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Давньогрецький термін, що позначає людину, яка 
живе у відриві від суспільного життя власної країни, 
оскільки не бере участі у її політичному житті, а тому 
є особиною, яка за своєю суттю існує як безправний 
раб або подібний йому.

Людина, яка належить до країни, в якій вона має 
певні права і несе відповідні обов’язки в управлінні 
державою, яке здійснюється безпосередньо або 
опосередковано через обраних нею представників.
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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Не хочеш бути ідіотом  →

ЯКИМ БУВ 2017 РІК ДЛЯ УКРАЇНИА

Чим запам’ятався 2017 рік в Україні?

Моя однозначна думка – це тривале збереження 
умовної політичної стабільності попри очевидне 
протистояння між Блоком Петра Порошенка й Народним 
фронтом. Адже при цьому їм вистачило розуму, аби, 
зберігши цю політичну конструкцію, ухвалювати вкрай 
важливі політичні рішення. 

Ще один надважливий позитив – наша армія, яку 
віднедавна можна сміливо називати Збройними силами 
України. Три роки поспіль вони воюють із північним 
аґресором – Російською Федерацією. І тій війні, кажу 
про це з сумом, не видно кінця. Бо цей конфлікт набув 
відвертих ознак замороженого стану, який однаково 
влаштовує і вигідний, як США чи Заходу, так і Росії. Адже 
вони не хочуть бачити Україну розвиненою й успішною 
державою. Зрозуміло, що нас той заморожений стан 
дуже непокоїть. Бо гинуть наші хлопці, витрачаються 
колосальні кошти, зростає потік біженців. 

Але, як кажуть, нема лиха без добра. Ненависть до 
аґресора об’єднала наших громадян. Нема вже того 
відчутного поділу між заходом і сходом України. 

Ми – єдині. Хоча сепаратистів ще хоч греблю гати. 
Але впевнений у тому, що їх буде все менше і менше. На 
все треба час. Згадайте, коли тільки розпочалася війна, 
наша армія була не просто слабкою, вона була ніякою. 
Пригадайте й ті зрадницькі висловлювання, що ворог за 
короткий час дійде до Києва. І що? Не все так сталося, 
як хотілося загарбникам і їхнім підспівувачам. За три 
роки ми змужніли, переозброїлися, звісно, завдяки 
допомозі від США і Заходу. Ми навчилися, здобувши 
кривавий досвід, воювати. Ми виплекали нашу армію. 

Сьогодні є кому захищати нашу рідну землю, є ті, хто 
дасть належну відсіч окупантам. 

Наступний позитив. Президентові вдалося 
сконцентрувати всю владу в одних руках. Бо 
демократія в теперішніх українських реаліях є 
ні чим іншим, як смертельною зброєю нашого 
самознищення. Головне, щоб цей авторитарний режим, 
приніс користь нашому народові, а не працював на 
олігархів. Ми всі на це сподіваємося.

Далі. Позитив. За останні роки Україна, як гравець 
на політичній карті світу, стрімко падаючи все нижче й 
нижче, опинилася ледве не на дні забуття й нецікавості 
до неї. Понад те! З’явилася неприхована неповага до 
нас і з боку Польщі, і з боку Румунії та Угорщини, Чехії 
та деяких інших держав. Але, аж ось у другій половині 
2017 року Президент України, беручи перед тим участь 
у найповажніших міжнародних форумах та зустрічах 
з провідними міжнародними політиками, виявив не 
тільки особисті високі інтелектуальні здібності, а 
й продемонстрував неабияку мудрість та силу, щоб 
не тільки підняти авторитет України, а й застерегти 
певні держави від вияву неповаги до України та бути 
делікатнішими у заявах чи відгуках щодо нашого 
державного поступу. 

Тобто, якщо цю думку обмежити одним коротким 
реченням, Україна почала самостійно провадити 
міжнародну політику, співзвучну політиці міжнародних 
політичних гравців. 

