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Одним із жахливих наслідків сексуальної революції
стало поширення содомізму — тяжкого злочину перед при-
родою людини. У 1948 році, за даними доповіді доктора
Альфреда Кінсі (який сам був содомітом), 10% американсь-
ких чоловіків і жінок у віці 16—55 років були гомосексуа-
лістами чи лесбіянками, а 37% чоловіків мали нахил до
гомосексуалізму1. Содомізм у християнський етиці розгля-
дається як смертний гріх. Содомітів прирікали на страшну
смерть. У Німеччині XV—XVI століть, наприклад, лесбія-
нок і гомосексуалістів віддавали на поживу звірам чи
спалювали на вогнищі2.

Водночас із сексуальною революцією у США розгор-
нулася боротьба представників сексуальних меншин за свої
права, яка дала перші плоди в 60-х роках минулого століття.
Американці завжди були негативно налаштовані проти
гомосексуалістів3. У 1610 році майбутній штат Вірджинія,
який на той час був колонією Британської імперії, ухвалив
перший в історії США закон, спрямований проти гомо-
сексуалістів.

У ХХ столітті обставини почали змінюватися,  і вже в
1924 році було створено першу організацію, що захищала
права сексуальних меншин, а через 31 рік, у 1955 році, —
першу організацію лесбіянок. У 1950 році американський
сенат ухвалив законодавчий акт, який рекомендував не бра-
ти на державну службу представників секс-меншин. Сенат
постановив провести розслідування з метою виявлення геїв і
лесбіянок, які перебувають на державній службі, й звільнити
їх. Через три роки президент США Дуайт Ейзенхауер прий-
няв рішення про звільнення з державної служби співробіт-
ників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тоді ж у США
побачив світ перший журнал для гомосексуалістів. У 1957 році
Союз громадянських прав постановив, що закони, спрямова-
ні проти секс-меншин, є конституційними.

У 1961 році вперше мером міста було обрано гомо-
сексуаліста, а через рік у штаті Іллінойс скасовано законо-
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давчий акт, згідно з яким статевий акт між двома чоловіками
вважався карним злочином. У 1965 році відбулася перша в
історії демонстрація геїв і лесбіянок у Вашингтоні, а через
два роки суд штату Нью-Джерсі ухвалив рішення, згідно з
яким геям і лесбіянкам дозволялося працювати в магазинах.
Ще через два роки в Нью-Йорку почала виходити газета для
секс-меншин.

70-ті роки були революційними в історії США,  які з
кожним роком дедалі більше ставали "голубими". Уніта-
ристська церква дала можливість представникам секс-
меншин займати посади в церковній ієрархії, а в Голлівуді
було знято фільм про життя геїв. У 1971 році Президентська
комісія з реформи кримінального права рекомендувала шта-
там вилучити з карного законодавства положення, спрямо-
вані проти гомосексуалістів, і вже через рік в амери-
канському телешоу з’явився позитивний герой гей.

У 1974 році вперше в історії США гомосексуаліста,
який не приховував своєї нетрадиційної орієнтації, було
обрано до вищого органу влади штату, а компанія АТ&Т
стала здійснювати щодо секс-меншин політику рівних мож-
ливостей. Тоді ж медичні працівники Австралії і Нової Зе-
ландії вилучили гомосексуалізм зі списку психічних за-
хворювань, у Нідерландах було скасовано дискримінаційні
правила при вступі представників секс-меншин на військову
службу.

У 1975 році медична асоціація США рекомендувала
органам влади визнати право сексуальних меншин на укла-
дення одностатевих шлюбів, а через рік, під час прези-
дентської виборчої кампанії, політики заговорили про необ-
хідність захисту прав секс-меншин.

Через два роки влада Сан-Франциско запроваджує до
програми сексуального виховання школярів інформацію про
секс-меншини і проводить перший у світовій історії кіно-
фестиваль геїв і лесбіянок. Держдепартамент США дозволяє
гомосексуалістам займати будь-які посади,  у тому числі й
пов’язані з працею за кордоном. У 1978 році художник із
Каліфорнії Джілберт Бейкер створює прапор сексуальних
меншин (Rainbow Flag).

