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ПРОПАГАНДИ

ОСЬ ЩО ПИСАВ ВОРОГ ВСЬОГО ЛЮДСТВА ПРО ДЕМОКРАТІЮ. 
МОЖЕ, ХТОСЬ СКАЖЕ, ЩО ВІН БУВ НЕ ПРАВИЙ?

"ДЕЩО ДОРЕЧНО"

«Солдат на фронті звичайно змінює сорочку тільки 
тоді, коли вона кишить вошами. Але приблизно так само 
роблять і горезвісні дописувачі партійних програм, 
«ревізуючи» старі програми і нашвидку перелицьову-
ючи їх на новий лад. Селянинові вони пообіцяють захист 
сільського господарства, промисловцеві - заступництво 
предметів його виробництва, споживачеві - захист його 
споживчих інтересів, вчителям вони обіцяють підви-
щити платню, чиновникам - пенсію, вдовам і сиротам - 
повне забезпечення. Заодно вони не скупляться на обі-
цянки поліпшити шляхи сполучення, знизити тарифні 
мита, знизити податки, якщо чи не знищити їх зовсім. 
Інший раз трапиться, що похапцем забули про те чи інше 
окреме питання, або про ту чи іншу окремому вимогу, 
популярну в широких верствах народу; тоді в останню 
хвилину нашвидкоруч намагаються прилаштувати до 
програми ще одну-дві «необхідних» вимоги, поки, наре-
шті, панове досвідчені парламентарі не дійдуть висно-
вку, що тепер у них в програмі написано абсолютно все 
необхідне, все, чого вимагає для свого заспокоєння і 
для заспокоєння своїх дружин і дітей середній міща-
нин. Тепер можна знову благополучно відправитися в 
нове плавання в надії на те, що «громадяни виборці» 
будуть досить дурні, щоб повірити «новій» програмі і 
знову клюнути на вудку старих політиканів.

Потім проходять вибори, і панове парламентарі 
тепер цілих п'ять років і не думають більше влаштову-

Ми постійно знайомимось із громадянами, щоб 
розповісти про нашу роботу, наш рух та мрію. Ми 
кожного дня ведемо пошук однодумців і в процесі 
такого спілкування отримуємо цікаві зауваження:

ЗАУВАЖЕННЯ:
«Ознайомився. Дещо доречно. Особливо недоліки 

демократії. Але за сутністю «громадянська респу-
бліка» теоретично є аналогом «прямої демократії», 
«електронної демократії». От як раз із тих причин, 
що пояснюють недолік «звичайної демократії», «гро-
мадянська республіка» дещо є утопією. А найголо-
вніше, не пропонуються дієві засоби усунення олігар-
хічної влади. На жаль. З повагою...»

ВІДПОВІДЬ:
Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
Відмінності від прямої демократії у ГР фундамен-

вати народні збори. "Пани-законодавці" раді тепер, що 
вони позбулися від набридливої метушні з плебсом і 
можуть тепер віддатися більш приємним і більш висо-
ким заняттям в самому парламенті. Тепер можна роз-
пустити команду дописувачів програм та партійних агі-
таторів. Тепер починається боротьба парламентарія за 
насущний шматок хліба - тобто за отримання добових, 
які належать народному представнику.

Повний готовності служити своєму народові до 
останньої краплі крові, пан депутат самовіддано вписує 
в зазначений список своє ім'я і потім поспішає отримати 
належну йому за цю важку працю винагороду.

Через років чотири або в особливо критичні тижні, 
коли починає здаватися, що парламент може бути ось-
ось розпущений, цими панами опановує невгамовна 
енергія. Як личинка хруща в певний момент не може 
не перетворитися в самого жука, так і ці парламент-
ські гусениці тепер не можуть всидіти на місці. Тепер 
вони залишають підмостки лялькового театру і всі, як на 
крильцях, летять в різні кінці країни - знову до «коха-
ного народу». Знову вимовляють вони промови перед 
виборцями, докладно розповідають їм про свої власні 
подвиги і про черствість і злу волю всіх інших депута-
тів. Але замість оплесків цим панам іноді доводиться 
вислухати досить грубі зауваження, а іноді і просто 
лайку. Якщо народ виявляється вже дуже «невдяч-
ний», панове-депутати знають випробуваний засіб. 

