
ченків та багатьох інших, ці “персонажі” виглядають 
зовсім примітивними. Та варто лише роззирнутися 
навколо себе і стане помітною сумна новина. По рівню 
інтелекту, Надя Савченко та козак Гаврилюк - це серед-
ньостатистичні українці. Невже хтось може сказати, що 
середньостатистичний українець - це дурень? 

Дурних політиків НЕМА. Навіть, якщо політик робить 
дурню, то, скоріше за все, це робиться з якоюсь стра-
тегічною або скоріше тактичною метою. Бо для страте-
гічної мети має бути стратегія. А це вже ідеологія, якої 
ми у більшості політичних сил не бачимо. І у окремих 
політиків також не бачимо. Крім таких, як, наприклад, 
той же Медведчук. Який діє за ідеологією поглинання 
України Росією.

Проблема України не в дурних політиках. А в тому, 
на чию користь політики використовують свій інте-
лект. При демократичній олігархічний системі, без 
ресурсу, до влади прийти неможливо. Звертаю увагу, 
що до влади прийти неможливо  саме без ресурсу, а не 
без грошей. Бо ресурс - це гроші, або люди, або гроші 

сто - це використовувати звичайну пропаганду. Пропа-
ганда - це дуже сильний інструмент, за допомогою якого 
можна чорне видати за біле і навпаки, з мухи зробити 
слона, навіть можна повалити владу. Звертаємо Вашу 
увагу, що громадянська організація «Поступ» виступає 
за зміну системи влади. Бо проста зміна влади нічого не 
дає. А крім того, зміну системи влади ми також будемо 
робити конституційним шляхом.

І виходить, що пропаганда — це лише інструмент, за 
допомогою якого людям вкладається певна інформація 
або ідея. В нашому випадку ми використовуємо пропа-
ганду для впливу на еліту суспільства. Механізм такого 
впливу наступній. Використовуючи пропаганду, ми 
впливаємо на громадян, які змінюють своє ставлення до 
еліти та влади. А еліта, в свою чергу, починає процеси 
змін, швидкість яких залежить від тієї пропаганди, яку 
ми використовуємо. Таким чином швидкість зміни сус-
пільства залежить від пропаганди в цілому. Закликаю 
усіх не байдужих та свідомих громадян, які очікують 
на зміни, приєднуватись до лав ГО «Поступ», та активно 
впливати на еліти для зміни суспільства. Перемога мож-
лива тільки разом!
_____________________________________________________
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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

12 
січня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

Дебіли, ідіоти, дурні... Це далеко не повний перелік 
ярликів, які наші співвітчизники вішають на політиків. 
Наші виборці регулярно розповідають один одному, що 
якби обрати у владу недебілів, неідіотів та недурнів, то 
жили б ми, як арабські шейхи. Але це неправда. 

Більшість політиків - це розумні люди. Чи може 
хтось вважати дурнем, припустимо, Медведчука? Може, 
звісно! Але тільки справжній дурень. Політики можуть 
бути корупціонерами, зрадниками, хапугами, амораль-
ними особистостями... Та ким завгодно! Але точно не 
дурнями.

Де-хто може зауважити, що були у нас такі депутати, 
як козак Гаврилюк і Надя Савченко. Але це лише під-
тверджує, що дурних політиків НЕМА. Просто на фоні 
Бойка, Порошенка, Тимошенко, Рабіновича, Мірошни-

Як змінити Українське суспільство? Усі мої знайомі 
та друзі постійно ставлять мені питання: «Так коли ж 
наступлять позитивні зміни у нашому суспільстві?». Усі 
розуміють, що такі зміни ведуть до покращення рівня 
життя звичайних громадян. Але як зробити такі зміни? 
Само собою нічого не відбудеться, бо існуючий порядок 
влаштовує в першу чергу еліту суспільства, яка нічого 
і ніколи міняти не хоче і не буде. Нам, звичайним гро-
мадянам, постійно будуть розповідати усілякі казочки, 
та відволікати увагу громадян від проблем. Мовляв це 
все проблеми сьогодення, які пов’язані з зовнішніми 
чинниками, а еліти навпаки піклуються про громадян. 
Насправді це не так. При нинішньому устрої суспільства, 
еліта дбає тільки про себе. А розуміючи, що їх може змі-
нити інша еліта, збільшує темпи збагачення. Початок 
змін в суспільстві напряму залежать від зміни еліти. 
Тобто потрібно впливати на еліту, щоб почалася еволю-
ція суспільства. Постає питання, як впливати? Дуже про-

ПОВИННА ПРОЙТИ ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА І УКРАЇНСЬКИХ ЕЛІТ. 
ЛИШЕ ПІСЛЯ ЦЬОГО БУДУТЬ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ!

і люди. Для того, щоб люди стали ресурсом, необхідна 
якраз ідеологія. Яка і буде їх об’єднувати та направляти 
в необхідному річищі. Тому без грошей прийти до влади 
можна, а от без ресурсу - ні!

