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Що таке liberte? Свобода. Яка свобода? Однакова свобода
всім робити все що завгодно в межах закону.

Коли можна робити все що завгодно? Коли маєш мільйон.
Чи дає свобода кожному по мільйону? Ні.

Що таке людина без мільйона? Людина без мільйона є не та,
яка робить все що завгодно, а та, з якою роблять все що

завгодно.

Ф. М. Достоєвський
"Зимові замітки про літні враження"

Демократія і мас-медіа
Сьогодні журналісти і політики багато говорять про те,

що головним завоюванням демократії є свобода слова. Що ж
це за свобода така? Якщо провести ретельний аналіз існую-
чої свободи слова,  то її можна визначити як "базарну".  Ви
можете все говорити, лаяти кого завгодно — олігархів, пре-
зидентів, міністрів, так, як на базарі говорять і лаються про-
давці, покупці. А реакції ніякої, хіба що виникне бійка, як,
наприклад,  серед депутатів під час чергової сесії.  Ну то й
що? Нічого.

І до демократії можна було говорити все що завгодно.
Правда, на кухні. Так, — скаже читач, — але на кухні слуха-
чами будуть декілька осіб і все.

А хто чує сьогоднішню критику в газетах, книгах, на
телебаченні, окрім читачів і телеглядачів? Чи велика різниця
в слухачах, щоб так радіти? Люди, як правило, не розуміють
суті свободи слова —  немає й не буває свободи слова без
обов’язку слухати!

Демократія підмінила ці поняття, саме при ній у мас-
медіа почалося базікання заради базікання, саме при ній
державні органи одержали право не реагувати на те, що
пише преса. Демократія знищила у нашій країні обов’язок
слухати і цим знищила саму свободу слова для всього
народу.

У роки, що передували демократії, дійсної свободи
слова теж не було,  але обов’язок слухати був!  І реакція на
критику теж була. Якщо, приміром, такий друкований орган,
як журнал "Перець" надрукує критичну статтю, то реакція
буде миттєвою і жорсткою.

Наведу приклад з особистого життя. У 1985 році мене
призначили директором Центральної наукової бібліотеки
Академії наук УРСР (зараз — Національна бібліотека Ук-

раїни ім. В. І. Вернадського), яка у той час вела будівництво
нового приміщення на Московській площі. Будівництво ве-
лося погано. Ніщо не могло змінити ситуації. І тоді я прий-
няв рішення звернутися за допомогою до редакції журналу
"Перець", головним редактором якого був Юрій Прокопен-
ко. Вивчивши матеріали, він надрукував критичну статтю,
що мала назву "Будівництво з поправкою на вітер"  ("Пе-
рець", № 24, грудень 1985 року). Реакція була миттєвою,
було прийнято рішення про закінчення будівництва і через
три роки його завершили. Не перешкодила й Чорнобильська
трагедія квітня 1986 року.

І подібне ставлення до преси було загальним держав-
ним правилом.

Сьогодні скільки разів ми говоримо і пишемо, що
потрібні гроші на комплектування бібліотек, на ремонт
книгосховищ — "як горохом об стінку", ніякої реакції, ніко-
му слухати.

Так, не все в радянських газетах могло бути надруко-
вано, але про радянських людей, про їхні потреби та інтере-
си друкувалося в сотні разів більше, ніж сьогодні. І, головне,
ці газети обов’язково читалися тими, кого це стосувалося.
Спробував би який-небудь депутат або урядовець сказати,
що він якоїсь газети, наприклад "Известия", не читає. Не га-
зета "Известия"  була б винна,  що її не читають,  а він,  де-
путат,  був би винний у цьому.  Тому що в СРСР був обо-
в’язок слухати слово.  Тому воно і було в тисячі раз вільні-
ше, ніж сьогодні. А ліквідував цю свободу Горбачов зі своїм
партапаратом.

Та все ж, — скажете ви, — сьогодні можна друкувати
те,  що в СРСР заборонялось.  Так,  звичайно,  але ж ніхто не
говорить, що зі свободою слова в СРСР все було гаразд. За-
раз ця проблема загострилась через те, що ворог нашої
країни не дрімає — він робить так, що ви пишете, а вас
просто не розуміють.

У чому ж справа?  І в чому сенс "культурної револю-
ції",  про яку пишуть багато фахівців? А в тому,  щоб за до-
помогою мас-медіа зробити населення тупою, слухняною
чередою.

Ось що про це пише відомий російський учений і жур-
наліст Юрій Гнатович Мухін: "Йде катастрофічне одурма-
нювання населення. Не тільки в політичному значенні —
населення робиться ідіотами в буквальному розумінні цього
слова. Ідіот безпорадний, він сам не може ухвалити рішення,
він вимушений слухати інших (скажімо, натовп) і викону-
вати його волю (приміром, проголосувати), навіть якщо це
дуже йому зашкодить.

Зрозумійте зміст цієї роботи — якщо зробити населен-
ня ідіотами, то тоді воно, навіть почувши вільне розумне
слово, не зрозуміє його. Для одурманеного населення свобо-
да слова безглузда. Нікому слухати.

Для одурманювання населення використовується де-
кілька взаємозв’язаних шляхів. У людини є оперативна і
глибинна пам’ять. В оперативній пам’яті зберігається те, що
нам потрібне в першу чергу. Якщо у певний момент це по-
трібне не потрібне, то воно заганяється в глибинну пам’ять
— так далеко, що й пригадати неможливо. Щоб потрібні
знання збереглися в оперативній пам’яті, необхідно, щоб ви
їх постійно згадували, щоб про ці знання постійно йшла
мова, щоб ви ними постійно користувалися.

