у нашому власному середовищі, - все це 
зазнає неминучої поразки. 

Погляньте їм просто у очі - всім вашим 
поневолювачам! Знесіть смиренно всі удари, 
витримайте всі тортури, Бо ж наша спільність 
жертва стане сталевою основою, основою із 

заснування Лег іону А р х а н г е л а Михаїла) 
Корнеліу Кодряну 

розтерзаних тіл і замучених душ - основою нашої 
перемоги. 

А ті з нас, хто поляже в цій битві - їх імена і 
могили стануть іменами і могилами героїв! 
Натомість ті, хто вбиватиме нас, нестимуть на 
собі тавро зрадника і будуть проклинатися з 
покоління в покоління. 

Із глибин повстає торжествуючий легіонер! Зі 
своєю душею з каменю. А ті, хто вважає що 
здатні здолати його, а також ті, хто думає що 
зможуть купити його, - скоро, але вже надто пізно 
переконаються як вони помилялись. 

ДОБА ПІГМЕЇВ 
Те, що він пішов від нас у царство вічного 

спокою було по відношенню до нього з боку 
Господа актом милосердя. Після недовгих страж
дань - заспокоєння. Його заслуги були такими 
великими, що господня великодушність не могла не 
пощадити його і звільнила від цього спектаклю. 

Все рухається як і раніше, наче кишить в банці 
клубок хробаків. Ніби нічого й не сталось! Ті ж 
люди, ті ж пусті слова, все те ж кривляння. І все так 
мілко! Проти великих досягнень шести років його 
правління, років порядку, миру, багатства, праці, 
культури, чеснот, радості - старі проїдені міллю 
формули, старі балачки, та ж сама казуїстика, якої 
не знає навіть юриспунденція. 

Ось всім відомі політичні діячі. 
Всім їм поза шістдесят. Всі вони були на керів

них постах десятки разів. 
Майже ніхто з них не зробив нічого корисного. 

Але вони нічого не навчились. Вони вважають що їх 
нетривале відлучення від лади ( котре вони ви
дають як "репресії"") виправдовує їхнє непотрібне 
минуле. 

Ось смішні, безглузді інтелектуали - надуті 
педанти. Це здрібнілі нащадки тих інтелектуалів, 
котрі заперечували що Земля кругла і що вона 
крутиться, заперечували можливість побудови 
залізниці, бо це не вкладалося в їх формули. 
Бідолахи! Як же вони мають роздивитися - крізь 
окуляри своєї короткозорості - рідкісну іскру 
Божественного осяяння ? Те, що не вміщається в 
їхні обмежені голови, того, вважають вони не існує. 
Вони ще й сміються над усіма з видом власної 
переваги! 

Ось пліткарі, базіки, отруєні дешевою кавою і 
нікотином; сноби, боягузи, пристосуванці, завжди 
готові перебігти на бік того, хто пообіцяє більшу 
вигоду (дехто з них - хто б міг подумати! -
аристократи, нащадки тих, хто швидше 
переломиться, аніж зігне спину...). 

Ось вони всі. Наволоч, нікчеми, крикуни, само-
вдоволена жалюгідна дрібнота . Всі говорять 
одночасно. Ніхто нічого не робить. Суспільне майно 

Хосе Антоніо Прімо де Рівера 

розтринькане. Бойові перемоги під керівництвом 
вождя сталися ніби самі по собі, як може статися 
все що завгодно! Начебто йому поталанило, або 
все це було брехнею. І насамперед: його уряд не 
був розумним (досить влучне слово для заду
рювання дурнів), бо правив у інтересах Іспанії, на 
іспанській манер, а не на користь купки обраних. 
Його уряд волів радше відмовитись від л\цем\рн\лх 
вшанувань, аніж фальсифікувати їх. 

Пігмеї виявились сильнішими за гіганта. Вони 
зв'язали йому ноги, повергли його на землю. Потім 
стали катувати його, штрикаючи своїми піками. І він, 
добрий, чуйний, простий, не захищений бронею від 
перипетій долі, дуже людяний ( дуже гуманний ); 
він, хто радів і страждав мов дитина, одного ранку 
схилив голову і більше її не підняв. 

