
ність. Бо раніше українці Зеленого Клину більше схиля-
лись до визнання себе колонією УНР.

Але варто зазначити, хоча Далекосхідна Українська 
республіка і проіснувала з 1917 по 1922 роки, але 
повністю і остаточно як повноцінна держава не була 
сформована. В цей час на території Далекого Сходу було 
найчастіше двовладдя, а місцями і більше. На Далекому 
Сході в період Громадянської війни діяла велика кіль-
кість політичних сил, які заявляли про створення своїх 
«країн» та «державних утворень». Це були і учасники 
Білого руху, і Більшовики.

Приблизно в період з 20 по 22 роки більшовики отри-
мали максимальну силу і підтримку в регіоні. І в лис-
топаді 1922 року Українська Далекосхідна Республіка 
була повністю ліквідована більшовиками, керівництво 
було заарештовано. На судовому процесі багатьох було 
виправдано, бо не було достатньої доказової бази, але 
ключових лідерів українського руху було засуджено 
на різні строки позбавлення волі (формулювання було 
загалом – контрреволюційна діяльність).

Серед видатних фігур Української Далекосхідної Респу-
бліки – слід зазначити Юрія Глушко-Мову – Голову Україн-
ського Крайового секретаріату (уряду). Та Бориса Хреша-
тицького – отамана Далекосхідного Українського війська.

Як висновок можна зазначити, що для українців 
дійсно притаманна організаційна форма держав-
ного управління – як Республіка, де представницькі 
функції громадян виконують делеговані представ-
ники від об’єднань і громад. Як бачимо, це історична 
тенденція, що притаманна українцям, незалежно 
від місця їх проживання. Побудова Громадянської 
Республіки за тими самими принципами просто від-
новлює історичну форму управління. 

За Громадянську Республіку!
________________________________________________

Зелений Клин - це історична назва частини Далекого 
Сходу, між річкою Амур та Тихим океаном. Площа при-
близно 1 млн. квадратних кілометрів (доречи, площа 
сучасної України становить 603,6 тисячі квадратних 
кілометрів). Назва даної території, «Зелений Клин», 
історично вважається українською. З деяких джерел 
назва "Клин" походить від форми території (якщо 
поглянути на мапу), але в інших джерелах назва "Клин" 
походить з української назви землі, наділу або території 
(незалежно від призначення: колонізації, проживання 
та ін.). Дані території наприкінці ХІХ - початку ХХ сто-
річчя були заселені українськими переселенцями.

Історично перші українські переселенці почали 
з’являтись на даній території ще у XVIII сторіччі, коли 
на Далекий Схід було вислано учасників Гайдамаць-
кого руху (Коліївщини). Друга хвиля переселенців 
була на початку 60х років XIX сторіччя (переважно 
з Полтавщини). Але початок масового переселення 
варто пов’язувати із налагодженням пароплавного спо-
лучення між Одесою та Владивостоком (з 1883 року). 
З цього періоду спочатку морем, а потім новою побудо-
ваною залізницею на дану територію переселенців з 

українських земель було переправлено така кількість, 
що вони становили близько 40% від усього населення, 
що проживало на території Зеленого Клину. За іншими 
джерелами, станом на 1913 рік – 60% від загального 
населення Зеленого Клину складали українці.

Така велика частка українського населення, що 
в той час чітко зберігали традиції, етнічну культуру 
і мову призвели до розвитку спочатку українського 
культурного життя (українські театральні трупи, хори, 
театральні гуртки), а потім і політичної активності. В 
подальшому це вилилось в формування українських 
національних організацій абсолютно різної направле-
ності – від культурно-етнічних до фахових (вчительські, 
поштові, залізничні спілки, та ін.). Та багато інших при-
кладів, адже явище мало масовий характер. Після Лют-
невої революції 1917 року та організації Центральної 
Ради в Україні, об’єднання українців починають вини-
кати майже  у Владивостоці, Хабаровську, Уссурійську та 
усіх інших містах та у більшості селищ Зеленого Клину.

Перед такими об’єднаннями та організаціями було два 
завдання. Перше – це культурно-просвітницька діяль-
ність. Друге - це формування місцевого самоврядування. 
В період с 1917 року по 1922 роки на території Зеленого 
Клину почали діяти українські національні Ради у містах 
та селищах на принципах делегування. Делегатами були 
як і представники від самих міст та селищ, так і пред-
ставники українських об’єднань та організацій. З червня 
місяця 1917 року починають проводитись Всеукраїнські 
з'їзди делегатів від місцевих українських Рад (спочатку 
у формі «всеукраїнських з’їздів» в подальшому сесії Кра-
йових Рад (після їх утворення).

