
Багато хто вважає, що націоналізм – це ідеологія. Ідеологія, 
що приведе Україну в краще майбутнє. Ідеологія, що зробить 
всіх українців багатими, красивими, здоровими і бла-бла-
бла… Але це марні сподівання тому, що націоналізм – це 
скоріше світоглядна позиція. Своєрідна філософія, що 
полягає в прагненні створити на базі певного народу Націю. 
Це філософія любові до свого народу, землі та країни. А на 
одній філософії, як водиться, далеко не заїдеш. Тобто і півню 
ясно, що народ, який любить свою країну, пишається нею 
і робить все в її інтересах, живе краще, ніж космополітичне 
збіговисько. Фактично, в кожній розвиненій країні при владі 
націоналісти і патріоти, але, нажаль, навпаки це не працює. 
Існують тотально націоналістичні країни, де життя більше 
нагадує тюремне ув’язнення. Наприклад, у Північній Кореї, 
Росії та Індії при владі націоналісти. Отже, можна сказати, що 
націоналізм - невід’ємна складова успіху країни, але далеко 
не гарантує його. Єдина задача націоналізму – збудувати на 
базі одного чи декількох народів націю. Нація – це сукупність 
людей з одними культурними, соціальними та політичними 
поглядами. Нація дуже опосередковано пов’язана з етнічним 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 739
31.01.17-06.01.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Націоналізму недостатньо для прогресу Батьківщини   →

14 
лютого

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ 

походженням людей, яких пов’язує. Наприклад США – 
потужна націоналістична країна зі сформованою нацією на 
базі багатьох народів. Зовсім різні з вигляду люди, колишні 
переселенці, не цураючись іменують себе американцями. 
Хоча буває і навпаки, коли на базі одного народу формують 
дві та більше нації. Гарний приклад – Північна і Південна 
Корея. Народ один, а нації зовсім різні.
В сучасній Україні тільки розпочався процес формування 
нації. Але цей процес виключно соціальний і аж ніяк не 
вплине на прогрес України як держави! Навіть, якщо кожен 
житель нашої країни відчує себе спорідненим з нею, і попри 
всі старання сусідів, визнає себе представником єдиної Нації, 
це аж ніяк не наблизить нас до Великої України, про яку ми 
всі мріємо. А приведе нас до нашої мрії саме сучасна форма 
правління – Громадянська Республіка! Саме Громадянська 
Республіка забезпечить прихід до влади тих людей, що 
відповідатимуть вимогам могутньої української Нації!

Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»

ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИА

Ми припускаємо, що «Національні дружини» - 
справжні патріоти. Ні, ми ВІРИМО, що саме так і є. 
Але чим вони займаються? 

Як самі декларують - намагаються допомагати 
поліції боротися із незаконними будівлями, нарко-
манією, незаконною торгівлею алкоголем тощо. Тобто 
намагаються встановлювати «національний порядок». Але 
ж всі ці явища є лише наслідками. Наслідками панування 
олігархічної системи влади. Виходить, що «Національні 
дружини» борються не з причиною, а з наслідками. Це 
поки що факт. Далі. Якщо такі дії «Національних дружин» 
будуть гучними та широко розпіареними, то вони реально 
можуть отримати підтримку електорату і дістатись до 
влади у Верховній Раді та місцевих радах. Можуть. Якщо 
всієї повноти влади не отримають, то буде з цього всього 
пшик. Треба мати всю владу, щоб щось реально досягнути 
в зміні справ в країні. Припустимо, хоч це й малоімовірно, 
що можуть взяти всю повноту влади. Але ж влади, яка 
будується за олігархічно-демократичною системою. Далі 
що може бути? А далі два варіанти. 

Варіант перший - треба змінювати систему влади. Бо 
якщо не змінювати, то вийде так, як «після Майдану». 
Дуже швидко все знову стане, як було. Так, треба міняти 
систему влади. Але ж для зміни системи влади необхідно 
мати модель такої влади (ідеологію) та отримати 
підтримку народу. Моделі ніякої ніхто не демонструє. А 
якщо будуть намагатись її створювати в майбутньому, то 

яку? Як вони приберуть демократичну формулу «гроші-
вибори-прихід до влади-гроші із прибутком»? 

Ідеологія - це не гасла «за все гарне та проти всього 
поганого». Це конкретна система влади та план 
конкретних дій. Уявімо собі, що якусь ідеологію все-таки 
дадуть. Але ж без того, щоб її усвідомив народ, вона не 
зможе бути впроваджена. Тобто висновок, зміна системи 
влади малоймовірна. Залишається другий варіант.