* 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; № 5. — С. 3—5; № 6. — С. 3—6; № 8. — С. 3—6.
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Для вашого одурманювання мас-медіа потрібно вилу-
чити з інформації, що надається ними, потрібні вам знання
— не згадувати про них. Але мозок не може знаходитися без
інформації, тому замість потрібних знань вам з усіх боків
забивають оперативну пам’ять будь-якою (хай і цікавою) ні-
сенітницею. Необхідні вам знання забуваються, а нісеніт-
ницю в своєму житті ви ніяк використовувати не зможете.
Ви стаєте ідіотом з повною головою знань. Даремних для
вашого життя"1.

Щоб зрозуміти згубність нагромадження інформації
без її опрацювання, послухаємо американського фантаста
Рея Бредбері, який у романі "451° за Фаренгейтом" вклав в
уста одного свого героя таку фразу: "Напихайте людям голо-
ви інформацією, яку не можна перетравити; захаращуйте їх
нічого не вартими "фактами", аби вони переситилися, аби
відчували себе "чудово поінформованими". І тоді вони вва-
жатимуть, що думають, що рухаються вперед, хоч насправді
й стоять на місці.  І вони будуть щасливі,  бо ті "факти"  не
змінюються". Ось вам і вся "інтернетівська" свобода! Плати
гроші, купляй апаратуру, плати провайдерам за приєднання
до мережі й мандруй. І за свої гроші ти можеш потрапити в
залежність від людей, які керують інформаційними пото-
ками і розставляють потрібні тільки їм акценти.

Дійсно, якщо уважно стежити за мас-медіа, за пропо-
нованою ними інформацією для народу, то можна зробити
висновок: інформацію про той, нескінченний перелік траге-
дій і катастроф, що лунає з екранів телебачення (ТБ) і транс-
люється всіма каналами радіомовлення, абсолютно даремна.
З неї нічого почерпнути для особистого життя. Сперечаю-
ться про щось депутати, коментують політологи. Їхні комен-
тарі зводяться приблизно до такого: якщо зробити те-то, то
буде так,  а якщо цього не робити —  буде інакше.  Лідер
однієї фракції пропонує, інший відкидає.

Що ми маємо з цього? Нічого! "У Чечні — "там стріля-
ли і там стріляли", — пише далі Ю. Мухін. — Ви що — ко-
мандир роти? "Майкл Джексон помер, принцеса Діана вріза-
ла дуба, Клінтон трипером захворів". Вони що — ваші ро-
дичі? Нескінченні мексиканські й американські серіали — ви
що, зібралися жити в Мексиці або в Каліфорнії?.. Аби будь-
кого з нас 15  років тому посадили в абсолютно ізольовану
від зовнішнього світу одиночну камеру, то нам залишилося
б тільки перебирати в пам’яті те, що ми знали до цього.
І після цього ми сьогодні були б розумнішими в десятки
разів уже тому, що наша оперативна пам’ять не була б
загиджена тим, що сьогодні називають "інформацією", ця
"інформація" не стерла б ті знання, які дійсно потрібні", —
робить висновок Ю. Мухін2.

Дивує сьогодні й той факт, що журналістика надзви-
чайно помолодшала. Вчорашні студенти, неоперені молоди-
ки, намагаються робити глибокодумні висновки на фактажі,
одержаному зі стін парламенту, або з місця події. Знань
геополітики — нуль, про "теорію золотого мільярда" і "куль-
турну революцію"  —  не чули.  Але найбільше вражає,  що
про Україну в новинах нашої преси і на телебаченні навіть
згадки не буде, — якщо немає скандалів, про Україну забу-
дуть! Та інформація, яка громадянину України могла б бути
потрібною, оскільки ми живемо тут, на телебаченні і в пресі
цілком відсутня.

"Важливо і те, хто саме вам дає інформацію, — розум-
ний чи дурень, — пише далі Ю. Мухін. — Це ж зрозуміло,
що за інших рівних умов людина в літах розумніша за хлоп-
ця. Ви пригадайте вік журналістів в СРСР і порівняйте його
з сьогоднішніми. Ці діти і хотіли б сказати вам що-небудь
розумне, так не можуть. І саме ці дебільнуваті журналісти

1 Мухин Ю. Сталин — хозяин СССР / Ю. Мухин. — М. : Алгоритм,
2008. — С. 271, 272.
2 Там само, с. 273.

пропускають через себе інформацію для вас.  Що ж ви змо-
жете одержати від них, окрім ідіотизму? Я веду мову не про
політичний, замовлений ідіотизм, який хоча б можна пояс-
нити грошима, я маю на увазі побутовий ідіотизм.

У 2003 році дослідники підрахували, що диктори ТБ в
Росії використовують у своїх інформаціях усього 450 слів.
І це при тому, що ще Пушкін майже 200 років тому викорис-
товував у своїх творах 10 000 слів. Убогість нинішньої
преси страхітлива!

А зараз,  пригадайте — коли на ТБ і в пресі з’явилася
орди молодиків і дівчат? Правильно — при Горбачові. Це
при ньому пішла в серію "Рабиня Ізаура", це при ньому в
програмі "Час" як іноземні новини могли показати дресиро-
вану свиню, яку простий американець тримає в будинку,
замість собаки. Жахливо необхідна інформація для життя
радянських людей. А ми повинні дякувати Горбачову і
єльциноїдам за свободу слова. Такого слова?!"3.

Такий стан засобів масової інформації, що спрямова-
ний на створення негативного інформаційного поля, харак-
терний не тільки для України та інших країн колишнього
Радянського Союзу. Все це ознаки "культурної революції",
що впроваджується масово в різних країнах світу.