В цей самий час також формуються і українські 
збройні сили на Далекому Сході. Так, наприклад, в 1917 
році українські військові підрозділи, що були сформо-
вані в Маньчжурії, були відправлені в УНР на допомогу у 
війні з більшовиками.

Ключовою подією в українському державотворенні 
на Далекому сході слід вважати прийняття «Конституції 
національно-культурної автономії українства на Дале-
кому Сході» (була прийнята на Другій сесії Української 
Далекосхідної Крайової Ради 30 травня 1919 року). Від 
цієї події можна рахувати обрання курсу на самостій-
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ЧИ ПОТРІБНО УКРАЇНІ 
БУТИ ПОЗА БЛОКАМИ?

ПРИРОДА КОРУПЦІЇА

Чи були у вас у дворі або класі знайомі слабаки? Діти, 
які не могли за себе постояти ні словом, ні ділом. Доля 
їх дитинства очевидна. З них глузували, їх били та обра-
жали... Без будь-якого шансу отримати повагу в колективі 
та стати його повноправним членом. Це закон природи! 
Право сильного диктувати умови життя слабкому. А якщо 
слабак хоче змінити свою роль у дворі, то рецепт простий. 
Він йде на бокс, в тренажерний зал... А через кілька років 
підбиває око дворовому лідеру (або хоча б комусь). І лише 
тоді його приймають та починають поважати.

Світ — це великий двір. І нехай він буде хоч мільйон 

З покон віків люди, які мали певну владу в суспіль-
стві, піддавалися спокусі за певну винагороду вирішити 
питання. Більш успішні та заможні люди могли таким 
чином ставати ще більш заможнішими та впливовішими. 
Зрештою це і мотивує людей до соціального росту. І 
немає нічого критичного в тому, щоб, скажімо, розмит-
нити швидше свої товари чи зменшити суму штрафу за 
незначне правопорушення, чи дати своїй дитині кращу 
освіту, чи щось в такому ж дусі. Корупція була, є і буде 
незмінною супутницею влади. Тому що це природньо. 
Людина, що має такий інструмент, як гроші чи інші мате-
ріальні блага, хоче користуватися ним на повну. 

Але ж є і інша сторона медалі. Якщо дати повну сво-
боду цьому процесу, то виникне одразу дві критичні 
проблеми. Перша – корупція, як вірус, стане неодмін-
ною складовою будь-якого державного процесу, і зро-
бить управління державою неможливим в принципі. 
Накази не будуть виконуватись як слід чи зовсім ніяк. 
Грошові потоки не будуть досягати центру, що унемож-
ливить їх перерозподілення, а це знищить дотаційні 
галузі і регіони. Центральна влада почне стрімко втра-
чати авторитет і розвалиться на локальні, що і призведе 
до розпаду всього суспільства. Ідеальний приклад поді-
бного сценарію – Римська імперія і середньовічний 
Китай. Друга критична проблема – знищення відчуття 

разів натертий до блиску гуманістичними промовами, 
хорошими дорогами, високими достатками... Це такий 
самий, простий двір. Де сильні б’ють слабких не ногами, 
а санкціями. Де глузують не лайливими словами, а зви-
нуваченнями у порушенні прав людини. А якщо слабака 
й беруть до себе в компанію, то лише з вигодою для 
себе. Але так беруть, щоб слабак назавжди залишився 
слабаком і не створював конкуренції сильним.

Планета не безмежна. І чим потужнішою буде еко-
номіка України, тим слабшими будуть економіки інших 
світових гравців. Хтось впевнений, що з нами захочуть 
ділитися? Нас можуть затягнути в блок для того, щоб вка-
зати нам наше місце і змусити на ньому сидіти. Їсти таку 
“пайку”, яку нам визначили лідери. А якщо ми спробуємо 
відкусити більше — нам дадуть ногою в морду (накладуть 
санкції за порушення домовленостей блоку).

соціальної справедливості. Багаті та впливові мають 
легку змогу примножувати свої статки і вплив, а інші 
верстви населення відсікаються від можливості будь-
якого розвитку. Це призводить до зростання соціальної 
напруги і, зрештою, до повстань та бунтів. Тут яскравий 
приклад – Франція епохи Відродження з її чисельними 
«революціями».   

