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Що найстрашніше в сучасному житті України? 

* 
Найстрашніше в нашому житті — це не руйнування 

економіки. Не голод, який принесе незручності або загрозу 
життю, а безглуздя самого цього життя. Навіщо живемо? 
Захід підспівує США — ми живемо, щоб споживати і 
розважатися. Ось значення життя! Але ж це не значення 
життя людини і навіть не значення життя тварини — це 
значення життя тупого раба.  

"Існує нав’язана Заходом думка, що раб характери-
зується покірністю, — пише Юрій Мухін. — Це неправиль-
но, це те, до чого примушують раба вільні люди, і приму-
шують вони раба до покірності тому, що самі покірні честі, 
совісті, моралі, служінню суспільству або Високій меті. 
Насправді раби можуть бути і непокірні, і норовисті. Ще в 
Стародавньому Римі раба зрозуміли й оцінили, і знайшли те, 
що необхідне, щоб тримати раба в покірному рабстві. Раб це 
той, чия мета в житті: "Хліба і видовищ!" Це homo sapiens, у 
якого немає ніяких людських цілей, окрім мети нажиратися і 
розважатися. Саме ради цієї мети він і працює на того, кому 
він потрібен. Але вдумайтеся в те, чим мета життя 
давньоримського раба "Хліба і видовищ!" відрізняється від 
нав’язуваної нам Заходом мети "Споживати і розважатися"? 
Тільки обсягом споживаного і збоченістю розваг"1. 

І сьогодні український народ знаходиться під окупа-
цією західних рабів похоті та шлунка, сьогодні українські 
люди — раби рабів. Ось що дуже страшне. Якби ми були 
рабами вільних людей, було б не так образливо. Думаю, що 
читачі вже готові заперечити мені — під якою ж ми оку-
пацією, якщо вулицями не ходять іноземні солдати з авто-
матами? 

Уся річ у тому, що це невидима війна. А її суть розро-
били ще в фашистській Німеччині й одним із її розробників 
був ніхто інший, як Адольф Гітлер. Про це свідчить Генрі 
Пікер, автор книги "Застільні розмови Гітлера"2, де він пи-
ше: "За вечерею шеф заявив, що показником високого рівня 
культури є зовсім не особиста свобода, а обмеження осо-
бистої свободи організацією, що охоплює якомога більше 
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індивідуумів, які належать до однієї раси". Цей запис був 
зроблений Г. Пікером 4 квітня 1942 року. 

"Це основна база міркувань Гітлера, — зазначає  
Ю. Мухін. — Не знаю, чи читав він старогрецького філосо-
фа Платона, який ще в четвертому столітті до нашої ери 
прорік істину: "З крайнього ступеня свободи завжди виникає 
найбільше і найжорстокіше рабство", — але Гітлер для оку-
пованих народів СРСР передбачав саме крайній ступінь осо-
бистої свободи: "І тому, володарюючи над скореними нами 
на східних землях рейху народами, потрібно керуватися 
одним основним принципом, а саме: надати простір тим, хто 
бажає користуватися індивідуальними свободами, уникати 
будь-яких форм державного контролю і тим самим зробити 
все, щоб ці народи знаходилися на якомога нижчому рівні 
культурного розвитку". Згідно з планами Гітлера, німці та 
скорені росіяни, українці й інші народи повинні були жити 
абсолютно відокремлено, німці — в особливих ізольованих 
колоніях. Отже для скорених народів свобода планувалася 
найповніша — говори що хочеш, пиши що хочеш — хоч на 
голові стій. Гітлер дуже тонко розумів людей: "Бо, чим 
примітивніші люди, тим більше вони сприймають будь-яке 
обмеження своєї свободи як насильство над собою", — 
говорив він. 

У армії служити не треба, навіть альтернативної служ-
би нести не потрібно (служба тільки для німців); у школу 
ходити не треба ("Жоден вчитель не повинен приходити до 
них і тягнути в школу їхніх дітей"); церкви, секти — будь-
хто; на вулиці, удома можна не прибирати; щеплення можна 
не робити, можна навіть не лікуватися ("Але потрібно діяти 
обережно, щоб ця наша тенденція не впадала в очі. І якщо 
хто-небудь із тих, хто страждає від зубного болю, неодмінно 
захоче лікуватися у лікаря, добре, один раз можна зробити 
виняток"). І повна свобода пересування, навіть більша, ніж 
сьогодні, оскільки: "…скорені народи також зобов’язані зна-
ти, як працює транспортна система. Але це — єдине, чому 
ми повинні їх навчити... Столиця рейху — Берлін, і кожен з 
них хоч раз в житті повинен там побувати", — вимагав 
Гітлер. 

Виникає запитання щодо засобів масової інформації, 
які обов’язково мають бути при такій свободі, і щодо розваг 
для скорених народів? Гітлер про це поклопотався в межах 
можливостей тодішніх технічних засобів зв’язку: "Набагато 
краще встановити в кожному селі репродуктор і таким 
чином повідомляти людям новини та розважати їх... Тільки, 
щоб нікому в голову не спало розповідати по радіо скоре-
ним народам про їхню історію: музика, музика, нічого, 
окрім музики. Адже весела музика викликає у людей трудо-
вий ентузіазм. І якщо люди можуть дозволити собі танцю-
вати до упаду, то це, наскільки нам відомо, широко віталося 
за часів Системи" (Веймарської республіки). 

Тепер, шановний читачу, тобі зрозуміло, чому в нас 
так багато музики на всіх радіочастотах "Шансон", "Ретро", 
"Алла" тощо. Лише з поправкою на сучасність. Це не що 
інше, як реалізація планів Адольфа Гітлера. А щоб народ не 
розумів його планів, забороняється читати його праці, як це 
робить комісія з питань моралі України, забороняючи про-
даж його книги "Моя боротьба"! 

