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Ідея відновлення української державності завжди 
була присутня в колах української православної 
шляхти та вищого духовенства. А з часів гетьмана Петра 
Сагайдачного ці прагнення підняла на свої знамена 
Козаччина. Про це добре знали в Речі Посполитій і 
Західний Європі, там розуміли, що козацький народ 
може відділитися від Польщі, й створити свою державу, 
якщо для своїх змагань знайде розумного і шляхетного 
вождя й ініціатора. Такий вождь знайшовся в особі 
Богдана Хмельницького.

З повстання Хмельницького починається нова епоха 
в історії України - доба відродження української 

В одной из предыдущих статей по современным партиям 
и объединениям мы увидели, что современные партии не 
выполняют задач по идеологии и объединению граждан. В 
лучшем случае, это клуб по интересам. Но в основном, это 
«агентство», которое помогает реализовать схему выборов 
по демократической системе: «ДЕНЬГИ – ВЫБОРЫ – 
ПРИХОД К ВЛАСТИ – ВОЗВРАТ ДЕНЕГ С ПРИБЫЛЬЮ – 
ВЫБОРЫ».

Это скажем так - «финансовая» часть вопроса. 
Демократия порождает «олигархию». Большинство «слуг 
народа» свое пребывание у власти рассматривают как 
время для материального обогащения. Но в истории мы 
также имеем и другие примеры узурпации власти, не только 

державності. Гетьману Хмельницькому вдалося 
відновити українську державність в формі гетьманщини, 
добитися міжнародного визнання цієї держави, і себе 
як правителя, та залишити по собі незалежну державу 
де-факто. І це при тому, що всі сусідні держави не 
хотіли цього. Постала країна з власним головою 
держави - гетьманом, обраним довічно, власним урядом, 
власним військом, власною зовнішньою політикою, 
власним суспільним та економічним устроєм, власним 
законодавством і судівництвом, власними фінансами, та 
власним церковно-культурним життям.

Не просто нова державна формація "Війська 
Запорожского Украйна" ( як її називали в Москві) а 
й відновлена стара "Руська Держава", як зазначав 
Хмельницький, простягалася "на всю стару Україну, або 
Русь, де грецька віра і мова ще існує, аж по Віслу". Він 
бачив всі українські етнічні землі в складі однієї держави.

финансовой, но тотальной, с тяжелыми последствиями, 
как и для своей страны и населения, так и для соседних 
государств. Имеется ввиду - диктатуры в чистом виде.

Из уроков истории мы видим, что далеко не 
уникальный случай, когда диктатура приходит к власти 
демократическим путем, или «легализуется» им после 
определенных революционных событий.

Гитлер, Ленин, Муссолини – примеры олицетворений 
своих демократических систем. Причем это только 
примеры диктатур (личностей или партийных), 
которые обеспечивались традициями и принципами 
демократической системы управления.

Демократия может с легкостью стать диктатурой, 
благодаря своим недостаткам, которые мы определили.

- ДЕМОКРАТИЯ ПОРОЖДАЕТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗА СВОЙ ВЫБОР. Избиратели могут голосовать 
абсолютно бездумно за любую политическую силу, 
не разбираясь, не задумываясь о последствиях, или 

Хмельниччина принесла відновлення державності 
українського народу, і завершення процесу формування 
Української національної держави - Української 
козацької республіки. Хмельниччина відновила 
державний розвиток українських земель.

А в наш час побудова Громадянської республіки в 
Україні стане продовженням традицій української 
державності. Тільки Громадянська республіка 
забезпечить вольності права і свободу громадянам 
України.
________________________________________________

ДЕМОКРАТИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ДИКТАТУРЕ

ВЕЛИКІ УКРАЇНЦІ!
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

А

В наш час побудова Громадянської 
республіки в Україні стане 
продовженням традицій 
української державності.
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Це місце, де у кожного є гарантія працевлаштування, 
безкоштовна медицина,

 їжа, дах над головою, одяг та безкоштовна освіта. 
Це місце, де зброя може бути тільки у поліцейського.

Цей рай для ліберала вже існує, він називається 
в'язницею.

Шериф Джо Арпайо
Окрім в’язниці, цей «рай» нічого не нагадує. 

