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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.

В’ячеслав Липинський
український політичний діяч, історик

1882-1931 рр.

і достойних людей, публічно висловлювати свою гро-
мадянську позицію на події, які відбуваються в кра-
їні, приймати активну участь в самоврядуванні своїх 
громад. Але по факту діюча демократична система не 
дозволяє реалізовувати ці зазначені дії. Це можна зро-
бити в системі Громадянської республіки, яку ми і про-
пагуємо.

А головне, що, в першу, чергу кожен громадянин має 
РОЗБИРАТИСЬ і РОЗУМІТИ, що відбувається в країні. 
Чому саме так відбувається і що треба робити для того, 
щоб був прогрес. Тут, навіть, і при олігархічній системі 
можна діяти. Якщо громадяни всі будуть розуміти, в 
чому проблема і що треба робити, то будуть здійсню-
вати тиск на олігархію, яка править. Звичайно, це не те, 
коли громадяни самі правлять, а не бізнес, але все одно 
можна впливати на курс олігархічних політиків в необ-
хідному напрямку.

Саме від цього напряму залежить добробут кожної 
сім’ї й успішний розвиток країни, майбутнє дітей та 
онуків. З цього випливає, що кожний свідомий і відпо-
відальний громадянин повинен брати участь в грома-
дянській діяльності. Коли громадянин нехтує своїми 

розуміння неможливий повноцінний розвиток Грома-
дянської Республіки, як системи управління державою. 
Відповідальність громадян полягатиме в тому, щоб 
вони, розуміючи політичні процеси в державі, змогли 
дати адекватну оцінку діяльності чиновникам, яким 
вони делегують повноваження, або які на той момент 
займають певну посаду. Для того, щоб в разі неадекват-
ної діяльності чиновника його негайно зняли з посади 
і притягнули до відповідальності, а на його місце деле-
гували більш адекватного та відповідального грома-
дянина. Таким чином, процес отримання та складання 
повноважень чиновників та їх діяльність абсолютно 
контролюється громадянами. Ось такі добрі справи.

Ще з шкільної парти багато хто з нас пам’ятає крила-
тий вислів класика: «поетом можеш і не бути, але гро-
мадянином бути зобов’язаний». Адже всі ми, звичайні 
люди, громадяни своєї Вітчизни - України. І як грома-
дяни, маємо не тільки права, а й обов’язки. Ми маємо 
зобов’язання перед своєю родиною, колективом, грома-
дою, країною. Й від належного виконання своїх грома-
дянських обов’язків залежить якість життя співгрома-
дян, успішність й велич держави. Адже всі ми прагнемо 
жити в процвітаючій, могутній, багатій країні, яка дбає 
за своїх громадян, захищає їхню гідність, права, гаран-
тує недоторканність власності, тощо. Надає чіткі пер-
спективи світлого майбуття для наших нащадків.

Та для цього потрібні зусилля усіх членів суспіль-
ства, для сумлінного виконання своїх громадянських 
обов’язків, що включає в себе: відповідально оби-
рати, або делегувати в управління держави поважних 

Безперечно, робити добрі справи - це є гарною так-
тикою для приходу до влади і найпоширенішим мето-
дом приваблення електорату в демократичній системі 
управління, якщо головною метою є прихід до влади. 
Але для ГО «Поступ» головною метою є не прихід до 
влади, а побудова Великої України. Нам потрібен сві-
домий електорат відповідальних громадян, які розумі-
ють наш шлях і приймають нашу ідеологію. Без такого 

ПОЛІТИКА ЧИ ГРОМАДЯНСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ?

ОЛІГАРХІЯ КАЖЕ: «ТРЕБА РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ, І ПОТІМ НА ВИБОРАХ ЛЮДИ ВАС 
ПІДТРИМАЮТЬ!». А ДОВІРЛИВІ ГРОМАДЯНИ ЦЮ ДУРНЮ ПІДТРИМУЮТЬ!

прямими обов’язками, тоді настає хаос в державі, зане-
падають і деградують державні інститути, що неодмінно 
призводить до різкого погіршення рівня життя й втрати 
прав і свобод особистості. Тому що неможливо жити в 
суспільстві, й одночасно бути «вільним» од нього! Отже , 
чим більше громадян активно беруть участь в громадян-
ських справах свого полісу, регіону, країни, тим більше 
шансів переломити ситуацію в конструктивне русло! А 
всілякі там «хитрозроблені», «соціальні дрони», «пофі-
гісти» не мають морального права носити високе звання 
ГРОМАДЯНИН! Недаремно в давній Греції їх справед-
ливо називали «ідіот». В подальшому, з впровадженням 
ідей Громадянської Республіки такі індивіди мають бути 
позбавлені прав громадянства.

Тому ГО «Поступ» послідовно пропагує ідеї побудови 
нового суспільного ладу - Громадянської Республіки. 
Адже ніхто за нас не збудує нам Велику Україну, якщо 
ми самі не побудуємо!

_____________________________________________________

Висновок: Для того, щоб люди нас підтримали, вони 
повинні мати розуміння нашої ідеології і своєї функції, 
як громадянина в системі управління державою Гро-
мадянська Республіка. А для того, щоб вони скоріше 
про це дізнались і зрозуміли, нам потрібно щонай-
менше 1000 активних однодумців в організації, які 
будуть ефективніше розповсюджувати ідеологію Гро-
мадянської Республіки. Добрі справи ми будемо робити 
спільно з усіма громадянами, будуючи Велику Україну 
у вже працюючій системі управління державою Грома-
дянська Республіка.