Другий варіант. Управління в ручному режимі, без 
ідеології. Тобто керувати так, щоб «було ефективно». 
Щоб зростала економіка, щоб Україна стала могутньою 
країною. Але ж такі зміни не можна зробити без розуміння 
шляху. А розуміння шляху - це також ідеологія. Порядок 
можна навести, але економіка не буде зростати. А якщо 
не буде зростати економіка, то все буде йти нанівець. 
Виходить, що все рівно треба ідеологія (план реформ). Де 
він є? Може хтось скаже, що не на часі! Ось прийдуть вони 
до влади, швидко придумають всі реформи та реалізують 
їх. Якщо хтось таке скаже, то нехай він наведе хоч один 
приклад зі всієї історії людства, коли без попереднього 
плану щось могло бути зроблено ефективно. Такого не 
було. Так, можливо, саме ці «Національні дружини» 
стануть першими в історії? А що, якісь для цього є 
передумови? Як не крути, але незалежно від того, хто 
входить в «Національні дружини». Незалежно від того, 
хто їх фінансує, самі себе чи олігархи. Все одно все 
приходить до простої мети - отримати владу! І все, ні про 
що зараз інше говорити не можна, немає підстав, нажаль.

P.S. Такий розклад можна зробити по будь-якій 
політичній силі чи руху, а не тільки по «Національних 
дружинах».

______________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Вважаю, шо марш Національної Дружини 
є типовим інфо-приводом, подією для 
розголошення в масмедіа. Ймовірні цілі 
організаторів (та спонсорів) події: 

1 Демонстрація сили, залякування тих, 
кого можна залякати. 

2 Штучна противага державного апарату 
насильства (очікувана реакція: нехай 

вже краще які-не які менти/прокуратура/
суди, аніж ці "дружини"). 

3 Чергова спроба контролювати дії 
радикально-правих. 

4 Передвиборча активність (тут напевно 
побачимо скоро, на чию користь?).

 За кількістю коментарів та обговорень 
можна вважати акцію цілком успішною. 
Щодо практичних дій, то на мою думку НД 
не є помітною силою у порівнянні з штатом 
МЗС та Нац.гвардією. Проте вони можуть 
бути використані у конфліктних ситуаціях 
провокатором до застосування сили.

Дмитро Стефановський
                   член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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«НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИ» 
ДРУЗІ ЧИ ВОРОГИ ?!

КАК Я ОТНОШУСЬ 
К НАРОДНИМ ДРУЖИНАМ?

Залежно від тієї ідеї або мети того, хто створив 
ці «дружини».

Больше позитивно отношусь, парням необходим 
«движ», а здесь поле не паханое сбросить адреналин. 
Адреналин - это еще и такая болезнь, ее проявление 
называют посттравматическим синдромом. «Движ» 
просто необходим, еще и как средство почувствовать 
свою необходимость и значимость в обществе. Не 
ради наград, а ради душевного равновесия. Это нужно 
ветерану, любому ветерану, КТО ВОЕВАЛ, а не протирал 
штаны в АТО.

Организаторов ошарашила реакция на презентованный 
продукт. А что, ожидали другой результат?

Путин тоже был уверен, что его будут встречать с 
флагами, цветами и хлебом солью, а получил в ответ 
свинец.

Вот такие Украинцы, загадочный народ со своим 
менталитетом. Не учитывать это глупо.

Если посмотреть на мир, расположенный за своей 
зоной комфорта, там можно увидеть много интересного.

Такие дружины - новость современной Украины? Даже 
обыденность, и действуют уже несколько лет, и ЧТО?

Кто-то подымал вой? Нет!
Не учитывая поведенческие состояния целевой 

Ідея націонал-соціалізму не нова, але її повторення 
можливо, і для цього ніби-то є всі об’єктивні 
обставини.

В основі цієї ідеї лежить теза про цінність нації та 
її верховенство в процесі утворення держави. Ця ідея 
завжди буде мати успіх, але для інших, щонайменше, – 
це буде крах їх ідей.

аудитории, можно попасть под суд. А суды у нас БОЖЬИ, 
ЛЮДСКИЕ и типа народные. При том, что не ты их 
выбираешь, они тебя, иногда и все сразу.

Поэтому ожидаемый результат ГОТОВИТСЯ!!!!
Зеркало не отвечает за результат!!!!!

ПАТРИОТ становится втройне сильнее, когда за ним 
стоит ПРОСТОЙ УКРАИНЕЦ! Выбив эту опору, победили 
Холодный Яр, УПА. Не учитывать это - преступно. 
Народ - это ахиллесова пята Патриота. Более близкий 
пример - это 2014-2015 года и волонтерское движение. 
Результат - российская военная машина забуксовала.

Вся эта ситуация вызывает у меня три чувства: боль, 
недоумение и смех.

БОЛЬ. А как я должен реагировать, когда Герои 
Украины поставлены в положение оправдывающихся? 
Они уже никому ничего не должны. Более того, это 
Украина им должна и может не успеть отдать свой долг 
своему ЗАЩИТНИКУ. Еще это мои РОДНЫЕ.

