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ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ – ПОРА ОЧЕРЕДНЫХ СКАЗОК! 
Ребенок перед сном просит Папу или Маму рассказать 

ему сказку, после чего сладко засыпает. То же самое про-
исходит и у нас в стране: Ребенок (электорат) слушает 
предвыборные сказки, (которые в принципе он слышал 
уже не раз) и после очередного тура выборов сладко 
«засыпает» до следующих выборов. И пока он «спит», 
его нагло обворовывают, и жизнь, почему-то, становится 
хуже. Пора бы уже и «проснуться»,  но нет – очередные 
выборы – очередная «Сказка» и опять сладкий сон…

«Радует» только один кандидат, который честно 
говорит, что все предвыборные обещания – ложь и 
провокация и в свою очередь предостерегает Ребенка, 
что его опять хотят обмануть, при этом тут же утешает, 
что есть скандинавский Бог Один (Президент Один), и 
только он может стать Ребенку настоящим отцом… Дру-
гие в Папы и, особенно, в Мамы не годятся!!! И от этого 
становится еще грустнее, от того, что некоторые «дети» 
этому почему-то верят… 

А ведь пора взрослеть, иначе просыпаться скоро ста-
нет просто негде! «Ясли», в которых спит и живет «Ребе-
нок», могут быть проданы с молотка… Плохие «Дяди и 
Тети» только этого и ждут…

КАК ЗАКОНЫ ФИЗИКИ РАБОТАЮТ НА ВЫБОРАХ…
Смотришь телевизор и радуешься, так как понимаешь, 

что очень много «достойных и умных» людей хотят при-
йти во власть и изменить ситуацию в стране к лучшему 
(во всяком случае, они так говорят)! И думаешь, скорее 
бы наступило 31 марта и наконец-то придет к власти 
самый-самый умный и достойный из достойных и наста-
нет, наконец, Рай на нашей Богом данной Земле!!!

Затем, случайно, краем уха по дороге на работу 
слышишь, что какой-то кандидат снимает свою канди-
датуру (а ведь так сладко пел, так пел) и понимаешь, 
что достойных становится меньше (они тают на глазах 
за деньги и обещания от более достойных). Но, самое 
интересное, что придя домой и смотря телевизор за 
ужином, ты вдруг с удивлением обнаруживаешь, что 
«слившийся» кандидат вновь обещает «золотые горы» 
в своем предвыборном ролике (время рекламы то опла-
чено). И вдруг осознаешь, что ты оторвался от греш-
ной Земли на 20 световых лет и видишь свет угасшей 
звезды… При этом почему-то чувствуешь себя очень 

противно… Видимо невесомость сказывается…
ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО?
Если говорить образно – развитый мир давно уже 

ездит на «Электровозах», а у нас в стране до сих пор 
ломают копья - кто же будет кочегаром! Жесть жестокая! 
Еще немного и все пересядут на «Космические корабли», 
а мы на «Дрезину» и будем их догонять (попутно выясняя, 
на каком языке общаться между собой) - они по воздуху, 
мы по земле... Смешно? А мне почему-то грустно...

ПОСЛЕСЛОВИЕ: 
Возникает классический закономерный вопрос – 

«Что делать»?!!!
Что?!!! Да взрослеть давно пора!!! Самим стано-

виться Папами и Мамами!!!
Как?!!! Да очень просто: перестать слушать «Сказки» 

и засыпать после них!
Пора выходить из «Ясель Демократии» и вступать в 

нормальную взрослую жизнь, в которой каждый может 
сам (или через делегата) распоряжаться своей жизнью, 
принимать законы и следить за их исполнением.

