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Історія знає багато періодів соціальної напруги в 
різних країнах світу. Повстання Спартака,  cелянські 
повстання в Російській імперії, буржуазні та соціаліс-
тичні революції у Європі... І, в залежності від успіху 
таких протестів, їх учасників називали героями-рево-
люціонерами, або бандитами-терористами. Протести 
могли відрізнятися між собою багатьма речами. Але дві 
спільні риси притаманні всім протестам: невдоволення 
мас життям в країні та наявність лідерів. Історія не знає 
жодного успішного протесту, який би не очолювався 
групою людей. Без лідера результативний протест 
неможливий. 

Протестним масам потрібні лідери — люди, які будуть 
ці самі маси направляти. Маси повинні бачити перед 
собою вождя, який випромінюватиме силу та впевне-

ність у своїх рішеннях та діях. Людина — істота соці-
альна. Вона боїться залишитися сама, коли виходить на 
протест, будує барикади, їде в “автозаку”... Завдання ж 
лідера не лише направляти протест, а й давати кожній 
окремій людині впевненість, що, навіть, якщо вся маса 
людей її зрадить, вона завжди може розраховувати на 
нього, того, хто точно буде поруч з нею за будь-яких 
обставин.  Якщо цього не буде, протест захлинеться без 
якихось відчутних успіхів. 

Двадцять перше століття вже можна сміливо вважати 
часом протестів. Арабська весна, Майдан в Україні, про-
тести в Венесуелі, революція троянд в Грузії, революція 
у Вірменії, Захопи Вол-Стріт та БЛМ в Америці, мирні 
протести в Білорусі... Перші п’ять прикладів — це про-
тести, які мали чітко визначених, рішучих лідерів, і, як 
наслідок, були успішними. Три наступні — це протести 
без лідерів, які ні до чого не привели.

Особливо хотілося б звернути увагу саме на білорусь-
кий протест. Його специфіка полягає в тому, що, фак-
тично, лідером цього протесту виступав телеграм канал 

ТЕОРІЯ ПРОТЕСТУ ДЛЯ “ЧАЙНИКІВ”А

“Nехта”. Однак, фактично, цей досвід виявився невда-
лим. Такий електронний сурогат лідера не зміг викорис-
тати протестні настрої, не зважаючи на всю масовість 
підтримки. І, як наслідок, зараз протестна хвиля спала. 
Лідер протесту — це не просто рупор, координатор 
та організатор. Лідер - це, в першу чергу, енергетика, 
демонстрація сили та впевненості, той, хто готовий 
взяти на себе відповідальність за усе, що відбувається і 
відбуватиметься далі. Телеграм канал на таке не здатен. 
Тексти ніколи не замінять емоційної промови. Картинки 
не зможуть наблизитися до живого образу. А анонімні 
автори ніколи не викличуть такої віри у перемогу, як 
лідери, які стоять перед масами.  Маси потребують силу. 
А сила ніколи не ховається і завжди бере на себе від-
повідальність. Цього в Білорусі не було. Тому такий 
результат був закономірним. А іншого — не мало і не 
могло бути.

_____________________________________________________

 Важливо, щоб ти був готовий 
померти за свою країну. 
 Але ще важливіше, щоб ти 
був готовий прожити життя 
заради неї. 

Теодор Рузвельт
американський політик,

26-й президент США
1858-1919рр.

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Це одне з досить частих запитань, що трапляються під 
час спілкування в соціальних мережах в рамках кадрової 
роботи. Для будь-якої людини завжди дуже незвичним 
є персональне звернення в інтернеті від когось незна-
йомого. А якщо це не просто якесь питання, чи спроба 
щось «продати», а конкретна пропозиція ознайомитись 
із новою ідеологією, то багато людей взагалі не знають, 
як реагувати. Дехто зачиняється в собі та ігнорує. Хтось 
починає з позиції заперечення, чи грубити, чи «розум-
ничати». Дійсно трапляються негативні контакти, але не 
вони нас цікавлять, адже не таких людей ми шукаємо. 
В кадровій роботі в нас немає задачі когось перевихо-
вати, або переконати, або щось комусь довести. 

Головна задача – це пошук однодумців. Що це озна-
чає?

В суспільстві є відсоток людей, які розуміють, що 
демократична система влади шкодить державі, народу. 
Але чітко не можуть сформувати свої позиції. І тут ми 
звертаємось до такого громадянина з тим, що нам необ-
хідно демонтувати демократичну систему влади, що діє 
за олігархічною формулою: ««гроші-вибори-прихід до 
влади-повернення грошей з прибутком-знову вибори» 
і замінити це все на систему Громадянської республіки. 
І вже в процесі спілкування стає зрозуміло, що людина 
потенційно знайшла однодумців, а ми потенційно зна-
йшли нового учасника команди. 

