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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 870
05.07.20-11.08.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

05 
серпня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

Чи можливо вкрасти ідею “Поступу”? Так. Вкрасти 
можливо все, тим паче в нашій країні. А зважаючи на 
те, що “Поступ” не оформив авторське право на свою 
Доктрину «Громадянська республіка», то й красти не 
потрібно, бери кому треба і видавай за власне.

Чому ж так зробив “Поступ”? А тому, що мета грома-
дянської організації “Поступ” - побудувати Велику Укра-
їну. А враховуючи, що згадана мета співпадає з бажан-
ням усіх свідомих громадян країни, то навіщо її ховати? 
Навпаки її треба оприлюднити. І “Поступ” це робить, 

2020-й рік почався, як і усі попередні, святково. 
Свята промайнули швидко та змінилися повсякден-
ною рутиною. Нічого незвичайного - все як завжди... 

Але... COVID-19 вніс свої корективи у звичайний 
ритм життя. І ось вже карантинні обмеження дійшли 
і до України. Перш за все від цього постраждав малий 

він розповсюджує свою ідею, яка полягає у зміні демо-
кратичної форми правління Україною на Громадянську 
республіку.

Чому ми кажемо, що це ідея? Тому що, ми маємо факт 
розкриття реальної сутності демократичної форми 
правління, яка призвела до діючого занепадного стану 
України і українців. Детально описавши головні недо-
ліки діючої демократичної форми правління державою, 
“Поступ” визначив зміни, які дозволяють покласти край 
безкарному розкраданню країни і створюють умови для 
її стрімкого розвитку. У Доктрині «Громадянська рес-
публіка» “Поступ” детально описав свій шлях приходу 
до влади і впровадженню в країні нового державного 
ладу - Громадянська республіка. Усі хто осмислив вияв-
лені недоліки діючої демократичної системи правління, 

та середній бізнес, тобто ті, на кому тримається левова 
частка надходжень до бюджету країни. Але якщо еко-
номічно розвинуті країни можуть собі дозволити такі 
обмеження, ще й підтримувати грошовими виплатами 
тих, хто вимушено не працював, то в нашій країні 
наслідки, м’яко кажучі, катастрофічні: економіка зруй-
нована, зубожіння різних верств населення і т.ін. Крім 
того, всі, хто навчється, повинні були перейти на відда-
лену форму навчання, що, звісно, позначилося на якості 
освіти. Наздогнати втрачене буде досить важко, хоча 
народ у нас наполегливий... Але й довірливий. Багато 

легко усвідомлюють необхідність саме у зміні демокра-
тичної форми правління країною на Громадянську рес-
публіку. І чим ширша буде підтримка народу, тим легше 
буде здолати супротив сил, які стануть цьому на заваді, 
бо об’єднана воля народу - це велика, незламна сила.

А якщо хтось почне видавати ідею “Поступу” за 
власну та ще й почне втілювати її в життя, то це чудово, 
бо це прискорить нашу перемогу. Перемогу “Поступу” і 
всіх свідомих громадян країни. Єднаємось задля кращої 
долі.

________________________________________________

хто й досі вірить у необхідність суворих обмежень. Але 
чи так це? 

Медичну сторону цього питання залишимо спеціа-
лістам, нас, в першу чергу цікавить його політичний та 
соціальний аспекти. Незалежно від наявності чи суво-
рості карантинних обмежень кількість хворих збільшу-
ється (а зараз ще й кількість зроблених тестів зросла). 
Багато одужає. Але завдяки тому, що більшість уваги 
приділяється коронавірусу, інші небезпечні захворю-
вання залишилися без необхідної уваги та лікування, 
що призводить до дуже тяжких наслідків аж до леталь-

А РАПТОМ ІДЕЮ “ПОСТУПУ” ВКРАДУТЬ?

КАРАНТИН, АБО АФЕРА 21-ГО СТОЛІТТЯ

«Принада демократії полягає в 
тому, що дурнів - переважаюча 
більшість. 
Їх ошукати набагато простіше, 
аніж підкорити розумних».

Уїнстон Черчіль, 
державний діяч Великої Британії

1874—1965рр.

Олег Альохін
    член ГО «Поступ»

Олексій Крушельницький
                  член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/aliokhin
https://www.facebook.com/Alexey.Krushelnitskiy
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ПРО ТИМЧАСОВИЙ ВИХІД З «ПОСТУПУ»

Іноді бувають випадки, коли член організації 
«Поступ» запитує, чи може він ТИМЧАСОВО вийти з 
організації? Бо він кудись їде, чи буде чимсь важли-
вим серйозним зайнятим, чи ще по якійсь причині.