Останнє двадцятиріччя минулого століття починається
проведенням у Сан-Франциско перших спортивних ігор геїв
і лесбіянок. Штат Вісконсін законодавчо закріплює захист
громадянських прав сексуальних меншин.

У 1984 році вже Європарламент прийняв резолюцію на
захист прав геїв та лесбіянок, а через два роки актор Вільям
Харт, який зіграв роль гомосексуаліста у фільмі "Поцілунок
жінки-павука", отримав "Оскара". Ще раніше Ванесса Ред-
грейв була удостоєна цієї нагороди за виконання ролі лес-
біянки у фільмі "Бостонці".

Джорджтаунський університет після семирічних судо-
вих дебатів у 1988 році дав згоду на проживання представ-
ників сексуальних меншин у студентському містечку, і того
самого року вперше в американській церкві вінчали одно-
статеву пару. А через рік одна з американських телекомпа-
ній випустила фільм, в якому був епізод, що зображував
двох чоловіків у ліжку,  і змушена була заплатити штраф у
500 тис. доларів.

Кінець минулого століття пройшов під знаком розши-
рення свобод секс-меншин у США та в інших країнах. Так, у
1990 році було скасовано положення, яке забороняло пере-
селення до США представників сексуальних меншин як бі-
женців. У 1992 році вперше до парламенту від штату Масса-
чусетс було обрано транссексуала. Це єдиний випадок в
історії США.
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Наступного року Міжнародну асоціацію гомосексуа-
лістів і лесбіянок було включено до організацій, акредито-
ваних при ООН. Адміністрація США дозволила представ-
никам секс-меншин служити у збройних силах. Того ж року
в Росії президент Б. Єльцин скасував норму кримінального
права, яка визначала гомосексуальні статеві акти як злочин.
Аналогічне рішення було ухвалено в Китаї в 1992 році. Все-
світня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вилучила
гомосексуалізм зі списку захворювань.

У 1994 році вперше представник секс-меншин став
членом Верховного суду США.  А через рік ООН внесла до
переліку порушень основних прав людини порушення прав
сексуальних меншин. У США секс-меншинам дозволено
працювати із секретною інформацією.

Європарламент у 1996 році ухвалив рішення, яким за-
бороняються всі види дискримінації гомосексуалістів у всіх
країнах Європейського союзу, а в США права одностатевих
пар прирівнюються до прав, які мають звичайні подружжя.

У 2002 році Європейський суд з прав людини висло-
вився за реєстрацію шлюбів транссексуалів, а Американська
академія педіатрії надрукувала доповідь, у якій схва-
люються усиновлення чи удочеріння дітей сім’ями, в яких
обидва партнери є представниками сексуальних меншин4.

Ось так надзвичайно оперативно секс-меншини за-
воювали не лише Америку,  Росію та Китай,  а й Євро-
пейський Союз. Усе це має давні традиції юдофарисейсь-
кої цивілізації.

Довідка. Єврей Річард Вурмбранд свого часу
свідчив,  що під час навчання в університеті Карл
Маркс вступив до секти сатаністів і пройшов ритуал
вищої містичної посвяти,  під час якої тому,  кого
посвячували, відводилася роль пасивного педераста.
Крім того, під час цього ритуалу кандидату прода-
вали зачарований меч, який гарантував йому успіх.
Платив він за нього не грошима,  а кров’ю,  взятою у
нього з вени, підписував угоду, згідно з якою його
душа після смерті належатиме дияволу.

У вірші Карла Маркса "Скрипаль" читаємо: "Пе-
кельні випари піднімаються і наповнюють мій мозок,
доки не збожеволію і моє серце не зміниться. Бачиш
цей меч? Князь тьми продав його мені"5.

Будучи онуком двох рабинів і маючи вищий
ступінь посвячення в сатаністи, Карл Маркс вивів
свою рабовласницьку формулу: "суспільне буття виз-
начає суспільну свідомість", що привело народи, за-
хоплені юдофарисейською цивілізацією, до темноти і
рабства.