Чому саме потенційного? Бо початок спілкування - 
це ще не гарантія, що ми здобули соратника. Це тільки 
перший етап – людина дізналась про Громадянську 
ідеологію, Далі іде робота по розумінню і прийняттю 
ідеології. І вже після того, коли людина пройшла шлях 

ЯК ВИ МЕНЕ ЗНАЙШЛИ?

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

від дізнатись про “Поступ” до розуміння та прийняття 
нашої ідеології, вона приймає рішення про вступ до 
нашої команди.

Здається, що це дуже довгий процес. Але варто зро-
зуміти, ми тут зібрались не «лавочки фарбувати». Наша 
громадянська організація - єдина ідеологічна сила, 
що має на меті прибрати демократичну систему влади 
та замінити її на систему Громадянської республіки. 
Тому і команда має зростати за рахунок соратників, що 
повністю розуміють і підтримують таку ідеологію. 

Тому повертаємось до питання: «як ви мене зна-
йшли?». Відповідь є одна - цілком випадково, за принци-
пом «великих чисел». Але це шанс. Шанс долучитись до 
команди, яка чітко розуміє проблеми в Україні (це демо-
кратична система влади та її породження – олігархія), 
та має чіткий план як їх подолати на шляху до побудови 
Великої України.
_____________________________________________________

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940


Якщо запитати громадянина Іспанії, Ізраїлю, Єгипту, 
ОАЕ, чи іншої південної держави, що для нього «тепло», 
то почуємо у відповідь історії про те, як потрібно вико-
ристовувати безкоштовну сонячну енергію та підтриму-
вати комфортні умови для існування. А коли запитати 
нас, українців, що для нас тепло, то почуємо у відповідь 
«Тепло - це життя». Так, ми живемо в такій кліматич-
ній зоні, де півроку нам потрібні теплові ресурси для 
комфортного існування та виробництва. Якщо загля-
нути в період, коли Україна входила до складу СРСР, то 
бачимо, що уся інфраструктура розподілення теплових 
носіїв була централізована. Великі підприємства, де 
теплова енергія була побічним продуктом виробни-
цтва, спрямовували тепло для опалювання осель. Тоді 
підприємства тепломереж та теплопостачання входили 
до сфери стратегічних інтересів держави, і тепло роз-
глядалось, як важлива складова народного господарю-
вання. А що зараз? За тридцять років незалежності усі 
стратегічні підприємства з виробництва тепла та тепло-

мережі якимось дивним чином опинились у приватній 
власності олігархів та їх кланів. А тепло та тепломережі 
стали предметом збагачення та механізмом знущання 
над українцями. Необхідно відмітити, що собівартість 
виробництва товарів в країнах з теплим кліматом менша, 
ніж в Україні. Наприклад, витрати на складання авто-
мобілів на фабриці в Іспанії буде набагато менше, ніж 
на аналогічному виробництві в Україні. А як в нашому 
випадку зменшити собівартість, щоби продукція могла 
конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринку? 
Правильно необхідно суттєво знизити витрати на тепло-
ресурси, але за рахунок використання тепло заощаджу-
ваних технологій, а не за рахунок громадян, як у нас 
зараз. Все дуже просто. Теплогенеруючі підприємства 
та тепломережі знаходяться у власності тих же олігар-
хів, які володіють виробництвом, тому олігархи наказу-
ють своїм «кишеньковим» міністрам піднімати тарифи 
на тепло та транспортування тепла до оселі. Таким 
чином вони компенсують різницю витрат на теплоенер-
гію у виробництві підприємств. Схема проста: «багаті – 
багатіють, бідні – бідніють». З першого погляду, нічого 
змінити неможливо, але на кожне питання є відповідь. 
По-перше, необхідно зробити аудит документів, на під-
ставі яких теплогенеруючі підприємства та комунікації 

ТЕПЛО - ЦЕ ЖИТТЯ

Евгений Лукашенко
        член ГО «Поступ»

передавались приватним фірмам. По-друге, кожний 
споживач повинен мати можливість контролювати 
кількість та якість тепла, яке він споживає, та само-
стійно вирішувати об’єм послуг, які йому потрібно, а для 
цього потрібно встановити кожному теплолічильники, 
так, як це відбувається по воді, газу та електроенергії. 
По-третє, якщо тепломережі проходять повз територію 
громади, будинок чи через мою особисту квартиру, 
то необхідно брати орендну плату з тепломережі. Та 
саме головне - це розрахунок або калькуляція вартості 
послуг. Таку калькуляцію ніхто ніколи не бачив, бо її не 
існує. Усі тарифи беруться зі стелі. Я уявляю таку кар-
тину: олігарх вказує своїм «топ-менеджерам», що кожна 
сім’я повинна платити сто доларів на місяць за тепло. 
Все, крапка. А менеджери вже «підіб’ють, підмажуть» 
тарифи та по засобам масової інформацій, які до речі 
є власністю того ж олігарха, розповідатимуть громадя-
нам, яке це благо. Тому враховуючи вищесказане, ми 
розуміємо, що тільки Громадянська республіка покладе 
край свавіллю та безнаказаному ошукуванню громадян. 
Робіть висновки панове.
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Док-
трини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Питання 5: 
Ви плануєте прийти до влади через вибори, що 

популістичного ви пообіцяєте виборцям, щоб вас 
обрали?

