"НІ ВІД ДУБА, НІ ВІД СКЕЛІ" - "Ουκ απο δρυος εσσι ουδ απο πετρης"
Недолік сучасних російських ЗМІ полягає у тому, що вони не мають опонентів, які могли б вказувати на недоліки і недолугість як самх ЗМІ, аж занадто аангажованих прислужників влади, так і на порушення законів самою владою. А той факт, що в листопаді" в державній думі суспільству була продемонстрована "смілива критика на адресу чиновників, десь на вулиці уральського міста виставлено чучело кормчого і тишком крейдою було написано, що хтось там "злодій", лише засвідчили видимість, ба більше, заданність акцій. Мовляв, 'погляньте, як у нас демократично'. Ну й що з того і що дільше? Така "критика" не тягне, навіть, до рівня постанов райкомів та обкомів партії, де було заведено констатувати успіхи і вказувати недоліки: "Надої виросли, але, разом з тим, фуражна база відстає від потреб".
В українських ЗМІ існують свої проблеми, але вже на грунті вседозволенності. Часто в ЗМІ України можна знайти речі, говорити про які не на часі. Щоб пояснити свою думку, можна навести такий факт з історії. 25 листопада 1945 року в Австрії відбувалися парламентські вибори, в результаті яких народна партія Австрії отримала 85 мандатів, соціал-демократи провели в парламент 76 депутатів, а комуністи отримали всього 4 місця. У цей же день, коли виборів ще тривали, тогочасний референт радянського окупаційного командування полковник Пітерський запросив до себе тогочасного державного секретаря Австрії Карла  Грубера, згодом міністра іноземних справ, щоб останній висловив свою думку про рапорт щодо результатів виборів. В рапорті комуністаам відводилося 20-25 процентів. Так думали комуністи і сам референт. На що Карл Грубер зауважив, що, незважаючи на всі події в Австрії, австрійське суспільство залишається консервативним і надіється на спокій в країні і зовсім не бажає революцій, себто, не налаштовано на революційні зміни. На ці слова Карла Грубера полковник висловівив докір у сенсі того, що Карл Грубер міг би сказати свою думку раніше. "Хба ви не читали мою статтю в цюріхській "Weltwoche?" - перепитав його державний секретар Австрії, а про себе подумав "А хіба тоді ми змогли б провести вибори так скоро і так вільно?" (Karl Gruber. "Ein politisches Leben. Österreichs Weg zwischen den Diktaturen", Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich. S. 108). Карл Грубер добре розумів, що радянська окупаційна влада, знаючи про реальні перспективи виборів, зробила би все, щоб не спішити з їхнім проведенням, а тим більш не дала би згоди на проведення виборів разом в усіх зонах окупації. Могло бути й так, що в зоні радянської окупації вибори були би проведені окремо, сепаратно, окрім того, при повному контролі окупаційної влади і комуністів. Цілком вірогідно, що тоді на сході Австрії могла виникнути т. з. "Австрійська демократична республіка" (як НДР в Німеччині), а на решті австрійських земель - "Федеративна республіка Австрії". Що так не сталося, велика заслуга відроджених Австрійської народної партії і Соціал-демократичної партії Австрії, не згадуючи про вплив католицької церкви на свідомість австрійців. Цей приклад показує, наскільки важливо знати, коли і що говорити, а головним чином, як діяти, щоб не залишити радянську зону окупації напризволяще. Правда, не могло такого бути, щоби служби окупаційних військ не знали про статтю в цюріхській газеті "Weltwoche" з її прогнозом 2% для комуністів. Тому й запросили Карла Грубера, її автора на бесіду. Головне, що стаття була надрукована якраз пееред днем виборів, а не раніше.
Аналогічний приклад передбачення і запобігання подій Карл Грубер наводить восени 1956 року під час угорського повстання. Будучи у цей час послом Австрії в США, він вважав, що у випадку відкритості кордону між Австрією і Угорщиною радянські війська можуть перейти кордон і знову опинитися в Австрії. Він вважав необхідним, щоб США застерегло СРСР від такого можливого кроку. Однак, США не стали виступати з відкритою заявою, а без відома самого Карла Грубера використали його для того, щоб застерегти СРСР від такого розвитку подій. У приватній розмові командуючий ВПС США сказав Карлу Груберу, що президент США у такому випадку не зупиниться перед використанням американських збройних сил. Посол, звісно, повідомив Відень про цю розмову. Радянської агентури у Відні у той час не бракувало. Незабаром інформація опинилася у Москві і подіяла там відповідно (там же).
Коли мова йде про американців, то варто відзначити, що американці ніколи не поступали підло, вірили, що й інші поводяться так само: "ein Amerikaner ist eben selbst nicht der Mann, der anderen einen üblen Trick spielen würde" (там же, сторінка 165). Навпроти, підла людина завжди намагається перекласти свої злодіяння на інших, хоч би на так званих т. з. "зелених чоловічків", або на "іхтамнєтов" .