Отже, з одного боку маємо абсолютно нормальний, 
природній процес, а з іншого неминучий соціальний 
колапс. То як же знайти ту золоту середину, де хижий 
капіталізм корупції буде, як приборканий вогонь, – 
гріти і світити, але не спалить все до бісової матері? Це 
питання як раз і регулює система управління держа-
вою. Монархія, вочевидь, з цим не впоралась. Далеко не 
у кожного монарха чи сеньйора знаходилась сила волі 
опиратися спокусі отримати цінні подарунки від підла-
бузників. Демократія теж показує далеко не найкращі 
результати, і з кожним роком ситуація все погіршується. 
Олігархи мають змогу системно впливати грошима на 
ЗМІ, виконавчі органи, суди і, навіть, на владну вер-
хівку. Навіть, антикорупційні і антимонопольні органи 
контролюються олігархами через нескладні корупційні 
схеми. Не кажучи вже про законотворців, які напряму 
лобіюють їх інтереси.

Сьогодні ми бачимо, що рівень корупції в Україні 
полишив позаду всі адекватні межі і невпинно штов-
хає нас до соціально-політичної прірви. Чи дійсно ви 
вірите, що демократичні чиновники підуть проти прямої 
вигоди, проти матінки природи – проти корупції?! Отож. 

Із цієї ситуації є два виходи. Чекати, поки демо-

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

кратична система в черговий раз завалиться, і спо-
діватись, що на її руїнах встигне сформуватись нова, 
доки вороги її по шматках не розтягнуть. Або змінити 
демократичну систему на Громадянсько-Республікан-
ську, при якій рівень корупції буде напряму і постійно 
контролюватися Громадянами, а не чиновниками.

________________________________________________

Ми постійно знайомимось із громадянами, щоб 
розповісти про нашу роботу, наш рух та мрію. Ми 
кожного дня ведемо пошук однодумців, та іноді 
отримуємо цікаві питання:

– «Поступ» це секта?
Відповідає 

В уяві звичайної людина секта - це якась релігійна, 
закрита організація, члени якої постійно збираються 
разом, щось роблять, пропагують і головне безапеля-
ційно вірять у своє. А також вони затягують інших до 
себе та постійно віддають свої гроші організації як 
«десятину»!

І якщо звірятися з кожним вищевказаним визна-
ченням, то все практично збігається!

Наша релігія це – ВЕЛИКА УКРАЇНА! Ми закриті для 
ворогів Великої України і відкриті для Громадян, які 
не просто мріють, але й ще готові працювати, щоб мрії 
перетворилися у життя. Члени організації «Поступ» 
завжди бачать можливості для того, щоб хоча б на 
крок, але приблизити свою мрію. 

Для нас священні такі поняття, як Батьківщина і 
Україна, і ми все зробимо, щоб ці поняття були не 
просто словами для всіх українців. 

Ми мріємо побудувати велику і могутню державу 
якою будуть пишатися її громадяни та шукати дружби 
і співпраці інші країни. Ми мріємо побудувати процві-
таючу та високорозвинену країну, де громадяни змо-
жуть реалізувати свій потенціал і свої таланти, та в нас 
є розуміння, як цього досягти. Тому ми постійно роз-
казуємо, пояснюємо і пропагуємо нашу мрію - ВЕЛИКА 
УКРАЇНА! І для того, щоб наша мрія здійснилася, ми 
вкладаємо свій час, сили, гроші і такого ж очікуємо від 
інших членів організації. І якщо ти теж мрієш про таку 
Україну - приєднуйся до нас! Разом ми сила! Побуду-
ємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ!

P.S.: ТАК, "ПОСТУП" - СЕКТА!

"ПОСТУП" - ЦЕ 
СЕКТА!?

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

То чи потрібно Україні бути поза блоками? Сьогодні 
- однозначно так. Україна слабка, а тому вступатиме до 
блоків на тих умовах, які їй запропонують. Як і кожному 
слабаку, зараз нам потрібно нарощувати м’язи: розвивати 
економіку, розбудовувати армію, ліквідовувати корупцію... 
І коли Україна стане лідером пострадянського простору — 
нас самих запросять у всі блоки. На тих умовах, які ми самі 
поставимо. Чому так? Бо світ поважає тільки силу. Не важ-
ливо, чи це сила економіки, чи армії. Сила є сила.

Але коли Україна стане сильною, то чи потрібні нам 
будуть ті блоки? Вона може стати центром тяжіння для 
всіх слов’янських країн і утворити свій блок. А після 
того, як ми “підіб’ємо око” країні із числа “сильних світу 
цього” — з нами почнуть рахуватися і поділяться “пиро-
гом” під назвою світ.
________________________________________________

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»
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