Відповідь проста: так, вийти можна.
Можна вийти в будь-який момент будь-кому. Ніхто 

в організації силою нікого не тримає. І не нав’язує 
необхідності участі в організації. Чому у нас така 
кадрова політика? Бо Велику Україну мають буду-
вати ті, хто хоче, а не ті, кого це заставляють робити 
чи якось мають мотивують до цього. Тобто вийти 
можна.

А можна вийти ТИМЧАСОВО?
А от тут, щоб зрозуміти, ми приводимо два при-

клади. Вважаємо, що вони стануть зрозумілими всім.

ПРИКЛАД 1.
Людина ходить в фітнес-центр. Регулярно відвідує 

заняття. А потім через деякий час запитує у адміністра-
ції, чи може вона деякий час не ходити на заняття, і, 
відповідно, за цей час не платити вартість абонементу? 
Але потім, можливо (або обов’язково) повернеться. Чи 
хтось думає, що в цьому випадку адміністрація фітнес-
центру йому скаже, що ні: «Якщо ти підеш, то назад не 
повернешся»? Хтось собі таке уявляє? Мабуть, ні. Це ж 
послуга. Хочеш –  користуєшся послугою, хочеш – ні. Тут 
все логічно і зрозуміло.

ПРИКЛАД 2. 
Чоловік приходить до дому, до дружини і дітей. І 

каже, що він на деякий час залишить сім’ю. Не буде ані 
чоловіком, ані татом. Бо у нього якісь серйозні справи 
чи він кудись почвалає за кордон «світ за очі». При 
цьому чоловік додає, що можливо (або обов’язково), 
потім повернеться в сім’ю. Просте питання: яку відпо-
відь йому дасть дружина та діти, які мають самоповагу? 
Сподіваємось, що і тут всі все зрозуміють?

Тобто по прикладах все зрозуміло. Але чому ж не зро-
зуміло тоді по «Поступу»? Що, не можна зрозуміти, що 
«Поступ» – це не басейн, де можна купити абонемент і 
користуватись ним? А потім, якщо така нагода, то тим-
часово не користуватись, а потім знову користуватись?

Наша позиція проста.
Якщо людина каже, що хоче ТИМЧАСОВО вийти з 

організації, то це однозначно сприймається, що в неї 
споживчі мотиви перебування в організації. Чи може 
хтось спробує стверджувати, що адекватна людина 

може сказати, що вона зараз любить Україну і підтримує 
рух, який прямує до Великої України. Але візьме від-
пустку на якийсь час і якийсь час не буде любити Укра-
їну і підтримувати рух?

Ми точно впевнені, що такі слова може сказати адек-
ватна людина, яка прийшла в організацію задля досяг-
нення певної спільної мети, а не для вирішення яки-
хось власних шкурних питань? Які можуть бути шкурні 
питання? Та багато. Звичайна цікавість. Сподівання 
отримати якусь винагороду «за патріотизм». Набратись 
досвіду. Знайти знайомства, зв’язки, або просто так –  
бути «на всяк випадок».

Ми твердо кажемо, що люди із споживчим підходом 
нам не потрібні. Вони не тільки нічого не роблять, але 
ще й заважають тим, хто робить. Так, звичайно сумно, 
коли хтось залишає «Поступ», але краще, щоб в органі-
зації були однодумці, а не ті, які щось шукають задля 
власної шкурки і тільки вдають, що вони однодумці.

Чи означає, що той, хто хоче вийти, завжди стоїть на 
споживчих підходах і побачив, що користь від пере-
бування в організації менша, ніж якісь обтяження, які 
пов’язані із участю в «Поступі»?

Ні, звичайно ні. Іноді буває, коли люди не згодні із 
ідеологією чи стратегією і тактикою. Таке буває навіть і 
тоді, коли людина попередньо (перед вступом в організа-
цію) сказала, що із усім розібралась. Із усім згодна тому 
і приєднується до лав «Поступу». Так, таке трапляється. 
Але в цьому випадку ми завжди просимо розповісти, з 
чим саме не згодна людина. Розкажи, будь ласка, з чим ти 
не згодний – і бувай здоровий! Ніяких зайвих питань. Чи 
буде зрадником така людина? Ні, звичайно ні. Він буде 
зрадником самого себе, якщо не вийде з організації, з 
курсом якої він не згоден. По відношенню до «Поступу» 
зрадником не буде. Буде просто таким, про якого будуть 
пам’ятати, що він не до кінця в усьому розібрався і зро-
бив помилку, коли вступав в організацію. Але питання: 
чи може в такому випадку людина сказати, що вона ТИМ-
ЧАСОВО вийде з організації? Сподіваємось, що всі розумі-
ють, що таке може сказати тільки неадекват.

