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Є особливість, по якій можна 
відрізнити розвинену країну від 
нерозвиненої. Якщо люди не 
розуміють, чому вони живуть 
бідно, і вірять, що є якийсь месія 
або армійський генерал з армією 
і гарматами, досить рішучий і 
розбирається в бізнесі, щоб разом 
вирішити проблеми бідності, 
безробіття і відставання, значить 
ця країна нерозвинена, а тому така 
ситуація може скластися тільки в 
нерозвиненій країні.

Лі Куан Ю
Сінгапурський державний діяч, 

прем’єр-міністр республіки Сінгапур, 
один з авторів сінгапурського 

«економічного дива» 
1923-2015 рр

Фото з сайту www.blitz.if.ua

Нещодавно ми раптово в мережі побачили 
наступну інфу, із посиланням на високих посадов-
ців в уряді Росії. Потім, дуже швидко ця інфа зни-
кла. Тезово вона виглядала так:

1. Російська Федерація реально підтримувала 
Володимира Зеленського і сподівалась на нього.

2. Сьогодні повне розчарування влади РФ в Прези-
денті Зеленському.

3. Простим росіянам вже набридла Україна і їм про-
сто пофіг, хто в Україні править і що відбувається.

4. Прості росіяни реально підтримують Володимира 
Путіна, дивлячись на Україну і українську жопу. Аль-
тернативи ніякої, крім Путіна, нема.

5. Тепер Росія робить ставку на нового лідера Укра-
їни.

Що це таке? Жарт, провокація чи свідомий або 
несвідомий злив інформації? 

Спробуємо трохи розібратись. 
Зазвичай такі вкиди робляться для того, щоб потім 

дивитись на реакцію людей. Щоб потім орієнтуватись в 
побудові власної стратегії і тактики.

Чому ми звернули увагу на цю інформацію і чому 
приділили їй певну увагу? В першу чергу через те, що 
ця інфа дуже швидко зникла. Хіба мало в мережі вся-
кого сміття і бруду? І що, весь цей бруд аналізувати та 
коментувати? Вважаємо, що ця інфа за своєю сутністю 
є логічною і розкриває певні процеси, які можуть від-
буватись в Кремлі. І, відповідно, ми можемо очікувати 
певних дій та процесів в Україні.

Особливо це буде корисно тим, хто поки ніяк не може 
зрозуміти, в чому причина агресії Росії та які можуть 
бути перспективи врегулювання відносин України та 

Росії.
Головною рушійною силою Росії завжди була імпер-

ська експансія. Захват сусідніх територій та вплив на всі 
країни, до яких може дотягнутися Кремль. Це звичайна 
і нормальна політика будь-якої країни із імперськими 
амбіціями. Якщо поглинути Україну повністю швидко 
неможливо, то треба забрати все, що можна забрати (і 
втримати). І зробити так, щоб процес впливу Росії на 
Україну продовжувався, і процес поглинання продо-
вжував йти далі. Саме цим обумовлені і анексія Криму, 
і створення зони нестабільності в самій Україні на 
сході. Тепер, коли Крим анексований і створені ЛДНР, 
необхідно закріпити результати, щоб рухатись далі. Під 
закріпленням результатів Кремль має бажати визнання 
Україною анексії Криму, хоча б де-факто. І створення 
всередині України внутрішньої території, яка буде фор-
постом подальшої російської експансії чи агресії. Тобто 
необхідно нормалізувати відносини між Україною і 
Росією. Потім, коли пройде час, знову продовжити про-
цес експансії. Ця стратегія зрозуміла і нічого нового в 
ній нема. Це і є завдання Росії у відносинах із Україною. 

Те, що Росія має зазначені бажання, то це зрозуміло. 
І саме на ці сподівання розраховують певні верстви 
України із проросійською орієнтацією. А також на це 
сподіваються, скоріш за все, і самі керманичи Росії. 