Далі. Безвізовий режим. Це не тільки туризм. А й 
те, що мільйони українців, які заробляють гроші за 
кордоном, без особливого клопоту перетинають його, 
щоб приїхати в Україну, привізши зароблене. 

І про негатив. 
Найперша наша не просто біда, лихо чи руїна, 

а небезпечно осяжна перспектива – небуття. Бо 
корупція (обкрадання держави, хабарництво і 
«рєшалово») сягнула не просто неуявного беззаконня, 

РОБОТА НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ

а й страхітливої безкарності, «здобувши» Україні на 
світовій мапі ганебно чільне місце, на яке її підсадили 
оліґархи. Наші. Номінально – українські. І якщо 
Президентові не вдасться відсторонити великий бізнес 
від так званого законотворення у Верховній Раді, то 
нашу державу очікує громадянська війна. Адже рано 
чи пізно урветься терпець «виживати-існувати» під 
отими субсидіями та жебрацьким буттям, коли олігархи 
безкарно збагачуються навіть на війні. Покласти край 
цьому ганебищу повинен Президент, у чиїх руках уся 
влада. Бо сьогодні це не просто надважливе питання 
для нього, а й для усієї країни в цілому. 

До негативних «здобутків» приплюсую й так звані 
реформи: пенсійну, медичну й освітянську. Вони не 
просто провальні, а й (уникаючи слово "злочинні") 
нерозумні. Адже за такого низького рівня економіки, 
безпідставно плануючи на 2018 рік її зростання аж на 
три відсотки, про якісь успіхи чи самі реформи не варто 
й згадувати. Бо успіх і досягнення мети від тих реформ 
можливі за умови, що зростання економіки складе не 
менше десяти відсотків. Без цього – це популізм. Пуста 
балаканина, коли інфляція становить більше 10%. 
Упевнений, що наступна влада скасує ці популістські 
реформи. 

Вкрай негативним є суттєве погіршення життєвого 
рівня та соціально-економічних показників під впливом 
обставини, що вся Україна лягла в безперспективний 
дрейф і повністю залежна від курсу МВФ. 

І насамкінець. Безпідставно захмарні ціни на 
енергоресурси. Як людям жити?

ПРОТЕ, ЯКЩО ПОРІВНЯТИ ВСІ «ЗА!» І ВСІ «ПРОТИ!», 
ТО НАДІЯ НА МАЙБУТЄ УКРАЇНИ ЩЕ Є. 

________________________________________________

Ненависть до аґресора об’єднала 
наших громадян. Нема вже того 
відчутного поділу між заходом і 
сходом України.

Україна почала самостійно 
провадити міжнародну політику, 
співзвучну політиці міжнародних 
політичних гравців.

Успіх і досягнення мети від реформ 
можливі за умови, що зростання 
економіки складе не менше десяти 
відсотків. Без цього – це популізм.
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ПРО КОРУПЦІЮ.

Сьогодні мені довелося прочитати нову 
«локшину» для вух довірливих співвітчизників. 
Виявляється, що до корупції нам потрібно 
викликати огиду, як до привселюдного справляння 
малої та великої нужди в публічних місцях. 
Мовляв, потрібно цьому вчити з дитинства, адже 
ви не справляєте нужду під дверима сусіда через 
невідворотність покарання чи суворість санкції? 
Просто це неприйнятно.

Неприйнятне стає прийнятним, якщо відсутня 
якісіна та здорова альтернатива. Якби у людей не 
було унітазу, вони б справляли нужду скрізь. У 
тому числі й під сусідськими дверима. Це було б 
нормально. Згадайте хоча б середьовіччя. Лише 
наявність більш цивілізованої альтернативи у 
вигляді унітазу подолала фекальну антисанітарію. 
Так і з корупцією. Щоб люди не давали хабарів, 
потрібно не огиду виховувати, а створювати 
систему, за якої хабарництво було б абсурдним та 
небезпечним. І тоді все зміниться.