Істотну роль у пропаганді сексуальної революції ві-
діграють мас-медіа. І першість тут, звісно, належить США,
де створено Національну асоціацію журналістів нетрадицій-
ної орієнтації.  Ось що сказав колегам про прийом на честь
десятої річниці цієї асоціації кореспондент газети "Таймс"
Річард Берк:  "Три чверті людей,  які вирішують,  що поста-
вити на першу шпальту нашої газети, виявилися гомо-
сексуалістами"6.

Хто ж керує засобами масової інформації у США? Аме-
риканець Девід Дюк з цього приводу зазначає: "Могутність
єврейських засобів масової інформації така велика, що не-
можливо перебільшити її. Це не просто питання могутності,
диспропорційного процентного співвідношення щодо всього
населення — могутність їхня вражаюча.

4 Как "голубела" Америка // Русский Вестник. — 2003. — № 11. —
С. 19.
5 Данилов В. Арийская империя. Гибель и возрождение : кн. 1 /
/ Владимир Данилов. — 2. изд., перераб. и доп. — М. : Воля России,
2000. — С. 32.
6 Gey Times // Washington Times. — 2001. — Juli 28. — P. 2.

Якщо ви живете у великому місті, то більш імовірно,
що провідна щоденна газета тут буде належати євреям чи
вони редагуватимуть її. Як і національний журнал новин,
який ви можете купити в газетному кіоску.  Скоріш за все
євреї володітимуть також і мережею кабельного чи звичай-
ного телебачення, яке ви дивитесь, а якщо ні — перева-
жатимуть в адміністративних відділах і у відділах, де прий-
маються рішення. Продюсером, режисером чи сценаристом
фільму, який ви дивитесь у кінотеатрі чи по телевізору,
імовірно буде єврей, а часто і всі троє євреї..."7.

До цього важко щось додати. Можна лише констату-
вати, що аналогічна ситуація склалася і в інформаційному
просторі України, де майже всі канали телебачення захоп-
лені євреями. Або згадати нещодавній інцидент з кабельним
телебаченням "Воля",  власником якого є також єврей.  І той
шалений тиск на генпрокуратуру, уряд і президентську адмі-
ністрацію, який чинив американський посол, відстоюючи
"Волю", прикриваючись байкою про інвестиції...

Однак повернімося до США.  Весь світ знає про сек-
суальні походеньки колишнього президента США, саксофо-
ніста,  члена ордену "Череп і кістки"  Білла Клінтона.  Він
одним із перших зателефонував найвідомішій лесбійській
парі Америки, актрисам Енні Хеч і Еллен Дегенерс, коли во-
ни розірвали стосунки, і висловив їм своє співчуття. А його
дружина Хілларі Клінтон — перша з дружин президентів
США, яка взяла участь у параді геїв у Нью-Йорку.

"Через дев’ять місяців після участі в параді геїв місіс
Клінтон відмовилася пройти Нью-Йорком у День святого
Патріка, — пише Патрік Дж. Б’юкенен, — що вважалося
обов’язком для всіх без винятку політиків, які перебували в
цей день у місті... Той факт, що сенатор Клінтон підтримує
гомосексуалістів, навіть конфліктує через них з ірландськи-
ми католиками, свідчить про реальний стан справ у Де-
мократичній партії і про розклад сил у війні культур"8.

Хто ж має рацію? Що таке гомосексуальність — амо-
ральна розпуста чи цілком моральний і законний спосіб
життя? На це запитання відповідає доктор, автор багатьох
книг, лауреат премії Асоціації психоаналітиків Британсько-
го товариства охорони здоров’я Чарльз Сокарідес, який вив-
чав гомосексуальність упродовж сорока років. Третина його
пацієнтів, пройшовши курс лікування, повернулися до нор-
мального життя, одружилися й мали дітей. Чарльз Сокарідес
розкриває, яким чином культурна революція перетворила
патологію на норму життя. Він пише: "Активісти не стали
розмінюватися на дрібниці. Вони почали обробку світових
— не національних! — учених у галузі психології і зуміли
нейтралізувати їх цілковитим переосмисленням терміна
"гомосексуальність". У 1972—1973 роках вони ініціювали
перевибори керівних органів Американської психіатричної
асоціації і за допомогою маневрів та інтриг буквально за ніч
"зцілили" гомосексуальність як явище. Асоціація, за їхнім
намовлянням, заявила, що потяг до осіб своєї статі не є про-
типриродним. Це лише індивідуальна особливість — така
сама нейтральна, як, скажімо, ліворукість. Тих, хто не пого-
дився з цим політичним переосмисленням, невдовзі змусили
замовкнути, вдавшись до адміністративних заходів. Наші
лекції відмінялися без попереджень, наші дослідження і
статті без пояснення не друкувалися в наукових журналах.
А в суспільстві тим часом відбувалися куди серйозніші речі.