Тому, логічно, що політики, переважно, працюють на 
того, хто їм дав грошей на вибори, тобто на олігархію. 
А якщо вони не будуть цього робити, то на наступні 
вибори їм просто не дадуть більше грошей. І, якщо 
вони не мають достатньо свого фінансового ресурсу - їх 
політичні кар’єри закінчаться. Така демократія. При ній 
по-іншому не буває. 

Очевидно, що просто обрання “недибілів” не допо-
може Україні. Єдине, що може нашу державу підняти 
на новий рівень - це ідеологічна сила. Сила, яка лікві-
дує олігархічну систему. Сила, яка зробить так, щоб до 
влади можна було прийти без грошей. Сила, яка дасть 
змогу громадянам бути справжніми господарями своїй 
країни. Сила, яка побудує Велику Україну.

_____________________________________________________

ЧОМУ
ВИБИРАННЯ 
“НЕДЕБІЛІВ” 

НЕ ДОПОМОЖЕ 
УКРАЇНІ?

Оригінал зображення: www.іhutterstock.com

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Евгений Лукашенко
        член ГО «Поступ»

Скажи це голосно! Поширюй!

депутат. Тому публікувати чи не публікувати наш 
діалог буду вирішувати не я, а наша організація. Якщо 
організація вирішить, що це буде доцільно, то опубліку-
ємо. Бажаємо Вам успіхів у Вашій депутатській роботі, 
але в разі, якщо робота йде шляхом по розбудові Вели-
кої України. Хоча, на жаль, партія «Слуга народу» поки 
що демонструє інший шлях.

P.S.: більше ніякої відповіді ми не отримали від депу-
татки

_____________________________________________________«Поступ» - це сила, 
яка приваблює 

свідомих громадян.
Бо «Поступ» - це єдина організація, яка:
1. Знає головну проблему України.
2. Має план по вирішенню цієї проблеми.
3. Реально рухається згідно плану.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/egens.lukas
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депутатка!

Валерій Міщенко:
- А ми, пані Ольга, і не про Вас говоримо, а про СИС-

ТЕМУ! Це не наша теза, а загальновідомий факт. Тому 
обговорювати це питання взагалі немає сенсу. А те, що 
Ви чесна, принципова, впливова і енергійна депутатка, 
яка живе виключно для суспільства, а не для себе - то в 
цьому ми не сумніваємось. Успіхів Вам і до побачення.

Olga Nagornaya:
- З олігархічною системою зараз почав боротись Пре-

зидент, тож усі шляхи відкриті у боротьбі.

Валерій Міщенко:
- Олігархія - це поєднання бізнесу і влади. Це зви-

чайна політологічна класика ще з 19 сторіччя. Олігархія 
є наслідком демократичної системи влади, яка працює 
за принципом: гроші - вибори - прихід до влади - повер-
нення грошей із прибутком. Тому, для того, щоб ліквіду-
вати олігархію, необхідно ліквідувати зазначену чинну 
демократичну систему влади. Як ми бачимо, Президент 
та його компанія аж ніяк не збирається змінювати демо-
кратичну систему влади. А те, що він робить під назвою 
«боротьба із олігархами», є звичайною політичною 
боротьбою, і не більше. Дивно, що депутату треба пояс-
нювати ці елементарні речі! Чи може депутат вважає 
нас дурнями?

Щодня наша команда по нарощуванню чисельності 
організації «Поступ» надсилає декілька десятків пові-
домлень, головна мета яких ознайомлення громадян 
України з громадянською ідеологією та пошук одно-
думців. Іноді ми отримуємо цікаві відповіді, які й дру-
куємо в нашій газеті. Вашій увазі пропонується повний 
текст листування з депутатом міської ради, кандидатом 
економічних наук, доцентом Ольгою Нагорною.

Валерій Міщенко:
Доброго дня, пані Ольга. Якщо доля України Вас турбує, 

то, це звернення Вас стосується. А якщо ні - то ні. Пишу 
до Вас від імені нашої громадянської організації «Поступ». 
Ми хочемо побудувати Велику Україну. Вважаємо, для того, 
щоб ситуація в Україні змінилася до кращого, потрібно 
змінити систему влади. Сьогоднішня демократична сис-
тема працює по формулі: «гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей із прибутком». Це неминуче призво-
дить до олігархічної влади. Наша мета - замінити в Україні 
демократичну форму правління на Громадянську респу-
бліку (республікансько-громадянський лад). Працюємо в 
цьому напрямку. Шукаємо однодумців. Як Ви дивитеся на 
те, щоб ми Вас ознайомили з нашим громадянським рухом? 
З повагою, Валерій Міщенко.

Olga Nagornaya:
- Я не погоджуюсь з вашою тезою, адже гроші-вибори - 

це не про мене, тому навіть формула мене ображає, бо я теж 

НАШІ СЛУГИ…

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме тому 
слід чітко визначити, якій меті цей засіб слугува-
тиме. А мета може бути лише одна — Велика Укра-
їна. Доля України полягає в тому, що вона може або 
стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним при-
датком до інших. З точки зору геополітичного ста-
новища, потенціалу ресурсів, особливо кадрових, 
Україна має всі потенційні необхідні складові, щоб 
стати Великою державою, як це було тисячу років 
тому. Але для цього, в першу чергу, слід впровадити 
ті елементи державного ладу, що привели Русь до 
Великої Київської Русі. І сьогодні вони присутні в 
Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська респу-
бліка.

