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КУДИ КОТИТЬСЯ СВІТ?
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Франклін Рузвельт, Рональд Рейган, Маргарет Тет-
чер, Голда Меїр, Августо Піночет, Хуан Перон, Махатма 
Ганді, Мустафа Кемаль, Конрад Аденауер, Вінстон Чер-
чілль, Шарль де Голь, Джон Кенеді, Жорж Клємансо, 
Баамонде Франко, Гельмут Коль, Лі Куан Ю… Вже не 
кажучи про Володимира Леніна, Адольфа Гітлера, 
Йосипа Сталіна, Беніто Мусоліні, Мао Цзедуна.

Двадцяте століття дало нам багато видатних особис-
тостей. Не зважаючи на наше ставлення до декого з 
них. Ці люди рухали якщо не історію світу, то історію 
своїх країн точно. Їх імена назавжди викарбувані в 
пам’яті.

Однак, з двадцять першим століттям поки-що зовсім 
туго. Настільки туго, що на його фоні, навіть, Воло-
димир Путін здається генієм влади. Настала епоха 
сірості, примітивності та посередності. Всі полі-
тики країн-лідерів однакові, як прощальні концерти 
Михайла Поплавського. Однакова риторика, одна-
ковий стиль, однакові програми, однакова реклама, 
однаковий невисокий рейтинг. Поставте поруч Мер-
кель та Макрона. Вони відрізняються лише статтю та 
віком. А судячи з деяких джерел, у них, навіть, сексу-
альна орієнтація однакова.

Прогрес рухають особистості. Непересічні, ідейні, 

вольові, наполегливі, переконливі... Люди, масштаб 
яких виходить далеко за межі задоволення своїх побу-
тових потреб. Ті, які здатні дати такого копняка своїм 
народам, щоб закинути їх відразу на кілька десятків 
сходинок вперед.

Деякі співвітчизники захоплюються Заходом. Мов-
ляв, там далеко не всі знають, хто є президентом, 
прем’єр-міністром, депутатом округу, мером, а система 
працює відмінно. У всіх достаток, безпека... А хто 
ці умови створив? Чиє правління привело країни до 
такого процвітання, що вони й досі не можуть все про-
їсти? Кожна країна має таку особистість. Не купу сірих 
мишей, які перекладають папірці. Не клоунів, не мора-
лістів, не конформістів, які намагаються всім сподоба-
тися. А конкретного лідера! Генія влади! Який взяв і 
зробив всі необхідні реформи, поставивши раком олі-
гархію та всіляких колаборантів. А потім змусив пра-
цювати на державу та суспільство. Та чорт забирай! Не 
треба далеко ходити! Майже вся промисловість, яку ми 
експлуатуємо, побудована за Сталіна! Подобається це 
комусь чи ні. Я не виправдовую його методи, вважаю 
його злочинцем, вбивцею, катом та виродком. Але є 
історичний факт! І його не змінити!

А що зараз? Мігранти гвалтують в Європі європей-
ських дівчат та вбивають чоловіків. Грабують, роз-
кидають сміття... І ні в кого не вистачає політичної 
волі поставити їх в стійло! Путін анексував Грузію та 
Україну, його люди збивають літаки та отруюють гро-
мадян інших держав, а Європа все погрожує йому паль-

чиком. Але обережно, щоб не вкусив. А Європейська 
преса продукує меми, порівнюючи Путіна з Гітлером. 
Серйозно? Путіна з Гітлером? Тут, навіть, коментувати 
нічого. Можна ще поставити в один ряд Фредді Мер-
кюрі та Олега Вінника. Чому ні? Обидва співаки! 

Смертність в Європі перевищує народжуваність, 
навіть, з урахуванням надання громадянства мігран-
там! І ніхто нічого не хоче зробити! Бо канцелярська 
миша не може приймати рішення, боїться приймати 
рішення. Вона просто діє за інструкцією, накатаною 
схемою. І має одне бажання, щоб правила гри не змі-
нилися і не треба було знову вчитися.

Залишається одне питання. Кому це все вигідно? 
Відповідь проста. Олігархії. Безвольними, сірими полі-
тиками керувати дуже просто. Вони не дивляться далі 
своєї кишені. А їх тотальна однаковість не дає людям, 
навіть, уявити, що може бути хтось інший. Хтось, хто 
відрізняється. А якщо такий і з’являється, то його 
назвуть утопістом, аморальним елементом, обплюють, 
обіллють брудом або посадять за якоюсь дурнуватою 
статтею.

Світ котиться у прірву. Якщо особистості в Європі 
та Америці так і не з’являться, то “Західний світ” не 
переживе 21-ше століття. І Україна не переживе. Якщо 
братиме приклад з них і не шукатиме інший, свій шлях. 
Шлях, який приведе до Великої України.

________________________________________________

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/10027
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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Питання просте для будь-кого, хто служив, морда в 
квітах, а щось в милі. Але при словах "парад на День 
Незалежності" мене завжди повертає в 22 серпня 
2014 року. Тоді, після двох тижнів боїв за Іловайск, 
я повернувся до Києва ховати 20-ти річного Героя з 
Луганська, з позивним Аксен.

