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Наступ на націоналізм*

Як би не розрізнялися людські співтовариства природно-
кліматичними умовами та історичними "біографіями", пси-
хологічні типи диктують одні й ті самі світоглядні комп-
лекси, які об’єднують або роз’єднують людей більше, ніж
належність до різних соціальних або політичних груп. У
наш час ці типи позначилися в трьох світоглядних доктри-
нах:  лібералізмі й соціалізмі,  які прагнуть зрівняти людей,
знищити цивілізації й культури, вбити нації бюрократич-
ними процедурами, і націоналізмі, який протистоїть їм, для
якого Нація та її цивілізаційні досягнення — найвища цін-
ність. Час покаже, які нації погодяться на самовбивчі по-
ступки олігархії, а які, засвоївши уроки історії, візьмуть
свою долю в свої руки.

Пристрасть олігархічних меншин, які хочуть вічно
користуватися плодами чужої праці, є основою ліберальної
ідеології. Задовольнити цю пристрасть може тільки загибель
цивілізацій і звироднілість найталановитіших і найгордіших
народів світу. Народи, здатні легко забезпечити себе всім
необхідним, знищуються найманцями олігархії, які ство-
рюють неефективні господарські механізми, що ведуть до
конфіскації всього національного надбання. Антинаціональ-
на система виховання й освіти має завершити процес, через
який проводиться знищення пам’яті поколінь і руйнуються
традиції, культура, мораль. Вибивання з народів історичної
пам’яті, перевірених століттями уявлень про добро і зло обер-
тається зубожінням духовного надбання, властивого
людській природі, що зрештою неминуче переростає у фі-
зичну деградацію. Тільки національна модель соціальної
організації може протистояти хаосу, що входить у життя
"залізним законом олігархії". Тільки нація зі своїми тради-
ціями може обмежити свавілля чиновників, приборкати бю-
рократію і запобігти виникненню олігархії. Тільки націона-
лізм забезпечує необхідне поєднання традиції і модернізації
і ліквідує причини соціальних революцій, забезпечуючи
умови революції науково-технічної. Там, де на перший план
поставлені національні інтереси, там вирує життя і бурхливо
розвивається держава, відновлюються моральні засади,
люди повертаються до повноцінного життя.

Націоналізм — це прагнення до національної де-
мократії і міцної державності. Справжній націоналізм — це
сила,  що мобілізує націю на саморозвиток і захист сувере-
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нітету. Патріотизм є похідна націоналізму — любов до свого
будинку і своєї держави, до тих традицій, які сформувалися
в ньому. Націоналіст відкидає не інші народи, а ті елементи
в їхній ментальності, які неприйнятні для його культури й
віри.

Бюрократія насаджує імітації патріотизму, які зво-
дяться до демонстрації лояльності, до підтримки порядку,
при якому в політиці немає місця націоналістам, а в нації
відсутні будь-які перспективи. Якщо націоналізм затвер-
дився в політиці, якщо патріотизм став невід’ємним еле-
ментом громадянської самосвідомості, то народ здібний до
мобілізації в умовах кризи, до адаптації до нових віянь, що
мають місце в світі.

Націоналізм —  відчуття сили,  яка дозволяє бути від-
критим світу без утиску для національної самосвідомості.
Відкритість до досягнень усіх народів дає усвідомлене
сприйняття й розуміння світу, а це наповнює патріотизм
значенням. Свідомість, орієнтована на традиційні цінності,
уможливлює знаходження правильних рішень. Справжній
націоналізм діє насамперед в інтересах народу, а помил-
ковий — на користь олігархії.

Згідно з Біблією, повергнутий Люцифер, крім усього
іншого, ще й "ослабив нації". Концепція національних кор-
донів належить Богу-Творцю. У Біблії про це сказано у книзі
"Діяння"  17:24,  26:  "Бог,  який створив світ і все,  що в ньо-
му... визначив межі їх існування".

Отже, якщо творцем національних кордонів є сам Бог,
ті, хто має намір скинути Творця, зацікавлені у знищенні на-
цій світу. Саме це й відбувається. Професор Джон Робінсон,
який розвінчував масонський орден ілюмінатів, писав, що
всередині цього таємного товариства "... патріотизм і лояль-
ність називають забобонами обмежених..."1.

Формуванню таких поглядів сприяв засновник това-
риства Адам Вейсгаупт, який вірив у руйнування націй.
"З появою націй і народів,  —  писав він,  —  світ перестав
бути єдиною сім’єю... Націоналізм посів місце любові серед
людей..."2.