І ось прийшла пора пігмеїв. Як вони мстять за 
те, що він змусив їх мовчати! Які вони збуджені, як 
вони тарахкотять, бризкаючи слиною, як 
біснуються, захлинаючись злорадним тріумфом! 
Треба викинути все! Щоби не залишилось навіть 
пам'яті про те, що він зробив! У найсмішніші і 
найбезглуздіші з пігмеїв - педанти іронічно 
посміхаються. 

Він також посміхається, Але міх його чистий як 
і його простий та сильний дух. Ми страждаємо - як 
раніше страждав він - від всіх тортур 
несправедливості. Але він вже насолоджується 
безтурботністю там, на небі, у царстві вічного 
спокою. Ніщо не може потурбувати його, бо звідти 
легко розпізнається велич та ницість. Минуть роки, 
бурхливих потоках часу виднітимуть лиш 
виступаючі вершини. Всі ці нікчемні людці -
адвокатики, політикани, писаки, пройдисвіти будуть 
знесені потоком. Хто їх згадає через сто років? Але 
його фігура - проста і сильна , як і його дух - буде 
височіти над віками велична, безтурботна, сяюча 
славою та мучеництвом. 

"ABC", 16 березня 1931 року. 



НАЦІОНАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА 

ПРОГОЛОШЕННЯ 
ПЕРЕД... 

Анатолій Щербатюк 

Всеначальна, всеохоплююча енергія 
повернення підпорядковує собі весь світ. 
Самоцінність людини в цьому потоці як «істоти 
моральної» — абсурдна. Протиприродність і 
ненависть до життя досі називали мораллю — 
мораллю слабких. 

В опорі інстинкту повернення до першооснов 
бачили вони виправдання своєї присутності. 
Моральність знаходили в «любові до ближнього» 
— вбиваючи вищі вартості землі. В розуміння 
«доброї людини» включали все нікчемне, 
невдале, роковане на безслідну загибель. 

II 

Ми ж проголошуємо засади нової моралі — 
природної, з її хижістю і; відповідальністю не 
перед чужим майбутнім, «Новим Єрусалимом», а 
перед собою справжнім, теперішнім. Нехай тво
рення ваше скероване буде до самого себе — як 
до Найвищого, безмежність повернення до себе 
стане вашим обов'язком і метою. Відтак пройдете 
крізь град стріл з боку нікчемних вчорашніх, і коли 
сам світ підійме на тебе й мету твою руку — 
відрубай її. Ти вартий цього світу й існує він лише 
для тебе. 

Ill 

Є сили давні, постійні, що борються проти вас 
— вони стежать за вами і нападають в зручний 
для підступу час. Отож, остерігайтесь сну і 
розслабленості. Сон і безумство чужих релігій 
ширять гнилі випари гарячого Сходу. Але 
витончений нюх, смак і зір відкидають об'їдки. І 
ваш погляд від сьогодні звернений не до неба — 
до поля земного, поява якого безумовно велична. 
Лише паразити хочуть вимолити собі майбутнє на 
небі, воїни ж здобувають його тут і зараз, і не 
буває для них завеликого поля битви. 

IV 

Думку і наміри ваші бережіть від псів і свиней, 
джерело думки вашої невипадкове, — її 
посилають до тебе Предки. Через тебе вони 
прагнуть ожити, — шануй предків і свій закон в 
них. Кожен з вас повинен стати осередком 
творення нації, осередком гармонії боротьби, — 
все інше смерть, гниття і служіння поживою 
іншим. Зробіть своє життя мистецьким: витвором, 
згорніть й відкиньте декаданс падла, клубки 
небезпечної черви, що лиже піт розіп'ятих героїв. 
Гряде велике зрушення народів і кожен з них, що 
заважає звершенням твого народу — чинить 
злочин проти справжнього. Вбий його! 

V 

Чужинці заздрісні, і серця їхні наповнені 
отрутою підлості — нема взаєморозуміння між 
племенами, лише ненависть і страх об'єднує їх. 
Сіючи роз'єднання — ми досягнемо очищення 
сердець. І ще раз проголошую — остерігайтесь 
отруйних еманацій чужинецьких ідолів. Місіонери 
Сходу й Заходу несуть хвороби, слабосиле 
виродження й рабство; пропонуючи «рятунок 
душі», на твоє тіло вони чигають. В великій 
недовірі прийде до тебе знання родового 
братства й Ієр'архії, і тоді пізнаватимеш своїх 
безпомилково. 

