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Другий рейх – це країна, яка існувала в 1871—
1918 роках. Має й іншу назву - Німецька Імперія.

Ця країна була створена шляхом об’єднання великої 
кількості різних німецьких країн під гегемонією Пруссії. 
За гегемонію серед німецьких народів боролися Австрія 
та Пруссія. Пруссія перемогла. Другий Рейх був створе-
ний з 39 окремих німецьких держав. І зразу нова країна 
стала не просто успішною, а надуспішною.

Так, з 1871 року до 1913 населення зросло з 41 млн. 
до 68 млн.чоловік. Виробництво сталі зросло в 12 разів 
за 30 років. Видобуток вугілля зріс приблизно в 5 разів. 
Виробництво іншої продукції – в 4 рази. Експорт – в 3 
рази. Експорт хімікалій – в 3 рази. Експорт машинобу-
дівної промисловості – в 5 разів.

За 30 років частка Німеччини в світовій торгівлі 
підвищилася на третину. В 1914 році Німеччина була, 
після Америки, найпотужнішою промисловою країною у 
світі. Залишивши позаду себе Францію і світову імперію 
Велику Британію. Подальший розвиток Другого Рейху 
став загрожувати Англії та Франції втратою  їх світових 
колоній та лідерських позицій в економіці світу. Треба 
було якось це зупинити. Саме це «якось зупинити» і 
стало причиною Першої Світової війни, в результаті 

котрої Другий Рейх пав. Перетворившись в беззубу й 
слабку Веймарську республіку. Але це вже потім. Хто ж 
створив Другий Рейх, кому треба за це бути вдячним? 
Чи може нема такої особи? Може воно само собою так 
сталося?

Ні. Само собою це не сталося. Дива не було. Була 
довга і копітка робота. І керував цією роботою Отто 
Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенгаузен або про-
сто - князь фон Бісмарк. Який був спочатку прем'єр-
міністром Королівства Пруссія, а потім став першим 
Рейхсканцлером  Німецької імперії (Другого Рейху). 
Саме його залізна воля, впертість та самовіддана праця 
призвела до такого результату. Він так себе поставив, 
що всі правителі (королі) всіх німецьких королівств, у 
яких була реальна влада, пішли курсом, який він заду-
мав та реалізував. Це унікальний випадок, коли не 
монарх повів за собою цілу купу монархів. І який поста-
вив головою не себе коханого, а іншу особу – короля 
Пруссії. Зробивши його першим Кайзером Німецької 
Імперії – Вільгельмом Першим. Яким чином йому все 
так вдалося, ми тут не будемо навіть і пробувати розпи-
сувати. Бо ця замітка не історична робота. Проте, кого 
це питання цікавить, то йому можемо порадити прочи-
тати мемуари самого Бісмарка, які він написав і видав 
ще за свого життя. Якщо хтось читав мемуари лідера 
Сінгапуру Лі Куан Ю, то мемуари Бісмарка – аналогічна 
праця, яка була створена на сто років раніше. І також 
будується на конкретному практичному досвіді.

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД. ДРУГИЙ РЕЙХ БІСМАРКАА

Але ми дозволимо собі дати окремі цікаві пози-
ції, які можуть в декотрій мірі характеризувати 
особу Бісмарка.

Він із захопленням вивчав історію та літературу, 
юриспруденція цікавила його менше.

Брав участь в 27 дуелях, в одній з яких він був пора-
нений в перший і єдиний раз в житті.

Вніс до конституції «Кафедральний параграф» 
(«Pulpit Paragraph»), що забороняє будь-яку полі-
тичну пропаганду з церковної кафедри.

Створив пенсійну систему, якою ще й досі користу-
ються в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.

Створив систему соціального забезпечення праців-
ників в разі нещасних випадків на виробництві або 
хвороби. Якими також ми й зараз користуємось.

Був прихильником балансу сил в Європі. Для чого 
був проти послаблення Росії через виокремлення з її 
складу окремої держави – України. Є версія, що саме 
це й стало основною причиною його відставки, після 
того, як кайзером в 1888 став Вільгельм Другий.

