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   ДОСТОЙНА ДЕРЖАВА.

держава – це я,
а не те, що вони з нею зробили.

І ЯКБИ КОЖЕН УСВІДОМИВ,
ЩО ДЕРЖАВА  ЦЕ ВІН,

ТО ДОСІ У НАС ВЖЕ БУЛА Б

Спочатку просто про середній клас. Є три основних 
класи в суспільстві взагалі. Перший, найменший – 
близько 1% – правляча верхівка (в нашому випадку олі-
гархія) та їх обслуга. Другий, близько 70% – середній 
клас. Третій, близько 30% – люмпен. Сьогодні багато 
хто кричить, що середнього класу майже немає в Укра-
їні, бо переважна більшість бідна, і орієнтується при 
цьому на заможну Європу. Але середній клас визнача-
ється не лише за фінансовою ознакою. Середній клас 
- це громадяни з освітою, певним рівнем виховання, 
світоглядом, мають мозок і ним користуються. Тобто, 
люди думаючі. Прикладом середнього класу є осві-
тяни, інженерно-технічні працівники, професійні вій-
ськові, медпрацівники, науковці, працівники в галузі 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОВИННА  ОРІЄНТУВАТИСЬ НА СЕРЕДНІЙ КЛАС.
СЕРЕДНІЙ КЛАС - ЦЕ ОСНОВА ТА ОПОРА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

А

економіки. Тобто, середній клас є і завжди буде!!! Не 
тільки в Україні, а й в будь-якій країні в будь-які істо-
ричні періоди

Саме спираючись на середній клас повинна орієн-
туватись політика "здорової" держави. Адже це самий 
багаточисельний та розумний зріз суспільства. Саме 
ці люди перед прийняттям рішення думають. Саме ці 
люди намагаються відповідально ставитись до при-
йнятого рішення. Саме ці люди не ведуться на "гречку", 
а намагаються аналізувати все навколо. Саме вони не 
вірять просто обіцянкам. Саме цими людьми найважче 
маніпулювати. А тому за їх голоси не бореться україн-
ська олігархія. Олігархія бореться за люмпен і успішно 
ділить його між собою.

Але так має бути.
А реалії сьогодення інші. "Хвора" держава Україна 

орієнтується на звичайний люмпен. І так буде доти, 
доки в Україні буде правити демократична формула 
"ГРОШІ - ВИБОРИ - ПРИХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕРНЕННЯ 

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ". Саме за гроші купують люмпен, 
і саме люмпен визначає долю країни на найближчі роки. 
Висновок - треба ліквідувати олігархію, а це можна зро-
бити через ліквідацію демократичної форми правління.

Ситуація може змінитись на краще, коли середній 
клас зрозуміє і сприйме ідеологію ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ. Та об'єднається для впровадження її в 
життя. Тобто, як тільки ідея Громадянської республіки 
оволодіє масами, так зразу виникнуть необхідні умови 
для ліквідації демократії і впровадження нового гро-
мадянського ладу - ладу, де долю України буде вирішу-
вати саме середній клас.

Саме над цим і працює щоденно без вихідних орга-
нізація "ПОСТУП".

Демократія буде ліквідована!
Громадянська республіка - майбутнє України!

________________________________________________

Дедалі все більше наших співгромадян на фоні 
політичної кризи схиляються до думки, що демократію 

ЕКОСИСТЕМА ПОЛІТИКИА

в Україні треба покращувати. Треба прибрати коруп-
цію, розігнати олігархів і, нарешті, досягнути того 
омріяного європейського рівня народовладдя. Звісно, 
їх бажання всім зрозумілі й, на перший, аматорський, 
погляд, правильні. Але тільки на перший погляд. Фак-
тично це все веде або до краху, або до імітації покра-
щень (як бачимо зараз). Розглянемо цю ситуацію 

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

більш детально.
Будь-яка система функціонує, як замкнене коло, 

завдяки тому, що всі необхідні елементи в ній присутні 
й виконують свої функції. І якщо викинути один із них 
і не замінити схожим – система почне руйнуватись. 
Наприклад, нам сильно дошкуляють комарі й мухи на 
озері, де ми відпочиваємо. За допомогою «чарівної 