тальні (розділ 4. Доктрини "Громадянська республіка"). 
Там мова йде не про банальний відклик депутатів чи 
диференційовані вибори, а про ліквідацію періодич-
них виборів як інституту. Заміну їх постійним процесом 
делегування повноважень керувати своєю країною. 
Також диференційний розподіл політичної потужності 
в корені відрізняє делегата від депутата.

Стосовно утопії. Демократія теж спочатку здавалась 
утопічною. Але поборола таку потужну і традиційну сис-
тему, як монархія.

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ» 
Пряма демократія - найгірша форма демократії. Ми 

категорично проти неї. Якщо людина каже, що Грома-
дянська республіка - це одна з форм прямої демокра-
тії, то вона не розібралась із тим, що таке Громадянська 
республіка. Громадянська республіка - це одна з форм 
реалізації меритократії. Тобто, правління меншості. 

Тоді їм стає ясно, що програму треба знову перекроїти, 
підновити та випрасувати. З цією метою створюється 
нова комісія, і підла гра починається спочатку. А так як 
відомо, що дурість людська незмірна, то годі дивуватися 
тому, що панове ці, незважаючи ні на що, знову дося-
гають своєї мети. Обдурена пресою, засліплена спо-
кусами «нової» програми, голосуюча худоба - як «бур-
жуазного», так і «пролетарського» походження - знову 
повертається в стійла своїх панів і знову віддає голоси 
старим брехунам.

Тепер панове народні представники, обранці трудя-
щих мас, знову повертаються в первісний стан парла-
ментських гусениць і приступають із новою енергією до 
пожирання державних запасів. Вони лисніють від жиру 
і спокійно нічого не роблять цілих чотири роки, поки 
знову проб'є час і з лялечки вилупиться виблискуючий 
всіма кольорами веселки метелик.

Немає нічого більш тяжкого, ніж спостерігати цей 
обман мас, що систематично повторюється».

Уривок з книги «Моя боротьба» (Адольф Гітлер)

Підготував
Даниїл Лемешко

      член Ради ГО «Поступ»

Насправді, при Громадянській республіці владу буде 
мати меншість. Але на цю меншість можуть впливати 
громадяни, на відміну від демократії.

Простий аргумент, що демократія і Громадянська 
республіка відрізняються, полягає в тому, що при 
Громадянській республіці допускається одноосібне 
правління (як при монархії), а при демократії це не 
допускається.

Далі. Про усунення олігархії. Олігархія є поро-
дженням демократичної формули правління: "ГРОШІ 
- ВИБОРИ - ПРИХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕРНЕННЯ ГРО-
ШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ". При Громадянській республіці 
ця формула принципово відсутня. А значить, і зникає її 
породження. Це так само, як є радикальний засіб позба-
витись вошей - постригтися наголо. Тоді вошей не буде 
в принципі.

Нема партiй, 
… а    купки шарлатанiв, якi во iм'я 
власних вигод i гострих вiдчуттiв… 
знищують трудовий народ.

Нестор Махно
командувач Революційної повстанської армії України

1888-1934р.р.

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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ДЕМОКРАТІЯ В ІЗРАЇЛІА

Досить часто ми чуємо від наших співгромадян, що 
в Україні «не правильна» демократія, мовляв, не така, 
як повинна бути. При цьому зазвичай ставиться в при-
клад «правильна» демократія в європейських країнах, 
Америці, Ізраїлі. Також існує думка, що демократичний 
шлях держав – це мало не панацея від усіх бід і неспра-
ведливості, що приготовані нам як історією, так і 
сучасністю. І що без демократичного шляху жодна 
країна не може стати розвиненою. Спробуємо розібра-
тися на прикладі Ізраїлю, який вважається однією з 
найбільш розвинених держав у світі, чи це так.

Офіційний статус Ізраїлю (був закріплений у Деклара-
ції незалежності Ізраїлю, в судових постановах і з 1992 
року в Основному законі про гідність і свободу людини і в 
Основному законі про свободу діяльності) - це єврейська 
і демократична держава. Ізраїль, як єврейська держава, 
надає всім євреям право імміграції, встановлене в Законі 
про повернення. Будучи демократичною державою, прагне 
захистити життя, фізичну недоторканість і гідність кожної 

людини незалежно від раси, етнічного походження, статі 
або віросповідання.