Проте ці сподівання марні. Бо вони в собі несуть 
речі, які між собою несумісні. Якщо в Кремлі і насправді 
мають такі  сподівання, то вони самі себе заганяють в 
глухий кут. Бо зробити мир із Росією здатна буде лише 
популярна українська влада. Але популярність може 
з’явитись лише в результаті успішних реформ, а не 
завдяки відеороликам чи балаканиною. Проте успішні 
реформи в Україні для Росії не будуть потрібні. Бо 
будуть нести загрозу самій російській владі. Тому Росія  
буде вимушена всіляко перешкоджати реформам. Але, 
якщо все-таки реформи вдадуться, то вони подолають ці 
перешкоди із ще більшими антиросійськими настроями. 
І мир на умовах Росії буде неможливим. Замкнене коло 
для Кремля. Але не для України. Для України така ситу-
ація є шансом. Шансом на розвиток і побудову Вели-

ЗЛИВ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ПРОВОКАЦІЯ?
кої України! Росія, проявивши агресію проти України, 
зробила фатальну помилку. Цією помилкою ми маємо 
скористатись. Ми маємо прибрати олігархію, провести 
першочергові реформи і почати вибудовувати державу 
нового типу – Громадянську республіку!

В процесі обговорення цього матеріалу було 
отримано таке запитання:

«В мене виникло питання з приводу: «Бо зробити 
мир із Росією здатна буде лише популярна україн-
ська влада...» А чи не розраховують вони на інший 
сценарій? Можливо вони зацікавлені в подальшому 
продовженні бардаку в Україні і надії на те, що гро-
мадяни втомляться від слабкої влади і зажадають 
сильної руки Росії?»

Так, дійсно, ефект бажання «сильної руки» після 
періоду бардаку виникає майже завжди. Саме це, 
наприклад, було головним чинником приходу до влади 
більшовиків. Бо хаос в країні після лютневої революції 
1917 року всім набрид. А більшовики якраз і були тими, 
хто мав «залізну волю і залізні руки». Тому народ і почав 
їх підтримувати. Все вірно, розраховувати на «сильну 
руку» можна, але тільки на власну «сильну руку». Той 
же досвід історії показує, що якщо цю «сильну руку» 
демонструє загарбник, то чомусь народ, серед якого цей 
загарбник наводить порядок, все одно вважає цього 
загарбника загарбником. А ніяк не визволителем. В 
кращому випадку вважають визволителем, але в разі 
дуже швидкого відходу «визволителя» з території, що її 
визволяв. Тому розраховувати можна на «сильну руку» 
власного, українського виконання. І якщо таке тра-
питься, то така влада, якщо вона сильна, сама в першу 
чергу не буде хотіти ніякої підлеглості до іноземної дер-
жави. Навіщо від когось залежати, якщо ти сам можеш 
керувати і народ тебе підтримує? Тому варіант «сильної 
руки» дійсно, може бути, але точно не російської «силь-
ної руки», і, навіть, не російських колаборантів.

_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.blitz.if.ua/news/38377
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


Займатися чи не займатися політикою – це діло кож-
ного, але політика точно займається вами. Що ж може 
зробити звичайний “пересічний”, щоб якось вплинути 
на ситуацію?

Для початку окреслимо базові поняття. Що таке 
займатись політикою? Це означає приймати участь в 
управлінні державою, або впливати на владу, яка здій-
снює управління державою. Тобто, або самому особисто 
приймати участь в управлінні державою, або впливати 
на владу через якусь політичну силу. Як саме це можна 
зробити? Знову ж таки два шляхи.

Перший. Самому особисто створити політичну орга-
нізацію і прийти до влади в державі.

Другий. Приєднатися до іншої політичної сили і тим 
чи іншим способом допомагати цій політсилі впливати 
на владу або стати владою.

Ось цей другий шлях саме і є тим самим простим рів-
нем. Звісно, що все залежить від людини. Як багато часу 

Під час нашої кадрової роботи щодо нарощування 
поступівського кадрового ресурсу ми отримали таке 
запитання.

Чи вірите ви в прихід до влади 
«сили,»  яка є ідеологічною, а не 
популістською, у суспільстві, якому 
це не потрібне. Тобто суспільству, 
якому ідеологія не потрібна. Бо 
зараз епоха технологій, споживання 
та страху. 

Ось наша відповідь.
Ми вважаємо, що популізм це те, що обіцяється політи-

ками народу, але ніхто не збирається робити або немож-
ливо зробити. Без популярності прийти до влади немож-

вона може/бажає займатися справами політсили. Які 
ресурси у неї є. Якими навичками вона володіє. Можна 
бути гарним оратором, або ж, навпаки, боятися висту-
пати перед людьми. Головне – це брати участь. Взяти 
на себе якусь маленьку роботу. Звичайний “лайк” під 
дописом вашої політичної партії - це також підтримка 
і участь в роботі.