У Чилі прийшов до влади Августо Піночет, якого ніхто
не називав демократом, якого судять і ніяк не можуть засу-
дити. Що там відбулося з пресою після розстрілу лівих жур-
налістів? Експерт Центру нової соціології А. Тарасов так пи-
ше про це: "На зміну серйозним виданням прийшли розва-
жальні, на зміну проблемним радіо- і телепрограмам —
"мильні опери" і нескінченні ток-шоу. Найбільший у Чилі
національний газетний концерн "Меркуріо — Зіг-Заг", що
належить ультраправим (у директора "Меркуріо" Рене Силь-
ві Еспєхо була кличка "старий нацист"), розпочав заповню-
вати ринок бульварною, але "ідеологічно правильною" про-
дукцією, проявляючи чудеса маркетингу у сфері "вузької
спеціалізації": так, журнал "Овва" друкував тільки бульварні
романи для домогосподарок, журнал для підлітків "Синій Амор"
вихваляв другорядну голівудську кінопродукцію тощо.

Перуанський професор Вісенте Арельяно, фахівець зі
ЗМІ країн "південного трикутника", так описував у 1982 році в
журналі "Аурора" свої враження від відвідин Чилі: "По-пер-
ше, жахливо знизився професійний рівень журналістів,
прийшло нове покоління... молодих зовсім некомпетент-
них…, особливо це помітно по статтях з економіки, з гума-
нітарних наук і питань культури... Вони не володіють спе-
ціальною термінологією, плутають "кадастр" з "секвест-
ром"... і абсолютно щиро пишуть, що, як відомо, "за вказів-
кою марксистського Інтернаціоналу якийсь Дарвін приду-
мав, що людина зовсім не створена Господом, а виникла як
плід протиприродного зв’язку різних порід мавп...".

По-друге, жахливо деградувала мова. Вона не тільки
гранично засмічена мовою янкі, а й гранично уніфікована...
Нові чилійські журналісти ніколи не читали Пабло Неруду і
навіть не чули про існування Гарсіа Маркеса, Астуріаса або
Апехо Карпентера.

По-третє, жахливо знизився розумовий рівень. Журна-
лістика в Чилі (якщо не йдеться про підпільні видання)
більш не є сферою прикладення інтелекту... Тепер затребу-
вана посередність; банальність нашаровується на баналь-
ність; репортаж або переклад з англійської пліток про життя
голівудських кінозірок не вимагають розуму... У професій-
ному та інтелектуальному плані це — катастрофа..."4.

Але ж це ж буквально опис нинішнього стану ук-
раїнської преси! Проте в Чилі А. Піночета, який вчинив таке
з пресою, називають фашистом. А наших правителів, що

3 Мухин Ю. Сталин — хозяин СССР / Ю. Мухин. — М. : Алгоритм,
2008. — С. 273, 274.
4 Новая газета. — 2000. — № 24.
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зробили те саме з радянською пресою, називають демокра-
тами. Христос учив: "По справах їхніх пізнаєте їх". За такі
справи, тільки за це наші правителі заслужили право бути
покараними жорстокою карою.

Проте повернемося до питання "свободи слова", яке
так захищають сучасні демократи, грабуючи власний народ.

Що ж таке свобода слова?
Це свобода для кожного говорити все, що тільки йому

заманеться. Чи можна піддавати сумніву цінність такої сво-
боди? Схоже, не можна, не принижуючи при цьому гідності
людини. Але ж саме ця свобода і охороняється так дбайливо
демократичними законами. Чи не так?

Проте давайте уважніше придивимося до цієї справи і
поставимо таке запитання: якщо людина висловлює якнай-
глибші істини, але не вголос, а про себе, — чи є це виявлен-
ням свободи слова? Очевидно, ні. А коли вимовляє їх вго-
лос,  але —  в пустелі?  Або в колі божевільних?..  Теж,  оче-
видно, ні.

А що таке свобода слова в суспільстві людей,  яких не
назвеш божевільними в медичному значенні цього слова,
але можна в іншому, духовному значенні? У суспільстві тих,
кого не єднає вища ідея,  хто не потребує її особисто і хто
стурбований лише своїми персональними успіхами на ґрунті
найпримітивнішого користолюбства? Чи не будуть вони
глухими до всього, що не відноситься до цього користо-
любства? Очевидно, будуть. Отже, в такому суспільстві буде
свобода тільки для ницих слів, тому що високих слів ніхто
не слухає.

Отже, ведучи мову про свободу слова, треба не забу-
вати найголовнішого: потрібно враховувати не тільки мож-
ливість говорити все, що завгодно, а й духовну спрямова-
ність суспільства. Чи скерована вона на справжню свободу
або тільки на свободу для ницих цілей? А духовна спрямо-
ваність суспільства залежить, звичайно, не стільки від суми
завжди мінливої свободи його членів, скільки від самого
устрою суспільства, від закладених у його основу ідей.
Організація суспільства, що сприяє духовно-етичній про-
світленості своїх членів, повинна бути визнана орієнтова-
ною на справжню свободу слова (хоч би й мала закони, що
забороняли лихослів’я та інші певні обмеження). А така
спрямованість суспільства, що сприяє їхньому етичному та
духовному помутнінню, — орієнтована на фактичне скасу-
вання цієї свободи, хоча й без видимої цензури.