2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еконо-
міка. Це означає, що чим більший рівень капіталу, 
тим більше має бути в ньому державного сектору чи 
державного регулювання. Тобто, державної відпо-
відальності та державного контролю. А чим менший 
рівень капіталу, тим, відповідно, більше лібера-
лізму. Тобто рівень втручання має зменшуватися, і 
при певному рівні взагалі повинен бути відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там проживають, 
але також і наступних поколінь. Це справжній скарб 
нації. Всі несправедливі зазіхання на нього мають 
жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі 

за допомогою демократичної системи виборів. В 
першу чергу наша цінність — це Громадянин, а не 
просто людина, яка вміє лише ходити, говорити, їсти 
та розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має бути 
законною, а закон справедливим. Вся система зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я — 
це необхідна умова побудови здорового суспільства. 
Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Батьківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Заходом 
чи зі Сходом неминуче призводить до того, що країна 
впирається в глухий кут у своєму розвитку, котрий 
гальмуватиме рух до Великої України. Якщо країна 
хоче бути великою, то вона повинна САМА подолати 
всі перешкоди і досягти високого рівня розвитку. А 
після того, як Україна стане високорозвиненою кра-
їною, вона має стати лідером Східної Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадянській 
республіці держава є не “надбудовою”, а основою 
усіх видів суспільних відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 15: 
В нашому випадку суди не будуть працювати за 

незрозумілими критеріями справедливості. Треба 
щось зафіксоване «на папері»/пергаменті/камені 
етс., окрім чинного законодавства. Закарбована 
(принаймні, на певний час) справедливість.

Відповідь 1: Закон, поза сумнівом, має базуватися 
на праві. Його функція - закріплення права на папері, 
уточнення та тлумачення з використанням наукових 
висновків, щоб ми всі однаково розуміли, як нам жити 
в державі. (Приклад правила з наукової теорії права: 
свобода однієї людини закінчується там, де починається 
свобода іншої). Саме ж по собі право - це дуже широка 
категорія. Фактично, в його основі правила взаємо-
відносин між людьми, які історично, культурно та тра-
диційно склалися на певній території. Право - це, по 
cуті, частина культури народу, яка дає розуміння, що 
справедливо у суспільстві, а що ні (до прикладу суворе 
покарання в ісламських країнах за псування Корану та 
зневажання Аллаха). Що ж до судів, то вони повинні бути 
справедливими в першу чергу. Тобто, їх рішення мають 
базуватися на верховенстві права, а не закону. Закон же, 
в свою чергу, повинен відображати справедливість на 
папері. А якщо він цього не робить, то має бути зміне-
ний. Право, як і суспільство, еволюціонує і змінюється. 
Завдання законотворця відчувати ці зміни і вчасно вно-
сити зміни до законів. А суди мають бути помічниками 
законотворців, допомагати їм знаходити ті прогалини, які 
були пропущені під час прийняття закону. Для того, щоб 
вносити до нього відповідні зміни.

Відповідь 2: По-перше, суд є третьою сторо-
ною, яка однаково нейтральна до інтересів сторін, які 
судяться.

По-друге, суд виносить рішення на підставі законів, 
які в свою чергу базуються на принципах справедли-
вості, що є однаково зрозумілими більшості суспільства 
і тому трактуються однозначно.

По-третє. Завжди в спірних ситуаціях одна або обидві 
сторони будуть чимось не задоволені, адже вони завжди 
дивляться на ситуацію суб’єктивно, або корисливо. Але 
головне, щоб вирок суду був справедливим з точки зору 
цінностей та розуміння справедливості суспільства.

По-четверте. У разі, якщо закон не відповідає спра-
ведливості, він повинен бути змінений і стати справед-
ливим!

Валерій Міщенко:
- Доброго ранку пані Ольга! Наша розмова з Вами вия-

вилась показовою і я запропоную нашій організації, щоб 
ми опублікували наш діалог в нашій газеті. До побачення.

Olga Nagornaya:
- Доброго ранку, проте я не дозволяю друкувати осо-

бисту переписку, дякую за розуміння. Це не інтерв’ю.

Валерій Міщенко:
- Ми з Вами не вели особистих переписок. Я з Вами 

спілкувався як представник громадянської організації 
із Громадянином. Ми вважаємо, що будувати Велику 
Україну - це не право і не бажання, а обов’язок. Крім 
того, Ви не простий громадянин, а службова особа - 
депутат. Тому публікувати чи не публікувати наш діалог 
буду вирішувати не я, а наша організація. Якщо орга-
нізація вирішить, що це буде доцільно, то опублікуємо. 
Бажаємо Вам успіхів у Вашій депутатській роботі, але 
в разі, якщо робота йде шляхом по розбудові Великої 
України. Хоча, на жаль, партія «Слуга народу» поки що 
демонструє інший шлях.

P.S.: більше ніякої відповіді ми не отримали від 
депутатки.

_____________________________________________________
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