Прискіпливий читач може засумніватися: а як же Гіт-
лер збирався примусити скорені народи працювати на оку-
пантів? Елементарно! "А стимулювати достатньою мірою 
поставки сільськогосподарської продукції і спрямування 
робочої сили на шахти і військові заводи можна продажем 
їм (скореним народам — М. С.) зі складів промислових 



виробів і тому подібних речей", — не приховував Гітлер від 
своїх слухачів тонкощі психології "гомо примітивікус"3. 
Просто вражає той факт, як сучасний стан України відпо-
відає планам німців щодо окупації СРСР. Тільки-но Німеч-
чина окупувала Польщу, Геббельс записує у своєму щоден-
нику і сам підкреслює: "Заохочувати слабкість і корупцію. 
Так найкраще керувати скореним народом"4. 

Наші батьки і діди не стали рабами Гітлера, незва-
жаючи на величезні людські жертви. Чому? Раб — це homo 
sapiens без людської мети в житті, мета раба — "споживай і 
розважайся", яку вони не сприйняли. 

Більшовики (еліта СРСР) показали радянському наро-
ду кінцеву мету в житті  — комунізм. Суспільство справед-
ливості, в якому житимуть їхні діти. У наших батьків і дідів 
мета в житті була, і вони не стали рабами німців. Заради 
дітей гинули в атаках, заради дітей падали знесилені біля 
верстатів. А у нас цієї мети не стало. Партійна номенклатура, 
проповідуючи одні ідеї, а насправді живучи за іншими, пер-
шою стала показувати, що її мета — споживати і розва-
жатися. Вона, звичайно, цю мету не афішувала, але ж жила 
на людях — як приховаєш? Відсутність мети в житті і при- 
звела до того, що радянський народ був переможений боязли-
вими і смердючими рабами шлунка і похоті з Голівуду.  

Необхідність мати людську мету життя добре показав 
російський релігійний філософ К. Побєдоносцев у своїй су-
перечці з атеїстами: "Вони наполягають на тому, що замало 
тільки жити, потрібно жити добре, отже визнають за основу 
моральність у житті людини. Для того, щоб визначити цю 
основу, потрібно вказати їй кінцеву мету. Для чого-небудь 
потрібно жити етично, і це щось, для чого потрібно так 
жити, необхідно показати людям... Нам не кажуть, що 
геройство, що самовідданість самі по собі доброчесність; 
нам кажуть, що ми повинні жертвувати собою в ім’я чогось 
дорогоцінного в майбутньому. Але покажіть нам це щось, 
окресліть його рисами, взятими з життя; риси ці повинні 
бути вловимі, доступні розумінню всіх і кожного"5. 

Але щоб показати "це щось", заради чого варто об’єд-
нуватися і боротися, потрібна ідеологія. Ідеологія національ-
ного відродження допускає значну кількість тлумачень і не 
несе об’єднувального початку. Ідеологія незалежності в 
існуючих варіантах не пояснює, з ким потрібно боротися, 
бачить ворогів тільки за океаном, не може розкрити суті 
окупації. Ідеологію православного відродження неможливо 
навіть сформулювати, тим більше в країні, де значна части-
на населення — атеїсти. 

В усіх наведених прикладах можлива демагогія, і всі 
вони можуть бути взяті на озброєння існуючим режимом. 
Світ змінився. Світу старого, де поняття марксизм, капіта-
лізм і тому подібні займали значне місце, більше не існує. 
Новий світ — нові структури — нові терміни. 

Залишається ідеологія життєвого простору. Вона ба-
гатоколірна, з силою-силенною вимірів і однозначна в го-
ловному, і, таким чином, дещо незвична — але якщо поста-
вити принцип переділу на перше місце, він ділить усе су- 
спільство на дві нерівні частини: меншість тих, у кого про- 
стір є, і більшість тих, у кого цього простору немає. При 
всьому бажанні режим не зможе скористатися ідеологією 
життєвого простору.  

І навіть стереотипам чорно-білого мислення вона від-
повідатиме: власники проти претендентів. І головне — влас-
ники ніяк не можуть видати себе за претендентів. Рівень 
споживання не дозволить. 

Нам є за що боротися і, якщо ми цього не будемо роби-
ти, наші діти і внуки забудуть нас, покривши наші імена 
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ганьбою. Ганьба нам, ганьба! Але щоб ганьбу сприйняти, 
потрібно мати совість, а звідки вона буде в того, чия мета — 
споживати і розважатися?  

Маніпуляція свідомістю  
Сьогодні йде найсправжнісінька війна. Полчища інфор-

маційних військ ворога руйнують нашу країну сильніше, 
ніж колись полчища чужих солдатів. Інформаційне бом-
бардування руйнує свідомість населення. Ніякий Гітлер не 
міг перетворити свідомість людини на муку, як сьогодні це 
робить Захід. Кінцева мета — усунути саму можливість ви-
никнення колективів, згуртованих навколо чого-небудь, 
окрім корисливих інтересів. У перспективі Україна повинна 
стати орієнтованою тільки на споживання країною атомів-
егоїстів, відрізаних від релігійного і культурного коріння.  
У людини повинні зникнути поняття про честь, совість, 
Батьківщину, обов’язок, патріотизм. Із народу роблять тру-
бу, зміст існування якої один — пропускати через себе все 
зростаючий потік товарів. Маніпулюючи свідомістю через 
висміювання історії, культури, віри і традицій, людину 
відривають від коріння, стимулюючи споживацький егоїзм. 
Все це робиться в розважальній формі, що приховує небез-
печний зміст. У підсумку західні агресори стають господа-
рями становища. В усіх окупованих містах на головних бу-
дівлях і центральних майданах майорять прапори перемож-
ців — бренди корпорацій і монополій.  

Сьогодні атаці піддаються всі території колишнього 
СРСР. Вони не захищені від ідеологічних атак, і тому подіб-
ні на оточене місто з відкритими воротами. Традиційна вла-
да, що базується на переконанні і примушуванні, не володіє 
необхідними для маніпуляції знаннями, типом мислення і 
технологіями. У населення, вихованого при радянській вла-
ді, відсутній захисний механізм. А от ворог ним володіє.  
У результаті населення виявилося беззахисною жертвою 
агресорів. 