Тепер варто з’ясувати, чи відповідає таке суспільство
(тобто те, яке складається із людей з пригніченими вищими
інтересами) сучасному демократичному суспільству. Немає
ніякої потреби наполягати на тому, що вони вже повністю
ідентичні. Демократичний світ ще далеко не весь занурений
у ницу гонитву за наживою. Блюзнірським було б тверджен-
ня, що люди Заходу поголовно позбавлені любові до добра і
прагнення до вищих цінностей. Але гірка правда полягає в
тому, що зовсім не ці добрі почуття й благі устремління ви-
значають загальний напрям західного життя. А — проти-
лежні їм. Доводити, що західне суспільство егоїстичне і
бездуховне в своїх основах, значило б ломитися у відчинені
двері. Але хіба цього не достатньо для того, щоб сказати, що
демократичне суспільство, по суті, вже відповідає намальо-
ваній негативній моделі, хоча в окремих рисах ще відріз-
няється від неї. Але оскільки спрямованість цього су-
спільства цілком визначена, то можна не мати сумніву, що
всі ці окремі риси стиратимуться в ході самого життя, і Захід
неухильно наближатиметься до свого руйнівного ідеалу,
якщо в його основах не відбудуться рятівні зміни.

Зі сказаного виходить, що питання про свободу слова
насправді не таке просте, як це може видаватися на перший
погляд. Але чомусь апологети демократичної правосвідо-
мості обходять цю складність так старанно, неначе вони
насправді намагаються когось обдурити. Навіщо вони це

роблять? І невже їм дійсно так важко повідати повну правду
про темні плями їхньої демократії? Адже сказане тут про
них далеко не вичерпує предмета нашого дослідження.

Свобода слова, мас-медіа і гроші
Що таке наймогутніші легені оратора, в порівнянні з

радіостанцією, чиї передачі транслюються на весь світ?
Ніщо! А що таке рукописна книга, в порівнянні з книгою,
виданою масовим тиражем? Теж ніщо. І навіть книга, тира-
жована тисячами примірників, у порівнянні з нескінченними
потоками інших книг, — лише слабкий сплеск серед галас-
ливих вод. У сучасному світі ефективність ідеї залежить не
стільки від її власної значущості, скільки від потужності
технічних засобів, що, зрештою, визначаються величиною
капіталу. Пануючи над засобами масової інформації, плуто-
кратія виступає в концерті ідей як закулісний диригент, чия
золота паличка визначає, хто повинен мовити постійно, гуч-
но й найчарівнішим голосом, а хто — тільки огидно попис-
кувати час від часу. Плутократія визначає, які напрями дум-
ки повинні домінувати в суспільстві, а які приречені на при-
марне існування; кого варто увінчувати лавровими вінками
всіляких премій,  а кому видавати вовчі квитки і кого пуб-
лічно обпльовувати. Найдивніше тут те, що нічия свобода
при цьому аніскільки формально не порушується і ні про
яку цензуру в загальноприйнятому значенні говорити не до-
водиться: просто неугодні плутократам голоси не одер-
жують підтримки, а бажані — одержують, і цього цілком
достатньо. А підтримувати або не підтримувати когось —
це, пробачте, священне право кожного. Поєднання явної
свободи з таємною залежністю — що може бути простішим
і геніальнішим?

Гроші дають можливість мовити тисячами найманих
голосів — і не будь-яких, а найталановитіших і професійно
підготовлених, оскільки в демократичному суспільстві віль-
но продається і вільно купується практично все. Не тільки
талант і краса, не тільки розум і сила всілякого роду, але на-
віть сама етична чистота. І нічия воля при цьому формально
не насилується, тільки оплачується дзвінкою монетою. У
кого ж цих монет недостатньо, той може вільно обміню-
ватися власними ідеями зі своїми знайомими, шукати і зна-
ходити однодумців і, складаючи гріш до гроша, напружува-
тися для випуску якого-небудь видання, щоб потім безо-
платно роздавати його перехожим. Без реклами, без попе-
реднього опрацювання читацької свідомості — хто ж його
купить?.. От, знайти б багатого покровителя. Бувають же
навіжені багаті.

Але капітал на капітал дає надкапітал, у представників
якого спорідненість душ і відповідних інтересів куди силь-
ніша за приватні відмінності. І цей надкапітал виступає у
битві ідей єдиним фронтом, а за лукавою зовнішністю —
різноманітними течіями, що змагаються. Ця універсальність
дозволяє, догоджаючи різним смакам і настроям населення,
тримати під своїм контролем різні його верстви, зіштовху-
вати їх між собою, мирити і знову зіштовхувати, непомітно
спрямовуючи всіх у потрібному напрямі.

Правда, у суспільстві майже завжди знаходяться неке-
ровані елементи, готові ризикувати своїм жалюгідним до-
бробутом заради якоїсь там правди. Але хіба їх важко зне-
шкодити? Більше того. Таких диваків можна утилізувати.
Вільний писк серед загального реву й гамору не тільки свід-
чить про свободу для всіх, він розважає і розчулює.

А зараз ще раз про низхідну, про ницу корисливу спря-
мованість демократичного суспільства. Чи відповідає вона
інтересам плутократів? Ще б не відповідати. Вона знищує
духовно-етичні перешкоди для торгівлі всім і вся, під-
штовхує зростання все нових "потреб", тим самим роз-
ширюючи ринок і експлуатацію людських вад. Але найго-
ловніше — принижена і розбещена масова свідомість — це
могутній стабілізуючий чинник у політичному житті захід-
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ного суспільства. Така принижена свідомість може бути ре-
волюційною або конформною, але у будь-якому випадку
вона, не будучи духовно-творчою, не здатна запропонувати
сучасній демократії жодної альтернативи і тому вільно чи
мимовільно свідчить на її користь. Чим більш приниженою,
розтріпаною й етично обмеженою буде свідомість широких
мас, тим променистіше й твердіше підноситиметься над
ними проста і строга будівля святої Демократії. Такий
парадокс, у якому немає нічого парадоксального.