Теле- і кінопродюсери розпочали знімати фільми, які
пропагували гомосексуалізм як норму життя. "Голубий"
журнал повчав Голлівуд, що і як слід знімати. Видавці пе-
рестали брати рукописи, в яких був хоча б натяк на запе-
речення гомосексуальної революції. Геї і лесбіянки керували

7 Дюк Дэвид. Еврейский вопрос глазами американца. Мое исследо-
вание / Дэвид Дюк. — М. : Свобода слова, 2001. — С. 151.
8 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. / Патрик Дж. Бьюкенен ; пер. с
англ. А. Башкирова. — М. : АСТ. — 2003. — С. 72.
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сексуальним вихованням у школах, укорінювалися в
деканатах та університетських радах. Законодавчі збори
штатів скасовували закони, що проголошували содомію
злочином"9.

Багато людей в Україні вважають,  що рух за права
гомосексуалістів є прообразом руху третього тисячоліття за
громадянські права. Але вони глибоко помиляються, тому
що не беруть до уваги істотну особливість: у боротьбі за
громадянські права слід спиратися на Біблію, закони при-
роди й етики.

У "Листі з Бірмінгемської в’язниці" Мартін Лютер Кінг
писав: "Справедливий закон — той, що придуманий людьми
і відповідає етичному чи Божому закону. А несправедливий
закон — той, що суперечить закону етичному. Якщо скорис-
татися термінологією Фоми Аквінського, несправедливий
закон — це закон, не закорінений у вічному й природному
законі"10. Сучасні закони про гомосексуальність не відпові-
дають "Божому закону", вони "не закорінені у вічному й
природному законі". За визначенням доктора Кінга, ці за-
кони несправедливі й суперечать етиці. Християни ніколи
не приймуть їх, оскільки вони не слугуватимуть об’єднанню
суспільства.

Єдиний спосіб, за допомогою якого рух за права го-
мосексуалістів може змусити суспільство прийняти гомо-
сексуальність як норму життя, — попередня дехристияні-
зація цього суспільства. І не можна не визнати, що багато
вже на цьому шляху зроблено.

Пропаганда насильства
Представники культурної революції, прагнучи зруйну-

вати суспільство, крім сексуальної революції, вдаються й до
інших методів і прийомів. Одним із таких диявольських
методів є впровадження насильства у свідомість людей засо-
бами масової інформації та кіноіндустрії.

Як уже зазначалося,  культурна революція у США та
Західній Європі почалася значно раніше,  ніж в Україні.  То-
му простежимо, яких "успіхів" досягли її адепти в Америці і
в країнах "розвиненої демократії".

Насильство — одна із найзлободенніших проблем
сучасної Америки. Кількість подібних злочинів за останні
сорок років зросла майже втричі. Приблизно 2 млн амери-
канців перебувають у тюрмах, 4,5 млн відпущено на поруки
чи під заставу.  В 1980  році у США налічувалося лише
500 тис. в’язнів11. У 1999 році правоохоронні органи США
здійснили 14 млн арештів, у тому числі за злочини із засто-
суванням насильства — 644 770; 17% заарештованих — під-
літки,  які не досягли 18  років,  ще 28%  —  юнаки віком
18—24 роки. Триста з кожних 100 тис. підлітків віком від
10 до 17 років заарештовувалися за вбивства, зґвалтування,
розбій тощо12.

Тривалий час причини насильства вбачали у бідності,
наркотиках, алкоголі, послабленому контролі за зброєю чи в
недоліках системи освіти і сімейного виховання. Проте вже
в 60-х роках минулого століття постало питання: чи не
масова культура, передусім продукція Голлівуду, є тим
джерелом, яке стимулює зростання злочинності?