Ні, корупція не зникне повністю. Не зважаючи 
на те, що унітаз винайдено, деякі люди інколи 
все ще «ходять» у публічних місцях. І за це їх має 
карати поліція. Однак погодьтеся, ми ж не тонемо в 
морі людських випорожнень, як сьогодні в океані 
корупції?

ЧОГО ТІЛЬКИ НЕ ВИГАДАЄ ВЛАДА, АБИ ВИПРАВ-
ДАТИ СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.

Дуже часто як мантру повторюють дурню, що 
проблема корупції лежить у площині моралі. 
І «піпл хаває». Так само, як і проблема сміття, 
немовби, теж ґрунтуться на моралних якостях 
громадян. Однак проза життя простіша. Реальне 
покарання і його неминучисть – ось те, що 
прибирає корупцію і все інше: сміття, дотримання 
правил дорожнього руху тощо.

Cингапурці не плюють під ноги не тому, що вони 
культурніші за нас, а тому, що є куди плюнути, і на 
вулицях за плювок поліція лупасить по плечах.

Невідворотність покарання ставить у стійло 
90% піплу на всіх континентах. Ну, а для 10% є 
буцигарні та шибениці з крематоріями.

ПЕРЕСМОТР И ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
ПРОПАГАНДЫ «ПОСТУПА»

АПОЛІТИЧНІСТЬ: «ІДІОТИЗМ» ЧИ 
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ?!

«Позаполітиків» не цікавить відповідь на 
запитання «Куди рухається Україна і ми разом із 
нею як народ?». Хоча у моментах, які стосуються 
кар’єрного росту, особистого життя, шлюбу, 
виховання дітей, проведення дозвілля, вивчення 
іноземної мови – відповідь хочуть мати негайну і 
конкретну. 

А те, що буде з Україною у майбутньому – їм до 
лампочки. Через нерозуміння стратегічності цього 
питання, стратеги їх тільки дратують. Найбільше, на 
що вони спроможні – очолювати «диванні війська».

Політика завжди впливала, впливає і буде впливати 
на життя людей, не залежно від того чи входить вона 
до сфери їхніх інтересів чи діяльності. Навіть якщо 
людина не є активним учасником політичних процесів 
і не бере участі у політичному житті держави, вона все 
одно стає осередком впливу різних політичних партій, 
окремих політичних лідерів чи держави в цілому. 
Тому жити в суспільстві і водночас бути «політично 
незалежним» неможливо, а люди, які вважають 
себе аполітичними і живуть за принципом «я – поза 
політикою», «політика мене не цікавить», – жалюгідні 
маріонетки в маніпулятивних процесах олігархічно-
політичних рук. 

Панове, якщо сусід захопив вашу оселю, отруїв 
вашого пса, по черзі кривдить вашу дружину, матір, 
сестру, доньку, невже ви залишитесь осторонь, 
поза захистом? Навряд. Запитаєте, де тут політика? 
Намагання заплющити очі на події, які відбуваються 
з нами або навколо нас, чи ні – теж позиція. Формула 
«я поза захистом своє родини» рівнозначна «я поза 
захистом своєї країни». Це найкраща відмазка людини 
байдужої, яка втратила цікавість до політичних 
процесів країни тому, що переконалася: від мене нічого 
не залежить, мій голос «демократичній зажерливій 

машині» потрібен лише один раз на п'ять років під час 
виборів (та й тоді він практично нічого не вирішує).