***
Відповідь 1:
Популізм і можна, і треба використовувати. Це 

лише інструмент. В нас є сформовані гасла-завдання, 
які ми і будемо поширювати. Важливо ось що: ми те, 
що обіцяємо, те і плануємо робити. А для того, щоб 
наші обіцянки співпадали з бажанням народу, ми 
постійно займаємося пропагандою...

Відповідь 2:
Популізм - це не просто обіцяти щось не здій-

сненне. Це обіцяти те, що маси очікують і хочуть. В 
цьому плані з одного боку в нас є гасла-задачі, які 
просто сформульовані. І вони мають бути актуалізо-

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»
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вані на момент виборів, у яких ми братимемо участь. З 
іншого боку - ми передбачаємо, що на момент виборів 
ми матимемо вже (!) розроблений план першочер-
гових реформ. А це і є те, що люди завжди хочуть. І 
наша відмінність має полягати в тому, що ми не будемо 
обіцяти реформи, ми будемо показувати ці реформи і 
заявляти про їх негайне проведення після приходу до 
влади. Це і буде головна відмінність від конкурентів 
по виборам.

Відповідь 3:
При демократичній системі влади до влади можуть 

прийти лише ті, кого виберуть виборці. Виборці 
завжди вибирають тих, хто їм подобається.

Тих, хто каже їм ті гасла, які виборці хочуть чути. 
Йде змагання за те, хто краще скаже те, що хочуть 
почути виборці. Кому виборці будуть більше дові-
ряти? Кількість довіри також є результатом попере-
днього піару. Тобто все, що робиться при демокра-
тичних виборах - спектакль, шоу. Ми, коли будемо 
йти до влади (після 1000 членів організації), будемо 
вимушені теж приймати участь в цьому шоу. Без цього 
отримати владу конституційним шляхом в демократич-
ній системі неможливо.

З іншого боку, різні верстви населення мають різні 
уподобання. Тобто гасла для різних верств населення 
можуть бути різними. Ми орієнтуємось на середні 
прошарки населення. Тому всі наші гасла мають бути 
такими, які будуть сприйматись саме цією категорією. 

І ми будемо казати ті гасла, які будуть на той час 
сприйняті саме цими верствами населення.

Популістськими гаслами називаються гасла, мета 
яких - просто прийти до влади. Є різниця між тим, 
що політична сила говорить перед виборами (попу-
лістські гасла) і тим, що вона буде робити насправді 
після виборів. Наша мета до моменту нашого поступу 
до влади наблизити наші реальні плани до популіст-
ських гасел. В пріоритеті в передвиборчій агітації у 
нас будуть саме популістські гасла. Тобто, наприклад, 
якщо народ буде хотіти, щоб ми сказали, що будемо 
всіх переселяти жити на Марс, то ми будемо це казати. 
Але по приходу до влади все одно будемо рухатись по 
завданнях Доктрини, на Марс летіти не будемо, навіть, 
якщо й дуже сильно пообіцяємо про це перед вибо-
рами. Так відверто ми можемо собі дозволити казати, 
бо на даний момент більшість наших власних реаль-
них гасел-завдань співпадають із запитами громадян 
середніх верств населення. І ми так себе позиціону-
ємо, що нам НЕ треба буде брехати перед виборами. 
І казати не те, що будемо робити. Бо саме зараз 
постійною нашою пропагандою ми готуємо все насе-
лення України саме для нашого приходу, саме під наші 
власні реальні гасла-завдання. Ці гасла завдання 
може побачити кожен. І повинен їх бачити щодня. 
Їх всього чотирнадцять і вони є на головній сторінці 
нашого сайту www.postup.org.ua.

Ось моя пропозиція: якщо якийсь чиновник має майно, походження якого 
важко пояснити, це і є докази корупції, і він тоді позбавляється всієї 
власності. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що треба 
посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте, за що, вони знають, за 
що, і народ Вам повірить»
Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди виїдуть з неї.

Лі Куан Ю
Сінгапурський державний діяч, 
один з авторів сінгапурського

 «економічного дива»
1923-2015рр.
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