Вища чуттєвість стане твоїм надбанням — і 
на свій смак уподібниш й очистиш землю. Тоді 
пізнаєш череду своїх необхідних втілень, хай не 
лякає вона тебе І станеш неуникним в плинові ча
су. Завершивши земний шлях, прийдеш до 
наступного втілення цілком природно, — без 
страху і сліз святенних збоченців... Уздоров від 
них планету. 

VI 

Є єдине добро — твоєї самотньої Самості, 
осердя в океані хаосу. Із себе і вище себе будуй 
своє Теперішнє. Час збирає і творить все нові 
віровчення, — відкинь їх силою свого 
яснобачення. Стань вище людини, стань навіть 
над людиноненависництвом. 

Лише в великих потрясіннях зміцніє й 
очиститься твій дух войовника — шукай й твори 
потрясіння духу. І пошук спільників й соратництво 
твоє нехай буде вибірковим, і дружба твоя — 
мовчазною. 

VII 

І хоча весь світ і кожен подих в ньому насичені 
вбивством — не вбивай без потреби. Адже всяке 
жертвопринесення — дарунок Собі ще вищому, 
кращому. Через жертвопринесення ворогів піз
наєш й поєднаєш себе в Ієрархії. Навіть думкою 
про неї ти вже її закликаєш. Підкріпи думку 
діями... 

VIII 

Хаос й пітьма відступлять від тебе, коли 
вогнем і тріском палених жертв осяєш й освятиш 
свій шлях. І нехай не зупинить тебе чуже добро-
зло, — отруйна слина з безсило роззявлених 
ротів гинучих. Вони — вже відгомін потойбічного 
світу, твоя ж справа — тут і зараз... 



НАЦІОНАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА 

До естетики Празької школи 
Андрій Шаула 

— нефальшивий, органічний героїзм, як потреба духу і справжнього життя. Підкреслене 
«буття в ризику» 

— туга; туга за великим, за невідомим, за абсолютним в абсолютному значенні, за 
універсальним, вічним, позачасовим — Справжнім. 

— момент, який оспівується — Революція і час перед нею — передчуття (затишшя перед 

бурею чи вибухом), коли ніздрі тремтять від тонкого незнаного (?) аромату — Нового; 

повнота, яскравість: — бій, ривок, концентрація духовної і фізичної енергії, перемога, перемога 
наД неможливістю, перемога над реальністю і владна, холодно-владна зміна її. — Реальність, 

яка виявилась несправжньою — на справжню, цілковиту: — зліпок з власного серця. 

Чистість. Справжнє — воно і найчистіше. 

— ворог відпочинку; розслаблення — лише як видих, як коротенький спочинок в поході. 
Щоб помолитись, випити (?) води (?). Гпибокий вдих холодного криштального з солоним, як 

кров присмаком (Ольжич) повітря — передчуття Ди, Поєдинку, Сходження, Останньої битви. 

— політ; нестримний рух, незважаючи ні на що, — мета — проста, зрозуміла і одночасно 

незбагненно далека і загадкова. Присмак абсурду, ривок, політ... Поштовхи (різкість) — 

несуть нове життя, холодну запашну свіжість ночі, кришталева роса на духм'яних 

некошених травах (як вони пахнуть, скошені?). Витертий об траву меч (і невідомо) (ми не 

пам'ятаємо? Врешті, це не має значення) чи вбивав уже цей меч, чи це ще цнотливий 

метал?) — пахне життям і майбутнім. Вічністю. Краплі на металі. 

— Зброя, Зброя — продовження Людини. Меч — сам герой (Ескалібур Роланда), а герой — 

меч. Нестримний, рішучий, послідовний — заради абсолютної повноти, Нестримності, 
Рішучості, Послідовності — взагалі, РУХ до вічності, яка Інтегрує. 

— нонконформізм, протиставлення тому, що нині є. Позитив — ворог нинішньої системи; 
позитивне — з минулого/майбутнього (там герої), тобто з не-сьогоднішнього. 

— романтика (див. вище). Дух архаїки — чистота; потужність почувань і вчинків давнини... 
— інтенсивність, інтенсивність в квадраті. Спресованість, концентрація, максимум — дає 
образи вічні, бо фантастичні і реальні водночас. Вони — з реальності, за яку борються — яку 
ще треба створити. 

і» на закінчення номера, 
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