НЕДОУМЕНИЕ. А как еще можно реагировать на 
дилетантство? Трудно при планировании учитывать 
рекомендации старика Фрейда? Можно ознакомиться 

По организации был проведен опрос по поводу уплаты 
дополнительных взносов. Каждому поступовцу было 
задано два вопроса: «Почему в организации те, 
которые дают дополнительные взносы, их дают, а те, 
которые не дают,  их не дают?». Приводим Вам один 
из таких «интересных» ответов:

Ответ, полученный в ходе опроса:

«Почему люди не платят - потому что 
это необязательные взносы или у людей 
нет понимания, на что пойдут эти 
дополнительные взносы, нет чёткой и 
внятной информации».

Комментарий к ответу:

Как ни крути, в сегодняшнее время все 
материально. А мы называем себя командой, 
стремящейся дать понять людям, к чему 
необходимо двигаться, чтобы изменить то, в чем 
мы сейчас находимся. Если человек платит взнос 
для галочки, заплатил и не трогайте меня, при 
этом он не участвует ни в каких мероприятиях, не 
задействован в собирании, анализе, подготовке, 
верстке и издании материалов, не думает, 
откуда берутся деньги на аренду помещений, 
на размещение материала в facebook и в других 
направлениях. По сути люди, которые этим 
занимаются, тратят СВОЕ личное и свободное 
время на это, вместо того, чтобы уделить себя 
больше семье и родным. Поэтому дополнительные 
взносы отчасти идут и на рекламу, и технические 
траты, а человеку, думающему здраво, вполне по 
силам, вместо того, чтобы купить пачку сигарет или 
бутылку пива, или ещё какую-нибудь ненужность, 
направить эти средства дополнительными 
взносами. Актив «Поступа» осуществляет это все 
на добровольных личных инициативах. У нас нет 
спонсора, чтобы ни от кого не зависеть, мы сами 
себя обеспечиваем и поэтому о скорости нашего 
движения и увеличения численности вопросы мы 
обязаны задавать СЕБЕ!

О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ВЗНОСАХ5025

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

ПАТРИОТ становится втройне 
сильнее, когда за ним стоит ПРОСТОЙ 
УКРАИНЕЦ! Выбив эту опору, 
победили Холодный Яр, УПА.

Андрей Дарьин
      член ГО «Поступ»

Сначала они пришли за евреями, я 
молчал – я не был евреем.

Когда они пришли за коммунистами, я 
молчал – я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-
демократами, я молчал – я не был 
социал-демократом.

Когда они пришли за профсоюзными 
активистами, я молчал – я не был 
членом профсоюза.

Когда они пришли за мной – уже некому 
было заступиться за меня.

Мартин Нимёллер

Артур Муляр
      член Исполкома ГО «Поступ»

P.S.: Це моя думка щодо тих подій, обставин, і як 
я їх бачу. 

«Включаючи» людям мізки, розумієш дві обставини: 
перша – вони іноді тебе чують, друга – ти можеш 
пояснити. Проте існує і противага – ти стаєш тумблером 
і люди не бажають включати мізки, адже за них і для 
них це зробить інший. 

Інформація тоді доходить до розуму, коли вона є 
подразником або веде до певної мети, або коли пізно.

По інформації про «Національні дружини» зазначено, 
що є «ідея», «мета». Зрозуміло, що дурний мільярдер 
не буде витрачати кошти просто так, оскільки таких 
дурних немає, а тому є певна «ідея», «мета». І ця мета 
далеко не цивільного характеру. Зброя і повноваження 
будуть потім, але вони будуть. Ось тільки питання – 
навіщо? Напевно не для пошуку наркоманів і бабусь, 
які переходять дорогу в невизначеному для цього місці.
________________________________________________

с учебниками по маркетингу, там все написано, как 
продвигается новый продукт. По крутизне ознакомься с 
творениями Никколо Макиавелли, Питирима Сорокина. 
Проблема найти литературу? Самоуверенность плохой 
советчик.

СМЕХ. А как выглядит человек, бегающий по граблям? 
Русское «АВОСЬ» - плохой советчик для Украинского 
Патриота.

PS: ВРЕМЯ очень важный, не возобновляемый ресурс 
организации. Скоро придет политическая зима и как 
всегда нежданно-негаданно выпадет снег, а потом 
сразу растает, зимы сейчас такие, а талая вода вынесет 
ошибок прошлых груз. Ситуация может измениться, а 
Билецкий уже не народный депутат и министр МВД с 
другой фамилией. Все пройдет, говорил Царь Соломон, 
весь вопрос, как ты к этому готов?

С ув. 70-й.
________________________________________________

Юрий Еременко
член ГО «Поступ»

              ветеран АТО

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009471733017
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006145482978
https://www.facebook.com/jura.eremenko
https://www.facebook.com/jura.eremenko