Для нас, однак, важливо зрозуміти, чому американці (Буш Старший) у 1992 році вважали, що СРСР (у зміненому вигляді) краще зберегти. Чи тільки тому, що боялись хаосу, безладу на просторах колишнього СРСР при наявності тут ядерної зброї? Цей чинник вважався основним. Але була й інша причина. СРСР складався з двох складових цивілізаційного розвитку - азіатського авторитарного і європейського демократичного. Тому здавалось, що суміш цих двох типів мала б привести до еволюційної демократизації всього СРСР (його складових). На часі було перетворення автономних республік - Татарстану, Башкиотостану, тощо - в ранг нових союзних утворень). Розпад СРСР і самостійність, насамперед України, країн Прибалтики, Молдови, Грузії, навпроти, консервував авторитаризм на просторах від Москви до Далекого Сходу. Так, поки що, і сталося. При тому, східні, малозаселені землі сучасної РФ поволі стали заселятися вихідцями з Китаю.         
ОБ'ЄКТИВНІ І СУБ'ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ РОЗПАДУ СРСР 
"СРСР розпався з об'єктивних причин" - так вам скаже кожен апологет марксизму і наведе, як аргумент, цитату з передмови Карла Маркса до його "Критики політичної економії" - "В суспільному виробництві люди вступають у певні, не залежні від їхньої волі відносини .... і т. д.", яка закінчується словами "Не свідомість визначає буття, а суспільне буття визначає свідомість". Себто, не шукайте в людині того анатомічного органу, яким людина думає, бо джерело думання знаходиться не в людині, а в соціальному оточенні людини. Виходить як у Сен Сімона з цього приводу: що "суспільствознавство стає всього-навсього особливим випадком закону гравітації", а суспільна думка, зростаючи в масі, одного разу обов'язково має гепнутися на землю. І тому, з очевидних причин, нам здається, що релігійне вчення про суспільство моральне, бо воно існує як моральна єдність людей - ens morale, як синтез віри, нвдії і любові, як імена дочок Святої Премудрості Софії - Віри, Надії і Любові. Микита Сергійович Хрущов мав був сказати на XXII з'їзді КПРС, що "нинішнє покоління радянських людей проживе при комунізмі рівно двадцять років, з 1962 року по 1982 рік". Не більше. Це були роки, коли Радянським Союзом управляли вихідці з України.
При всій, здавалося би, очевидності об'єктивних причин розпаду СРСР, серед політологів не знайщлось жодного, хто вказав на моральний аспект в причинах розпаду колишнього СРСР. Навіть церква не змогла вказати на моральний чинник розпаду союзної країни. А чи був у самої церкви (РПЦ) моральний авторитет? Чи не була церква у період розпаду тінню "Газпрому", таким собі "Шрьодером" в рясі? У відповіддях на ці запитання розкриваються як причини, так і суб'єкти розвалу СРСР.  Щоб ситаація виглядала більш виразно, уявіть собі, що "члени СНД" осудили б і остудили хіть головного серед них у прагненні ломати кордони сусіда, відгризати землі колись "союзних" республік. Виходить, О. Лукашенко і Н. Назарбаєв, як найбільш авторитетні в СНД, такі ж самі руйнівники. Виходить, що очільники всіх без винятку "членів СНД" добре бачили з ким і з чим мають справу. Чи не ілюстує їхня тогочасна і сучасна поведінка той простий факт, що ці люди не могли мати власної думки, що їхня думка формується за межами їхньої голови?  Не потрібно підносити роль Кравчука чи Шушкевича у факті підписання Біловезької угоди занадто високо, бо вони діяли у той час не як борці за свободу своїх народів (як Ганді в Індії чи Манделла в ПАР), а як партійні чиновники, які ні на що не здатні і ніщо не зроблять без вказівки начальства. Недарма ж, про Леоніда Кравчука говорили, що він проходить між "цівками дощу". Біловезька угода про ліквідацію СРСР спонукалася Борисом Єльциним, якому, з подачі оточення, ввижалася нова Російська імперія. Йому втлумачили, що "Газпром" і ресурси РРФСР будуть батогом повернення всіх республік назад і, якщо вдасться, вже не в СРСР, а в РОсійську імперію. Тому то, на початку 1990-х років факт розпаду СРСР пояснювали прихотями національних номенклатур, а не волею народів. Звідси, з цього словесного блуду, поставали блудливі "надії" на відновлення СРСР. 
Говорять, що, "якщо Бог хоче покарати людину, то позбавляє його розуму". Сьогодні весь світ став свідком здійснення цієї кари. 
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