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Щоб розрізняти добре і 
погане, добро і зло, нам не 
потрібні адвокати. 

Ці поняття закладені в 
кожному з нас.

Лі Куан Ю
сінгапурський державний діяч

перший прем’єр-міністр Республіки Сінгапур
один з творців сінгапурського «економічного дива»

1923-2015рр.

Політична теорія Локка та Монтеск’є привела нас до 
того, що ми маємо сьогодні. Влада поділена на законо-
давчу, виконавчу та судову. Всі ці гілки влади незалежні 
одна від одної і забезпечують неможливість узурпації 
влади. А якщо хтось має інакшу думку, то він одно-
значно авторитарист, мілітарист, імперіаліст, комуніст, 
диктаторист і просто підо...ст. 

Ще трохи іронізуючи над озвученою вище громад-
ською думкою, можна взагалі припустити, що без поділу 
влади на незалежні гілки людство мало вимерти. Але 
щось не сталося.

Коли більшість людей розмірковують над незалеж-
ністю гілок влади, то перше (і, переважно, єдине), про 
що вони думають, — це про суди. Пропаганда нам каже, 
що незалежні суди, поза сумнівом, виносять справед-
ливі рішення. Якщо рішення несправедливі, то суди 
залежні. З цього приводу хочу трохи розчарувати чита-
чів цього допису. Незалежних судів не існує і не має 
існувати в природі. Суди залежні від парламенту, який 

Перед тим, як приєднатися до нашої організації 
«Поступ», чимало людей сумніваються з приводу того, 
чи не буде членство в ній накладати якісь обмеження на 
свободу поведінки. Але ця думка є хибною. І ось чому. 

Кожен член «Поступу» звісно що залишається таким 

ухвалює закони. А саме законами визначається ВСЕ, що 
стосується не лише правосуддя, а й самого існування 
судів. Викреслити з Конституції всі згадки про суд — і 
він залишиться лише параграфом в історії. Тому неза-
лежний суд — це, навіть, не казка, а маячня хворого.

Але подалі від високих теорій і поближче до чогось 
земного. Кожна людина, прийшовши до суду, шукає 
справедливості. Але що, як у судді своя справедливість? 
Що, як він бачить життя інакше, ніж суспільство?  Якщо 
суддя незалежний, то і рішення він може приймати будь-
яке. Адже для нього орієнтир того, що справедливо, а що 
ні — він сам. Не звичаї та традиції суспільства, а саме 
його особисте поняття “справедливості”. Чи хотілося б 
комусь потрапити до такого суду? Маю сумніви. Тому ми 
визначаємо ще одну залежність. Суди повинні залежати 
від громадян, від їхнього розуміння справедливості. 
Ніякого незалежного від громадян суду не має бути.

Але хто має формувати та контролювати суди? Хто 
повинен бути мірилом справедливості? У всі часи цю 
функцію виконував монарх. Саме він був уособленням 
справедливості і задавав тон всій судовій системі, яка 
йому підкорялася. Але монархія пішла у минуле і вже 
навряд чи повернеться. Тому сьогодні індикатором 
справедливості однозначно повинна бути верховна 

самим громадянином та учасником суспільного життя, 
як і був до вступу до організації. Та продовжує жити 
своїм звичайним життям. Проте, ставши членом орга-
нізації, зрозуміло, що поступівець почав поділяти її 
цінності та ідеологію Громадянського руху. Відповідно, 
буде дивно та нелогічно, якщо він у своїх висловах буде  
дискредитувати засади,  принципи та ідеї, на яких стоїть, 
керується та впроваджує «Поступ». Тому такі вислови 
ми вважаємо неприйнятними для члена організації. 
Крім принципів громадянського суспільства, кожен 

СУД МАЄ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ГРОМАДЯН!

ПРО ВІДСУТНІСТЬ СКУТОСТІ ПІСЛЯ ВСТУПУ В «ПОСТУП» У 
ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

влада. Саме та верховна влада, якій громадяни довірили 
керівництво країною. І суд, як гілка влади, повинен 
допомагати верховній владі втілювати в життя її плани 
та реформи, а не заважати, визнаючи її укази та розпо-
рядження незаконними. Адже громадяни дали мандат 
довіри верховній владі, а не суддям. І вони мають допо-
магати верховній владі приймати справедливі закони, а 
не саботувати державну політику. Влада, політику якої 
може заблокувати якийсь чиновник з молотком, - не 
варта нічого. Навпаки, якщо суддя виносить несправед-
ливі та неправові рішення, — верховна влада повинна 
мати всі важелі, щоб його прибрати та покарати. Адже 
кожне рішення судді — це людські долі та авторитет 
держави. 

