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Чи можна вести мову про просвітницьку етику ком-
прадорської чи гендлярсько-лихварської еліти цих "нових
українців", які, обікравши свій народ, прирекли більшу
частину української нації на вимирання? Яку етику має
сповідувати людина, котра виховується на ідеології нео-
лібералізму? За стрімкого збагачення новій "еліті" потрібні
закриті клуби на зразок "Ротарі", ордени, наприклад "орден
Святого Станіслава", і своя етика, яку вона назвала си-
туативною.

Більшість компрадорів вважає себе надлюдьми, тобто
богами, які можуть виробити свою етику. Неоліберали
мріють і про єдину релігію, що узгоджуватиметься з їх-
ньою мораллю. Християнська релігія повинна бути вилу-
чена з життя народів світу,  і тоді з християнською мо-
раллю буде покінчено. Але це означає, що глобалісти
мають запропонувати на заміну власну мораль. І вони вже
роблять це,  висуваючи нову мораль,  що має назву "си-
туативна етика". Словник дає таке її визначення: "Ситуа-
тивна етика — етична система,  згідно з якою правила мо-
ралі не є абсолютно обов’язковими, а можуть змінюватися
залежно від ситуації"1.

У США цю концепцію підтримують представники
релігії "Новий Вік"  і гуманісти.  Останні включили її до
свого "Гуманістичного маніфесту": "Ми стверджуємо, що
джерелом моральних цінностей є досвід людини. Етика
автономна й ситуативна"2.

Автор книги "Розвінчання "Нового Віку" Дуглас Гро-
тіус писав: "Як тільки ви обожнюєте себе, а саме в цьому
сутність "Нового Віку",  вищі моральні абсолюти пере-
стають існувати. Це — рецепт моральної анархії"3.

По суті, представники неолібералізму визнають, що
всі моральні цінності ситуативні. Ситуація визначає, що є
правильним, а що — помилковим, а оскільки ситуація по-
стійно змінюється,  то може статися так:  те,  що є спра-
ведливим сьогодні, завтра може виявитися помилковим.

* Продовження. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 12. —
С. 3—7; 2010. — № 1. — С. 3—6; № 2. — С. 3—5; № 3. — С. 3—5;
№ 4. — С. 3—6.
1 Epperson A. R. The New World Order / A. Ralph Epperson. —
Tucson : Publius Press, 1997. — P. 216.
2 Humanist Manifesto I and II. — Buffalo, New York : Prometheus
Books, 1973. — Р. 17.
3 Time Magazine. — 1987. — Dec. 7. — P. 72.

Рух "Новий Вік",  гуманісти та неоліберали перетво-
рили людину на бога. Вони обожнили людство. Нова
мораль для людини-бога визначається самою людиною.

Доктор медицини Артур Е. Граватт дав таке визна-
чення ситуативної етики: "…Моральна поведінка може
відрізнятися залежно від ситуації. Поведінка може бути
для однієї людини моральною,  а для іншої —  ні.  Мо-
ральність чи аморальність проступку визначається "зако-
ном любові";  це ступінь,  на якому любов і турбота про
інших є чинником взаємовідносин"4.

Термін "ситуативна етика" належить Джозефу Флет-
черу, професору Кембриджської єпископської богословсь-
кої семінарії, який вжив його, виступаючи перед випуск-
никами Гарвардського університету в 1964 р. Ось його пе-
реконання: "Для мене не існує правил — взагалі ніяких…
усе є правильним чи помилковим залежно від ситуації —
те, що є неправильним в одних випадках, є правильним в
інших… ситуативіст відкине всі абсолюти, крім одного:
завжди діяти з любов’ю і турботою"5.

За цим визначенням, масові вбивства також сприй-
маються, якщо відкрито визнається, що їх було здійснено в
ім’я любові до людства і що їх здійснили "з турботою і
любов’ю". Якщо, наприклад, один із цих убивць знищить
людей на території, забрудненій радіоактивними відхо-
дами, і скаже, що зробив це, прагнучи запобігти впливу
радіоактивних відходів на цих людей, виявляючи у такий
спосіб свою любов до них, цей проступок буде вважатися
прийнятним з точки зору тих, хто сповідує ситуативну
етику.