Неможливо передати ті відчуття, що охопили мене, 
коли я побачив репетицію параду на Хрещатику. 
БТРи, артилерія, машини новенькі, які потрібні, а їх 
немає на війні. А ми, Добровольці, штурмуємо блок-
пости сепаратистів і росіян, озброєні стрілецькою 
зброєю, прикриваючись легковиками. Сумно, 
болісно, прикро, дуже прикро. Нащо ми б’ємося на 
смерть голими руками? Кому потрібна та Україна? 
Ну хай там, придумали сценарій, що зброя після 
параду, як в 1941, одразу пішла на фронт. Але в 
2015 зробили новий парад, де знову патякали про 
агресію, про те, що росія  напала на Україну, і вони її, 
млять, захищають. І тихенько торгують з агресором, 
набиваючи свої кишені. І ніякої війни.

Тоді Ветерани, хто воював, а не їздив по туристичній 
путівці за учасників бойових дій, утворили свій 
Марш «Нескоренних» на день Незалежності, як 
альтернативу тій брехливій парадній суматосі. Якось 
дивно, що про Марш Нескоренних 2015, 2016, 2017, 
2018 якось дивно забули, тим паче, що Ветерани 
були проти параду і висловлювали своє ставлення до 
параду своїм Маршем.

Я думаю, що я пояснив своє ставлення до параду 
військ. Військовий парад під час війни - це злочин. 
Військові паради проводились, щоб показати 
конкурентам свою військову міць, а без техніки 
показати стройову виучку і все, більше ніякого 
смислового навантаження він не несе.

Чи може замінити “вулична” агітація роботу в 
соціальних мережах?

Вулична агітація - це лише один з методів агітації. 
І питання про заміну тут взагалі не доречне. Кожен 
метод має свої плюси, мінуси і розрахований на 
певний контингент населення та рівень сприйняття 
інформації. Наша робота в соціальних мережах 
розрахована на громадян середнього та молодого 
віку, котрі вважають себе прогресивними та 
сучасними і звикли отримувати інформацію 
через інтернет і в той час, коли самі вважають 
за потрібне. Вулична агітація більше “дратує” та 
не має такої цільової аудиторії. Вулична агітація 
має короткостроковий та одноразовий ефект, 
має обмеженні можливості у контролі результату 
та подальшому продовженні діалогу. Також у 
соціальних мережах можна отримати інформацію 
щодо життєдіяльності людини для розуміння, в якому 
ракурсі вести бесіду. Агітація в соціальних мережах 
не потребує додаткових ресурсів (друкованих 
матеріалів, прапорців та палаток, адміністративних 
дозволів і т. і.) Агітація в соціальних мережах - 
це найбільш доступний та результативний метод 
взаємодії та агітації. Поки іншого не придумали.

ПАРАД НА ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ЯК КРАЩЕ 
ЗАЛУЧАТИ ЛЮДЕЙ?

КОНРЕТНІ СПРАВИ

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ. МАЖОРИТАРКА. 
ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ.

А

А

Під час проведення діалогів часто ставиться питання: 
«Які конкретні справи робить або зробила ваша органі-
зація?» Запитання, як на перший погляд, логічне, хоча й 
дещо наївне. Адже симпатії людей не завжди на стороні 
тих, хто робить справу, а, скоріше, навпаки,-  хто більше 
кричить про свої «благі» наміри і «діяння».

Якими справами може займатися організація, яка 
поставила собі за мету побудову Великої України? Зви-
чайно, якими: створює програми, пише плани, збирає й 
гуртує однодумців, готує кадровий резерв, всіляко поши-
рює й пропагує свої ідеї. Натомість більшість партій і 
організацій в Україні імітують «бурхливу» діяльність: 
займаються викриттям корупціонерів, борються з неза-
конними забудовами, захищають зелені зони і тому поді-
бне... Мета всіх цих заходів - не вирішення проблем, а 
самореклама для дешевої популярності й політичних 
дивідендів. І, як правило, перед виборами.

Організація, яка ставить перед собою серйозні 
завдання, не може займатися локальними питаннями, які 
покликані вдосконалити демократичну систему. Адже ми 
проти демократії, системи що перманентно веде державу 
до краху. Витрачати час і ресурси на боротьбу з «вітря-
ними млинами» для нас - це недозволена розкіш. Полі-
тичне «донкіхотство» відволікає і розпиляє наші потуги та 
віддаляє нас від кінцевої мети - побудови Громадянської 
республіки в Україні, яка здатна комплексно розв'язати 
всі питання. Адже ключове питання - це питання влади. 