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko


палички» в нас є можливість їх знищити та не допус-
тити на їх місце ґедзів, диких ос та інших неприємних 
нам комах. Здавалося б, от він омріяний райський 
куточок, але зайдемо трішечки в майбутнє. Без цих 
клятих паразитів різко скоротиться популяція павуків 
та жуків, що ними харчуються. Всі вони в купі є кормо-
вою базою для малих хижих риб, які для свого вижи-
вання почнуть нищити весь мальок в озері. Це в свою 
чергу призведе до зникнення травоїдної риби й нікому 
буде їсти водорості, що згодом затягнуть всю водо-
йму. Личинки знищених нами мух і комарів не зможуть 
зжерти надлишок мертвої рослинності, що гниє на 
поверхні озера й вона за кілька років перетвориться 
на неприємне нікому болото. Отже, щоб позбутися 
комарів і мух та уникнути екологічного лиха, треба під-
ходити до питання значно ґрунтовніше. Потрібно роз-
робити і впровадити в життя альтернативну стабільну 
систему з усіма зайнятими нішами і не шукати швидких 
тимчасових рішень.

Те ж саме із політикою та з іншими сферами. Не 
можна виключати жодного інституту, явища або 
суб’єкта, не порушивши тонкий баланс. Подібної 
помилки припустилися більшовики, знищивши вироб-
ничу, наукову, викладацьку, військову інтелігенцію… 
А потім, щоб втримати систему, авральними темпами 
запрошували іноземних фахівців у відповідні галузі. 
Уявімо, що нам якось вдалося «вимкнути» корупцію 
в Україні. Уявили? А тепер слідкуйте за наслідками. 

Стара, не поворотка армія чиновників, керуючись 
успадкованим від Радянського Союзу законодавством, 
починає повільно захлинатись. Ви не візьмете жод-
ної довідки, дозволу, акту, доки не пройдете повної 
процедури згідно з усіма інструкціями. Невмотиво-
вані низькою зарплатою працівники почнуть тікати з 
бюрократичного пекла й це лише погіршить ситуацію. 
Перестане працювати більшість малих та середніх 
підприємств, які не зможуть забезпечити собі «білі» 
документи. Різко злетять ціни на абсолютно все, різко 
стане більше безробітних, які не в змозі за будь-яких 
причин «офіційно» працювати. Більшість водіїв втра-
тять водійські посвідчення й з ними змогу працювати. 
Суди, поліція, митниця зав’язнуть у бюрократичній тря-
совині. А найголовніше – всі, у кого є гроші, поїдуть 
із країни туди, де ними можна ширше користуватись. 
І вільна, горда Україна швидко перетвориться на 
совкову, загнану в жорсткі рамки процедур та інструк-
цій антиутопію. Гарний приклад - Білорусь.

Повернімось до наших поважних співгромадян, 
які воліють швидко вирішити політичну чи соціальну 
проблему, не змінюючи систему. Це все дуже схоже 
на відому фразу Шарікова з твору "Собаче Серце": 
«Все просто! Надо отнять и поделить». Мета, звісно, 
не та, але метод той самий. Швидко, поверхнево і в 
результаті - катастрофічно. Тільки ґрунтовно підгото-
вана зміна всієї системи може кардинально змінити 
становище в країні. Отже, якщо Вам не байдужа доля 
України, не вимагайте від влади вирішення поточних 
проблем чи дрібних реформ. Вимагайте зміни системи 
влади та керуйте своєю країною самі, без будь-яких 
посередників.

________________________________________________
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УКРАЇНСЬКА ЄВРОПА ПЕРЕБУВАЛА В ОДЕСІ

Не можна виключати жодного 
інституту, явища або суб’єкта, не 
порушивши тонкий баланс.

Для того, щоб трохи пояснити знаходження Україн-
ської Європи в Одесі, зробимо короткий історичний екс-
курс, що не претендує на його повноту.

