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Громадянські середи відкриті для всіх і проходять
щотижня 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
дізнатися у адміністратора сторінки «Поступ» в
Фейсбуці.

Ніхто нам не збудує держави,
коли ми її самі не збудуємо,
і ніхто з нас не зробить
нації, коли ми самі нацією не
схочемо бути.

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

В’ячеслав Липинський
1882–1931рр.
український політичний діяч
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ТРИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:
ГРОМАДЯНСЬКА, ГРОМАДСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»

Наша громадянська організація «Поступ» вже
досить давно йде курсом зміни системи управління
Україною. Ми будуємо Громадянську республіку - державу в інтересах більшості громадян, а не олігархії. Нам доводиться знайомитися і спілкуватися з
великою кількістю різних людей. І ось, в процесі цієї
роботи, все чіткіше з’ясовується, що люди практично не розуміють різниці між політичною, громадською і громадянською діяльністю.
У чому між ними різниця?
ОТЖЕ, ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Це діяльність, пов’язана з отриманням влади. І цілком мають рацію ті громадяни, які говорять, що їх така
діяльність не цікавить. І вірним також, в більшості
випадків є відомий вислів: «Політика – брудна справа».
Чому ж цей вислів вірний в більшості випадків, але все
ж не у всіх? Політична діяльність є засобом. Засіб для
придбання влади. А ось влада може бути, і метою, і засобом. Якщо влада є лише метою, то ті, хто до неї прагнуть,
- стоять на шляху грабунку свого народу. Вони йдуть до
влади не для того, щоб змінити країну, зробити її краще,
а для того, щоб набити собі кишені грошима, йдуть до
«годівниці». Йдуть реалізовувати свої бізнес-плани. І
той, хто підтримує таких «політиків», той рівносильний
тому, хто власними руками руйнує своє життя. Якщо
ж влада є засобом досягнення іншої мети - мети побудови розвиненої держави, то таку діяльність, природно,
слід підтримувати. Але як відрізнити тих, хто хоче під
личиною «патріота» дістатися до годівниці, від тих, хто
насправді твердо йде заявленим курсом? Дуже часто
доводиться чути: «Ми їм повірили, а вони обдурили!».

Так ось - НІКОМУ ВІРИТИ НЕ МОЖНА! Вірити можна в
Бога і потрібно в самих себе, а не тим, хто роздає політичні обіцянки! Вихід тільки один - самому брати участь
в такій політичній роботі, щоб особисто контролювати,
що те, що декларується, насправді буде виконуватися.
ДАЛІ - ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Це діяльність, яку здійснюють деякі люди, припускаючи, що вона приносить користь суспільству. У багатьох
випадках вона дійсно корисна суспільству. Прикладів
такої громадської діяльності багато: боротьба за екологію, допомога нужденним, культурне просвітництво,
робота з дітьми, допомога громадянам в різних юридичних питаннях, захист прав окремих категорій громадян,
наприклад: чорнобильців, піклування про безхатніх тварин і т.п. Але, як правило, більшість громадян громадською діяльністю не займаються. Вони не знаходять для
себе в цій діяльності стимулюючих факторів, щоб нею
займатися. Багато ж взагалі вважають, що громадська
діяльність - це доля тих, кому нічим зайнятися більш серйозним, ніж витрачати свій час на інтереси суспільства.
Та й громадська думка теж не дуже благоволить до цих
самих громадських активістів. І не дуже бажає визнавати
в їх роботі якусь користь. На жаль, наш поступівський
досвід (20 років) показує, що більшість цих, так званих,
громадських активістів насправді ніякою реальною громадською діяльністю не займаються. Під їх «громадською
роботою» маскується якась інша професійна, зовсім не
громадська робота. Наприклад, юридична. Багато просто виконують замовлення різних іноземних фондів, які
«несуть нам демократію». При цьому ніхто серйозно не
замислювався про їхні реальні кінцеві цілі. Висновок:
громадська діяльність в нашому суспільстві народу малозрозуміла і вона не сприймається ним, як щось корисне
і, тим більше, почесне. Люди в таку діяльність не хочуть
втручатися. Так ось, громадянська організація «Поступ»
громадською діяльністю НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ, а займається
ГРОМАДЯНСЬКОЮ діяльністю!

ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мало знайдеться людей, хто не був би знайомий з
рядками поета М. Некрасова:
«Поетом можеш ти не бути,
але громадянином бути зобов’язаний!».
Проте, далеко не всі над ними замислювалися. Бути
громадянином - це не означає просто періодично голосувати на виборах. І вже точно це не те, щоб платити
належні податки або чесно виконувати свої професійні обов’язки. Це щось інше. Бути громадянином - це
проявляти свої почуття патріотизму на практиці. Це
управляти своєю країною! Патріот - це той, хто сприймає себе господарем своєї країни. Той, кому є діло до
всіх проявів життя своєї країни. Любов до Батьківщини
проявляється не в тому, якою мовою ти говориш, хоча
і це теж важливо. А в тому, що ти робиш для того, щоб
твоя країна стала сильнішою, могутнішою, щасливішою,
більш розвиненою культурно і економічно. Патріот - це
той, хто розуміє, що сама пособі, при мовчазному спостереженні громадян, така країна не виникне. Великою
Україна ніколи сама пособі не стане! За неї треба боротись. Її треба будувати! Ось саме цією діяльністю, яка
називається ГРОМАДЯНСЬКОЮ і займається організація
«Поступ». І якщо хтось говорить, що «йому це не треба»
або він говорить, що «політика його не цікавить» - це
значить, що він так і не розібрався про що йде мова. А
якщо він все-таки розібрався, і все одно, каже, що «його
це не цікавить» або «нема на це часу», то тут висновок
один - це наш спільний ворог. Це соціальний дрон. Мерзота! Людина, яка не дбає про свою країну, рівносильна
тій, яка не дбає про своїх дітей або про старих батьків.
АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ГРОМАДЯНИН - ось суть Громадянської республіки
і запорука успішного життя!
_____________________________________________________
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НЕ БУТИ БІОМАСОЮ
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Для перемоги зла достатньо лише, щоб хороші люди
нічого не робили. Цей вислів британського політичного
діяча Едмунда Берка і сьогодні актуальний, як ніколи.
Дуже багато інтересантів зацікавлені в тому, аби ми
лишалися пасивними. Не цікавилися політикою, не проявляли себе, як активні громадяни своєї держави.
Це вони навіюють нам через підконтрольні ЗМІ:
«політика – брудна справа», «краще все одно не буде»,

«все вирішать без нас», «тобі що, більше за всіх треба?»,
«займайся власними справами, а державні – залиш
великим дядям».
Олігархи і корпорації, корумповані політики та пропагандисти хочуть, щоб люди не виходили зі стану біомаси, економічного планктону або «соціальних дронів»,
що мають лише примітивні економічні інтереси, але
позбавлені політичної волі.
Такими людьми дуже легко керувати, вони слухняно
купляють те, що їм рекламують, вони передбачувані, мов
ховрашки, а тому можна не звертати увагу на їхні думки,
бо можна легко нав’язати їм «потрібну» точку зору.
З іншого боку громадянська республіка складається

з активних громадян, що усвідомлюють свої права та
обов’язки. Вони добре обізнані у політичних і економічних процесах, що відбуваються навколо, і мають
сформовану власну думку з питань соціального життя та
державотворення. Їм дуже важко щось нав’язати, бо вони
вміють організовуватися та захищати власні інтереси, тому
з ними завжди доводиться рахуватися. Вони незручні
для олігархів та політиків-популістів, але саме з таких
людей формується стабільне суспільство.
То ж ким ти хочеш бути: біороботом, «соціальним
дроном», сліпою іграшкою в руках у великих дядь? Чи
свідомим активним громадянином своєї держави?
_____________________________________________________

ПОТУЖНА АРМІЯ – ВЕЛИКА УКРАЇНА!
Євген Лукашенко
член ГО «Поступ»

Фото з сайту www.glavcom.ua

Відомий вислів «Хочеш жити в мирі - готуйся до
війни» був, є та буде актуальним, але за 30 років незалежної України ні одна влада не спромоглася втілити цю
мудрість в життя. Чому? Давайте розберемось. Ніхто не
буде сперечатись, що сильна армія - це запорука незалежності держави. Останні події в світі, пов’язані з військовими конфліктами, це яскраво продемонстрували.

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»
Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ»

Питання 10:

«Порівняння методу залучення кадрів (поглинання інших організацій або
об’єднання з ними) із методом перебору (наш
метод)».