Цю точку зору поділяє і політичний істеблішмент.
Такого постійного тиску з боку конгресменів, як в останні
десять років, Голлівуд не зазнавав уже давно. На питаннях
про роль сексу і насильства в кіно, послідовній критиці

9 Socarides Charles. How America Went Gay / Charles Socarides //
America. — 1995. — November 18. — P. 20.
10 King Martin Luther, Jr. Letter from a Birmingham Jail / Martin Luther
King, Jr. April 16. — 1963.
11 Bennett William J. Index of Leading Cultural Indicators / William J.
Bennett. — New York : Broadway Book, 2000. — P. 27.
12 Federal Bureau of Investigation (Annual). Crime in the United States.
— Washington: U.S. Deparment of Justice, 1999.

кіноіндустрії зробили собі ім’я такі відомі політики, як Джо
Ліберман, Боб Доул, Джон Маккейн, Вільям Беннет, Сем
Броунбек. Їхні позиції щодо проблем абортів, суспільної
безпеки та оподаткування викликають інтерес, але широку
публіку конгресмени більше вразили, критикуючи Голлівуд
за пропаганду насильства й розбещення молоді.

Розмову про збитки, заподіяні моральному здоров’ю
молоді так званою масовою культурою, підхопили й досить
ліберальні політичні лідери, особливо після трагедій в аме-
риканських школах, коли діти розстрілювали своїх друзів і
учителів зі зброї, знайденої вдома. Послідовно боровся з
індустрією розваг і президент Білл Клінтон. Він запровадив
досить жорстку систему рейтингів на телебаченні та обме-
ження на демонстрацію відвертих сцен сексу й насильства.

Навесні 1999 року після трагічного інциденту в одній
із шкіл в Колумбії Білл Клінтон доручив Федеральній торго-
вій комісії (ФТК) і Міністерству юстиції провести дослід-
ження, щоб з’ясувати, чи пропонує індустрія розваг продук-
цію, що містить елементи насильства. Перш ніж приступити
до виконання завдання, глава ФТК Роберт Пітофскі зробив
заяву, в якій стверджував, що він упевнений у провині ін-
дустрії розваг і що, "знижуючи сприйняття молоддю наслід-
ків насильства, роблячи насильство звичним, буденним і по-
казуючи його ефективність", представники індустрії розваг
збільшують імовірність скоєння злочинів у повсякденному
житті. Визнаючи, що фільми, відеогра й пісенна лірика не
єдині чинники створення культу насильства серед молоді,
керівник ФТК у своїй доповіді стверджував,  що "багато
досліджень указують на зв’язок між змістом розважальної
продукції і поведінкою людей"13. Доповідь ФТК викликала
значний резонанс у мас-медіа, а керівник сенатського комі-
тету з торгівлі Джон Маккейн пообіцяв запросити на се-
натські слухання глав найбільших кіностудій Америки. На
перше слухання вони не з’явилися, а на другому пообіцяли
виправити ситуацію протягом шести місяців. У подальшому
цю тему ефективно експлуатував Джо Ліберман під час пре-
зидентської кампанії 2000 року, підготувавши законопроект
про відповідальний маркетинг, в якому передбачалося, що
ФТК матиме спеціальні повноваження карати компанії,
якщо вони продаватимуть продукцію з елементами насильст-
ва. Проте цей законопроект не здобув підтримки в Конгресі.

Оскільки зміст кінопродукції захищений Першою по-
правкою до Конституції США, основні дебати відбувалися
навколо прийнятої в кіноіндустрії системи класифікації про-
дукції, чи системи рейтингу. За зміст кінопродукції у США
фактично відповідають сім осіб — члени Кваліфікаційної
ради кіноасоціації Америки (Motion Picture Association of
America — MPAA). Вони переглядають усі кінокартини, що
виходять на екрани США, і присвоюють їм рейтинг залежно
від наявності у фільмах шкідливих з точки зору моралі
елементів. Рейтинговій системі MPAA понад 33 роки, і за
цей час вона майже не змінювалася. Згідно з нею, всі фільми
поділяють на п’ять категорій.

1. Категорія G (General Audiences) — фільм розрахова-
ний на широку аудиторію без вікових обмежень. Переважно
це фільми для дітей чи документальні кінострічки.