Ось чому тимчасовий вихід з організації не перед-
бачається.

Доречи, в нашій історії були випадки, коли люди 
хотіли повернутись. І зараз є поважна людина, бувший 
член Ради, який колись залишив «Поступ» саме з іде-
ологічних мотивів. Зараз підняв питання щодо свого 
повернення. Це питання було розглянуто, але поки що 
не вирішено. І якщо це питання буде вирішено, то буде 
першим за всю нашу історію. Тобто стане виключенням 
з нашої практики. Виключенням з принципу: уходячи – 
уходи!

Тимчасово вийти з «Поступу» не допускається. Якщо 
людина хоче вийти, то нехай все ще раз обдумає. І якщо 
таке розуміння і бажання все-таки є, то нехай виходить. 
Це буде чесно і принципово. Але назавжди.

КАРАНТИН, АБО АФЕРА 21-ГО СТОЛІТТЯ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Під час обговорення цього матеріалу всередині 
організації було зроблено декілька зауважень-
коментарів. Пропонуємо із ними ознайомитись.

Коментар-зауваження 1.
А якщо людина розчарувалась у Богові, та зріклась від 

нього, але потім розкаялась та увіровала в нього з біль-
шою силою! 

Чи Господь відштовхне її? 
Що краще: грішник, який покаявся, чи праведник, 

який грішить мовчки? )))
Это так для обсуждения. ) Ничего личного )
Відповідь.
За 20 років у нас не було такого випадку жодного разу. 

А появиться, то розглянемо. Можливо, стане виключен-
ням з правил. Але якщо це «розкаяння» буде співпадати 
із початком зростання потужності нашого руху, то гріш 
ціна буде такому «розкаянню».

Коментар-зауваження 2.
А як відрізнити «розкаяння» від РОЗКАЯННЯ? Як від-

різнити показне «розкаяння» від щирого РОЗКАЯННЯ? 
Відповідь.
Тут є дві позиції, які можна застосувати.
1. Взяти досвід есерів початку 20-го століття. Вони 

казали: «Краще повірити ворогу, аніж не повірити това-
ришу».

2. Практика – критерій істини. Як правило, бувші 
«грішники» потім все життя відпрацьовують свої 
«гріхи». Якщо «розкаявся» щиро, то буде працювати, а 
не відсиджувати.

Коментар-зауваження 3.
Вважаю, що людину, яка хоче вийти з лав Поступу, та 

ще й і з таким формулюванням, доцільно б було запитати, 
яка причина реально призвела до такого рішення. Мені 
здається, що тут все ж є істинна причина, яку та людина 
не розкрила і необхідно не шукати, чому її можна назвати 
неадекватною, не сердитись на їх рішення, а все ж таки 
дізнатись в неї, що ж таки вона думає про організацію і 
її шлях.  У випадку, якщо хоче вийти, то хай виходить. 
А «тимчасово вийти» мені дивно. Це наче трішечки або 
тимчасово одружитися. )))

Відповідь.
Все вірно. Якщо людина хоче вийти, то ми завжди 

запитуємо причину. І НІКОЛИ не умовляємо чи просимо 
залишитись. І не вважаємо такі дії неадекватними. Але, 
дійсно, «тимчасово» вийти - це так само як тимчасово 
одружитись. Саме ця «тимчасовість» є або неадек-
ватністю, або просто нерозумінням, що собою являє 
організація «Поступ». Принцип тут у нас дуже простий 
– зібрався виходити? Виходь! Але назавжди! Якщо не 
впевнений, чи треба виходити, то краще з цим не поспі-
шати. І глибше розібратись і в самій організації, і в свої 
ролі в цій організації.

них. І ці люди, що могли одержати необхідну допомогу, 
зилишилися в заручниках карантину. 

Завдяки карантинним обмеженням олігархічні 
лобісти отримали можливість безкарно протягувати 
через парламент законопроекти, що шкодять інтересам 
країни та суспільства. 

Цього виявилося замало, і після полегшення картину 
його знову хочуть посилити, що означатимете остаточне 
введення України в стан агонії, що призведе до страш-
них наслідків. 

Все більше людей, втомившись від карантину, бачать 

його абсурдність, а це вселяє надію на краще. 
Наша нова влада не усвідомлюючи, чи свідомо ввела 

цими карантинними обмеженнями економіку країни в 
стан стагнації. І на це питання доведеться ще дати від-
повідь, та відповісти перед народом.

________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»
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