"Мораль", відома як "ситуативна етика", є основною
філософією юдобільшовиків, які винищували націю в по-
шуках своєї комуністичної мети. Захисники цієї комуніс-
тичної ідеї стверджують, що їхня мета така велична, що ті,
кого вони вбивають, повинні поступитися для добробуту
всього людства. Природним наслідком такої позиції є де-
віз: "Мета виправдовує засоби". Юдобільшовики знищили
в Росії мільйони людей після революції 1917 р., вважаючи,
що комуністичне суспільство варте таких жертв.

Адольф Гітлер, певно, був переконаний, що вбивство
50  млн людей під час Другої світової війни не було по-
милкою, оскільки "Третій рейх", що мав з’явитися після
закінчення війни, був, на його думку, того вартий.

Згадаємо, що й Адам Вейсгаупт, засновник ордену
ілюмінатів, писав, що "мета виправдовує засоби". І ще
один його вислів важливий для розуміння суті ситуативної
логіки: "Жодна людина не підходить нашому ордену, якщо
вона не готова йти на все"6.  Тільки той,  для кого не існу-
вало моральних цінностей (іншими словами, тільки той,
хто вірив у ситуативну етику), міг бути готовий "іти на
все".

Американський дослідник Джон Робінсон, який роз-
крив суть ордену ілюмінатів, зазначав: "Найчастіше обго-
ворювалися питання слушності застосування різних засо-
бів для досягнення негідних цілей. І вважалося, що пере-

4 Epperson A. R. The New World Order / A. Ralph Epperson. —
Tucson : Publius Press, 1997. — P. 217.
5 Stormer J. Death of a Nation / John Stormer. —Florissant, Missouri :
Liberty Bell Press, 1968. — P. 97.
6 Robison J. Proofs of a Conspiracy / John Robison. — Belmont,
Massachusetts : Western Islands, 1967. — P. 61.
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вершення добра врешті-решт освячувало всі засоби, які
застосовувалися"7.

Сучасним представником філософії ситуативної ети-
ки є актриса Шерлі Мак-Лайн. Вона пише: "Не існує гріха
як такого. Гріх — це страх і невпевненість. Гріхом є те, що
ви ним вважаєте. Для мене концепція "гріха" і "сатани"
безглузда"8.

Масони також вірять у ситуативну етику. Масон
Вільям Хейвуд, зокрема, писав у своїй книзі "Великі вчен-
ня масонства": "Досвід людини… є остаточним моральним
авторитетом.  Злом є те,  що шкодить людському життю чи
руйнує людське щастя… Вчинки бувають хорошими чи
поганими не за своєю суттю, а залежно від того, корисні чи
шкідливі їх наслідки"9.

Цю думку він висловив і в іншій своїй книзі "Зна-
чення масонства": "Те, що корисно мені, може бути шкід-
ливим тобі; те, що правильно зробити в конкретний мо-
мент, може бути помилковим у наступний".

Масон 33-го ступеня посвячення Альберт Пайк по-
годжується з цими висловлюваннями. У книзі "Мораль і
догма" він зазначає: "…Всі істини — це істини епохи, а не
вічності". Альберт Пайк дотримується думки, що абсолют-
них принципів не існує. Всі істини тимчасові. Така точка
зору має назву "ситуативна етика"10.

А.  Пайк назвав свою книгу "Мораль і догма".  Ситуа-
тивна етика — це особливий погляд на мораль, і такою є
моральна позиція, втілена в його книзі. Масон Альберт
Пайк повідомляє кожному масону,  який читає її,  що
масонська релігія надавала великого значення ситуативній
етиці.

Інший видатний масон Менлі Холл мав дещо іншу
думку, але висловив майже те саме: "Для мене завжди було
дуже важливо, чи сказав Ісус насправді: "Якщо любиш
мене, виконуй заповіді", оскільки це суперечить і божест-
венному, і людському розуму"11. Ісус навчав своїх послі-
довників, що їм варто виконувати його заповіді — мо-
ральні принципи. На думку Менлі Холла, Ісус ніколи
цьому не навчав, і людський розум не згодився б прийняти
закон про існування моральних абсолютів. Людський ро-
зум зробив висновок, що дотримуватися божественних
принципів "неприйнятно".

