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Не треба нікому вірити. Треба знати, що робити  → ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Як часто ми чуємо з телевізору, зі шпальт газет та 
сторінок соціальних мереж: «Змінювати країну треба 
починати з себе», «Хочеш змінити країну – почни з 
себе», «Міняєш країну - зміни себе». Чи дійсно це 
так? Чи дійсно вся справа у нас, у громадянах України? 
Чи дійсно, якщо більшість громадян стануть більш 
відповідальними, чесними, вихованими, чемними, 
стануть більше часу приділяти своїм суспільним, 
громадським обов‘язкам, перестануть давати-брати 
хабарі, країна одразу зміниться? Скоріше за все 
кардинально нічого не зміниться. 

Адже тим олігархам, в чиїх руках зараз знаходиться 
влада, вигідно запевнити українців в тому, що саме 
вони, громадяни України, винні у своїх бідах. І тільки 
змінивши себе «на краще» можна змінити країну. 
Адже вони, олігархи, нічого змінювати не збираються. 
Їх і так все влаштовує. Але кардинальні зміни в країні 
можуть відбутися лише з політичної волі її керманичів. 
Справжні зміни відбуваються зверху вниз, а не навпаки, 
знизу вгору. 

Згадаємо Лі Куан Ю, прем’єр-міністра Сінгапура. Коли 
Сінгапур став незалежним від Британської Імперії в 
1956 році і Лі Куан Ю переміг на виборах, у нього було 
два варіанти: або збагатитись самому, або зробити 

молоду країну успішною, процвітаючою, а її громадян 
заможними. Я думаю, зараз усі розуміють, що він обрав 
другий варіант. Але, на початку становлення Сінгапуру 
як успішної, економічно розвиненої держави, Лі Куан 
Ю зіштовхнувся з проблемою багатонаціональності 
населення країни. Адже до 70% населення становили 
китайці, інші 30% - малайці, індонезійці та інші. Причому 
саме китайці були призвичаєні до корупції, і з цим треба 
було якось боротися. Крім цього країну оточували 
вороже налаштовані сусіди: Малайзія і Індонезія. Була 
проблема з водопостачанням, не було майже ніяких 
природних ресурсів – лісів, родючих грунтів. Не було 
в країні розвиненої економіки, боєздатної армії. Все, 
що мав Сінгапур на той час – це вигідне географічне 
положення і віру Лі Куан Ю та його команди в можливість 
побудувати сильну, економічно розвинену державу. І 
саме його воля, політична воля, була рушійною силою   
розвитку країни. І саме завдяки правильній внутрішній 
політиці змінились і самі громадяни Сінгапура: стали 
сильною, успішною, освіченою нацією.

А що ми маємо в Україні? Наша олігархічна влада 
не зацікавлена у розвитку країни. Все, що їм потрібно 
– це збільшити свій капітал за рахунок розподілу та 
перерозподілу ресурсів країни, захистити його шляхом 
узурпації всієї влади. І нав’язати населенню думку, що 
у всіх бідах винні самі громадяни. І зміни в країні треба 
починати знизу, з кожного окремого громадянина. Тоді 
зміниться і вся країна. Але, наскільки правильним ви б 
не були – викидали б сміття тільки в урну, сортували 

ЗМІНИ В КРАЇНІ ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗНИЗУ ЧИ ЗВЕРХУ?
б його, завжди знайдеться той, хто викине сміття на 
асфальт або узбіччя. Наскільки чесним і принциповим 
ви б не були, знайдуться ті, хто будуть давати чи брати 
хабарі, порушувати закони, правила дорожнього руху, 
здійснювати злочинну діяльність. Бо немає жорстких 
і дієвих механізмів покарання за порушення закону. 
Точніше, вони є, але розповсюджуються не на всіх, 
а вибірково. На тих, хто при владі, або має зв’язки з 
тими, хто при владі, закони не діють, і покарання їм 
вдається уникнути. А ця безкарність стимулює до нових 
злочинних дій. І тільки воля тих, хто при владі, може 
змінити ситуацію. 

Але, при нинішній демократичний системі правління, 
яка утримує у владі олігархів, ситуація змінитися не 
може. Тільки при зміні системи влади, руйнуванні 
злочинних схем, повному оновленні правлячої еліти, 
можна сподіватися на позитивні зміни в країні. І 
єдина система влади, що враховує всі особливості при 
становленні державності в Україні, а також історичний 
досвід, яка дає можливість приймати реальну участь в 
керуванні країною громадянам, яка здатна замінити 
ворожу для нас (як показали 27 років незалежності) 
демократію – це Громадянська республіка!

ПРИЄДНУЙСЯ ДО "ПОСТУПУ"!