З офіційним статусом Ізраїлю ми визначилися. А тепер 
про «правильну» демократію в ньому. Вірніше, про реалі-
зацію народовладдя.

Реалізація народовладдя, як відомо, не може відбува-
тися без системи управління. Тому, як і в багатьох демо-
кратичних державах, Ізраїль є парламентською республі-
кою з таємним голосуванням на виборах за пропорційною 
системою. Тобто, виборці віддають свій єдиний голос не за 
окремого кандидата, а за весь партійний список. Визнача-
ється цей список і місце в ньому самою партією в особі її 
«авторитетів» на з'їзді. Очевидно, що така система не дуже 
і дає можливість незалежному громадянину потрапити в 
Кнесет. Щоправда, був прийнятий електоральний бар'єр 
у 4 мандата. Отже, все ж може пройти в Кнесет блок із 4 
незалежних кандидатів або партія, яка набрала 4 мандата.

Ну а під час виборів, так само, як і в нас, кожна партія 
розповідає, як саме і якими способами вона ощасливить 
народ, коли прийде до влади. Після виборів лідер партії, 
яка перемогла, або блоку, проводить коаліційні переговори 
для створення більшості в Кнесеті. Інакше жоден закон 
провести йому не вдасться. І починається за закритими 
дверима торгівля міністерськими портфелями, і боротьба 

депутатів за фінанси з бюджету. А якщо якась партія зна-
ходиться в опозиції, то вона не може займати міністерські 
пости, а значить, виявляється «за бортом».Такий стан опо-
зиції провокує її на провалювання законів конкурентів. 
Зазвичай Кнесет ділиться фактично навпіл - на лівих і 
правих. Ними нагнітається і розкручується ненависть один 
до одного, що робить інтереси виборців опозиції в даному 
парламенті не врахованими. Далі все відбувається ще більш 
демократично. Наприклад. Ізраїль демократична держава, 
де відсутня конституція. Кнесет зобов'язаний враховувати 
рішення БАГАЦ - Вищого суду справедливості. Закон, розро-
блений комісією і прийнятий у всіх читаннях парламентом, 
може бути скасований кількома суддями. У зв'язку з цим 
хочеться поставити запитання, за якими демократичними 
правилами і принципам приймає рішення БАГАЦ?

По мірі вивчення демократичної моделі влади в Ізраїлі 
виникає все більше і більше питань про суть «правильної» 
або «неправильної» демократії в цій державі. Звичайно, 
складно аналізувати державу, не живучи в ній. Тому 
хочеться побажати громадянам цієї чудової держави ство-
рити в майбутньому таку систему управління, щоб саме  
вони в ній брали безпосередню участь. Тоді така система 
буде зрозуміла не тільки їм, а й громадянам інших держав. 
________________________________________________

ЗАУВАЖЕННЯ:
«Житєвий досвід підказує, що просто спосіб «ідея 

оволодіє масами» не діє. Треба розгалужена та 
потужна організація, яка проводить реальні громад-
ські акції, щоб зарекомендувати себе серед народу».

ВІДПОВІДЬ:
Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
Правильно він пише! От ми і будуєм цю організацію, і 

хай він долучається! 

Тарас Доненко, член Виконкому ГО "Поступ"
По-перше, його досвід - це його досвід. І, як на мене, 

він не переконливий. Перше, що спало на думку: Зе 

Гуляє інформація та ходять чутки  різними ЗМІ, 
що в Данії бюджетники, держслужбовці, пенсіонери, 
студенти, особи, які відбувають покарання, вій-
ськовослужбовці та всі інші громадяни, які не пла-
тять податки, не мають права голосувати.

Голосують лише ті, хто платить податки. А 
платники податків - дуже серйозні люди. Тому в 
Данії не було при владі ні популістів, ні лівих, ні 
радикалів, ні інших ідіотів.

І як наслідок Данія завжди входить до трійки 
країн світу з найвищою якістю життя!