Якщо все в країні залежатиме від верховної влади, 
то чи можлива узурпація? Поза сумнівом, так, можлива. 
Без узурпації неможливо проводити швидкі та ефек-
тивні реформи. Інша справа, що верховна влада має 
повністю залежати і бути підконтрольною громадянам. 
Лише в цьому разі вона проводитиме державницьку 
політику на благо країни. Але це можливо лише при Гро-
мадянській республіці.

_____________________________________________________

поступівець залишається перш за все свідомою люди-
ною, що у повсякденному житті керується загальнолюд-
ськими цінностями. Одна з яких може бути сформована 
як не бажати іншому того, що не хотів би, щоб інші вчи-
нили відносно нього. 

Ось такі нескладні “обмеження” накладаються на 
громадянина, що стає членом організації «Поступ». Спо-
діваюсь, не такі вже й складні вони:)

_____________________________________________________

Йоффе Олімпіад Соломонович
              громадянин України

Андрій Сівач
член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/yevstafyeva/
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

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

Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Етап (Крок) №2: Політичний 

На цей етап організація переходить після подо-
лання бар’єру в 1000 членів.

Ми змінюємо принцип роботи і включаємо полі-
тичні процеси. На цьому етапі “Поступ” розпочинає 
проникати у владні структури і готуватися до отри-
мання всієї повноти влади. Для чого? Для того, щоб 
використовувати владу, як інструмент, який необ-
хідний для побудови Громадянської Республіки. 
Чому тільки на цьому етапі ми починаємо входити 
у владу? Тому що ми будемо мати для цього достат-
ній ресурс. Тільки за наявності такого ресурсу ми 
можемо захистити свої голоси під час голосування 
від крадіжки та фальсифікацій з боку олігархії. 
Досвід різних країн показує, що вкрасти можна до 
5% голосів, якщо їх не захищати. Але захистити 
їх може тільки сильна організація. На цьому етапі 
організація повинна мати регіональні осередки 
мінімум в 8-ми областях, щоб мати змогу координу-

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

вати свої дії по всій території України.
Ми очікуємо, що в політичній діяльності буде 

брати участь близько 10% членів організації. Звер-
таємо увагу на те, що ГО «Поступ» ми не збираємося 
перетворювати на партію. Ми візьмемо вже готову 
партію або створимо нову і будемо її використову-
вати. Політична партія, за своїм значенням, нижче 
громадянського руху (громадянської організації) 
за рівнем цілей і завдань. Політична партія — це 
лише інструмент приходу до влади якоїсь сили. А 
громадянська організація, власне, і є такою силою.

На цьому етапі має бути доопрацьований пакет 
реформ. Вони повинні мати чітку та зрозумілу 
структуру, а також достатній рівень деталізації. 
Паралельно має бути підготовлена команда рефор-
маторів, які будуть впроваджувати реформи в 
життя.

Отже, головні завдання політичного етапу — це 
формування підгрунтя для отримання всієї повноти 
влади та підготовка детального плану реформ. Як 
тільки це буде готово, відбудеться перехід до стра-
тегічного етапу.

Питання 1: Як 100 чоловік (10 відсо-
тків від 1000) зможуть забезпечити збереження 
результатів виборів хоча б в 8 областях?

Відповідь:
Сто людей здатні сформувати центральний штаб 

повністю і контролювати регіональні штаби. сто тол-
кових людей - це взагалі страшна сила, у багатьох 
«великих» партій стільки і близько нема. Ми кажемо, 

що безпосередньо очікуємо на участь в політичних 
процесах 100 членів організації. Але це при рівні 
самої організації не менше 1000. Досягти рівня 1000 
членів організації на ідеологічних позиціях може 
лише потужна організація. Ми зараз бачимо, який 
ретельний у нас підхід до залучення кожної нової 
людини. Будь-хто в «Поступ» майже не попадає. Така 
організація буде здатна долучити до процесу нагляду 
за виборами більше людей, ніж кількість самої орга-
нізації. Але головне не це. Така організація вже буде 
мати досить серйозну потужність, щоб набрати на 
виборах суттєво більше, ніж необхідно для перемоги 
на виборах. І сховати (вкрасти) такий результат непо-
мітно не можна. Якщо хтось це спробує, то отримає 
зворотній ефект. Бо організація із такою потужністю 
буде здатна дати таку відповідь, що це дуже швидко 
піднесе її до абсолютної влади. Зазвичай, в таких 
випадках ніхто нічого не краде. А борються іншими 
методами. В першу чергу, намагаються дискредиту-
вати.