ЗМІНЮЙМО УКРАЇНУ РАЗОМ!
_______________________________________________

Не потрібно нам вірити! Здивований чути таке від політичної сили? 
Скажу більше! Вірити взагалі не варто нікому! Навіть собі не вір. Нам 
не потрібна твоя віра. Ми не церква. Нам треба, щоб ти знав. Знав що 
ми робимо, як робимо і для чого? А найголовніше, щоб робив разом з 
нами. Лише так ти будеш знати точно, що ми тебе не дуримо. Ми читали 
багато слів про велич українського народу. Але ні разу не бачили. А 
хотілося б. Ми чули безліч слів про економічний потенціал України, але 
не відчували його жодного разу. І ти не бачив і не відчував. А хочеш. То 
знай, що без тебе нічого не вийде. Ми з тобою так і залишимось в дупі. 
Однак ти маєш вибір. Якщо приєднаєшся до нас, ми станемо сильніші 
на цілого тебе. А олігархічну силу може здолати лише контрсила. Тому 
лише від тебе залежить, будеш ти частиною Великої України, чи так і 
залишишся ніким.
Ми, “Поступ”, переконані, що ти зробиш правильний вибір. Не вірити 
олігархічним силам, що вже десятки років обіцяють золоті гори, а знати. 
Знати, що твоє майбутнє, майбутнє твоїх дітей, близьких та рідних, 
кується твоїми руками. Що завдяки тобі вони зможуть пишатися не 
лише минулим України, а й її сьогоденням. Та й ти сам зможеш собою 
пишатися. Не успіхами в риболовлі, шахах чи випитих склянках пива, 
а успіхами в державному будівництві. Ти сам розумієш де правильний 
вибір. Кожна нормальна людина це чудово розуміє. Не вірити, а знати! А 
щоб знати, потрібно прийти і почати працювати. Тоді на всі твої питання 
ти отримаєш відповідь, що ми такі ж люди, як і ти. Просто нам набридло 
комусь вірити. Ми знаємо, що справжні зміни на краще робляться лише 
власними руками.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Фото: Richard B Clark

Михайло Крячек
          член ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.flickr.com/photos/digimist/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006426625518
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На сторінці “Поступу” у фейсбуці ми постійно 
роз’яснюємо та відповідаємо на питання стосовно 
ідеології ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ та побудови 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ. Інколи ці відповіді та роз’яснення 
робляться російською мовою і з’являється людина яка 
дорікає нам, мовляв навчіться спочатку правильно 
говорити та писати, а потім вже щось пропагуйте. 

У такі моменти в мене постає питання чи доречна така 
категоричність? 

Можу сказати за себе що за національністю я 
українець. Народився у 1980 році в Харківській області 
і усе моє мовне середовище було російськомовне. 
Російський дитсадок, російська школа, технікум, і 
навіть у більшості випадків викладання предметів 
і спілкування в інституті. Я вивчав українську мову 
паралельно, я спілкувався спокійно при необхідності, 
але середовище було російськомовне і тому у більшості 
випадків я спілкувався російською мовою.

З часом я почав спостерігав як навколо все більше і 
більше людей розмовляли українською мовою, бо це 
є державна мова і вона почала поширюватися на усіх 
етапах життя українців (садочок, школа, вищі навчальні 
заклади, державна служба). І це правильно на 100%, бо 
це наша самоідентифікація!

Але при цьому мені були дуже неприємні моменти, 
коли українську мову насильно заставляють любити 
і говорити нею. І це викликає відразу! Ну неможливо 
заставити покохати усім серцем людину, мову, Україну. 
Неможливо!

З дитинства я багато читав книжок, і в тому числі 
патріотичних, хоча і радянських. З дитинства мені 
небайдужа була моя Батьківщина – Україна, хоча і 
розмовляв я переважно російською мовою.  

З 2010 року я член організації “Поступ” і приймаю 
активну участь у нашому русі, що поставив собі за мету 
побудувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ. В “Поступі” я виконую 
обов'язки головного редактора газети «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА». Наша газета двомовна (російська 
і українська), наші матеріали і спілкування також 
двомовні. Ми будуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ і для нас 
важливо не стільки, якою мовою ти говориш, як те - чи 
робиш ти хоча б щось для того, щоб змінити ганебну 
ситуацію в Україні. При цьому ми чітко усвідомлюємо, 

що українська мова це державна мова і все більше 
переходимо на використання рідної мови в газеті, 
спілкуванні, діяльності.  

При цьому з часів незалежності ми постійно 
чуємо як лунає українська мова з вуст Президента 
України, депутатів Верховної Ради, держслужбовців. 
Українською мовою виголошують патріотичні промови 
і солодкі завірення громадян України, що в нас все 
добре, а буде при них ще краще! Вони розмовляють 
патріотично українською мовою, але при цьому на ділі 
грабують і плюндрують нашу неньку Україну!