Думається, що навряд чи важке питання про те, усві-
домлюють чи не усвідомлюють плуто-демократи цей пара-
докс, свідомо або несвідомо знижують етичний рівень на-
селення. Можна, звичайно, і ненавмисно сприяти цій спра-
ві. Але несвідомість є долею порівняно дрібних сошок,
прагматиків з відкопиленими кишенями. Відмовляти ж
справжнім диригентам західного світу в розумінні того, що
насправді відбувається, було б якось безглуздо і навіть
неввічливо щодо них. Які ж вони тоді диригенти? Хоча
розкривати свій зміїний розум перед усіма їм також не
можна. Оскільки якою простодушною публіка б не була,
явне зло вона не потерпить. Або, правильніше, якщо навіть
потерпить, у неї розпочнеться процес усвідомлення того,
що відбувається.  А це вже небезпечно.  Ось тому і дово-
диться клеїти дурня, зображати з себе невдалих простаків-
ідеалістів.

Замаскувати дійсні відносини між засобами масової
інформації й народом, представити справу таким чином,
ніби не ЗМІ під режисурою змієголових владик капіталу
формують свідомість населення, а саме населення, роб-
лячи вибір між різними ідейними течіями, визначає ха-
рактер інформації, — важливе завдання західної пропа-
ганди.

Як бачимо, головне завдання плутократії — формува-
ти свідомість населення, розпорошуючи його між різними
ідейними течіями. Тому зовсім не випадково стаття 15 Конс-
титуції України говорить: "Суспільне життя в Україні
ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеоло-
гічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнава-
тися державою як обов’язкова". У цій статті закладена
дезінформація українського суспільства, бо ж без ідеології
не може існувати держава. Видатний російський вчений
Д. Менделєєв вважав, що множина ідеологій веде до "су-
спільної істерії", бунту, революції.

Засоби масової інформації також запевняють нас, що
в нинішній Україні немає більше державної, офіційної ідео-
логії. Проте факти свідчать про інше. ЗМІ ведуть мову про
те, що головним для кожної людини і держави є матеріаль-
ні цінності, а справжній громадянин — той, хто заробляє
гроші, оскільки з його доходів платяться податки. Поди-
віться на екрани телевізорів: скрізь пропонується виграти
мільйон, зрадити за мільйон, отримати приз. Скрізь одне й
те саме:  гроші,  гроші,  гроші...  Краще в доларах.  Усе це
ідеологія мамонізму, чи неолібералізму, чи матеріалістич-
ного лібералізму. Кому як подобається. Проте це наддер-
жавна ідеологія, вона існує всупереч твердженням Конс-
титуції.

"Без світогляду в будові і кермі держави ... те саме,
що без ідеї в мистецтві, — пише О. Бойдуник. — Митець,
байдуже який, пензля, долота чи пера, має ідею, яку
формує на полотні, в камені чи на папері. Політик, а з ним
народ, мусить мати ідею, світогляд, яку формує в державі.
Зміст і форма чи ідея і форма —  вічний закон.  І всі
сьогодні існуючі держави вірні цьому законові"5.

Добре відомо, що знання про найфундаментальніші
елементи побудови суспільства, держави акумульовані в

5 Боярський П. К. (О. Бойдуник). Національний солідаризм / П. К. Боярсь-
кий. — Львів. — 2000. — С. 23.

ідеології. Таким чином, якщо існує суспільство і держава,
організовані законодавчо, положення про відсутність дер-
жавної ідеології як ідеологічної доктрини чи ідеологічну
багатоманітність — є брехнею. Відсутність ідеології, як
найважливішої для людей науки, є елементом типової дез-
інформації.

Проте визнаємо,  що якась частка правди в тому,  що
населення саме вибирає свою ідеологію, все-таки є. Адже і
рибалка залежить від смаків і звичок риби. І ця риба,
можна сказати, диктує йому свою волю щодо насадок та
інших прийомів лову. І бідним рибалкам не залишається
нічого іншого, як догоджати своїм жертвам, що у своїх
водоймищах мають повну свободу капризного вибору між
наживками на гачках і всілякими іншими черв’ячками і
тарганами.

Отже, залежність слова від капіталу і спрямованість
демократичного суспільства на отримання матеріального
достатку спустошують слово зсередини, позбавляють його
високого творчого значення і перетворюють тим самим
свободу слова в спадну величину, що наближається до
нуля. Тому в сучасному демократичному суспільстві немає
чесної боротьби ідей, а є тільки її видимість. І як би апо-
логети західного світу не намагалися довести зворотне,
нестримне розкладання суспільства, формування спожи-
вацько-гедоністичної свідомості відбувається прямо на
очах і не тільки на Заході. Аналогічний процес набуває
стрімкого розвитку і в Україні.

Як починалася інформаційна агресія, чи Атака
нового типу

У другій половині XX століття Ален Даллес, дирек-
тор ЦРУ, обмовився: "Захід має в своєму розпорядженні
зброю, що дозволяє завойовувати чужі країни, фізично не
перетинаючи їхніх меж". Більше цю тему офіційні пред-
ставники Заходу не порушували.

Настання інформаційної епохи раніше від усіх усві-
домили США. Учені цієї країни першими зрозуміли зна-
чення газет,  радіо,  естради і телебачення,  а політики —
перспективи, що відкриваються. На величезному практич-
ному матеріалі були розроблені технології, що відкри-
вають небачені можливості управління свідомістю. Багато
що взяли з аналізу нескінченних виборів, частину запози-
чили у фашистів. Після закінчення війни США вивчили
нагромаджений нацизмом матеріал і розвинули тему "ке-
рованої свободи" — одного з найпарадоксальніших за-
хідних творінь.