Для тех, кто уже вырос или хочет вырасти, можно 
ознакомиться и начинать действовать - Доктрина "Граж-
данская республика".
________________________________________________

В преддверии 31 марта статья становится все более 
актуальной. Все мы хотим жить хорошо, позволять 
себе отдыхать за границей несколько раз в год, ездить 
на хорошем автомобиле, жить в собственном загоро-
дном доме, комфортно вести свой бизнес, предостав-
лять детям достойное образование, в старости жить 
в достатке. А заслуживаем ли мы этого? Каждый, кто 
этого хочет, но не имеет, скорее всего не заслуживает 
этого. Ведь одного желания недостаточно. Необхо-

димо прикладывать усилия, быть активным, делать 
что-то обществу полезное, вкладывать свой труд, рис-
ковать, нести ответственность за поступки. Ведь обви-
нять при этом существующую власть, по меньшей мере 
просто глупо. Старая избитая фраза: «Каждый народ 
имеет то правительство, которого заслуживает», и мы 
тому не исключение. 

Ведь поставив «галочку» в бюллетене для голосова-
ния "ЗА" нового президента, мы не получаем гарантий 
на безоблачную жизнь. Каждый гражданин обязан 
участвовать не только в управлении своей жизнью, 
но и в управлении своей страной. Я хочу, чтобы у 
"Поступа" все получилось. Хочу, как минимум для того, 
чтоб активный гражданин своей державы, который 

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У "ПОСТУПА" ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ – ВСЕ КАНДИДАТЫ… ИЛИ СВЕТ УГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ
ПРЕДАПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩЕМ…

пытается строить свой бизнес, создавать рабочие 
места, быть активным гражданином, принимать учас-
тие в развитии нашего государства, не встречался с 
ужасной бюрократической машиной, которая наце-
лена только на обогащение казнокрадов.   

Давно пришла пора сбросить с себя пелену пас-
сивности, засучить рукава, присоединиться к нашему 
общему делу. Активный гражданин - достойный инди-
видуум своей процветающей державы, который заслу-
живает всецело поддержки своего государства. Всем 
воздастся по заслугам.

________________________________________________

Олег Шушпанніков
                      член ГО «Поступ»

Андрей Сметаненко
         член ГО «Поступ»

Кадр з фільму "День виборів"
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Якщо людина називає себе патріотом, каже, що 
любить свою країну і пишається своїм народом, у неї в 
голові обов'язково має бути картинка ідеального стану 
своєї держави. Тої держави-казки, яка забезпечить 
здійснення всіх бажань і фантазій патріота. І це не так 
вже й утопічно, як здається на перший погляд! Склад-
ність полягає в тому, що є отруйна думка, що якщо пра-
цювати над собою – то все навколо зміниться згідно 
з твоїм розвитком. Простіше кажучи – «Почни з себе, 
зміни себе і світ навколо зміниться». Звісно, це повна 
маячня! Скільки не працюй над собою, сусід краще 
не стане. А тим паче, вся країна. Людина - створіння 
від природи ліниве і більшість йдуть найпростішим 
шляхом – працюють виключно на себе, свій побут та 
найближче оточення. І мріють при цьому про те, щоб 
всі інші різко взялись за розум і синергічно утворили 
омріяну державу-утопію. Але на жаль воно так не пра-
цює…

А що ж тоді робити, щоб хоч на крок підштовхнути 
свою країну в потрібному напрямку? Все вкрай просто. 

Треба брати і підштовхувати! Замало для цього бути 
патріотом, треба бути Громадянином. Брати активну 
участь в усіх доступних політичних процесах, гур-
туватись з однодумцями в організації і партії, самим 
брати в руки керування ситуацією в своїй країні. Це 
безумовно важко і довго, і дуже часто неприємно, але 
тільки такий шлях Громадянина зможе привести патрі-
ота до його мрії – квітучої і могутньої Батьківщини. 
Іншої мети у патріота бути апріорі не може! Всі інші 
цілі мають бути виключно інструментами для досяг-
нення головної мети. Якщо людина любить Україну, але 
не приділяє ВСІХ вільних зусиль її розвитку, то вона не 
патріот, а українофіл. Це різні речі. А у справжнього 
патріота України всі зусилля йдуть виключно на його 
єдину мету – побудову Великої України.
________________________________________________

ЩО КРАЩЕ РОБОКОП АБО ЛЮДИНАКОП? 
Пропоную Вашій увазі рубрику «ЖЕРСТЬ», де я буду 

висвітлювати соціальні проблеми та життеві моменти, з 
якими зустрічаюсь під час моєї адвокатської практики. 
Однією з головних проблем нашого суспільства є дуже 
великий потік інформації, яку потрібно не тільки сприй-
мати, але й відфільтровувати одну від іншої.