Фрідріх Ніцше у своїй дисертації "Генеалогія мораль-
ності" зробив спробу "переоцінити всі цінності" і вважав,
що "так зване зло є добро, а те, що ми звикли вважати доб-
ром, є зло".

Соратник Карла Маркса Фрідріх Енгельс перекону-
вав: "...для революціонера є добрими будь-які засоби, що
ведуть до мети".

Видатний російський письменник і філософ Федір
Достоєвський в одному зі своїх творів писав: "Якщо Бога
немає, тоді все дозволено".

Відповідь на запитання, що відбувається з душею
людини, яка сприйняла філософію ситуативної етики, зна-
ходимо у творах російського революціонера Сергія Не-
чаєва. Цей молодий чоловік мав величезний вплив на події
1917 р., а його праці — на Володимира Леніна. Сергій Не-
чаєв стверджував: "Наше завдання — жахливе, цілковите і

7 Там само, с. 78.
8 Сенченко М. І. "Культурна революція" в Україні, або Управління
деградацією / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2004. — С. 114.
9 Там само.
10 Pike A. Morals and Dogma / Albert Pike. — Washington : The
Supreme Council of the Southern Jurisdiction of the Scottish
Rite of Freemasonry, 1871. — P. 173.
11 Hall  M.  P. The  Secret  Teachings  of  All  Ages  /  Manly  P.  Hall.  —
Los Angeles : The Philosophical Research Society, 1977. —
P. XCI.

безжалісне руйнування... Давайте об’єднаємося з жорсто-
ким злочинним світом, цими єдиними й справжніми рево-
люціонерами Росії"12. Тільки палкий прихильник ситуа-
тивної етики міг написати щось подібне. Коли твоя мета —
руйнація,  моральних абсолютів не існує.  А мета револю-
ціонера була саме такою. Далі Сергій Нечаєв зазначає: "Ре-
волюціонер — людина приречена. Він не має ні особистих
інтересів, ні ділових стосунків, ні емоцій, ні майна, ні
імені. Все його єство перейняте єдиною думкою і при-
страстю — революцією. Революціонер знає... що він розірвав
усі зв’язки, які з’єднували його з соціальним ладом і циві-
лізованим світом,  з усіма його законами,  звичаями і мо-
ральними цінностями, з його загальноприйнятими умов-
ностями. Мета постійно одна: найправильніший і най-
швидший спосіб руйнування огидного ладу. Революціонер
зневажає й ненавидить існуючу соціальну мораль... Для
нього мораль — це все те, що сприяє перемозі революції.
Аморальним і злочинним є все те,  що стоїть на його шля-
ху. Не майте жалості... Вбивайте у громадських місцях,
якщо ці підлі негідники насміляться прийти туди, вбивайте
у будинках, убивайте в селах. Пам’ятайте, хто не з нами,
той проти нас. Той, хто проти нас, — наш ворог. А ми
повинні знищувати ворогів усіма засобами"13.

Те,  про що пише Сергій Нечаєв,  —  необмежена си-
туативна етика, в якій немає поділу на правильне і хибне.
Його думки —  логічний наслідок такого типу мислення.
Варто революціонеру прийняти цей етичний кодекс — і
йому все дозволено. Вбивства, пограбування, мародерство
й тортури стають допустимими.

Ситуативна етика призводить до того, що деякі люди
починають ненавидіти все суспільство і прагнуть знищити
увесь соціальний лад — "старий світовий порядок". Відтак
люди, які матимуть бажання заповнити порожнечу, що
утворилася, зможуть перебудувати світ. І цей новий світ
матиме назву "новий світовий порядок".

Мабуть, головну мету ситуативної етики розкрив
Алдоус Хакслі у книзі "Повторні відвідини сміливого но-
вого світу". Він назвав знищення особистості першочер-
говим завданням нового етичного вчення, зазначаючи:
"Нова соціальна етика замінить нашу традиційну етичну
систему — систему, в якій головне — особистість, люди-
на... соціальне ціле цінніше й важливіше за його окремі
частини... права колективу передують правам людини"14.

Проте ситуативна етика не є новою. Вона стара, як
Біблія. Пророк Ісайя писав про цю систему приблизно в
740 році до н. е. у Старому Завіті (кн. Ісайї 5:20—21):
"Горе тим,  хто зло називає добром,  а добро — злом,  гірке
вважає солодким, а солодке — гірким!".