Провів через Рейхстаг законопроект, спрямований 
проти соціалістів.

Виступав проти демократії, як форми правління, так 
і самого принципу державної політики.

Був прихильником державного капіталізму, за 
якого олігархія неможлива, навіть, теоретично. 

________________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ - ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО 
ГРОМАДЯНИНА!

Корупція є однією з найбільш руйнівних соціальних 
проблем сучасності в Україні, яка набула відкритого 
загальнодержавного значення. Вітчизняні і зарубіжні 
аналітики одноголосно заявляють про високий рівень 
корумпованості в Україні.

На сьогодні корупція реально загрожує національ-
ній безпеці та конституційному ладу України. Це явище 
негативно впливає на різні сторони суспільного життя: 
економіку, політику, управління, соціальну і правову 
сфери, громадську свідомість та міжнародні відно-
сини.

В останні роки в Україні у сфері протидії та боротьби 
з корупцією зроблено досить багато - прийнято спеці-
альний антикорупційний закон та низку інших зако-
нодавчих актів антикорупційного спрямування, однак, 
ці та інші заходи не привели до відчутних позитивних 
результатів у справі протидії корупції. Так як діє фор-
мула «Гроші - Вибори - Влада - Прибуток - Вибори», 
і так буде до того часу, поки не зламається цей цикл, 
а саме буде усунуто бізнес (олігархію) від сфери дер-
жавного управління, та не буде налагоджено процес 
між відносинами політиків, службовців та фінансово 
зацікавлених сторін.

Корупція – це тіньова економіка, для того, щоб її 
подолати, треба змусити владу запропонувати бізнесу 
«рівні правила гри для всіх»,  виплачувати в бюджет 
всі необхідні кошти, публічно, відкрито, чесно, і тоді 
використати ці кошти на власний розсуд не зміг би 
жоден чиновник, а громадяни, що здійснюють свою 
діяльність в правовому полі, жодних незаконних, 
додаткових платежів не вносили б, мотивуючи це тим, 
що їх платежі законно врегульовані у кожній з послуг.

В той же час боротьба з корупцією є модним гаслом, 
яке повторюють всі, як правило, цим гаслом прикрива-

Масси ніколи не знали 
спраги істини. 
Вони вимагають ілюзій, 
без яких вони не можуть 
жити.

Зігмунд Фрейд
1856-1939рр.

австрійський психолог, психоаналітик, 
психіатр і невролог.

ються самі корупціонери, щоб відвести від себе під-
озри, або відволікти увагу суспільства, громадськості. 
Під корупцією більшість соціуму розуміють лише 
хабарництво дрібних чиновників, які в тій чи іншій 
мірі є заручниками, виконавцями корупційної системи, 
а насправді це лише відволікає увагу громадськості 
від реальних проблем, розкрадання бюджету, зради 
національних інтересів.

Однак, на мою думку, не все так погано, ситуація 
змінюється щодня поступово шляхом впровадження 
реформ, які усувають корупційні можливості у зако-
нодавстві. Незважаючи на масштаби корупції, рух в 
розбудові Великої України у напрямі руйнації коруп-
ції вже розпочався. І найбільш ефективні кроки на 
цьому шляху були ініційовані саме знизу, які підтри-
мані міжнародними організаціями. Це, зокрема, запро-
вадження низки реформ, частина з яких підтримана і 
впроваджується урядом України, в сфері освіти, меди-
цини, прийнятті законів про державну регуляторну 
політику та дозвільну систему, розроблених за участю 
представників бізнесу, громадськості та міжнарод-
них організацій, реформи в сфері передачі повнова-
жень на місця, та наданні адміністративних послуг за 
допомогою центрів надання адміністративних послуг. 
Суттєво зменшити корупційні можливості чиновників 
можна не лише за допомогою тривалого шляху змін до 
законодавства і антикорупційної культури громадян, а 
також шляхом створення умов, які унеможливлюють і 
мінімізують контакт чиновника з громадянами.