Маніпуляція свідомістю можлива, коли людина впев-
нена, що вона сама вибирає свою лінію поведінки, вільно і 
без тиску. Мета маніпуляції — запрограмувати бажання, 
спонукаючи діяти не в своїх реальних інтересах, а на ко-
ристь маніпулятора. Подібна маніпуляція завжди прихована 
і її обов’язковим прикриттям є міф політичної свободи. 
Історія перебудови — це історія маніпуляцій. Коли почалася 
перебудова, наші співвітчизники не мали імунітету проти 
маніпуляцій. Зараз він виражається в соціальній апатії. Ра-
дянська людина, котра не привикла публічно обстоювати 
свою думку, виявилася легкою здобиччю для всілякого роду 
шахраїв. На людей, які упродовж десятиріч отримували 
дозовану інформацію, обрушилися потоки сенсацій, викрит-
тів, визнань, покаянь тощо. Країна, не можучи відірватись 
від екрана телевізора, як заворожена, стежила за розіграним 
спектаклем. 

Становище ускладнювалось ще й тим, що народ пам’я-
тав злочини комуністів. На тлі цього, за роки холодної вій-
ни, Заходу був створений стійкий міфічний образ позитив-
ного героя, а рідній країні — образ монстра. Такі установки 
зруйнували цілісність світогляду, і людина стала подібна 
кораблю, що втратив будь-які орієнтири. Реакцією була на-
ростаюча апатія до подій, що мають політичний відтінок. Ін-
шими словами, мешканці будинку збайдужіли до його долі. 
Маси впали в глибоку соціальну кому. З другого боку, то-
тальну байдужість можна розуміти як форму захисту проти 
зовнішньої дії. Якщо свідомість заснула, ворогу складно 
спрямувати маси на захист "свободи і рівності". 

Перший напрям удару — український ефір наситили 
продукцією, що зомбує людину і відриває її від рідного ко-
ріння. Відсутність ідеології спрощувала завдання. Населен-
ню прямо не говорили: будь безпринципним. Населенню по-
казували серіали, де головний герой поводився безприн-
ципно. Населенню співали попсу і шансон, де безпринцип-
ність подавалася в привабливому молодечому образі. Маси 
несвідомо наслідували завзятість, показану в привабливому 
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світлі. Паралельно велася атака на мову. Особливо активно 
йшла робота над ще несформованою молодіжною свідо-
містю. Під приводом моди і крутизни, у рамках спеціально 
розробленої субкультури, створювався спеціальний сленг. 
Дуже непомітно слово "совість" було витіснено словом 
"закомплексованість". З тієї самої опери поняття "сексуаль-
но розкріпачена" замість "безсоромна"; "кіллер" замість "убив-
ця"; "путана" замість "повія"... Нова мова заполонила інфор-
маційний простір. 

Це була справжня атака, розроблена суперпрофесіона-
лами. Били по ключових вузлах, і захиститися від цих ударів 
населення не могло. Навіть найрозумніші виявилися безси-
лими проти цих технологій. Радянську інтелігенцію легко 
обвели навколо пальця красивими словами типу "вільно-
думство", "свобода совісті" тощо. Прораховувалося, що на 
практиці це виллється в безпринципне мислення, яке оперує 
в рамках вигідно — невигідно. Деякі поняття, що спочатку 
позначали різні речі, стали об’єднуватися в одне, причому 
завжди з акцентом у гірший бік. Любов стала синонімом 
сексу, а "розпуста" зовсім зникла з молодіжного словника, 
замінившись словами "розкріпачення" і "просунутість". Сьо-
годні ніхто не пам’ятає, що таке кохання. Всі розуміють під 
ним злягання. Люди забули, що саме по собі злягання без 
кохання є смертний гріх — розпуста. Любов — це те вище, 
що є в людині. Бог — це Любов. "Якщо я говорю мовами 
людськими й ангельськими, а любови не маю, то я — мідь, 
що дзвенить, або кімвал, що бриньчить. Якщо маю дар 
пророцтва, і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю 
віру, так що й гори можу переставляти, а любови не маю, — 
то я ніщо. І якщо я роздам усе добро моє і віддам тіло моє на 
спалення, а любови не маю, то нема мені з того ніякої ко-
ристи. Любов довготерпить, милосердствує, любов не за- 
здрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, 
не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з 
неправди, а радіє істині; усе покриває, всьому йме віру, 
всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, 
хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання 
зникне" (1 Кор. 13, 3—8). 

Другий напрям удару — доведення країни до еконо-
мічного банкрутства. Стратегія заснована на міфі, що рин-
кова економіка — це шлях до достатку для всіх часів і на-
родів. Міф про добрість ринкової економіки міцно засів у 
наших мізках, оскільки його довгий час цілеспрямовано 
культивували. Ніякі докази розуму тут не працювали. Ринок 
— добре, і все тут. Захід добре живе, тому що там ринок. Ми 
також так хочемо, виходить, нам теж потрібний ринок. От і 
вся логіка. Зауважимо, люди не знали реального життя 
Заходу. Вони знали інформацію із глянцевих журналів і 
голівудських фільмів. У більшості випадків це була мрія. 
Кіно відображало те, як західне суспільство хотіло жити, а 
не те, як воно живе насправді. Але радянські люди сприй-
мали цю інформацію як документальну. 