Зараз я хочу звернути вашу увагу на те, яким саме 
чином хотіли кандидати в депутати загітувати виборця 
на свою сторону. А саме - на вибори по одномандатним 
мажоритарним округам. Так звана «мажоритарка» сама 
по собі є вкрай цікавим явищем в демократичній сис-
темі. Певна, заздалегідь визначена, кількість виборців 
на певній обмеженій локації – окрузі, вибирають людину 
- депутата, що буде приймати рішення державного масш-
табу. Тобто, половину парламенту складатимуть люди, 
що вибрані на вкрай відповідальні посади ситуативним 
набором людей, яких більше хвилюють проблеми свого 
округу. Це загалом нормально, що звичайні люди більше 
цікавляться своїм побутом, ніж країною в цілому. Від 
цього і відштовхуються штаби кандидатів. Тобто, щоб 
зайти в парламент, законодавчий орган влади, кандидати 
ремонтують під’їзди, ставлять дитячі майданчики, ремон-
тують дороги… Чи тільки обіцяють це зробити. Коротше 
кажучи, заграють з електоратом на побутовому рівні. І, 
як не дивно, це працює! Використовуючи авторитет пар-
тії, від якої йде мажоритарник, чи спираючись на власну 
харизму, кандидат змагається в обіцянках зі своїми кон-
курентами в масштабі місцевих виборів, але за крісло 
державного значення. Тобто при мінімальних витратах 
на PR і рекламу, може здобути собі ледь не найпрестиж-
ніше місце у владі цілої країни. Треба тільки відремонту-
вати пару під’їздів, а іншим пообіцяти, що до них черга 
дійде незабаром, купити кілька бігбордів і провести пару 
зустрічей з громадою, де пообіцяти, що потік «плюшок» 

Неможливо вирішити проблему в окремому контексті, 
коли в цілому проблема держави - кланово-олігархічна 
система влади, яка під ширмою демократії грабує країну і 
її населення. Систему створено так, що громадяни усунені 
від впливу на прийняття рішень. Тому влада живе своїм 
окремим життям, а виборці залишаються зі своїми неви-
рішеними питаннями. Олігархічні ЗМІ постійно піарять 
«доброчинців», «спонсорів», «меценатів» від олігархів, 
їхніх ставленників на державних посадах. Щедро висвіт-
люють їхні «благі» справи: дитячі майданчики, продук-
тові набори, ремонти під'їздів, доріг тощо. Створюється 
ілюзія загального блага. Населення вже настільки зом-
боване, що вважає подібні дії «конкретними» справами. 
Щоправда останнім часом з'явилася нова «фішка» - це 
«нові обличчя» з програмою за «все хороше», проти 
«всього поганого». Як довго все це буде «гріти» душу 
виборця, покаже час...

А нам своє робити. Для втілення ідей ГО "Поступ" 
в життя потрібно залучати однодумців і прибічників. 
Вдосконалювати програмні засади організації, готувати 
кадровий потенціал, всіляко пропагувати й поширювати 
ідеї Громадянської республіки, створити масову організа-
цію. Адже прихід до влади досягається за наявності трьох 
ключових факторів: наявність ідеології, масова організа-
ція, підтримка народу. Без владних повноважень немож-
ливо провести радикальні реформи в усіх галузях народ-
ного господарства й суспільному житті громадян. Тільки 
впровадження Громадської республіки піднесе Україну 
на новий щабель розвитку й дасть змогу зайняти почесне 
місце в світі, серед передових успішних цивілізацій.

________________________________________________

не припиниться у разі його обрання. Люди, загіпнотизо-
вані перспективою халяви, звісно, оберуть найкращого 
оратора персонально, чи за партійною приналежністю. 
При цьому, зазвичай, ніколи не спрацьовує логіка. Логіка, 
яка мала б підказати людям, що такий орган як Верховна 
Рада, абсолютно ніякого відношення не має до благо-
устрою мажоритарних округів. Майбутній законотворець 
буде займатись абсолютно іншими речами в абсолютно 
іншому масштабі. Люди так і залишаться наодинці із 
солодкими обіцянками комунального раю.

Тепер стосовно тих, хто думає, що один його «чесний» 
мажоритарник самовисуванець зможе вплинути пози-
тивно на парламент і привести всю державу до розквіту і 
прогресу. В парламенті загалом 450 депутатів. Половина 
проходить за партійними списками. Друга половина 
складається з самовисуванців та партійних мажори-
тарників, які підсилять свої партії з першої половини 
парламенту. Парламентом керує так звана коаліція, що 
складається з фракцій. Зазвичай, партійних. Логічно і 
очевидно, що позафракційні депутати майже ні на що в 
парламенті не впливають. Вони, по факту, можуть тільки 
заробляти гроші на супутніх депутатських функціях, як то 
депутатські звернення і запити, ну і звісно користуватися 
депутатською недоторканістю. 

Отже в черговий раз звертаю вашу увагу на недоскона-
лість самої системи демократичного формування влади. 
За кого б ви не голосували, покращити життя в країні 
чи вам особисто вони не зможуть, навіть, якщо будуть в 
цьому зацікавлені. А обранці, як правило, в цьому абсо-
лютно не зацікавлені. І проблема не в самих кандидатах, 
а в системі влади, куди вони потрапляють. Тож дивіться 
ширше, думайте глибше і вимагайте зміни системи влади!
________________________________________________
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