Погодьтеся, багато хто вважає, що політика – це 
нудно, не цікаво і взагалі це щось дуже далеке і про-
стіше нею не цікавитись взагалі. Так, можна не цікави-
тись, але, як відомо, політика зацікавиться вами. Так чи 
інакше, але політика впливає на ваш гаманець та ваші 
свободи. Тому якщо завтра ви заправите машину, але 
ціна пального буде більша, аніж була позавчора, або 
ж не зможете зайти в сусідній ліс за грибами, то зна-
йте, прямо чи опосередковано в цьому винна політика. 
Але ви можете і далі не звертати на це увагу. Вам же не 
цікаво. Але пам’ятайте, ви вже в “грі”, бажаєте ви цього 
чи ні.

Зі свого боку ГО «Поступ» при розробці своєї Док-
трини чітко визначив, що кожен громадянин не тільки 
має право брати участь в правлінні своєю державою, а 
ще й зобов’язаний це робити.

ливо. Тому треба або реальні програмні речі переводити 
в популярну форму. Або використовувати звичайний 
популізм. Отримувати на популізмі владу, але після цього 
робити те, що передбачено програмними цілями.

Тепер щодо ідеології.
Ідеологія – це система цінностей, поглядів, принци-

пів дій, комплексу завдань, методів тощо. Ідеологія – це 
інструмент. Інструмент отримання влади, утримання влади. 
Інструмент управління громадянами, народом, країною. 

Ідеологія звичайним людям не потрібна. І ніколи, і 
ніде не була потрібна. Народу потрібна якісна країна, а 
не якісна ідеологія. Бо навіть будь-яка найпрогресивніша 
ідеологія може бути спаплюжена бездарною реалізацією. 

Ідеологія потрібна тим, хто збирається правити краї-
ною та народом. А також тим представникам середнього 
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А ЩО ЗНАЧИТЬ ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ? ЯК ЛЮДИНА МОЖЕ 
ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ НА ПРОСТОМУ РІВНІ?

ЧИ МОЖНА БЕЗ ПОПУЛІЗМУ ПРИЙТИ ДО ВЛАДИ?

Коментар до статті.
Твердохліб Максим
член ГО «Поступ»
Написано все вірно. Проте є невеликий нюанс.
Коли ми спілкуємось із людьми, то вони кажуть іноді: 

«Я політикою займатись не хочу.». У відповідь ми кажемо, 
що ми також не займаємось політикою. Наша діяльність не 
політична, а громадянська. Адже громадянська діяльність 
ширша, ніж просто політична. Бо в себе включає і політичну 
діяльність. А просто політична діяльність - це зараз сприй-
мається як професійна діяльність. Тобто людина приймає 
участь в політичному житті не як громадянин, а як фахі-
вець. Наприклад, якийсь іноземець приїздить до України 
і керує виборчим штабом. Тому ми кажемо, що треба роз-
поділяти, що означає «політична діяльність». Якщо мова 
йде виключно про заробляння грошей, то так, тут не всі це 
будуть робити і хотіти робити. І будуть праві. І «Поступ» в 
такій політичній діяльності теж не приймає участь. Якщо ж 
ми кажемо, що політична діяльність є складовою громадян-
ської діяльності (активності) по розбудові власної країни, то 
все, що написано в статті, написано абсолютно вірно.

_____________________________________________________

класу, які займають свідому громадянську позицію і 
бажають розуміти, куди і як буде рухатись країна, уряд, 
певна політична чи громадянська сила.

Іноді кажуть, що в сучасному світі ідеологія не 
потрібна. Що час ідеологій пройшов.

Це хибна думка. Бо теза, що «ідеологія не потрібна» 
теж є ідеологією. Хтось же все одно управляє держав-
ними процесами. Ось ці процеси, їх практичний прояв і 
є фактичною ідеологією, про яку кажуть, що «її нема». 
До тих пір поки існує людство, будуть і існувати певні 
принципи його управління. Це і є фактична ідеологія. 
Необхідно також розрізняти декларовану ідеологію і те, 
що відбувається по факту. От те, що є фактом, те і є фак-
тичною ідеологією суспільства.
_____________________________________________________

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»
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