Почалася перебудова. Перші кроки в ринковому на-
прямі стали тотальним пограбуванням. Маси стрімко убожі-
ли, але не нарікали, бо були одурманені заздалегідь заготов-
леними міфами. З одного боку, говорили, що треба потер-
піти, як терплять щеплення. Мовляв, якщо хочемо добре 
жити, необхідно пройти період дикого капіталізму. З іншого 
боку, запевняли, що це все-таки краще, ніж повернення до 
проклятого минулого (міфи про прокляте минуле й про 
"світлий" Захід створювалися паралельно). Соціал-дарвінізм 
науково виправдовував грабунок слабких. З екранів телеба-
чення і сторінок газет дядько розумного вигляду пояснював 
нам, як малим дітям, що людське суспільство, по суті, нічим 
не відрізняється від тваринного, і тому повинно жити так 
само. Нас учили, що у сильних є законне право грабувати 
слабких, і тому вони не мусять відчувати докорів совісті. 
Боязкі сумніви в справедливості такого права придушува-

лися твердженням, що так живуть тварини, і виходить, все 
правильно. Сьогодні це здається, м’яко кажучи, дивним, але 
тоді це виглядало природно. Суть роздумів зводилася до 
того, що люди мають наслідувати тварин, оскільки це єди-
ний шлях до щастя. Щоб уподібнитися тваринному світу, 
потрібна конкуренція, де виживає найсильніший. Коли 
сильні наситяться, у них піде відрижка, і слабкі, які вижили, 
одержать можливість скористатися цим "благом". Після поч-
неться нормальний капіталізм, і всі ми заживемо, як на 
Заході. 

Люди знову повірили й знову почали чекати. Зверніть 
увагу — чекати відрижки. Дорослі, нормальні повноцінні 
люди чекали, коли ж їх остаточно пограбують, щоб потім 
нормально жити за рахунок чужої відрижки. І це нікого не 
бентежило. Людей настільки заплутали, що вони втратили 
будь-яку здатність думати. Ніхто не пам’ятав гарного, на-
приклад, що раніше квартири давали безоплатно, а людина 
обурювалася, що поганий ремонт, й писала скарги. Якби 
зараз кому-небудь дали безоплатно квартиру не те що з 
поганим ремонтом, а, наприклад, без однієї стіни й з дірою в 
стелі, той вмер би від щастя. Але ніхто не пам’ятав ні 
безоплатних квартир, ні путівок до санаторіїв і будинків 
відпочинку. Усі згадували тільки погане. Запам’ятайте цей 
епізод як найкращий показник маніпуляції свідомістю. У 
майбутньому це дасть вам змогу захиститися від подібних атак. 

Пограбування країни набирало обертів. Склади, ванта-
жені металами, сировиною, ресурсами, іншим стратегічним 
добром, тяглися до обрію. Усе вивозилося за кордон і прода-
валося за безцінь. Робили це не спеціально навчені дивер-
санти, а наші звичайні люди, які виявилися сміливішими й 
енергійнішими за інших. Енергія сильних була спрямована 
на пограбування, тим паче, що грабіжники не почували себе 
злочинцями. Навпаки, вони вважали себе будівниками нор-
мального суспільства й світлого майбутнього, що скинуло 
окови "проклятих Рад". 

Чому так трапилося? Якщо ви хоч трохи знаєте людсь-
ку природу, то зрозумієте, що немає проблем створити умо-
ви, за яких нормальні люди самі будуть перетворюватися на 
кровожерливих хижаків. Досить змінити орієнтири й світо-
гляд. Гітлер перетворив мирних бюргерів у професійних і 
безжалісних убивць саме тому, що знав психологію людини. 
Диригенти демократії теж знали психологію, і не бачили 
проблем з перетворенням найбільш здатних обивателів у 
безсоромних грабіжників своєї країни, які щиро думають, 
що людське суспільство може стати нормальним не інакше, 
як шляхом наслідування тварин й забуття базових людських 
принципів. 

Після стихійного відтоку ресурсів почався відтік орга-
нізований. Продавалося все. На корені. За безцінь. Усе, що 
не могло бути продане, — руйнувалося. Зі сторони здава-
лось: Україна — переможена країна, що виплачує якусь не- 
ймовірну й дивну контрибуцію, в умови якої входило зруй-
нувати те, що з якихось причин не вдається вивезти. І в під-
сумку більше руйнувалося, ніж продавалося. Але ми до-
тепер не розуміємо, куди вітер дме. Усе інвестицій чекаємо. 
Майже 20 років, як чекаємо, а їх все немає й немає. Начебто 
і кордони відкрили, щоб інвестиції без затримок до нас 
ішли, і пільги для принади ввели, а процес чомусь зворот-
ний — через відкриті кордони капітал іде не в Україну, а з 
України. В Україну нічого, крім чужих товарів, не надхо-
дить. Здавалося б, давно настав час запідозрити — щось тут 
не гаразд і бити тривогу, але нам і тут поставлені капкани. 
Знову нам пояснюють, що інвестицій немає, тому що в нас 
неправова держава й мало демократичних свобод. От коли 
забезпечите права зі свободами, тоді інвестиції й потечуть.  
І ніхто не замислюється, чому в ще більш неправову Азію, 
де чхати хотіли на західні права, інвестиції йдуть, як слони 
на водопій, а в Україну їх ніяк не заманити. Очевидно, права 
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тут ні до чого, але, щоб зрозуміти цю просту істину, 
потрібно думати. 

Найгірше те, що нас за останні роки відучили думати. 
Сьогоднішня більшість приймає чужі твердження, навіть не 
вдумуючись у них. Сказали, що причина сучасних проблем 
в Україні в недостатності прав і свобод — і всі в це по-
вірили. З таким рівнем інтелектуальної імпотенції не важко 
узаконити будь-який тип розкрадань. У підсумку виникла 
ситуація, проста до непристойності й жахлива у своїй без-
перспективності: ми продаємо сировину чи хліб і одержуємо 
за це долари. Потім ці долари віддаємо за "снікерси". У 
результаті ні сировини, ні доларів, ні "снікерсів". У букваль-
ному значенні слова ми проїдаємо свою країну. Але дивує 
не це. Дивує байдужність до власної долі. Припустимо, біль-
шості тих, хто живе в Україні, на неї наплювати. Маси в 
цьому не винні, їх так запрограмували. Але інстинкт само-
збереження ніхто не блокував. Кожен, як і раніше, хоче жи-
ти, і це прагнення ніяк не пов’язане з патріотизмом. Чому ж 
ніхто не думає про те, що він буде робити, коли наші 
енергійні хлопці продадуть усю сировину. На що "снікерси" 
будемо купувати? Усе, що ми їмо, в що одягаємось, зроб-
лено або за кордоном, або із закордонної сировини. Не дурі-
мо себе тим, що назви на продуктах харчування українські. 

