Офіційний фашизм: Алєксандр Дуґін
став директором 1-го телеканалу Росії

Щойно надійшло повідомлення про призначення відомого російського
філософа, політичного теоретика, громадського діяча та лідера
Міжнародного Євразійського руху Алєксандра Дуґіна директором
російського державного телеканалу «Перший». Цей факт є ще одним
підтвердженням того, що російська влада офіційно визнає фашизм своєю
державною ідеологією. Адже А.Дуґін є відомим теоретиком, ще від
молодості, фашизму в сучасній російській політичній думці та культурі.
Наведемо кілька фактів із біографії цього діяча за відкритими джерелами
в інтернеті. Народився А.Дуґін в сім’ї генерал-лейтенанта Головного
розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР. Ще в
студентські роки увійшов до т. зв. «Южинського гуртка», який займався
вивченням та пропагандою фашизму. Входив до його підрозділу «Чорний
орден SS», мав там посаду «райхсфюрера». У 1988 р. втсупив до

шовіністичної організації «Пам’ять», згодом забороненої в Росії як такої, що
розпалювала міжнаціональну ворожнечу. У 1990-і рр. А.Дуґін став одним із
найбільших пропагаторів правих ідей, зокрема праць німецьких ідеологів та
філософів, близьких до фашизму. Він писав дуже багато, виступав на радіо, в
пресі, видавав книги і став чи не найвпливовішим російським мислителем та
публіцистом. Його дружина очолила видавництво «Арктогея» і книги
А.Дуґіна виходили тут десятками і великими накладами. Загалом А.Дуґін є
автором кількох десятків книг, але більшість із них - це повторення вже
осмислених тем. За якістю стилю цей автор майже не має собі рівних. Його
основні
праці,
переважно
філософські,
перекладені
головними
європейськими мовами.
Вже від 1990 р. А.Дуґін став на позиції активного антикомунізму і
захопився
ідеями
російських
філософів-євразійців
(Н.Трубєцкой,
П.Савіцький, Н.Алєксєєв, Л.Ґумільов), головні ідеологічні струмені яких
зводяться до утвердження російського імперіалізму як догми, до пропаганди
антидемократизму, виняткової ролі Росії та російського народу як
провідників органічної євразійської культури, яка побудована на синтезі
азійських та європейських традицій. Росія через своє розташування в зоні
Гартленду, тобто в середині Північної Євразії, приречена на світове
панування, за цією теорією.
У 1993 р. А.Дуґін брав участь в антидержавному перевороті, тобто в
обороні російського парламенту, який збунтувався проти демократичної
політики президента Б.Єльцина. Тоді ж він разом із Едуардом Лімоновим та
Єгором Лєтовим створив Національно-большевицьку партію, яка мала
програму радикального антидемократизму та антиамериканізму, замішаних
на агресивному російському шовінізмі та ксенофобії. Лідер НБП Е.Лімонов
кілька разів пробував організовувати провокації та антадержавні бунти в
українському Криму, за що був заарештований і висланий з України. До 1998
р. він був ідеологом цієї, по-суті, фашистської організації. Розійшовся з нею і
в 1999 р. став головою Центру геополітичних експертиз при Державній Думі
РФ.
Від 2000 р. А.Дуґін послідовно розвиває ідеї євразійства і поступово
формує окремий євразійський рух. У 2001 р. став головою Політичної Ради
Загальноросійського руху «Євразія». Від 2006 р. читає лекції у
Московському державному університеті ім. М. Ломоносова (філософія та
геополітика). У цей час він захоплюється релігійними ідеями російського
православ’я та старообрядництва, його політичне мислення сакралізується.

Постійно веде передачі на радіо та телебаченні на теми геополітики, ідеології
та філософії. У березні 2008 р. став неофіційним ідеологом партії В.Путіна
«Єдина Росія». Від того часу А.Дуґін брав участь в офіційних акціях та
делегаціях РФ як державний діяч, відвідував різні країни з місією пропаганди
російського імперіалізму. У 2016 р. телеканал «Царьград ТВ».
У 2014 р. саме А.Дуґін був концептуалістом тези про те, що в Україні
«переміг неонацизм», і підштовхував владу Росії розв’язати повномасштабну
агресію проти України. Нині його заповіти збулися.

Погляди А.Дуґіна охоплюють складну амальгаму концепцій та теорій, в
якій ідеї консерватизму перемішані із принципами неототалітаризму,
ірраціоналізм із релігійним фанатизмом. Його геополітичні ідеї, які набули
особливої популярності (книги «Містерії Євразії», «Основи геополітики»,
«Наш путь», «Основи євразійства», «Геополітика постмодерну»,
«Геополітика Росії», «Теорія багатополярного світу» та ін.), потужно
вплинули на мислення сьогоднішньої російської політичної еліти. Тож
нинішня експансія Росії в Україну є великою мірою наслідком впливів
А.Дуґіна. Центральною тезою в цих працях є твердження, що Росія
покликана провидінням створити світову імперію і таким чином врятувати
світ від західного матеріалізму та раціоналізму. Лише в Росії можлива
«симфонія влад» - союз державної та релігійної структур. Москва - це
«Третій Рим», в якому реалізується свята програма духовного єднання і

спасіння людства. Росія - це нова Візантія, «Тисячолітнє царство», яке буде
провадити останню битву із силами світового зла (мається на увазі Захід).
Тож нове призначення в Росії цілком закономірно оприявнило
фашистську сутність нинішнього російського режиму В.Путіна: відтепер
головний телеканал країни буде курувати людина, яка від молодості
формувалася як послідовний теоретик і практик фашизму.
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