Корупція, як соціальне зло, зводить нанівець будь-
які реформи, які впроваджуються в Україні і будь-які 
добрі наміри партій, урядів, парламентів, окремих 
керівників і громадян, загрожуючи здоров'ю нації, що 
ускладнює побудову Великої України, а тому найкра-
щим способом боротьби з корупцією на персональ-
ному рівні є знання!

________________________________________________

Іван Карасьов
                   член ГО «Поступ»

Вже котрий раз українське суспільство опинилося 
в патовій ситуації, та було поставлено перед вибо-
ром без вибору. На найвищу посаду в країні вибрати 
менше зло, або голосом проголосувати проти діючої 
влади. Так як вибирати доводиться між "патріотом" та 
"ще більшим патріотом". Між двох бід обрати меншу, 
але зло більше чи менше все одно залишиться злом. 
А це означає, що ніяких позитивних зрушень не буде, і 
країна ще відстане в своєму розвитку.

Подібна ситуація не нова, вона так чи інакше повто-
рюється з кожними виборами, з часу набуття Україною 
незалежності. Вся так звана демократична ситема 
виборів зводиться до мантри: ГРОШІ –> ВИБОРИ –> 
ПРИХІД ДО ВЛАДИ –> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З МАК-
СИМАЛЬНИМ ЗИСКОМ –> ЗНОВУ ГРОШІ –> ЗНОВУ 
ВИБОРИ і т. д. За ці роки поглибилася деградація 
влади, деградували й виборці. Ця тенденція чітко 
простежується, тому що кожний "всенародно обра-
ний" президент гірший свого попередника. Так само і 

парламент, з кожним новим скликанням депутатський 
корпус менше професійний і дієздатний. І це не тільки 
у нас, у всьому світі демократична виборча система 
переживає кризу, адже весь процес зводиться до 
політтехнологій і стає абсурдним.

Тому ідея запровадження Громадянської республіки, 
де громадяни самі здійснюють управління державою 
для загального блага дуже актуальна. Можливо саме в 
цьому напрямку Україна може здійснити прорив і стати 
світовим лідером, так як історично ця форма правління 
виникла на теренах України, і ГО "Поступ" веде роботу 
зі втілення її в життя.

А вибори нічого не вирішують. Ще Марк Твен писав, 
що якби на виборах щось вирішувалося, то нам би 
заборонили в них брати участь. Всі проблеми України 
залишаться ті самі. Хіба що може змінитися один олі-
гархічний клан іншим. Тому не потрібно плекати якісь 
примарні надії, щоб потім не розчаровуватися. Краще 
зосередити наші зусилля для розвитку громадянської 
ідеї та краще донести її масам.

Геть демократію! Хай живе Громадянська республіка!

________________________________________________

Якщо перефразувати вислів Морта Сала на наші реалії, 
то отримаємо: 
«Перший не може збрехати, другий не може сказати правду, а 
третій не може зрозуміти різницю між тим і іншим».

Володимир Антонюк
              член ГО «Поступ»

Квітучі абрикоси сплять,
Та місяць їм шепоче,
Квіте моя земля...
Та тільки плачуть очі!
Нема пророка нам -
Тож плаче Україна! - 
Чомусь на хамі хам! - 
Жаліє мама сина!
Але сини не бачать - 
В свою безгрішність вірять! 
Бо чужина неначе
Чарівне зварить зілля!
А схаменіться, люди! 
Чи ми в своїй країні, 
Не браття, а іуди?! 
Чи ми завжди невинні?!
Йде суперечка завжди, 
Хто краще землю любить, 
Примножуючи заздрість, 
Таскаємось за чуби!
А вороги радіють, 
Плекаючи надії, 
І савани нам шиють, 
Змикаючи нам вії!
Ми сміємось і плачем!... 
Та вже не досить плачу! 
Чи не козацька вдача
В полях донецьких скаче?!
Геть отаманів підлих, 
Що Русі не шанують! 
Не пам'ятають Віче,
Та Орлика не чують!
Але прийде година, 
Коли прорвуть аорти, 
І Вільна Україна
Свою покаже гордість!
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