2. Категорія PG (Parental Guidance Suggested) — у філь-
мі є окремі елементи,  які,  на думку батьків,  не слід бачити
дітям: секс, насильство, оголені тіла чи вживання наркоти-
ків. Проте відвертість у їх показі відповідає загальноприйня-
тим нормам і цілком допустима для більшості неповно-
літніх.

3. Категорія PG-13 (Parents Strongly Cautioned) — філь-
ми, що незначною мірою різняться від попередньої катего-
рії, але ступінь відвертості в показі згадуваних елементів ви-

13 Pitofsky R. The Influence of Violent Entertainment Material on Kids:
What is to be Done? / R. Pitofsky // Hollywood Reporter. — 1999.
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щий, і дітям до 13 років дивитися їх не рекомендують.
Однак, якщо підліток захоче подивитися цей фільм, він
може купити квиток і піти на нього без супроводу до-
рослого.

4. Категорія R (Restricted) — дітям до 17 років без до-
рослих вхід на ці фільми заборонено. Це означає, що у філь-
мі є відверті сексуальні сцени, сцени насильства і лихо-
слів’я. Саме ця категорія фільмів спричинила дебати на се-
натських слуханнях. Присвоєння рейтингу R означає авто-
матичне зниження касових зборів, тому продюсери всіляко
намагаються уникнути цієї "чорної мітки" кінобізнесу.

5. Категорія NC-17 (No Children under 17 Admitted). За-
проваджена не так давно — після виходу на екрани надто
відвертих європейських фільмів. Американським фільмам
надзвичайно рідко присвоюють цю категорію. Вони не
розраховані на широкий прокат і великі збори. Їх переважно
демонструють у "арт-хаусних" кінотеатрах Нью-Йорка і
Лос-Анджелеса. Фактично NC-17 замінив рейтинг Х, який
присвоювали фільмам, які MPAA не змогла оцінити, від-
верто порнографічним чи фільмам з домінуванням сцен
екранного насильства.

Незважаючи на те, що всі правила для визначення
категорій чітко виписані, критерії, якими керується рада, не
завжди очевидні.

В історії кіноіндустрії США переломними були 60-ті
роки минулого століття, коли контркультура і сексуальна
революція досягли апогею.  Саме тоді з’явилися фільми,  які
відкрили сучасну еру в показі насильства: "Бонні і Клайд"
Артура Пенна і "Дика банда" Сема Пекінпа.

У фільмах Сема Пекінпа було вже все, за що критикують
сьогоднішній Голлівуд: і зрешечена кулями дитина у фільмі
"Залізний хрест", і звіряче задушення дівчини у "Солом’я-
них собаках". В останньому фільмі глядач міг спостерігати
серію вбивств: за допомогою дротини, кочерги, величезного
капкана,  не кажучи вже про такі знаряддя вбивства,  як ніж
чи рушниця. "Дика банда" закінчується кривавими розбор-
ками, конкурувати з якими за часом зможе рідкісний сучас-
ний фільм. Постановник фільму Сема Пекінпа, коментуючи
натуралістичні сцени садистського насильства, вигукнув:
"Так, я показую насильство! Наші попередники зображували
його романтично — це помилка і прояви боягузтва. Я тикаю
своїх героїв носом у багнюку".  І,  вступаючи в дискусію з
патріархом Голлівуда Джоном Фордом (нині вже покійним),
саркастично зауважив: "Там, де ви витрачаєте півгодини на
вбивство, я миттєво перерізаю дванадцять горлянок ши-
роким планом...".

Важко полемізувати з такими постановниками. Мож-
ливо, вони керуються якимись чесними, розвінчувальними
намірами. Але чому не думають про підростаюче покоління
і свою моральну відповідальність перед ним? Невже вони не
помічають, що відбувається ланцюгова реакція: що сильні-
ший розгул злочинності й насильства, то далі йдуть кінема-
тографісти в його показі. Не можна не погодитися з фран-
цузьким кінокритиком Рене Кінсоном, який писав про
фільм, поставлений Семом Пекінпа: "Успіх "Солом’яних
собак" підтверджує: чутливість глядачів настільки притупи-
лася, що для того, аби їх розворушити, потрібно дедалі
більше крові й насильства"14.