Відповідь:

Поглинання організації можливо лише шляхом

Якщо ми завжди будемо готові до війни, то її скоріш за
все може і не бути. А отже зрозуміло, що нам потрібна
сильна армія, яка зможе постійно демонструвати свою
боєздатність та в будь-яку хвилину захистити державу
та її територіальну цілісність. Для сильної та боєздатної
армії потрібна сильна економіка, розвиток науки та техніки. А натомість армія може стати одним із чинників, що
запустить економіку, науку і технології, освіту, виробництво зброї та її продаж і т.д. Один із яскравих прикладів – бурхливий розвиток Німеччини 30-40-х років. Але
головна складова сильної армії - це громадяни. Тому
Справа захисту держави - це справа ВСІХ Громадян. Ми
знаємо декілька шляхів побудови такої армії. В країнах
світу використовують різні типи армій. На устрій армій
дуже впливають різні чинники, такі, як релігія, форма
правління та історія. Ми не будемо розглядати армії, в
основі яких є релігія, хоча з точки зору патріотизму та
самовідданості така армія досить боєздатна. Та цього
замало. Бо, наприклад, контрактна армія – це, як правило, звичайні найманці. Їх мета - гроші. Така армія
ефективна у мирний час. Але як тільки «запахне смаженим», то такі «професіонали» можуть хутко зникнути. І
весь тягар війни приймуть на себе, як завжди, звичайні
громадяни. Прикладів в історії достатньо. Ефективність
такої армії, а точніше її відсутність, ми бачили на власні
очі. А оскільки Збройні сили України були послідовниками Радянської армії, то усі негативні та слабкі риси
перейшли в нашу армію. Зрозуміло, що така армія нам
не потрібна. Вона здатна тільки «їсти» бюджет. Гарні
показники з боєготовності та ефективності демонструють армії таких країн, як Сінгапур, Швейцарія та Ізраїль.
Збройні сили Швейцарії організовані на основі змішаного способу комплектування армії. Служба в зброй-

них силах є обов’язковою для всіх громадян чоловічої
статі і зазвичай становить 260 днів, розподілених на 10
років. Що стосується Ізраїлю, то відповідно до закону
країни, призову до армії підлягають чоловіки та жінки
у віці 18 років. Цей закон не стосується громадян Ізраїлю, які сповідують інші релігії, мусульман та християн.
Такі громадяни не підлягають обов’язковому призову,
але можуть служити добровільно. У воєнній доктрині
Ізраїлю зазначається, що з огляду на географічні реалії, а також переваги потенційного ворога в живій силі
і техніці, Ізраїль в разі війни не може розраховувати
на перемогу за допомогою повного знищення ворога.
Реальною метою повинно бути нанесення такої шкоди
його збройним силам, яка вивела б їх з ладу на максимально довгий час.

поглинання верхівки управління. Але це не значить,
що всі члени поглинутої організації перейдуть до нас,
адже вони в ту організацію приходили з інших мотивів. Тому фактично поглинути всю організацію нереально. Юридично можна, а практично ні.
А якщо хтось і перебіжить до нас, то абсолютно не
факт, що він буде ідеологічний, бо скоріш за все, це
буде за компанію. А нам треба зараз саме ідеологічно
заряджені люди.

яка побудована по такому принципу, називається маргінальна. Тобто організація, яка складається не з однодумців, а з шанувальників певного лідера.
Для досягнення нашої мети нам потрібна організація однодумців. Тобто тих, хто знає та розуміє наш
шлях. І підтримує його. Тобто підтримує саме наш
шлях, а не певний авторитет організації чи авторитетів
в самій організації.
Чому не підходять ті, хто підтримує не шлях, а авторитетів?
Тому що вони не будуть розуміти шлях і їх дії не
будуть ефективними. Люди не будуть розуміти, куди
ми йдемо і для чого. І, відповідно, їх дії будуть механічними. Така організація не буде здатна вкладати
ідеологію в свідомість мас і, відповідно, не зможе
виконати третю умову досягнення мети - зміни системи влади.

Питання 11: «Порівнюємо наступний
метод залучення кадрів: маргінальний (через
авторитет) із методом перебору (наш метод)».
Відповідь:

Маргінальний метод (метод використання авторитету) полягає в тому, що людей до організації залучають не за власними переконаннями, а через віру
(повагу) до певного для неї авторитету. Організація,

Враховуючи принципи організації збройних сил
цих країн, можна зробити певні висновки: кожен
громадянин має бути готовий обороняти свою країну. У випадку агресії вся країна стає армією, вся
територія країни стає «театром» бойових дій. До
зовнішньої агресії слід готуватися постійно. Це означає, що військова підготовка повинна проводитися
завжди, і всі в ній мають брати участь незалежно від
соціального статусу чи посади. Ті, хто з різних причин не можуть тримати зброю в руках, теж повинні
бути захисниками. Адже будь-яка перемога здобувається не тільки на фронті, а і в тилу. Мілітаризоване
суспільство неможливо перемогти. Мілітаризація
суспільства і є головним вектором реформи армії.
Ось чому ГО «Поступ» за сильну армію, без якої
неможливо побудувати Велику Україну!
_____________________________________________________
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