_____________________________________________________

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Олександр Рябцев
       член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005920991689
https://www.facebook.com/alexandr.ryabtsev.3
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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 слу-
гуватиме. А мета може бути лише одна — Велика 
Україна. Доля України полягає в тому, що вона може 
або стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним 
придатком до інших. З точки зору геополітичного 
становища, потенціалу ресурсів, особливо кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, 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 прожива-

ють, 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 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

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

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Захо-
дом 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 високороз-
виненою країною, вона має стати лідером Східної 
Європи.

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

Громадянська Республіка має показати сві-

тові подальший шлях політичного та соціального 
прогресу. Вона повинна стати наступною ланкою 
розвитку людства (монархія — демократія — Гро-
мадянська Республіка). Чим швидше світом опа-
нують принципи Громадянської Республіки — тим 
менше соціальних катаклізмів зазнає цивілізова-
ний світ.

Питання 18: 
Середній клас - це хто? Комуняки хотіли владу 

пролетаріату.

Відповідь: Середній клас - це те, що знаходиться 
між верхівкою суспільства та люмпенізованим насе-
ленням. Що таке люмпен, то тут інтернет дає більш 
зрозумілу інформацію, ніж про середній клас. Якщо 
виходити з цього критерію, то кількість середнього 
класу в будь-якому суспільстві біля 60-70%. Верхівка 
має невелику кількість, до 1%.

Питання 19: 
В Доктрині написано «... після того, як Украї- 

на стане високорозвиненою країною, вона має 
стати центром нової кристалізації навколо себе 
слов’янського світу». 

Питання: мова йде тільки про кристалізацію 
слов’янського світу? Молдова або Угорщина, нам 
не потрібні?

Відповідь: Зауваження вірне. В Доктрині напи-
сано про кристалізацію слов’янського світу. З часу 
офіційної презентації Доктрини, в 2018 році, ми до 
цього питання поверталися декілька разів. І в резуль-
таті прийшли до висновку, що вірніше ставити задачу 
не по кристалізації слов’янського світу, а досягнення 
Україною фактичного статусу регіонального лідера. 
Коли це буде досягнуто, то і більшість слов’янського 
світу також буде охоплено впливом України.

«Поступ» є унікальною організацією, яка згурту-
вала у своїх лавах громадян, які усвідомили необхід-
ність виконання громадянського обов’язку і непохитно 
роблять свій внесок у напрямку будівництва Великої 
України. На сьогодні поступовці зосередилися на впро-
вадженні в маси концепції нового політичного устрою 
держави. Проводячи діалоги з різними людьми, ми сти-
каємося з твердженнями і питаннями на кшталт таких, 
як: «Вам ніхто не дасть прийти до влади. А якщо це і 
станеться, то, мабуть, вже поза ваше життя. То навіщо 
ви це робите?»

Маю бажання відповісти на це питання, розповів- 
ши про свою особисту мотивацію, яка рухає мною, по 
завершенню своїх справ на роботі і вдома, зробити свій 
маленький внесок у велику справу «Поступ». 

Особисто я розумію, що мета «Поступ» дуже амбі-
ційна і по своїй суті полягає у зміні світового порядку. 
Також я впевнений, що Світ є таким, яким він є для того, 
щоб змінювати людей. Змінити Світ під себе не вийде. 
Світ зміниться лише тоді, коли зміняться самі люди. І 
дійсно так може статися, що відбудеться це вже не під 
час мого життя. То навіщо ж я все таки це роблю? 

Серед Ведичної літератури є один священний текст 
«Бхагавад - Гіта», який вважається квінтесенцією Вед і 
є одним з найбільш шанованих духовних і філософських 
текстів у релігійно-філософській традиції всього світу. 
Писання оповідає нам бесіду між Верховним Господом 
Крішною та великим воїном Арджуною. Безпосередньо 
перед початком битви на Курукшетрі, Ардужна вислов-
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лює сумнів щодо своєї участі у бою, через небажання 
вбивати своїх родичів та інших гідних воїнів, що пере-
бували на ворожій протиборчій стороні. Під час бесіди 
між Крішною і Арджуною читач відкриває для себе 
трансцендентні знання, які дозволяють йому сформу-
вати справжній правильний світогляд і вирішити най-
важливіші питання із свого життя. 

Пропускаючи весь філософський сенс «Бхагавад - 
Гіти», хочу відзначити лише одне, що в результаті бесіди, 
сумніви Арджуни розсіюються. Він усвідомлює, що його 
участь чи неучасть у битві не вплине на долю його роди-
чів. А результат самого бою вже визначений Всевишнім 
ще до його початку. А ось що дійсно залежить від того, 
чи буде Арджуна боротися за справедливість або зне-
хтує своїм обов’язком, так це його особиста доля. Бо 
той, хто відмовляється від виконання своїх обов’язків, 
не тільки зазнає сорому, а й позбудеться Божої милості. 
І щоб цього не сталося, треба із терпінням і непохит-
ністю виконувати свої обов’язки воїна з однаковим від-
ношенням до успіхів і невдач. 

Усвідомивши і прийнявши настанови Бога, я іденти-
фікував свої основні обов’язки по відношенню до себе, 
до своєї сім’ї і до своєї країни. І поки в моїх жилах тече 
кров, я буду їх сумлінно виконувати з повним розумін-
ням того, що, навіть, незначні зусилля у моєму служінні 
не будуть марними, як для спільного блага в цілому, так 
і для мене особисто.

_____________________________________________________
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