До чого ж призвела пропаганда насильства на екранах
кінотеатрів і телевізорів? Наведу деякі факти.

У Лос-Анджелесі створено... конфедерацію дитячих
банд. У ній — майже тисяча підлітків. Вони мають свою
форму: шкіряні куртки, крислаті капелюхи.  Місто  поділено
на зони дії банд, що входять до конфедерації; підлітки кра-

14 Сенченко М. І. "Культурна революція" в Україні, або Управління
деградацією / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2004. — С. 95.

дуть автомобілі, здійснюють збройні напади на перехожих,
пограбування квартир...

Варто зауважити, що дитяча злочинність не є особ-
ливістю США. Аналогічні явища можна спостерігати і в ін-
ших країнах, охоплених "культурною революцією" юдофа-
рисейської (демонічної) цивілізації. Так, гамбурзький жур-
нал "Шпігель" ще в 1973 році писав: "Скрізь у ФРН можна
чути скарги на те, що "злочинність серед підлітків і молоді
загрозливо зросла". Сьогодні на території всієї країни від
Мюнхена до Кіля поліція констатує: "Наші підопічні стають
усе молодшими". 67% злочинів, пов’язаних із вживанням
наркотиків у Німеччині, скоюють малолітні злочинці.

Кількість щорічних злочинів у Німеччині, Великій
Британії, Японії становить понад два мільйони.

І так далі, і так далі...
Такі факти.  Тож немає нічого дивного в тому,  що ко-

лишній американський сенатор Джозеф Тайдінг від штату
Меріленд виступив з такою драматичною заявою: "Загни-
вання міста — серйозніша проблема, ніж думає більшість
населення. Пересічний громадянин не усвідомлює ступеня
розпаду сім’ї, не знає, в якому поганому стані школи, як по-
гано допомагає система соціального забезпечення гурту-
ванню сім’ї, наскільки поганий транспорт. Ракова хвороба
роз’їла місто значно більше, ніж зазвичай думають".

Рідко, надзвичайно рідко правлячі кола західних дер-
жав розкривають істинні причини цієї "ракової хвороби". Ві-
домий американський історик Артур Шлезінгер, колишній
помічник президента Дж. Кеннеді, заявив на сторінках жур-
налу "Саттердей рев’ю": "Одна з причин такої колосальної
терпимості в сучасній Америці до насильства, безумовно,
полягає в тому, що наша країна впродовж життя цілого
покоління перебуває у стані війни. Це призводить до знеці-
нення людського життя і привчає людей до вбивства... Коли
насильство узаконюється в ім’я справи, в якій народ не
бачить моральної цілі, це не може не заохочувати окремих
індивідів до застосування насильства в ім’я того,  що,  з
їхньої маніакальної точки зору, може бути виправдане.

Інша причина виникнення атмосфери насильства у
США, без сумніву, смакування, насильства у засобах масо-
вої інформації, передусім на телебаченні і в кіно. Слід заз-
начити, що засоби масової інформації підтримують агре-
сивні, руйнівні імпульси.

Останніми роками кіно й телебачення створили порно-
графію насильства, яка розбещує набагато сильніше, ніж
еротична порнографія. Найпотужнішим є вплив телебачен-
ня. Діти електронного віку сидять, загіпнотизовані вбивства-
ми, стріляниною, різаниною, катуваннями, п’яними бійками,
які змінюють одне одного на невеличкому екрані. Тепер
вони стали "натуральними" і за кольором. Теленасильство
не лише впливає на емоції та поведінку — воно затемнює
сприйняття реальності"15.

Справедливі слова! Але Артур Шлезінгер не згадує
про третій і, можливо, найважливіший чинник "ракової хво-
роби міст". Я маю на увазі невтомну гонитву за доларом, яка
є основою американського життя.  Саме ця пристрасть,  яку
рекламує й неукраїнське телебачення в інформаційному
просторі України, призводить до скоєння майже всіх злочи-
нів, більше того — до зрощування світу бізнесу зі злочин-
ним світом. Приклад — американська мафія.

(Далі буде)

15 Сенченко М. І. "Культурна революція" в Україні, або Управління
деградацією / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2004. — С. 97.