Ми певним чином подібні до папуасів, що міняють 
золото на скляне намисто. Нікого не бентежить, що в країні, 
де нічого не виробляється, з гігантською швидкістю мно-
жаться супер- і гіпермаркети, у буквальному значенні слова 
— храми торгівлі. Всі ці храми й розташовану навколо них 
сферу послуг по всіх каналах ЗМІ позиціонують, як зростан-
ня економіки, але ж це найсправжнісінькі насоси, що відка-
чують багатства України. П’явки, що висмоктують кров 
країни. Скрізь торгують скляним намистом, за яке ми роз-
плачуємося нашими ресурсами. Як тільки з України все від-
качають, закордонні поставки закінчаться.  

Якщо найближчим часом не почати дій, що відпові-
дають ситуації, найпохмуріші прогнози померкнуть перед 
дійсністю. На жаль, мало хто усвідомлює, наскільки кри-
тичне становище нині склалося в Україні, у тому числі й ті, 
які нею керують. Інакше як пояснити те, що вони "освоюють" 
бюджет, виділений на вирішення ситуації точно так само, як 
освоювали різні транші? "Невже не прийдуть до розуму всі, 
що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять 
хліб?.." (Пс. 13:4). 

Звичайно, можна сказати, що нам не звикати відновлю-
вати розорену країну. Багато разів відновлювали, відновимо 
й тепер. Так, згодні. Але для цього треба, по-перше, при-
пинити процес руйнування. По-друге, об’єднати навколо 
ідеї відродження України чесних людей, котрі не просто ро-
зуміють ситуацію, а й мають масштабне мислення та органі-
заторський талант. Воїн, учений і організатор в одній особі.  

Що ж робити?  
Про відродження України ведуть розмови всі поголов-

но. Але природно, що лише одиниці турбуються про націо-
нальні інтереси, адже вони суперечать інтересам і будь-якої 
партії, і групи, і корпорації. Ті самі податки — всі розу-
міють, що їх потрібно платити, але водночас кожен бажає 
відірвати шматочок — і якнайласіший — у рідної держави. 
Тому-то й неприємна вся ця балаканина про національні 
інтереси, що перетворює політику на брудну справу. Люди, 
які наживаються на розпродажі національних ресурсів — 
бази відродження України, твердять про її відновлення. 
Потрібно сказати, що таке національне відродження і як 
воно відбувається. 

По-перше, немає іншої ідеології національного відрод-
ження, окрім тієї, що починається з приставки "націонал". 
По-друге, національне відродження — це система держав-
них економічних програм. По-третє, здійснити його може 
тільки еліта, тобто найактивніша, найкраще освічена части-

на суспільства, народу. Саме вона (хоча варто зауважити, 
що справжніх патріотів у нашій країні не так вже й багато) 
покликана відновити мету в житті пересічного українця. 

У національного відродження один суб’єкт — нація. 
Щоб вона працювала, держава повинна дати їй кредит — 
передусім, матеріальний і створити юридичну систему 
зростання. Ідеологія відродження, в першу чергу — Життя 
для всіх з великої букви, життя, а не виживання.  

Те, про що пише офіціоз, по суті, не має реального 
сенсу. Одне завдання — дезорієнтувати, виставити приман-
ки і спрямувати по них удар супротивника; навести тінь і 
примусити опозиціонерів з нею битися. Багато хто ловиться 
на цю вудку — у патріотів немає системи. 

"Культурна революція" та її наслідки  
Більше півстоліття йде Третя світова інформаційно-

психологічна війна, цивілізаційна війна, тобто культуроло-
гічна війна. Головним об’єктом нападу є Православна циві-
лізація.  

Головна зброя — вестоксикація народів (отруєння За-
ходом — західними "цінностями", "західною культурою", за-
хідним способом життя, запровадження західних стандартів 
смаку, стилю, звичок), а головна мета — трансформація 
населення світових цивілізацій в одноманітний етнос гло-
бального світу — мільярди безвідмовних підданих глобаль-
ної імперії "нагодованих, добре одягнених автоматів"; вста-
новлення влади глобальної світової імперії, світового уряду; 
встановлення нового світового порядку. 

18 серпня 1948 року Рада національної безпеки США 
затвердила директиву 20/1 "Мета США стосовно Росії", в основу 
якої лягла відома директива Аллена Даллеса, розроблена ще 
в 1944 році. Ця директива ознаменувала собою початок над-
ефективних воєн якісно нового типу, де зброєю служить 
культурологічна інформація, а боротьба ведеться за ціле-
спрямовану зміну суспільної та індивідуальної свідомості.  
У війні використовувалися і використовуються не танкові 
атаки, не бомбардування з повітря, а безперервна система 
ударів по свідомості кожної людини і суспільства в цілому. 

Понад півстоліття не "буття, а мас-медіа визначають 
свідомість", і особливо GSM-TV (Global System Media-TV). 
Події цієї війни відбуваються нібито за кадром, їхнє справжнє 
значення не усвідомлюється оточуючими, а результати 
просто приголомшуючі: державне, економічне і військове 
падіння СРСР і всього соціалістичного табору; психологічне 
(культурологічне) поневолення населення десятків країн 
методом занурення в атмосферу мас-медіа, що зсередини 
руйнує самі клітини держави і народу — сім’ю й особу. 