Адам Вейсгаупт запропонував розв’язання цієї проб-
леми у такий спосіб: "Ослабте патріотизм, тоді люди нав-
чаться знову пізнавати одне одного... і розширяться союзні
зв’язки. Нації зникнуть з лиця землі"3.

Приблизно через 70 років комуністи приєдналися до тих,
хто прагнув зруйнувати національні кордони. Карл Маркс
писав у "Маніфесті Комуністичної партії": "Комуністам про-
довжують докоряти за прагнення знищити країни і нації".

Гуманісти також віддали свій голос за знищення націо-
налізму. Дванадцятий принцип "Гуманістичного маніфесту ІІ"
проголошує: "Ми жалкуємо, що людство розділене на націо-
налістичній основі... найкращий вибір — це подолання
обмеження національного суверенітету й рух до побудови
світового суспільства, репрезентованого всіма частинами
сім’ї людства. Таким чином, ми прагнемо до розвитку
всесвітнього закону й всесвітнього порядку на основі транс-
національного федерального уряду"4.

Масон 33-го ступеня посвячення Менлі Холл ствер-
джував, що поділяє турботу Карла Маркса й Адама Вейсгауп-

1 Вебстер Н. Х. Всемирная революция. Заговор против цивилизации /
Неста Х. Вебстер; пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К. : Серж. — 2001.
— С. 19.
2 Там само. — С. 8.
3 Там само. — С. 9.
4 Humanist  Manifesto  I  and  II.  —  Buffalo,  New  York  :  Prometheus
Books, 1973. — Р. 121.
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та і висловлює надію на те,  що в недалекому майбутньому
національні кордони зникнуть. Він зазначав: "Патріотизм —
це підкреслення зарозумілості тих, хто є членом племені чи
нації. Патріотизм, який тривалий час вважався доброчин-
ністю, водночас є досить згубним явищем"5.

Деякі сучасні геополітики також висловлюються за
усунення національних кордонів. Радник колишнього прези-
дента США Дж. Картера з національної безпеки Збігнєв
Бжезинський у книзі "Між двох віків" у розділі "Міжнародні
плани" пише: "Цілком очевидно, що… вигадка про націо-
нальну незалежність... більше несумісна з реальністю".

Масон Холл повідомляє своїм читачам,  що майбутнє
держав-націй безрадісне. Наближається день, коли вони ста-
нуть уламками минулого: "Ми наближаємося до найблаго-
роднішої ери, коли не буде націй; коли на всій земній кулі
буде встановлено єдиний порядок, єдиний уряд, єдиний
адміністративний корпус"6.

Отже, кінцева мета атаки на націоналізм — знищення
національних кордонів, світ без кордонів, єдиний світовий
уряд. Представники "Нового Віку" — гуманісти, комуністи,
масони — хочуть мати єдиний світовий уряд. Вони впев-
нені, що досягнуть своєї мети, оскільки створюють умови,
які переконають людей, що їм варто прийняти світовий
уряд, коли вони його запропонують.

Шлюб, право володіти приватною власністю, націо-
нальні кордони, право вірити в Бога-Творця — всі ці переко-
нання будуть зруйновані,  тому що світ має отримати світо-
вий уряд, який підтримують змовники з таємних товариств і
нових релігійних груп.

Ворога визначено. Його уособлення — церква, сім’я,
націоналізм, патріотизм і право поклонятися Богу. Зали-
шається тільки віра в Люцифера, бога нового світового по-
рядку, "Нового Віку". І вірять у нього комуністи, масони,
ліберали, які прагнуть дати світові єдину релігію, що ґрун-
тується на вірі в людину, в силу її розуму.

Сьогодні люди вже можуть дізнатися, що новий світо-
вий уряд і релігія, яка його підтримує, запропонують світу:

1. Знищення сім’ї. Діти виховуватимуться суспільст-
вом у державних закладах.

2. Знищення права на приватну власність — вона пе-
рейде до компетенції уряду.

3. Релігійні люди стануть об’єктами суворого депро-
грамування. А тих, хто не відмовиться від своїх переконань,
кинуть у концентраційні табори або знищать, оскільки сам
акт поклоніння Богу стане злочином.

4. Перестануть існувати національні кордони. Замість
міського, державного й національного урядів буде єдиний
світовий уряд.

Тож залишилося відібрати тих, хто прийме світовий
уряд і новий світовий порядок, який не за горами. Тільки
переконані зможуть вижити.