Одеса, заснована Катериною Великою в 1794 році 
на місці відвойованої у турків фортеці Єні-Дунья в 
містечку Хаджибей з числом жителів менше сотні чоло-
вік, за найкоротший проміжок історичного часу в пару 
десятків років стала містом і портом європейського зна-
чення. Саме в Одесі виник торгівельний і цивілізацій-
ний форпост тодішньої Російської імперії на Чорному 
морі, який закріпив її вплив, що дозволив здійснювати 
експорт і імпорт необхідних товарів. Причому, з самого 
початку Одеса створювалася як істинно європейське 
місто і порт. І сам її план будівництва був шедевром міс-
тобудівної європейської думки. Італієць де Рібас, фран-
цузи Дюк де Рішельє і Ланжерон робили все для того, 
щоб втілити в життя ті свої ідеали, яким не знайшлося 
місця в Європі. Вони створювали місто, як зразок не 
тільки для всієї Європи, а й для всього світу. У під-
сумку, за кілька десятиліть було облаштовано сучасний 
порт, який став серцем Одеси, а навколо було побудо-
вано прекрасне місто з театром, бібліотеками, музеями, 
ліцеями і гімназіями, а потім і університетом. Завдяки 
розумній і щедрій політиці імператорів в розвиток не 
тільки порту, а й міста вкладалися величезні кошти, що 
швидко окуповували себе. Пільгова податкова політика 

зробила Одесу одним з найбільш вдалих і прибуткових 
європейських «проектів», який приносив великий дохід 
імперії, яка вкладала на його розвиток достатні кошти. 
У цьому місті реалізовувалися на той час новітні в світі 

досягнення в різних сферах життєдіяльності - від місь-
кого самоврядування до газового, а потім і електрич-
ного освітлення, телеграфу, телефону, сучасного водо-
гону і каналізації, електричного трамвая, десятків газет 
і видавництв, цілої плеяди письменників і художників. 
Стрімкий розвиток міста приваблював шукати кращого 
життя вихідців буквально з усіх європейських країн. 
Їхали в Одесу німці, італійці, англійці, греки, євреї, 
французи. Навколо міста і по всьому велетенському 
краю створювалися колонії, де селилися німецькі та 
голландські фермери, французькі винороби. І нікого 
не хвилювала національність і релігія нових поселен-
ців. Головними були їх працьовитість, професіоналізм і 
чесність. У цьому місті вони знайшли свою нову батьків-
щину, перетворивши за недовгий час містечко і голий 
степ в уособлення мрії про благодатний край. 

Таким чином, Одесі, тоді в аж ніяк не спокійний час 
постійних воєн і з Наполеоном, і з турками, ніщо не 
завадило стати зразково-європейським містом. Але...

Нажаль, революція і громадянська війна зруйнували 

Демократія - це повітряна 
куля, яка висить у вас 
над головами і змушує 
витріщатися вгору, поки 
інші люди нишпорять у вас 
по кишенях.

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ
Ірландський драматург і публіцист

1856-1950рр.

З приходом Української 
самостійності, що швидко перейшла 
в олігархічну самостійність, стало 
винищуватися і все те, що було 
створено в «совку». 

дуже багато, скоротивши населення міста на третину. А 
радянська влада, що перемогла, звела «третю столицю» 
імперії (так тоді називали Одесу) до рангу губернського 
міста, що призвело до серйозного відтоку культурних 
сил. Адже світло нашої школи літератури - Бабель, 
Катаєв, Ільф, Петров і багато інших - не хотіли і не могли 
змиритися з повзучою і нав'язливою «совковою» ідео-
логією. Якщо за радянських часів промисловість, флот 
і порт з наукою ще якось отримували певний розвиток, 
то культура опинилася під жорстким цезурним гнітом, 
що витісняла все талановите. А з приходом Української 
самостійності, що швидко перейшла в олігархічну само-
стійність, стало винищуватися і все те, що було створено 
в «совку». Почалося від розпродажу флоту до знищення 
фабрик, заводів, науково-дослідних інститутів, мережі 
профспілкових оздоровниць, курортів і т.д.

В результаті, ми маємо на сьогоднішній день фактично 
бідну країну, в якій європейське місто стало «сірим», що 
відображає всю печаль нашої спільної дійсності. При 
цьому деякі з нас переживаючи і страждаючи, шука-
ють Європу десь на стороні. Так може ми її відновимо 
в українській Одесі і побудуємо на території всієї нашої 
держави? Чи хтось вважає, що ми не здатні на це?

Безумовно, в умовах нинішньої демократичної сис-
теми влади за будь-яких обраних президентів, депута-
тів, призначених чиновників ці питання ми навряд чи 
вирішимо. Залишається йти тільки шляхом її зміни на 
систему «Громадянська республіка», в якій забезпечу-
ються умови громадянам досягати бажаного.

________________________________________________

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

ЕКОСИСТЕМА ПОЛІТИКИ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

А

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/grosfiler