Втрата нацією своїх культурних цінностей — це не 
тільки втрата національної гідності, а й втрата Джерела 
зростання — духовного, економічного, державного, втрата 
не тільки зростання, а й всього культурного надбання, сто-
літтями здобутого подвижницькою працею народу. Народ, 
нація перероджуються в просте населення, у маси, у натовпи 
— футбольні, телевізійні, базарні, шоу-дискотечні, виборчі, 
злочинні. 

Якщо жаб у колбі з водою нагрівати дуже поволі — во-
ни зваряться, не проявивши ніяких ознак занепокоєння. Не-
видимі духовні, психологічні, інформаційно-культурологіч-
ні війни, ці, так звані, катастрофи, що повільно протікають, 
руйнують, вбивають так само: люди й народи гинуть, не 
помічаючи власної загибелі, гинуть не "виявляючи ніяких 
ознак занепокоєння ". 

Ми безповоротно втратили і продовжуємо втрачати 
майже все, зникає ґрунт з-під ніг. Україна "найстабільніша" і 
безмовна країна на всьому пострадянському просторі. Тур-
боти і бурі тільки з приводу неотримання зарплати. Масове 
розтління і спокушання наших дітей, молоді, цілодобове 
виверження з десятків телерадіоканалів душевбивчої, ідіоти-
зуючої вульгарності і відвертої мерзоти, отруйної, такої, що 
відключає свідомість, не викликають ніяких протестів. Ми 
навіть перестали просто констатувати ці згубні процеси та 
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явища. Постійно чуємо про економічну і політичну кризи, 
але нам не називають причин цих криз: духовний, культур-
ний, інтелектуальний занепад, персоналістичне банкрутство 
України. Бурхливе зростання наркоманії, злочинності, само-
губств, розпусти, психічних захворювань — ніщо не проби-
ває, ніщо не викликає в суспільстві належної інтелектуаль-
ної, критичної реакції, немає ніякого опору культурологіч-
ній агресії, суспільство чи то в ЗМІ-паралічі, чи то в ТБ-
заціпенінні.  

Ще на початку минулого століття російський філософ 
В. Розанов констатував спустошеність вітчизняної культури, 
яку легко заповнює чужорідний дух: "Не в силі їхнього 
натиску справа, а в тому, що немає опору їм!". 

Століття назад заполонив Росію західний марк-
систський дух, сьогодні вільно запанував західний голі-
вудський американський дух. Апологет нового світового по-
рядку Збігнєв Бжезинський в одній зі своїх книг ("Велика 
шахівниця") прямо вказує на головні засоби американської 
експансії: "Американська глобальна система приділяє особ-
ливу увагу методам кооптації (як у випадку поглинання по-
вергнутих супротивників — Німеччини, Японії, а потім й 
Росії), вона покладається на використання впливу на залежні 
іноземні еліти. Назване підкріплюється широким, але невід-
чутним впливом американського панування у сфері глобаль-
них комунікацій, народних розваг і масової культури.  

Культурна перевага є недооціненим аспектом амери-
канської глобальної потужності. Американська масова куль-
тура випромінює магнітне тяжіння, особливо для молоді, в 
усьому світі. Її привабливість бере початок у життєлюбній 
якості життя, яку вона проповідує. Американські телепере-
дачі і фільми займають три четвертих світового ринку. Багато 
хто сприймає це як американський "культурний імперіа-
лізм". Наслідування американського шляху розвитку прони-
зує весь світ, це створює умови для встановлення консен-
сусної американської гегемонії".  

США захоплює світ тим, що спокушає молодь "життє-
любнішою якістю життя" — рок-концерт-дискотеками, сексуаль-
ною "свободою", свободою від відповідальності, повінню 
веселості, розбещеності, кока-коли і фанти, сексу, прирів-
нюючи останній до спорту, безперервною гонитвою за гро-
шима, комфортом, престижем, за "любов’ю". "Вимагай біль-
шого!". "Усе i відразу!".  

До цього в нашому суспільстві культивувалися: тиша, 
зосередженість, працьовитість, терпіння, героїзм. Сьогодні 
GSM-TV запресовує в голови: рок-канонаду, рок-гуркіт, 
рок-писк, а також гранично розсіяний, рваний спосіб життя, 
"кайф-балдьож", зневага до праці, розпалювання азарту до 
швидких і дуже швидких грошей (афера, лотерея, рулетка, 
грабіж, рекет, проституція). Реклама, фільми розпалюють 
"нестримну силу нових бажань", а працювати ніде — вироб-
ництво, економіка в руїнах, у результаті — зростання зло-
чинності. 

Відомий французький вчений і публіцист, доктор пра-
ва, член Урядової канцелярії Філіпп Сен-Марк з приводу душе-
вбивчої глобальної світової культурної кризи й у зв’язку з 
"інтеграцією у світову спільноту потворності", відзначає: 
"Ми живемо економікою абсурду. Чи варто дивуватися з 
гнітючого зростання міських бід? Абсолютно нездатні бачи-
ти в людині цінність, "міста пауперів" перетворюють своїх 
мешканців на "сурогат людства". Захід, нагромаджуючи ма-
теріальні багатства, породжує нову форму вбогості. Зовсім 
нездатне духовно збагатити людину, життя у великих містах 
збіднює її або навіть зводить нанівець. Гамір, що заважає 
роздумам, відпочинку, сну, погіршує увагу і пам’ять, значна 
концентрація окису вуглецю, що шкодить роботі мозку — 
все це агресія проти розуму... Сучасне західне процвітання 
відрізняється дефіцитом людяності... Ніколи жодне поко-
ління не нехтувало настільки національним багатством 
Франції задля інтеграції її у світову спільноту потворності". 