Нацисти в своїх експериментах над військовополоне-
ними вибрали два шляхи зміни свідомості: психологічний і
нейрохірургічний. Американці дійшли висновку, що ефек-
тивніший перший варіант. Не треба міняти мозок, достат-
ньо змінити установки. Треба дати людям нову шкалу цін-
ностей, і нові орієнтири спонукають їх творчо ставитись до
діяльності,  корисної не їм (тобто те,  про що мріяв А.  Гіт-
лер — створення творчого раба).

Експерименти підтверджували: величезні маси людей
можна на довгий час занурювати в стан гіпнозу, зберігаю-
чи при цьому їхні здібності до творчості і дієздатність. За-
гіпнотизовані люди ніколи не задаються високими пи-
таннями. Вони виходять з реальності, створеної ЗМІ, і
якщо в цій віртуальній реальності йдеться, що зміст життя
полягає у наслідуванні модних тенденцій, людина вчинить
у точній відповідності з такими установками. Практика до-
водить справедливість цього твердження. Ми бачимо, на-
приклад, що обивателі міняють колишню модель стільни-
кового телефону на нову не тому, що колишня погана, а
тому що одержана установка: "міняти!". З одного боку,
маси неначебто вільні,  але з другого,  користуються своєю
свободою тільки в напрямі, вказаному ЗМІ. При цьому



5

абсолютно впевнені, що їхні дії є результатом вільного
вибору, а не виконання чужої волі.

Від агресії завжди захищалися аналогічною зброєю.
Гарматам могли протистояти лише гармати. Які це гар-
мати, сталеві або інформаційні, неважливо. Хто не міг від-
повісти на виклик США аналогічною зброєю, тобто на гар-
мати гарматами, опинявся на плантації. Сьогодні ворог ви-
користовує останнє ноу-хау у сфері завоювання країн і на-
родів —  інформаційні гармати.  Країнам,  що дотепер вва-
жають інформаційні бомбардування просвітницькою місією
і прийомом "у загальний європейський будинок", забезпе-
чена плантація.

Тривалий час інформаційна зброя використовувалася
Заходом в односторонньому порядку. Він безкарно "бом-
бардував" увесь світ, у тому числі й Радянський Союз. Ме-
тоди оборони були настільки неефективні, що оберталися
на користь агресора. Наприклад, спроби СРСР глушити
"голоси" нічого, окрім збільшення інтересу до них, не да-
вали. На жаль, старезні члени ЦК КПРС мислили вчораш-
німи категоріями і тому не усвідомлювали ситуації. У ре-
зультаті цілому народу вселили чужий світогляд. Підсвідо-
мо він прагнув бути самим собою, але свідомо виходив із
навіяних орієнтирів. Влада також намагалася відповідати
цим орієнтирам. Замість Бога і традиції, ми рівнялися на
протестантську логіку. Зростало схиляння перед Заходом,
його економікою і культурою.

Оскільки йти одночасно в різні боки — на захід і на
схід — неможливо, країна завмерла, перетворившись на
мішень. Росія стала подібна на ведмедя, що змінив шкуру
на пір’я. Над таким ведмедем сміються. Він розуміє, що
насправді смішний, і намагається виправити становище,
але це у принципі неможливо, поки він одягнений в пір’я.
Виникає дивна ситуація: зберегти пристойний вигляд у
чужому вбранні не можна; залишитися без одягу — ще
гірше.  У цей момент ведмедю дають установку,  що він
клишоногий, і це — ганьба. Клишоногий застигає у ви-
знанні своєї меншовартості. Його добивають тонкими насміш-
ками, фільмами і анекдотами. СРСР — совок, ветеран —
"вовік" (ВОВ) тощо.

Суспільством завжди маніпулювали. З винаходом книго-
друкування маніпуляція одержала технічну підтримку і
почала набувати загрожуючих розмірів. Церква не могла
цьому протистояти, оскільки користувалася консерватив-
ними методами, тоді як атакуючі — прогресивними. Філо-
софи тієї епохи говорили, що диявол став ховатися в дру-
карській фарбі.  Сьогодні диявол ховається в демократії.
Сфера перебування цього персонажа розширилася, але не
змінилося головне: диявол, як і раніше, спокушає людину
міфом раціональності. Спрадавна він спокушав раціоналіз-
мом і логікою в побуті. Тепер спокушає можливістю раціо-
нального вибору в політиці.  Першою його жертвою стала
прародителька людства, що покуштувала від древа пізнан-
ня добра і зла. Бог сказав: "Від дерева пізнання добра і зла
не їси від нього,  бо в день,  в який ти скуштуєш від нього,
смертю помреш" (Побут. 2, 17). "І сказав змій дружині: чи
справді так сказав Бог: не їжте ні від якого дерева в раю?
І сказала дружина змію: плоди з дерев ми можемо їсти,
тільки плодів дерева, яке серед раю, сказав Бог, не їжте їх
і не торкайтеся до них, щоб вам не померти. І сказав змій
дружині: ні, не помрете, але знає Бог, що в день, в який ви
скуштуєте їх,  розплющаться очі ваші,  і ви будете,  як бо-
ги, що знають добро і зло. І побачила дружина, що дерево
добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому
що дає знання; і взяла плодів його і їла; і дала також чоло-
віку своєму, і він їв" (Побут. 3, 1—6). У результаті люди не
стали "подібні Богу", але їх вигнали з раю.