Ті нації, які першими скинуть диктатуру олігархії,
одержать найпотужніший імпульс розвитку і швидко пере-
женуть деградуючу економіку "золотого теляти". Звільнення
від олігархії поверне колишнім історичним націям імперсь-
ку потужність, роль світових лідерів, а малим націям —
власну гідність і суверенне існування.

Історичні нації об’єднають під своїм патронатом циві-
лізації, прокладуть межі культур і народів так, щоб між ни-
ми був можливий розумний діалог, зупинять конфлікт між
цивілізаціями і гарантуватимуть їм вільний розвиток. За-
мість універсального рецепту, за яким історія має закінчи-
тися всесвітнім ухваленням "ліберальних цінностей", світ
націй і цивілізацій продовжить історію в усьому розмаїтті
вірувань, культур і економічних устроїв. Ті нації, які, навпа-
ки, погодяться залишитися під п’ятою олігархії, приречені

5 Hall  Мanly  P.  The  Secret  Teachings  of  All  Ages  /  Мanly  P.  Hall.  —
Los Angeles : The Philosophical Research Society, Inc., 1977. — P. 97.
6 Там само. — С. 105.

на знекровлення національних економік в іграх з фіктив-
ними цінностями, на закулісні інтриги, замість публічного
права, на деіндустріалізацію і крах культури.

Сексуальна революція у США
Із дехристиянізацією США відбувалася й сексуальна

революція, відгомін якої чути й сьогодні. Нещодавно газета
"Нью-Йорк Пост"  розповіла,  що серед учнів однієї з
початкових шкіл Вашингтона, головним чином серед
10—11-річних дівчаток, популярна зовсім не дитяча гра. Вони
нанизують на руки десятки різнокольорових гумових кілець,
які називають "сексуальними браслетами", — дюжину їх
можна купити в магазинах  дрібниць за долар. Юні леді
придумали для кожного кольору кільця своє значення.
Чорний — статеві зносини, синій — оральний секс, білий —
поцілунок з представником тієї самої статі, зелений — секс
на пленері тощо. Певні відтінки означають певні сексуальні
позиції. І це лише початок. Далі — гра, що має назву "Snap!"
("Зірви!"). Якщо хлопчик зірве якийсь браслет, то, залежно
від кольору, отримає від його власниці "купон" на
здійснення відповідного сексуального акту. Це захоплення
поширюється зі швидкістю епідемії — від однієї подруги до
іншої, і ось уже вся школа збуджена7.

Такі плоди культурної революції у ще не так давно пу-
ританській країні США, де цнотливість дівчини, її скром-
ність надзвичайно цінувалися суспільством.

Пік сексуальної революції у США і Західній Європі
припав на середину минулого століття. У 1953 році вийшов
у світ порнографічний журнал "Плейбой". Його видавець
Х’ю Хефнер (юдей по матері)  спочатку не мав надій на
успіх у пуританській Америці. Однак невдовзі став одним із
найбагатших у США, а його ім’я потрапило до списку най-
впливовіших людей ХХ столітття. Незабаром Америку запо-
лонили журнали і газети такого типу. Сексуальну рево-
люцію підтримали майже всі найбільші засоби масової
інформації США та Європи. Американцям і європейцям
нав’язувалася думка, що "свобода сексу" — це те головне,
що потрібно сучасній людині, а ті, хто сповідує принципи
християнської етики, — ретрогради, які не розуміють усіх
радостей життя.

Порно- і секс-бізнес стали потужними галузями еконо-
міки Заходу. Крім будинків розпусти і сутенерських органі-
зацій, з’явилися тисячі секс-шопів, магазинів порнографії,
секс-кінотеатрів. У середині 80-х років вартість порнопро-
дукції в США становила 7 млрд доларів8.

Особливою сферою порнографії стала дитяча порно-
графія. До дитячого порнобізнесу в США щороку залучають
600 тис.  дітей віком від 3 до 18 років,  а загальна сума при-
бутків від нього — 2—3 млрд доларів9.

"Усі найбільші порновидавництва і кіностудії
очолюють євреї:

"Каденс Індастрі" та "Кьортіс кампані" (Ш. Фейнберг)
— порнографічні журнали й видання "Пентхаус", "Пентхаус
Леттерс", "Ґьолз оф Пентхаус", "Форум", "Дженезіс",
"Свонк", "Велвет", "Варіейшнс" та ін.;

"Ампер корпорейшн" (Г. Фрідман) — порнографічні
журнали й видання "Клаб", "Інтернешнл Клаб", "Фокс Ме-
ґезін", "Леттерс", "Лайф" та ін.;

"Ворнер ком’юнікейшнс" (С. Росс) — порнографічні
журнали й видання: "Плейбой", "Плейґьол", "Плейбой Спешл",
"Черрі", "Оуч".