Так я зіткнувся із не поодиноким висловом «пласти-
кові» - так більша частина громадян (принаймні тих, хто 

з ними зтикався) називають наших патрульних поліцей-
ських. І, якщо бути відвертим, деякі з них такі насправді 
і є, але це не тому, що вони погані або дурні, це ста-
лося через ті підготовчі курси, які вони проходять (три 
місяці). Пропоную згадати всім відомий фільм «Полі-
цейська академія». А тепер уявіть, що наші інструктори 
пройшли таку підготовку і сьогодні навчають майбутніх 
патрульних. Скажу Вам відверто, що це просто жах. 
Хлопців та дівчат вчать голосом примушувати злочинців 
(хуліганів) припиняти вчиняти незаконні дії або опір. 
Це призводить до того, що більшість громадян вважа-
ють копів слабкими або такими, кого можна посилати на 
три літери. І я зараз говорю про конкретні факти (бачив 
відеозйомки з їх камер). Чомусь всі забули, що вимога 

поліцейського є обов’язковою до виконання, але якщо 
ти не згоден то можеш це оскаржити. А дехто, навіть, 
починає з ними битися, лаятися, тощо. На запитання, яке 
це має відношення, пояснюю - ми ніколи не зможемо 
побудувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ, якщо не будемо поважати 
тих, хто забезпечує правопорядок та охороняє наш з 
Вами спокій. Отже, крім обов’язків громадянина, закла-
дених в системі «Громадянська республіка», я пропоную 
відзначити той факт, що кожний свідомий громадянин, 
який бачить злісний опір або напад на поліцейського, 
має право (а у разі фізичної можливості) і зобов’язаний 
надати допомогу, або хоча б зняти на телефон подію і 
потім виступити свідком.
________________________________________________
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Треба брати і підштовхувати! 
Замало для цього бути патріотом, 
треба бути Громадянином.

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових членських внесків. Було 
поставлено таке питання: «Чому в організації ті, хто 
дають додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, 
їх не дають?»
Наводимо приклад однієї з «цікавих» відповідей:

«Платять деякі, щоб відкупитись, 
та коли бачать конкретну 
діяльність і конкретну ціль».

КОММЕНТАР ДО ВІДПОВІДІ:

В принципі, правильно. Деякі поступівці 
платять додаткові внески, бо у нас це вже 
добра традиція. Адже краще заплатити, ніж 
пояснювати, чому ти жлоб і не хочеш хоч 5 
грн на місяць виділити для фінансування 
діяльності. 

Якщо людина не є баластом, то вона 
обов'язково бачить конкретну діяльність, її 
не можна не побачити. Тому всі, хто активно 
працюють, ще і обов'язково за власним 
бажанням платять додаткові внески. 

Звичайно, є ще деякі "розумні" поступівці, 
і вони також платять додаткові внески, хоча і 
дуже цього не хочуть робити, але платять, бо 
"розумні".

На сьогодні, крім кількох осіб, абсолютно всі 
можуть і повинні платити додаткові внески. 
Сьогодні, навіть, безробітний може назбирати 
і здати пляшок на 10 грн. Тому, коли людина 
каже, що у нього нема грошей, то або це повний 
дурень, або просто нас тримає за дурнів. Але ж 
ми все чудово розуміємо.

Як це не парадоксально, але сьогодні сплата 
людиною додаткових внесків є яскравим 
показником ху із ху.
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ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
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ЄДИНА МЕТА

РУБРИКА «ЖЕРСТЬ»
(ЖИТТЯ, ЕТНОС, СУСПІЛЬСТВО, ТА ІН)

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Кадр з фільму "Поліцейська академія"

Дмитро Каленюк
      член ГО «Поступ»
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