Сучасний канадський прозаїк і публіцист Фарлі Моует 
у своєму творі "Лист сину", пише: "Дорогий Сенді, недавно 
ти запитав у мене, навіщо я витрачаю стільки сил і енергії, 
б’ючись з американськими вітряними млинами... У кана-
дійця немає іншого виходу — він вимушений протистояти 
домаганням янкі з тим, щоб нам, як народу і як державі, не 
опинитися в утробі цього Орла і не зникнути із землі, зали-
шившись на сторінках світової історії лише у вигляді купки 
екскрементів... Я втратив віру в те, що у нас є хоч що-
найменший шанс уникнути щонайповнішого маразму і роз-
тління. Особливо образливо з таким запізненням усвідоми-
ти, що справжньої можливості вислизнути з американських 
обіймів у нас ніколи й не було, що ми, канадійці, настільки 
безнадійно вражені загальною готовністю виявитися вико-
ристаними, зганьбленими, настільки зачаровані своїм 
амплуа "коханих" Америки, що не тільки не мріємо про по-
рятунок, а й з розлюченням загнаних щурів готові чинити 
опір спробам знайти шлях до визволення". 

Що чекає на людство?  
На це запитання жорстоко і цинічно дає відповідь фі-

нансист, політичний діяч світового масштабу, член Ради 
Більдерберзького клубу, засновник і перший голова Євро-
пейського банку реконструкції і розвитку, головний радник 
колишнього президента Франції Франсуа Міттерана Жак 
Атталі: "У наступному тисячолітті долю людства визначати-
ме нове покоління переможців і переможених. Новий світо-
вий порядок не буде безтурботною, гармонійною утопією. 
Навпаки, конфлікт, найвірогідніше, виникне саме зараз, ко-
ли завершилася "холодна війна". Нерівність розколе новий 
світ, як і Берлінська стіна, що колись розділяла Захід і Схід... 
Навіть у найпривілейованіших націях далеко не всі 
одержать рівну частку при розподілі незчисленних багатств 
у новому світовому порядку. Більшість людей, котрі живуть 
на заможнішій Півночі, залитій приголомшуючим потоком 
інформації та розвагами, перетворяться на слабовільних і 
зубожілих "пішаків", яким належить бути лише безпорад-
ними свідками всемогутності та розгулу багатої меншості й 
відчувати при цьому чорну заздрість. Прості люди будуть з 
відчуттям шанобливого страху і з обуренням поглядати на 
хмарочоси влади, які ростуть, немов на дріжджах, і боввані-
ють над їхніми головами, і куди вхід їм буде заборонений... 
У болісному відчаї, позбавлені будь-якої надії, народні маси, 
що живуть на периферії, споглядатимуть яскраву картину 
процвітання і багатства. У марній спробі перейти, за ви- 
словом Елвіна Тоффлера, від сповільненого до прискореного 
світу, їм доведеться вести життя живих мертвяків... Багаті 
процвітаючі зони безтурботно сусідитимуть з обширними 
регіонами жебраків... Масова міграція з Африки разом з 
потоками європейців зі Сходу в процвітаючі держави, при-
зведе до ідеї зведення нової Берлінської стіни, що запобі-
гатиме потоку біженців, які прагнуть знайти притулок у 
центрах процвітаючої Півночі... Ні Тихоокеанська, ні Євро-
пейська сфери не прийматимуть численних бідняків. Вони 
закриють кордони перед тими іммігрантами, які відмов-
лятимуться повертатися в свої занурені в морок неуцтва і 
вбогості землі після проведеного "в гостях" цілком достат-
нього трудового терміну. 

Ніколи ще світ не знаходився в такому полоні законів, 
продиктованих грошима. Грошовий порядок стане універ-
сальним від Сантьяго до Пекіна, від Йоганнесбурга до Москви... 
Люди скрізь приноситимуть жертви богам мамони... Виник-
не щось подібне до безумства номадів. Відмінність між 
культурою і варварством, між життям і смертю зникне... 
Уявлення про глобальне служіння вимагатиме, насамперед, 
таких політичних лідерів, які визнають необхідність обме-
жень і володіють достатньою мужністю, щоб відмовитися 
від традиційних понять про національний суверенітет. Мож-
на чекати розвалу окремих націй... Жереб кинуто, отже те-
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Проте ми маємо пам’ятати і шанувати свою стародав-
ню історію, православну віру і не йти на поводу в маніпулято-
рів. "У кожного народу є історія й історії, що лежать в осно-
ві великих релігій, — найдовготриваліші та найфундамен-
тальніші, — пише директор Бібліотеки Конгресу Джеймс 
Біллінгтон. — Біблійна історія — лежить в основі власне 
американської культури. Першою книгою, виданою в амери-
канських колоніях Англії, була римована версія "Книги 
псалмів", які регулярно співають на пуританських богослу-
жіннях. Наш перший президент сказав у своїх двох про-
щальних посланнях, — континентальній армії і, потім, нації, 
— що система нашого типу не виживе, якщо народ не буде 
моральний, а моральність ця не виживе без релігії.  

пер варто, не зупиняючись, продовжувати гру... Ставки в 
такій грі високі: йдеться про політичне та економічне 
панування над світом... 
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У новому світовому порядку будуть і переможені, і 
переможці. Кількість переможених, звичайно, перевищить 
кількість переможців. Вони прагнутимуть одержати шанс на 
гідне життя, але їм такого шансу не нададуть. Вони опи-
няться в загороді, задихатимуться від отруєної атмосфери, а 
на них ніхто не стане звертати увагу через просту бай-
дужість. Усі жахи XX сторіччя зблякнуть, у порівнянні з 
такою картиною"6.  