Радянський Союз. Саме так. При радянській владі 
всі громадяни мали право на безкоштовну освіту, 
гарантоване працевлаштування, при тому, що зростання 
продуктивності праці було достатньо скромним порівняно 
з країнами Заходу, безкоштовну медицину не найвищої 
якості. Про «якісну» їжу, одяг і дах над головою краще 
навіть не згадувати. При тому, що в такій системі є право 
на захист, яке гарантує держава, захист через поліцію 
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ДЕМОКРАТИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ДИКТАТУРЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

А

Світ живе в «совку»! «Совок»переміг навіть в Америці. 
Ні, не в економічному сенсі, а в політичному. Давно 
не чули: «От каждого по возможностям и каждому по 
потрєбностям»? Розкрийте ширше вуха і все почуєте. Ця 
історія гучно лунає: «Ми всі громадяни», «ми всі рівні», 
«ми всі маємо право обирати і бути обраним»... Нічого 
не нагадує? Ти платиш податки, не порушуєш Закон, чесна 
і порядна людина, патріот... І тут раптом виявляється, що 
ти маєш такі ж права, як і сєпар-алкаш, що продає свій 
голос та краде ковбасу в магазині на закуску. Не дійшло? 
Повторюємо для занадто людяних, добрих, милих та 
справедливих «явсіхлюблюмивсірівні». Ти і людина, яка 
тебе пограбувала, вбила твоїх рідних, згвалтувала твоїх 
дітей, зрадила Україну, — ви рівні в усіх політичних 
правах! Уявив?! Якщо тебе нічого не збентежило, хоч 
трішечки, то далі можеш не читати! Тебе вже ніщо не 

врятує. Демократія — це твоє!
Коли у «Поступі» ми говоримо про Громадянську 

республіку, це означає, що має бути певне розмежування 
між громадянами і негромадянами. Необхідно надати 
роз'яснення, бо часто плутають статус громадянина із 
громадянством, належністю до якоїсь країни. І хоча слова 
однокорінні, між ними є суттєва різниця. Громадянство, 
по суті, вказує на те, що людина є носієм паспорту 
певної країни і належить до її населення, мешкає у цій 
країні на законних підставах, не більше. Тобто, власник 
паспорту у Громадянській республіці не стає автоматично 
громадянином.

При демократії, на виборах, між голосами покидьків, які 
продають майбутнє країни за гроші або за продуктовий 
набір, та тими, хто все ж таки голосує за покликом 
здорового глузду, розуму, ідейних переконань, тобто, 
робить усвідомлений вибір, людьми, різниці немає. Також 
зрівняні у правах і ті, хто взагалі не ходить на вибори. І 
найчастіше життя країни залежить від люмпену, якому 
навішали локшини на вуха солодкими обіцянками та 
«гречкою». Середній клас на вибори хоч і приходить, але 
його воля вже фактично нічого не вирішує, бо цих людей 
там усе менше.

Організація «Поступ» в котрий раз повторює, що така 
ситуація і є справжньою демократією. Бо найвища 
цінність у демократичній республіці — це людина, її 

(міліцію) силові структури та відомства, але немає права 
на самозахист. Громадяни не мають права володіти 
будь-яким видом зброї. Ми чудово знаємо, до чого 
призвело монопольне право на зброю держави: репресії 
20х-30х років 20 сторіччя, голодомор, післявоєнні 
голод та репресії, відношення правлячої верхівки до 
простих громадян в цілому. Складається враження, що 
в Радянському союзі влада не народ захищала, а себе 
від народу. Штучний дефіцит, неможливість виїхати за 
кордон, повністю централізована економіка, панування 
невеликої кількості привілейованих можновладців над 
всіма громадянами – ось радянські реалії.

Нажаль, після розпаду Радянського Союзу в Україні 
нічого кардинально не змінилось. Можновладці й досі 
захищаються від громадян своєї країни кордоном 
поліцейських, дурних законів, продажних суддів та 
прокурорів, які просто невілюють можливість захисту 
та самозахисту населення від рядових злочинців та 
злочинної влади.

До речі, якщо згадати колишні радянські республіки, то 
в декількох з них вже давно діють закони, що дозволяють 

ЛЮДИ І ГРОМАДЯНИ!?

РАЙ ДЛЯ ЛІБЕРАЛА

свобода, права. У людини є права, але немає зобов'язань. 
І фактично виходить, що усі мають права, проте ніхто не 
несе ніякої відповідальності за свої дії: виборець, який 
забив на вибори або продав свій голос, депутат, який 
п'ять років працює у раді виключно на себе.