То хочу задати Вам питання, панове категоричні 
українці - що важливіше - говорити українською мовою 
і при цьому знищувати її, чи робити реальні кроки для 
порятунку України, незалежно від того, якою мовою ти 
говориш? 

P.S.: Ті, хто тільки говорить українською мовою, 
переймається Україною, але більше нічого реального 
не роблять насправді, допомагають знищенню України, 
хоча і пасивно. Тільки наші спільні дії можуть змінити 
Україну! Говоріть українською, але при цьому ще дійте! 
Приєднуйся до “Поступу”, будуймо разом ВЕЛИКУ 
УКРАЇНУ!  

Коментарі до статті

ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ МАТЕРІАЛУ ВИНИКЛИ 
СУПЕРЕЧЛИВІ ДУМКИ. ПОДІЛЮСЯ НИМИ. Питання 
мови - дуже суперечливе й "слизьке". Чудовий засіб 
маніпуляції! І є моменти в матеріалі неоднозначні, 
хоча думка, викладена Дмитром, на часі. Гаразд, 
ми збудуємо ВЕЛИКУ ДЕРЖАВУ - УКРАЇНУ, в якій 
певний відсоток населення буде спілкуватися, 
наприклад, російською чи якоюсь іншою мовою, 
яка залежно від обставин (об'єктивних чи ні) 
стала більш уживанішою, ріднішою, зрозумілішою, 
комфортнішою? Це як? ВЕЛИКА УКРАЇНА БЕЗ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (державної)? Про яку 
самоіндентифікацію йдеться? Отямтеся. Швидше, 
в перспективі мова має вестися не "змушування 
любити" мову, а про заходи на державному рівні, 

ЩО ВАЖЛИВІШЕ - ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТИ 
ЧИ РОБИТИ?

які б дали змогу зрозуміти громадянам, чим є мова 
для держави, а також ті, які б, принаймні,ще б 
були покликані виховати МОВНУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
(не завадило), чого, на жаль, у нас немає. Адже 
БІЛІНГВІЗМ розглядається дедалі частіше як 
ШТУЧНО ВИГАДАНИЙ МОВНИЙ БАР'ЄР, який все 
частіше перекручує поняття патріотизму. Адже 
патріотизм - це не лише знання мови на усному 
й писемному рівні. Це цілеспрямована активна 
позиція. Однак, якщо пенсіонер, наприклад, який 
послуговується українською, але він у силу віку 
не може бути активним громадянином, то він 
допомагає знищенню України? Крім того, нашим 
політикам по-барабану взагалі якою мовою давати 
обіцянки-цяцянки. Й плугу здебільшого зрозуміло, 
що вони не будуть виконані. Не потрібно тут мову 
мішати, як кажуть, з "половою" і дискридитувати її. 
Ми повинні підтримувати навпаки її престиж. Пишу 
так не тому, що є українським філологом. Однак 
залишився післясмак певної незавершності...

Согласен с Дмитрием и одновременно, с 
Людмилой. На мой взгляд, сегодня нам нужно 
для начала сформировать позицию касательно 
украинского языка. В позиции четко обозначить 
наше отношение к языку с точки зрения 
национального в нашем государстве, его развития 
путем создания условий престижности, воспитания 
любви к нему. В результате такой политики 
государства будет формироваться единение вокруг 
украинского языка всех граждан, говорящих 
на разных языках. Проведение такой политики 
возможно лишь во взаимодействии всех институтов 
власти при наличии политического инструмента 
- Гражданской республики, так как она способна 
дать механизм замены не мировозренческого 
языкового политиканства и манипуляций политиков 
сегодняшней системы власти на новое понимание 
общества, осознание большинством граждан 
патриотической необходимости общения на 
национальном языке как на государственном, так и 
на бытовом уровне!
 

_______________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№11, ЩО ВІДБУЛОСЯ 04.06.2018 р.

На засіданні Виконкому:
•	 Обговорили	поточну	ситуацію	по	ключовим	
напрямкам	організації.
•	 На	червень	призначити	відповідальним	по	
внесках Тація Д.М.
•	 Розробити	макет	офіційної	заставки	ГО	«Поступ»	
для відео. Відповідальні: Лемешко Д.І. та 
Доненко Т.М.
Секретар наступного засідання Виконкому – Замурій Л.Г. 
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 18.06.2018р.

Геннадий Гросфилер
         член ГО «Поступ»Дмитро Тацій

      член Виконкому ГО «Поступ»

Людмила Приблуда
           член ГО «Поступ»

Якщо ви розмовляєте з людиною 
мовою, яку вона розуміє, — слова 
досягають її голови. Якщо ви 
розмовляєте з людиною її мовою, 
то слова досягають серця.

Нельсон Мандела
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