Справді, у футболі, плаванні, музиці, кіно, навчанні 
немає політичного підтексту. Ці сфери, на перший 
погляд, дійсно, поза політикою (ну, звісно, доки політики 
не починають використовувати їх у своїх інтересах). 
«Політики тут немає!» – цим лозунгом, наприклад, 
полюбляють прикриватися різні діячі шоу-бізнесу під час 
отримання чергових нагород із кривавих агресорських 
рук, адже музика поза політикою. То «великі й серйозні 
дяді» грають у війнушки, а ми просто співаємо, й політики 
тут немає. А громадянська позиція?! Що ж, у кожного 
вона своя. А хто і за кого зовсім нещодавно агітував 
та своїми пісеньками і хореографічно майстерним 
трясінням дупи зваблював електорат – то вже історія.

Принцип «моя хата з краю» – є, на жаль, принципом 
життя багатьох українців. Кожен дбає про свою «хату», 
забуваючи, що «все на світі можна вибирати, сину, 
вибрати не можна тільки Батьківщину». Батогом б'є 
переконання пересічного українця: в Україні жити 
погано, рівень життя низький, влада аморальна тощо. 
Проте ніхто нічого не робить, бо найлегше жалітися, 
спостерігати й нарікати, лишаючись «поза». Гірко буде, 
якщо байдужість зробить Україну лише «сировинним 
придатком» для гегемонів світової політики. Саме тоді 
кожен із «аполітичних», «позаполітиків» запитає у себе: 
«Чому я більше не хазяїн у своєму домі?». 

Демократія формально зводиться до піклування лише 
про себе. Це шлях у нікуди! Якщо ви не хочете, аби 
згодом ваші діти у вас запитали про те, де ви були, коли 
знищували нашу країну і чи не ви це зробили власноруч, 
приєднуйтеся до організації «Поступ», яка знає, куди 
рухатися далі й має чіткий план дій, які виведуть Україну 
та її жителів на якісно новий рівень життя.

До недавнего времени пропаганда организации 
«Поступ» была сконцентрирована на продвижении 
двух «якорей»: «За Гражданскую республику!» и 
«Против демократии!». Эти два лозунга появились 
еще до создания Доктрины «Гражданская республика» 
и были отражением трех Гражданских постулатов. 
В результате разработки и создания Доктрины 
возникла необходимость пропаганды большего 
количества «якорей», которые должны пояснять суть, 
направление и цель всего движения «Поступа». На 
Гражданских средах по пропаганде определили, что 
целью пропаганды является получение поддержки 
народа и выделили шесть позиций, на которых 
логически необходимо сконцентрировать усилия по 
продвижению.

ВОТ ЭТИ ПОЗИЦИИ: 
1. «Поступ» – единственная структура, которая 

знает суть проблем в Украине, имеет конкретный план 
действий и, главное, движется по этому пути.

2. За Гражданскую республику и против демократии – 
этот «якорь» остается неизменным, как и раньше.

3. Великая Украина – новая позиция для пропаганды, 
которая появилась в результате работы над Доктриной 
«Гражданская республика». Отвечает на глобальный 
вопрос, что является целью Гражданской республики.

4. Реформы или лозунги-задачи – необходимые 
изменения в стране, которые должны быть реализованы 
перед установлением Гражданской республики. Цель 
реформ – наведение порядка в стране.

5. Друзья – патриотически настроенные граждане, 
поддерживающие Украину не словом, а делом. 

6. Враги – социальные дроны.

В связи с тем, что роль пропаганды в деятельности 
«Поступа» существенно возрастает, необходимо 
наращивать количество поступовцев, занятых в работе 
направления пропаганды.

________________________________________________

Денис Чубко
     член Совета ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

 Коментар: ПОЛІТИКА – ЦЕ ВСЕ, ЩО НАС ОТОЧУЄ
Щоб бути поза політикою, потрібно поїхати кудись у Сибір чи джунглі і жити там, за сотні кілометрів від цивілізації, 

самому. Однак, лише доти, доки не прийдуть державні службовці та не повідомлять, що ти самовільно захопив 
земельну ділянку і маєш її покинути.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Людмила Приблуда
           член ГО «Поступ»
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