Жертвами другого акту цієї трагедії будуть мільярди,
що спокусилися демократичними свободами. Ніхто з них

не одержить свободи, але всі виявляться на шляху в пекло.
Замість абсолютної свободи маси одержали керовану сво-
боду — одне з найпарадоксальніших творінь споживацької
цивілізації. Людям здається, що вони вільні, а насправді
вони повністю підконтрольні. Сьогодні у мас немає нічого
свого, навіть думки. Людина стала додатком до своїх
живота і геніталій.

Добитися такого результату можна тільки при абсолют-
ній керованості ЗМІ, які завжди залежать від влади.
Оскільки демократична влада залежить від Ринку, зреш-
тою виходить,  що ЗМІ теж залежать від Ринку.  Те,  що за-
лежить, не може бути неупередженим. Утім, такого явища
як неупереджена інформація у принципі не існує. Претен-
зія інформації на статус неупередженої означає претензію
на абсолютну Істину. Який може бути у світській державі
абсолют, якщо у кожного своя істина, залежна від точки
зору на події? У світському суспільстві, за словами Ф. Ніц-
ше, фактів немає, є інтерпретації.

Інформація, яку підносять ЗМІ, несе в собі печатку
вибірковості й надуманості. Пресою, теле- і радіокомпанія-
ми керують два бажання — досягнення високого рейтингу,
щоб залучити рекламодавців, і лояльність до влади, щоб не
відібрали ліцензію. Це прирівнює журналістику до звичай-
ної гендлярки на ринку. У неї немає принципів, вона робить
те, що вигідно. "Вільні" ЗМІ, прагнучи прибутку, через ви-
біркову увагу до фактів інтерпретують будь-яку інфор-
мацію у вигідному замовникові світлі. Сфабриковані міфи
видаються за справжню інформацію, а справжня спотво-
рюється шляхом неповної, односторонньої подачі, замов-
чуванням одних фактів і випинанням інших. Одночасно
з помилковими повідомленнями публікується правдива
інформація, що втратила актуальність. Домисли після ре-
дагування мають вигляд правдоподібності. Неточне циту-
вання або частина фрази, яка у відриві від контексту набу-
ває іншого, часом протилежного значення, укупі з візуаль-
ними засобами і словесними образами спрямовує аудито-
рію по наперед наміченому маршруту. Слизькі теми заради
збереження міфу про об’єктивність іноді видаються ніяк не
зв’язаними в ціле уривками інформації, які для переважної
більшості залишаються пустим звуком. Будь-яка зайва
інформація, що загрожує порушити створений міф, жорст-
ко відсікається цензурою "вільних"  ЗМІ.  Як зазначає аме-
риканський професор Р. Шиллер: "Коли цілісний характер
соціальної проблеми навмисно обходять стороною, а урив-
часті відомості про неї пропонуються як "достовірна інфор-
мація", результати такого підходу завжди однакові: не-
розуміння, непоінформованість, апатія і байдужість". Че-
рез приховування цілісного характеру проблем ми можемо
констатувати неприйняття населенням високих тем і цілко-
виту байдужість до будь-яких розумових процесів. ЗМІ
роблять людям лоботомію, ставлячи планку, вище якої
масам фізично не піднятися.

Зараз з’явився термін "соціальний мауглі". Науці ві-
домі випадки, коли дитину виховували дикі звірі, і якщо це
тривало більше чотирьох років, та навіки залишалася тва-
риною в людському тілі. Аналогічні процеси відбуваються сьо-
годні з народом. Якщо людина приблизно до 25—30 років
виховується "вільними ЗМІ", вона перетворюється на со-
ціальну тварину, якій невідомі високі теми і всі ті якості,
що складають суть людини, тобто поняття обов’язку, честі
й совісті.  Їй не здається дивним,  що вона не знає змісту
життя. Більше того, здається дивним чути запитання: в
чому він, зміст життя? Для нової людини не ставити перед
собою великих запитань,  як мовиться,  про високі матерії,
перетворилося в норму.

Вирватися з цієї психологічної клітки можуть лише
окремі особистості з дуже сильною волею. Основна маса
складається зі слабких людей, котрі житимуть так, як їх
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запрограмували. При цьому для них статус людини не має
ніякого значення. Примітивним обивателем може бути як
селянин, так і міністр. Рівень їхніх мріянь однаково лежа-
тиме в матеріальній площині. І ніколи вони не вийдуть "за
прапорці".

Негативний світ мас-медіа
Генеральна лінія мас-медіа в сучасній Україні — зни-

щення орієнтирів, цінностей, будь-якого реального уявлен-
ня про світ. Війна йде проти здорових елементів нації,
котру можна вважати розгромленою, якщо у неї немає
орієнтації в часі і просторі,  якщо вона не відрізняє добра
від зла, якщо вона веде внутрішню боротьбу. Саме такою її
хочуть бачити клани, саме з такою можна робити все, що
душі забажається.

Великі мас-медіа стали постачальниками життя, віль-
ного від людських цінностей, в якому щастя дають речі, а
не люди, і культури, яка визначається зовнішнім стилем, а
не змістом. У сьогоднішніх друкованих засобах інформації
неминуче присутні різні стилі життя: причому один так
само гарний,  як інший,  а третій — найкращий.  Якщо вра-
хувати невизначеність із ідейністю в мультимедійних конгло-
мератах, де всі думають приблизно однаково, то критик
культури, який в цей час п’є з одного крана, навряд чи
схоче бути дуже суворим до іншого крана, з якого йому,
можливо, скоро самому доведеться пити.