В усіх є право на особистий вибір без будь-яких 
обов'язків. Як то кажуть: "Пацан — хазяїн свого слова — 
слово дав і слово забрав".

У системі Громадянської республіки цей недолік 
відсутній. Найвищою цінністю стає громадянин, у 
якого крім прав є ще й обов'язки. І їх невиконання має 
призводити до певних наслідків, найголовнішим з яких 
стає неможливість впливати на функціонування своєї 
країни.

Ми вважаємо, що статус громадянина має набуватись 
лише у тому випадку, коли людина починає виконувати 
функції управління своєю державою згідно перших двох 
постулатів Громадянської республіки. 

1. Кожен громадянин має право брати участь в 
управлінні своєю державою особисто або через делегата.

2. Кожен громадянин зобов'язаний брати участь в 
управлінні своєю державою особисто або через делегата.

І це буде цілком справедливо у відношенні до тих, хто 
реально бажає брати участь у житті своєї країни і тих, хто 
тільки робить такий вигляд.
________________________________________________

володіти та носити вогнепальну зброю: Грузія, Латвія з 
1993 року, Литва з 1996 року, Молдова, Естонія з 1995 
року. Наскільки відомо, «менталітет» населення цих країн 
не заважає їх урядам контролювати дотримання законів 
про зброю і регулювати її обіг в цих країнах. При цьому 
кількість вбивств, скоєних легальною зброєю, досить 
низький, від 2-х до 5-ти людей на 100 тис. жителів країни. 
Ці держави використали досвід провідних країн, таких, 
як США, Австрія, Великобританія, Німеччина, Голландія, 
Італія, Ізраїль, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія.

Організація «Поступ» пропонує міняти не владу, 
не тих, хто керую країною зараз на «попередників» 
чи «наступників», а змінити систему влади в цілому з 
демократично-олігархічної, з олігократії, на громадянську 
республіку. І не вигадувати велосипед, а заручитись 
досвідом провідних країн світу та історичним досвідом 
становлення Козацької республіки та Київської Русі і 
побудувати нову, могутню процвітаючу Русь-Україну, що 
стане економічним і політичним центром Європи, а може, 
навіть, і світу.
________________________________________________

поддавшись эмоциям, или «по приколу», что может в 
дальнейшем привести к последствиям для всей страны. 
Такой выбор приводит к власти политическую силу, 
которая становится неуправляемой и действует по своему 
разумению, и не несет никакой ответственности перед 
избирателями.

- ПРИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НЕТ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ. Сплоченная, но не по отношению 
ко всей остальной стране, группа действительно может 
прийти к власти. И получится, что страной управляет 
абсолютное меньшинство благодаря выбору также 
меньшинства. И действительно, может получиться, что 
при «демократическом» выборе страной руководит сила, 
которую может поддерживать около 20% населения. И 
у остальных 80% населения представителей во власти 

нет. При диктатурах – дальнейшая «поддержка народа» 
увеличивается или путем пропаганды и давления на 
остальное население, или путем устрашения.

- Если посмотреть, то В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ – ВСЕ 
ДИКТАТУРЫ НАЧИНАЛИСЬ С ЛОЗУНГОВ О РАВЕНСТВЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СВЕТЛОМ 
БУДУЩЕМ. Как мы говорили ранее, избиратель голосует 
эмоциями, не разобравшись, не подумав. Народ любит 
подарки и обещания, народ голосует за подарки и 
обещания. При демократической системе власти не 
нужны политически подкованные граждане, власти нужен 
«народ».

Гражданская Республика, как система управления 
государством по своим принципам и признакам не может 
допустить диктатуру, которая придет к власти с помощью 

меньшинства и узурпирует власть. При Гражданской 
Республике есть вариант, что все или большинство граждан 
делегируют свои полномочия одному делегату. Да, это 
реально (причин может быть множество – от внешних и 
внутренних обстоятельств в стране, до того, что этот Делегат 
- идеальное воплощение руководителя, и Все граждане 
решат передать ему свои полномочия). Да, такой сценарий 
нельзя отрицать – но это будет выбор граждан, осознанный 
и взвешенный, а не построенный на манипуляциях, 
махинациях и подкупе. При Гражданской республике 
полномочие можно как передать, так и забрать, сразу же - 
без выборов, отзывов и других демократических ритуалов.

Присоединяйтесь к нам в построении Гражданской 
республики. Долой демократию! За Гражданскую 
Республику!   _____________________________________

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Михайло Крячек
          член ГО «Поступ»
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