Порнографічні ділки створили сотні порнографічних
телеканалів, їхніми офіційними передплатниками стали
понад 2 млн американців"10.

7 Секс — классное занятие // Труд. — 2004. — 2 июля. — № 49. — С. 7.
8 Wildmon D. The Case Against Pornography / Donald E. Wildmon. —
Wheaton, Illinois : Victor Books, 1986. — P. 11.
9 Там само. — С. 13.
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Сексуальна революція звільнила західний світ від
"християнських забобонів", надала повну свободу для роз-
пусти й содомітства. Після двох тисячоліть християнської
етики сучасне населення США і Західної Європи у стосун-
ках чоловіка і жінки повернулися до первісного стану з ран-
нім статевим життям і зґвалтуваннями. Серед молоді це
масове явище.  Із 500 тис.  жінок,  яких щорічно ґвалтують у
США, 75% — дівчатка й дівчата до 21 року. З початку сек-
суальної революції і до 80-х років минулого століття коефі-
цієнт зґвалтувань (кількість зґвалтувань на тисячу жінок) у
США зріс у сім разів11.

Для молодих американців "статеве виховання" почи-
нається з перегляду порнофільмів, у яких "ролі виконують"
накачані наркотиками й спеціальними препаратами "акто-
ри". Дехто робить спроби повторити побачене на екрані. До
15—16 років багато юнаків і дівчат мають такий сексуаль-
ний досвід, що їх уже не задовольняють традиційні форми
сексу,  їх тягне до різних збочень.  Багато з них до 20  років
змінюють сексуальну орієнтацію — стають гомосексуаліста-
ми чи бісексуалами (які бажають займатися сексом з обома
статями). Мільйони дівчат, щоб займатися сексом без проб-
лем, стерилізуються і вже ніколи не матимуть дітей.

У 25—30 років багато чоловіків стають імпотентами і
збоченцями, а значна частина жінок — мастурбантами, які
отримують сексуальне задоволення за допомогою штучних
пристроїв, куплених у секс-шопах.

Західні психіатри розповідають про явище, яке вони
називають "симптомом повії". Суть його в тому, що частині
жінок у країнах Заходу з дитинства прищеплюють думку,
що вони можуть мати багато партнерів у сексі, постійно змі-
нювати чоловіків (так чинять, безумовно, не всі). Це призво-
дить до притуплення статевих почуттів, і, наприклад, нарко-

манки для задоволення шукають щоразу гостріші сексуальні
розваги. На чоловіків вони дивляться як справжні повії.
Нормальне сімейне життя їм недоступне. Інтереси сім’ї, ді-
тей, чоловіка відходять на задній план, на передньому — за-
цикленість на власних сексуальних переживаннях. Нега-
разди з пошуком ідеального партнера вони компенсують
мастурбацією.

Проституція у США зростає. Багато дівчаток з 13—15 ро-
ків через "свободу сексуального життя", зведення статевого
почуття до статевого акту втрачають здатність до справж-
ньої насолоди глибиною і багатством стосунків чоловіка і
жінки. Для них кохання майже не існує, замість нього —
стандартні стереотипи, де панує цинізм і розчарування. Во-
ни позбавлені можливості любити. Їхнє життя сіре й не-
виразне.

Логіка розвитку юдофарисейської цивілізації звела
високе почуття любові до примітивного механізму отриман-
ня сексуального задоволення. У сучасному західному світі
жінку й жіноче тіло розглядають як об’єкт споживання і
товар. Як визнають західні дослідники, у загальній шкалі
споживацьких цінностей американського чоловіка володін-
ня красивим жіночим тілом — на одному з перших місць
поряд з володінням автомобілем, квартирою чи котеджем.

Перетворення високого почуття любові на примітив-
ний і водночас збочений секс відображало закономірний
перехід від християнської цивілізації до юдофарисейської.
Засновник журналу "Плейбой" Х. Хефнер справедливо за-
значає: "На початку 60-х років мій журнал перестав бути
тільки виданням, він став способом життя, яким захоплюва-
лися в усьому світі"12.

(Далі буде)

0 Платонов О. А. Терновый венец России. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации / О. А. Платонов. — М.:
Родник, 1998. — С. 446.
11 Там само. — С. 447.
12 Там само. — С. 449.