Німецько-французький вчений, лауреат Нобелевської 
премії Альберт Швейцер, у своїй знаменитій книзі "Куль-
тура і етика" в розділі "Провина філософії в занепаді культу-
ри" пише: "Ми живемо в умовах, що характеризуються зане-
падом культури. Ми зійшли зі стовпової дороги розвитку 
культури, оскільки нам не властиво замислюватися над 
долею того, що прийнято називати культурою... Для всіх 
очевидно, що самознищення культури йде повним ходом... 
Без боротьби і без шуму культура поступово занепадає. Як, 
чому вичерпалася культуротворча енергія народів? Вирі-
шальним чинником є неспроможність філософії. Ніхто не 
спромігся встановити компоненти нашого духовного життя. 
Ніхто не перевірив, наскільки благородні ідеї, що є її рушій-
ними силами. Сучасна людина, ставши жертвою перенапру-
ження, все більше відчуває потребу в зовнішньому відвер-
ненні... Зосередженість, необхідна для роботи над собою, 
для серйозного читання, для серйозних розмов, дається не-
легко. Абсолютне неробство, розвага і бажання забутися 
стають для людини фізичною потребою. Не пізнання і роз-
витку шукає вона, а розваги. Ми вступили в нове се-
редньовіччя. Загальним актом волі свобода мислення вилу-
чена з уживання, мільйони індивідів відмовляються від 
права на мислення. Позбавлення від нинішнього середньо-
віччя буде набагато важчим, ніж від колишнього. Нині 
йдеться про те, щоб, спонукати мільйони індивідів скинути з 
себе власноруч надягнуте ярмо духовної несамостійності... 
Пропаганда остаточно зайняла місце правди. Наше духовне 
життя дезорганізоване. Надорганізованість нашого суспіль-
ного життя виливається в організацію бездумності. Пригні-
чена більшість громадян наших безкультурних культурних 
держав все менше вдається до роздумів. Деморалізація інди-
віда йде повним ходом... Страшна правда того, що в міру 
історичного розвитку суспільства і прогресу його економіч-
ного життя, можливості процвітання культури не розши-
рюються, а звужуються, залишилася неусвідомленою... 
Наскільки тісно пов’язані між собою народи, видно з того, 
що всі вони разом приречені на однакову звироднілість". 

Плюралізм, який в Америці історично набув вигляду 
множинності переконань, часто заміщався у нашої еліти мо-
нізмом байдужості. Нації, яка втратила джерело молитви і 
надії, вбудоване в саму свою основу, буде важко зрозуміти, — 
не говорячи вже про те, щоб відповісти на це відповідаль-
ними діями, — відродження і зростання ролі релігії в ісламсь-
кому світі, у світі індуїзму, навіть у світі східного хрис-
тиянства. Якщо ми не в змозі прислухатися до іншого наро-
ду, коли він шепоче молитви в своїх святилищах, може тра-
питися так, що ми почуємо його бойові крики на полі бою"7. 

Така точка зору дає нам змогу виразно побачити нашу 
участь у цій грі — більшість людей хоче того, що їм 
пропонують: телебачення, газет, розваг, предметів розкоші, 
всього, що приносить задоволення. Зрештою, такі їхні ба-
жання знаходяться в прямій залежності від багатьох чин-
ників, але ж власний стиль життя кожна людина вибирає сама. 

Маніпулювати людиною можна лише тоді, коли вона 
не усвідомлює своєї духовної істоти і своєї духовної при-
роди. Духовний потенціал людини — сприйняття, спогади, 
володіння астральними енергіями тощо — набагато важли-
віші, ніж сьогодні прийнято вважати. Як свідчать езотеричні 
джерела, первісні люди свідомо використовували такі здіб-
ності і тому діставали природний доступ до вищих розмір-
ностей. Духовні сили, чутлива речовинна дія на матерію і 
надчуттєве сприйняття були для них такою самою нормою 
життя, якими для сучасних людей є електрика, телебачення і 
комп’ютер. 

Проте людство втратило ці знання, більше того, "добре 
поінформована" сучасна людина просто не вірить в існу-
вання високих розмірностей і паранормальних здібностей. 
Здебільшого це пояснюється впливом "нормальних" наук і 
релігій, які завзято заперечують подібні погляди або оголо-
шують їхнє виникнення втручанням "лукавого". Незва-
жаючи на зовнішню протилежність у поглядах, ті й інші 
стоять на схожих догматичних, антидуховних позиціях.  Маніпуляція найкраще вдається тоді, коли ті, ким ма-

ніпулюють, не усвідомлюють, що ними маніпулюють. Інак-
ше вони стали б чинити опір цьому, і їх довелося б приму-
шувати насильно. Але оскільки керувати  "коліщатками", що 
вільно обертаються, набагато легше, ніж тими, що обер-
таються примусово, то маніпуляція виявляється набагато 
дієвішим інструментом влади, ніж примушення. 

Варто прислухатись до слів Льва Тихомирова, який стверд-
жує: державні принципи будь-якого народу тісно пов’язані з 
його національною самосвідомістю, з його уявленнями про 
мету власного існування. З цього виходить, що суспільство, 
підкоряючись одним законам, гине, підкоряючись іншим — 
міцніє. В одному випадку моральність сприймається як 
марновірство, дурощі, відірвані від реальності. В іншому — 
стає наріжним каменем суспільства. Існування України за-
лежить від того, яке місце у нас займе моральність, чим вона 
буде — архаїзмом, що виріс з марновірства, або наріжним 
каменем усієї соціальної конструкції.  

Щоб будь-яка маніпуляція стала ефективною, почи-
нати потрібно зі свідомості людини, адже саме свідомість — 
це той центр управління, де ухвалюються рішення: що за-
своювати, до чого виявляти цікавість, на що знаходити час. 
Саме довжина хвилі (частота коливань) власної свідомості 
людини і визначає те, що вона робить нібито із власної волі, 
а що не робить. І тому маніпулятори, нав’язуючи людям ціл-
ком певні образи і стереотипи мислення, намагаються тим 
самим програмувати їхню свідомість так, щоб вони спрямо-
вували свою енергію (віру, інтереси, час) на потрібні їм 
(маніпуляторам) цілі та проекти. 

 
(Далі буде)

 
                                                           
7 Биллингтон Д. Гуманитарные последствия информационной ре-
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6 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия / Ж. Аттали. — М. : 
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