Ситуативна етика називає зло добром, а добро злом. І
це філософія гуманістів, неолібералів і окремих масонів.

Вона стає мораллю й неолібералів в Україні і може
призвести до стратегічної нестабільності в суспільстві.

Стратегічна нестабільність
У нинішніх умовах, коли руйнується не тільки країна,

а й моральність,  поняття про добро і зло,  скалічено міль-
йони людських доль (все це в ім’я перерозподілу керівних
посад, привілеїв і власності купкою нікчем) люди втратили
орієнтири. Вони не вірять жодному політику, жодному
бізнесмену, один одному. Але всі інтуїтивно шукають
відповіді на те,  що відбувається в країні.  Вони розуміють,

12 Сенченко М.  І. "Культурна революція" в Україні, або Управ-
ління деградацією / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2004. —
С. 116.
13 Там само.
14 Там само, с. 117.
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що все має бути не так, але адепти культурної інверсії
роблять свою чорну справу.

Не можна забувати, що глобалізація світової еко-
номіки не зводиться до матеріального завоювання світу
"золотим мільярдом". Йдеться про намагання Заходу зруй-
нувати створену тисячоліттями структуру духовної орга-
нізації суспільства, підмінивши її матеріалістичним життє-
устроєм. З цією метою Захід поділяє населення кожної
країни, й України в тому числі, на консервативних або-
ригенів і "просунуту п’яту колону", готову для власного
збагачення відкрити ворота вітчизняної фортеці заокеансь-
ким завойовникам.

Сьогодні ми стаємо свідками й учасниками драми,
наслідки якої визначать долю всіх поколінь у ХХІ ст.  Ми
вступили у століття, яке видатний російський учений
Олександр Панарін назвав "стратегічно нестабільним". Чо-
му? "Стратегічна нестабільність є наслідком стратегічної
гри, в якій беруть участь дві сторони: сильний і слабкий,
що поводяться неадекватно. Неадекватність поведінки
сильного полягає в безрозсудливій завищеності його зазі-
хань,  що нарощуються в дусі концепції "рубежів,  що роз-
ширюються": падіння одного провокує на взяття наступ-
ного, і так до фатальної межі.

Неадекватність поведінки слабкого — у його него-
товності вчасно подивитися в обличчя реальності, ство-
реної авантюризмом сили: слабкий ігнорує очевидність
виклику, всіляко заколисуючи себе думкою, ніби нічого
страшного і викличного не сталося, і головне — заспокоїти
агресора. Проте, чим поступливішими в цій грі є слабкі,
тим більше це провокує сильного, який запевняє себе в
тому, що для нього немає нічого неможливого"15.

"Сильні" сьогодні — це нова компрадорська і генд-
лярсько-лихварська еліта, це "нові українці", які конвер-
тували владу у власність, залишившись при владі ("просу-
нута п’ята колона"); це також США, що відіграють роль
агресора, використовуючи "томагавк-право".

Іншими словами, агресор і жертва агресії дуже рідко
на початку стратегічної гри виступають у відповідних ро-
лях. Однак нерішучість слабкого провокує сильного, який
стає агресивнішим, а простір його авантюрної діяльності
розширюється в міру того, як слабкий поступається. Таким
чином, з самого початку процесу ми стикаємося не з при-
родною нестабільністю, а з суспільним "виробництвом", у
якому задіяні дві сторони. Потрібно зауважити, що така
модель є універсальною. З її допомогою можна описувати
глобальну стратегічну нестабільність сучасного світу в
цілому, а також соціальну нестабільність в Україні, що
пов’язана з "реформами, яким немає альтернативи", і діями
президентів та їхнього оточення.

Тим жителям України, які бояться дивитися правді в
очі, а посилаються на своєрідне алібі — "системні умови"
чи "об’єктивні обставини", які вищі "за наші суб’єктивні
можливості", скажу, що таке "алібі" не може бути виправ-
данням убивчої бездіяльності. Настав час, щоб полишити
"алібі бездіяльних" і сказати, що кожен може і повинен
брати участь і впливати на перебіг подій, замість того, щоб
картати себе за бездіяльність. Якщо ви обрали бездіяль-
ність — це ваша вина, і відповідальність за трагедії сучас-
ного і наступних поколінь ХХІ ст. вам випадає розділити з
сильними і нахабними світу цього, оскільки ваша покір-
ність і ваша слабка воля,  ваше потурання зробило їх таки-
ми "сильними", що й дозволяє їм вважати себе всесиль-
ними.