Іншими словами, коли організація досягає рівня в 
1000 членів, то з нею не треба ані боротись, ані щось 
у неї намагатись красти на виборах. Бо це завжди 
дає зворотній ефект. Тобто висновок простий, не 100 
чоловік забезпечать голоси, а сама потужність орга-
нізації зробить крадіжку неефективною. Крім того, 
необхідно розуміти, що на цьому рівні вже буде видно, 
що така організація - майбутній лідер країни. І всі 
розумні біля політичні люди захотять приліпитись до 
такої нової сили, яка впевнено рухається вперед.

Інформаційна війна вже увійшла в наш з вами побут. 
Ми її вже не помічаємо. Ми в ній живемо. Але чи можемо 
ми чітко дати відповідь, хто в цій війні воює за нас, а хто 
проти? Як розпізнати майстерну пропаганду, що ллється 
з певних телеканалів, від блогерів, аналітиків і, навіть, з 
трибуни Верховної Ради?

Ще у часи Другої Світової Війни, Й. Геббельс для 
ефективної пропаганди створив радіостанцію, що 
мімікрувала під британську. 90% змісту всієї інформа-
ції була скопійована за британського ефіру і містила, 
навіть, британську пропаганду, але інші 10% - була 
добре закамуфльована німецька пропаганда. І до кінця 
війни більша частина британців серйозно сприймала цю 

радіостанцію, як союзну і не підозрювала її у ворожій 
діяльності.  Як казав сам Геббельс – «перше правило 
зовнішньої пропаганди – хороший камуфляж». За цим 
принципом і нині всі пропагандисти намагаються втис-
нути в голови умовного супротивника свою інформацію 
під видом, в кращому випадку, нейтрального, або ж і 
зовсім патріотичного як для опонента, курсу. На преве-
ликий жаль в Україні для подібної діяльності склалися 
дуже і дуже сприятливі умови. Політична нестабільність 
провокує купу критики діючої влади, державних інсти-
туцій та ідеологічних підґрунть самими громадянами. І 
більшість із них радо підтримує такий такий інформа-
ційний порядок денний. Але до чого конкретно це веде, 
майже ніхто не аналізує. 

Тож як же відрізнити шкідливу ворожу пропа-
ганду від справедливого народного гніву чи баналь-
ної політичної боротьби? Насправді все значно 
простіше, ніж здається. Перший і найшвидший спосіб 

ХТО ТАКИЙ ВОРОГ?
– відслідкувати шляхи фінансування джерела інформа-
ції. Знаючи замовника інформації, неважко здогадатися 
і про мету цієї інформації. Але це інколи буває не легко, 
а інколи й просто неможливо. Залежить від професіона-
лізму пропагандиста. 

Другий спосіб більш надійний, але потребує більше 
часу і зусиль. Треба відокремити загальний наратив 
інформаційного посилу з одного чи кількох послідовних 
повідомлень і проаналізувати його основну мету. Якщо 
мета посилу – «за все хороше, проти всього поганого», 
це звичайне, інколи конструктивне, скиглення багато-
страждального народу. З цього посилу можна піддиви-
тися кілька актуальних ідей для обговорення, або ж про-
сто ігнорувати його. Якщо мета посилу – дискредитація 
політичної сили чи діяча, то це, скоріш за все, звичайні 
будні демократичної системи управління. Одні олігархи 
хочуть збільшити свою політичну потужність за рахунок 
інших олігархів. Тут треба діяти виключно виходячи з 
власних інтересів та переконань. А от якщо мета інфор-
маційного посилу – розхитати ідеологічно патріотичні 
базиси, на кшталт «Україна – проект австрійського 
генштабу, українці і росіяни – адін народ, Українська 
історія - це вигадка, українські герої - злочинці…», то 
тут ми маємо справу з добре спланованою пропагандою 
ворога. Ті самі наративи можна побачити і на офіційних 
медіа ресурсах ворога. Їх варто знати хоча б для того, 
щоб безпомилково розпізнавати ворожу пропаганду і 
чинити їй ефективний опір. 

Отже головне пам’ятати, що ворожий агент-пропа-
гандист може спілкуватися найчистішою українською 
мовою, носити найкрасивішу вишиванку, але ніколи 
не буде говорити, що Україна – незалежна, самостійна, 
перспективна країна, що має величезний потенціал і 
славетне майбутнє. Слава Україні! 

_____________________________________________________

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»
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