АЛЕ НАСПРАВДІ ЦЕ ВСЕ НЕ ТАК!
Розібравшись та опрацювавши інформацію в ЗМІ, Кон-

ституції Данії, Виборчому Акті, та інформацію, що роз-
міщена на офіційному сайті консульства Данії в Україні, 
встановили наступне: Данія - конституційна  монархія, 
де Королева виконує роль голови держави, а уряд фор-
мується з парламенту, "фолкетингу". Парламент у Данії 

ніяких акцій не влаштовував. Інтернет і телебачення 
все одно проштовхнули ідею "слуги народу". По-друге,  
все правильно, масова організація потрібна. І ми йому 
написали саме тому, що поділяємо його таку думку. 
І ось тепер питання ребром: він вважає, що організа-
ція потрібна. Як мінімум, щоб компенсувати фінансові 
витрати на просування ідеї людським ресурсом. Ми 
саме ті люди, які її будують. То ж він із нами? Чи що 
йому тоді завадить приєднуватись до тих, хто йде шля-
хом, який він розділяє?

Олександр Черниш, член Ради  ГО «Поступ»
Він має рацію! Без массової організації нічого не 

буде. Хай приєднується, якщо з усім згоден. І допомагає.

однопалатний; депутати обираются шляхом пропорцій-
ного представництва, хоча кожен член парламенту також 
представляє виборчий округ. Чотири зі 179 членів Пар-
ламенту обираються від Гренландії та Фарерських остро-
вів. Загалом, Уряд Данії є урядом меншості (що не містить 
парламентської більшості). Це означає, що політика Данії 
заснована на компромісах різноманітних політичних пар-
тій. У випадку, якщо Фолкетинг висловлює недовіру уряду, 
він повинен піти у відставку чи провести вибори.

Щодо осіб, які мають право голосу, то із опрацьо-
ваних документів, не встановлено жодного офіційного 
підтвердження, що обирати мають право лише платники 
податків. Це вигадка. В Данії, як і в більшості Європей-
ських країн, обирати мають право громадяни, які дося-
гли граничного віку, постійно проживають на території 
та є дієздатними на час виборів.

У ХІХ столітті в Данії, як і в більшості Європей-
ських країн, існувала така практика, що обирати 
мали право лише платники податків, однак на 
даний час цей міф розвіяний, оскільки офіційного 
підтвердження цьому не має.

У той же час кожен держслужбовець, працівник адмі-

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ» 
Він має рацію, що ідея сама ніколи масами не ово-

лодіває. Необхідна потужна і довга пропаганда. А для 
цього потрібна масова ідеологічна організація. Але 
не правий, коли каже, що треба проводити громадські 
акції, щоб "зарекомендувати себе". Тут він перемішав 
мухи з котлетами. Зарекомендувати себе необхідно 
перед виборами, щоб перемогти. А для просування іде-
ології ніякого зарекомендування не потрібно. А також 
він не правий, коли посилається на життєвий досвід. Бо 
принципи масової роботи необхідно знати. І вони не 
з'являються з життєвого досвіду. Якщо він, ясна справа, 
особисто не брав участі в русі фашистів у Німеччині, 
комуністів у Росії та гандистів в Індії.

ністративної сфери є платником податку, бо щомісячно 
із заробітної плати кожного утримується прибутковий 
податок та інші платежі, а тому платниками податків 
можна рахувати всіх, хто офіційно працює, а не отримує 
"зарплати в конвертах"!

Україна - не Данія! І ніколи нею не буде!
Данія - країна вікінгів. У свій час вони славилися 

вмінням вбивати своїх ворогів, що закладено генетично, 
тому датчани вигризли собі право жити на такому висо-
кому рівні.

Завданням України є побудова Великої держави - 
Громадянської республіки, при якій джерелом влади 
буде не все населення, що має право голосу, а лише та 
частина, яка бере участь в управлінні державою. Такі 
елементи управління колись існували в Римській респу-
бліці, Стародавній Русі, Козацькій республіці.

А тому Україні потрібно будувати власну модель і руха-
тись у напрямку побудови Великої держави, щоб, як і 
більшість розвинутих країн, входити в рейтинги кращих 
країн світу з найвищою якістю життя, економікою. Це 
можливо при Громадянській республіці, де буде панувати 
меритократичне суспільство та справедливість, де закон 
буде справедливим, а справедливість - законною!
________________________________________________

ДЕЩО ДОРЕЧНО ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ЧИ ПРАВДА, ЩО В ДАНІЇ ГОЛОСУЮТЬ ЛИШЕ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВА

Іван Карасьов
                   член ГО «Поступ»

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»
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