15 Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в ХХI веке / А. С. Па-
нарин. — М. : Алгоритм. — 2003. — С. 7, 8.

Згадаємо події кінця ХХ ст. Югославія: адміністрація
США довго обмірковувала, як почати війну проти цієї
країни. Тривалий час велася пропагандистська кампанія,
розмови про геноцид, тоталітаризм тощо. Війни можна бу-
ло уникнути, якби європейська спільнота чи Росія кате-
горично виступили проти неї. Але цього не сталося, і це
спровокувало "сильного" на бомбардування Югославії. А з
Іраком уже не церемонилися. Навіть не знайшовши нічого,
що свідчило б про наявність зброї масового знищення,
президент Буш почав війну, незважаючи на більш рішучі
протести світового співтовариства, ніж у випадку з Юго-
славією.

Сьогодні адміністрація Білого дому робить усе, щоб
виплутатися із ситуації з Іраком. Однак перспективи її по-
літичних зусиль у кращому разі можна оцінити як неви-
значені. США не вдалося домогтися реальної підтримки з
боку шиїтів і симпатії решти населення країни. Але це не
зупиняє агресора від подальшої війни з країнами так званої
"осі зла", що свідчить про його зухвалість і знахабнілість
через безкарність. Відомий в Україні фінансист Джордж
Сорос у листопаді 2003 р. заявив, що головною метою його
життя є усунення від влади Джорджа Буша. Що змусило
Сороса зробити таку заяву?  За його словами,  те,  що у ви-
ступах Буша він чує відгомін нацистської риторики. "Доля
світу залежить від США, а президент Буш веде нас хибним
шляхом", — заявив Сорос. Як буде поводити себе адмі-
ністрація президента Барака Обами покаже час, але ситуа-
ція в США сьогодні є нестабільною.

Стратегічна нестабільність стала також долею Ук-
раїнської держави, і в цьому винні ми з вами. І ось чому.
Коли Президент держави Леонід Кучма призначив главою
своєї адміністрації Віктора Медведчука,  який багато в чо-
му завинив перед українським народом (одна справа з Ва-
силем Стусом чого варта), українська спільнота "проков-
тнула" цю несправедливість. І Президент вирішив, що
йому й надалі можна не рахуватися з суспільною думкою.
І ось уже Юхиму Звягільському, який в 1994 р. емігрував до
Ізраїлю і вивіз 300 млн доларів (про це пише Д. Прохоров
у книзі "Спецслужбы Израиля"  (СПб.:  Нева;  М.:  ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. — С. 191), Указом Президента України від
20 лютого 2003 р. № 144/2003 "За визначні особисті заслу-
ги перед Українською державою..." присвоєно звання Ге-
роя України. Невже, щоб отримати таку високу нагороду,
треба вивезти з України стільки грошей?  Проте знову не
чутно було протестів, і Президент нарощує свою "агресив-
ність". На зміну Леоніду Даниловичу прийшов Віктор
Андрійович, який розпочав діяльність, назва якої "націє-
будівництво". Таку ж діяльність проводять вояки США в
Іраку, але за допомогою зброї. Президент Віктор Ющенко
також почав роздавати нагороди з порушенням законів,
присвоюючи звання героїв України громадянам, які не
жили в сучасній державі. Псевдоеліта, відчуваючи свою
безкарність, захоплює підприємства, землі, ліси. Все це
відбувається з порушенням законів. Можна назвати десят-
ки прізвищ представників гендлярсько-лихварської еліти,
що заслуговують на покарання, але чомусь знаходяться
при владі.

І знову... мовчання. Народ мовчить. А що далі? А ось
що. Ми поступово перейшли від суспільства добробуту до
суспільства винищення. Тепер ефективніше відбувати-
меться в Україні й "культурна революція", точніше, куль-
турна інверсія, ще точніше — управління деградацією...

(Далі буде)