Клани рвуть шматки від України. Щоб країна не про-
кинулася, вони ведуть інформаційну війну. Дезінформація,
деморалізація,  боротьба з примарами і тінями —  що зав-
годно, тільки не правда про систему. Ворони стережуть
мертвий сон країни: сплячі безпечні. Чи можна назвати
суспільство таким, що не спить, якщо у ньому ніхто, по
суті, не знає, хто ж цим суспільством управляє? Ні слова
про клани, про корпорації, про систему. Поки народ не
знає, з ким потрібно боротися — країна буде це робити з
поставленими кланами страховищами: червоною загрозою,
іноземною загрозою, демократією, антисемітизмом — з тим,
чого, по суті, немає.

Загроза справа або зліва — це інформація, що спону-
кає до дії. Пограбування країни, розкрадання її ресурсів —
це інформація. Якщо хтось хоче пограбувати країну — він
не повинен допустити, щоб це було очевидним. У сучас-
ного українського населення вкрай погана справа з ін-
стинктом самозбереження, значна частина його сімей —
вимираючі. Але є й ті, хто, тверезо реагуючи на нинішню
ситуацію, прагне змінити її на краще. Тільки вони можуть
становити небезпеку тим, хто хоче приректи нашу націю
на вимирання. Проти них і ведеться інформаційна війна.
Саме цих людей потрібно дезорієнтувати у часі й просторі,
а отже —  в усіх життєвих аспектах,  саме в усіх —  аж до
інстинктивного рівня.

Здорова нація — нація, яка чисельно зростає, тому
сильна, смілива, зі своїми уявленнями про красу й ідеали.
Така нація не дасть себе грабувати навіть в дрібницях — їй
потрібно дуже багато. У неї є мова і термінологія — через
них усвідомлюється навколишній світ. У неї є позитивний
настрій — прагнення до кращого. Кожна риса її характеру
витікає з іншої. Її супротивники повинні знищити всі пунк-
ти — тільки тоді нація буде дезорієнтована і розпадеться
на індивідуальні елементи.

Нації вимираючі відрізняються від живих світосприй-
манням: воно негативне на противагу позитивному. Щоб
морально зламати націю — потрібно примусити її уявити
себе вимираючою і безнадійною. В божевільнях нормальні

люди божеволіють, і, представивши країну великою боже-
вільнею, можна добитися подібного результату на націо-
нальному рівні.

Будь-яка група людей несе інформацію. Вимираюча
група,  не віруюча не те що в ідеали — навіть у світлі по-
чуття, уражена синдромом хронічної втоми, позбавлена ло-
гічного мислення, з порушеними інстинктами самозбере-
ження і відтворення — це ідеальне джерело інформації для
перетворення здорових людей на хворих. Здорових достат-
ньо такою інформацією нагодувати — і вони вже хворі.

Є корпоративне суспільство — частина вимираючого
українського народу,  тобто ті,  хто ні в що не вірить,  і на-
віть у розкоші живе, як тварина. Будучи заздрісними, вони
в кожному елементі, в кожній людині ненавидять усе кра-
сиве, сильне і здорове. Ворогам нації достатньо взяти
інформаційний потік, що ними виділяється, сконцентрува-
ти його через мас-медіа, і спрямувати на здорових людей.
Корпоратисти своїм життям подають приклад. Не варто
придумувати легенд про психотронну зброю — як і про
велосипед.

Отже, треба знищити ідеали — через пропаганду свин-
ства, знищити уявлення реальності — через спотворення
реального світу в мас-медіа, знищити уявлення про красу
— через стандартизацію всього, знищити мову — через пе-
ребріхування і багатозначність термінології, знищити праг-
нення до кращого — через пропаганду тихого існування і
виживання будь-якою ціною.

І начебто загальновідомо, що висока любов — це доб-
ре, це красиво, але коли всі інформаційні канали віщають,
що "принца" або "принцеси" не існує, що споживання — це
головне, психіка не кожної здорової людини витримає.
Якщо у людини є ідеал, вона здатна на вчинки — на дію,
на боротьбу, на помсту. Нація споживаюча — це безпечно.
В першу чергу для головних споживачів,  у тому числі го-
ловних споживачів людей.

І ось настає урочистий момент — реалізація уже на-
ведених лиходійських планів. І з’ясовується, що робити ні-
чого не треба, що реалізація — процес автоматичний, який
потребує тільки корегування. Корпоратисти контролюють
усі мас-медіа. Їм достатньо тільки давати інформацію так,
як вони її подають — і це буде антинаціональна, абіоло-
гічна, алогічна для нормальних людей інформація. Інфор-
мацію достатньо давати — а дати вони можуть тільки таку.
Не стараючись і майже не лукавлячи. На психічному рівні
від одного сприйняття загальних моментів такої інформа-
ції у більшості народу "поїде дах". Тому інформаційна вій-
на зводиться, в основному, до боротьби з інформацією, яка
несе позитивізм і реальне бачення світу.

Життя в будь-якій країні (тоталітарній або демокра-
тичній) має інформаційне віддзеркалення. Відповідно ва-
ріант старого, тоталітарного життя, через повне блокуван-
ня інформації, нині не проходить. Новий варіант полягає
в засміченні інформаційного простору різною нісеніт-
ницею, що рівнозначно знищенню інформаційного про-
стору або неугодних ЗМІ. Маси або повинні не думати,
або думати про щось далеке від дійсності, або думати ви-
кривлено. Світ екрану теоретично має бути світом масової
свідомості — тупої, розсіяної, збоченої. З такою свідо-
містю маси безпечні.

(Далі буде)


