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МОВНІ КУРСИ ДЛЯ БОГА  
АБО ПРО РЕЛІГІЮ ЯК СФЕРУ ОЛІГАРХІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ

«Українці гідні своєї церкви, щоб спілкуватися з Богом своєю мовою! Українській 
державі – українська церква!» – під таким лозунгом співачка, громадський діяч, 
народна артистка України Руслана Лижичко у спортивно-національному стилі 
медовим голосом переконує: Томосу бути! Бути, то бути... Не сперечатимусь.
Але, як на мене, ліпше б Русланка, яка танцювала чергові «дикі танці» на 
Майдані, поцікавилась у чинної влади, чому в нас ще й досі економіка функціонує 
на рівні «стрибка дохлої собаки», чому постійно «витанцьовують» ціни та ін. 
Натомість порушено архіважливе питання – мова молитви. Погодьтеся, кожен 
особисто вирішує, якою мовою звертатися до небесної канцелярії. Як ні, то всіх 
на мовні курси, в тому числі й Бога. Бо він, мабуть, не зрозуміє, якою мовою 
до нього звертатимуться.
Усвідомте, шановні співвітчизники, як вдало керівна верхівка в черговий раз 
відвертає нашу увагу від справді надважливих речей. На тлі зубожіння нації, яка 
масово покидає Україну, тут не буде кому молитися взагалі. Української мови 
не знають ті, хто керує державою. Моляться вони хіба що про власні кишені.
Зрозумійте, у той час, коли хтось із вас турбується про те, чи їхати закордон, 
щоб вивчити дитину, чи повернеться син-батько-брат-дядько-друг-знайомий 
з війни, олігархія, яка захопила владу, переймається тільки тим, як здерти з 
нас якомога більше «бабла» та примножити свій капітал. Невже ми настільки 
байдужі до майбутнього свого, своїх дітей, України?
Переконана, що кожен із вас хоче жити у Великій Україні, країні, з якою 
рахуватиметься світ, там, де буде відчуття впевненості у завтрашньому дні. 
Нині «Поступ» є єдиною громадянсько-політичною силою, яка пропонує 
реальний план дій виведення країни з кризової ситуації. Приєднуйтеся до нас і 
разом рухаймося до створення могутньої держави.

Олександр Черниш
Дуже правильна стаття. Нас знову відволікають від 
наважливіших питань другорядними. І про це необхідно 
говорити

Олег Шушпанников 
Дуже гарно написано!!! Ще треба добавити, що Руслана 
якось обіцяла себе публічно спалити на Майдані, але 
так цього і не зробила) Хай виконує обіцянку, так з 
неї більше толку буде! Або хай мовчить, або не лізе 
розказувати нам, кому якою мовою до Всевишнього 
звертатись!

Сергей Китаенко 
С исторической точки зрения, постановка вопроса 
не совсем правомерна. У нас много людей, которые 
являются атеистами. Каким же образом их отвлекает 
от проблем решение религиозных вопросов? А ну 

да, так же, как и буддистов или греко-католиков, или 
евангельских христиан. Вопрос Томоса касается только 
православных, а это только половина населения. 
Так вот обращение ко всем украинцам не правильно, 
ибо половине это совсем не интересно. Предлагаю 
тогда в текст ввести поправку-шановні Православні 
співвітчизники!Вот так будет правильно и толерантно.

Максим Твердохліб 
Попробую пояснить, как атеистов отвлекают такие 
события. Возьму пример с себя. Я атеист, и всегда им был. 
Когда идет инфа по проблемам церкви, то она меня тоже 
затрагивает. Я обращаю на нее внимание. В проблеме 
языка богослужения волей-неволей становлюсь на ту 
или иную позицию. Т.е. уже неосознанно включаюсь 
в процесс разделения по данному вопросу. Волей-
неволей обдумываю, какие последствия это несет 
для страны. Например, мне не очень понятна сила 

московского патриархата. Насколько он реально может 
влиять на граждан. Может быть вообще не влияет, а 
может быть и доминирует. И если предположить, что все-
таки влияет, то вопрос языка богослужения становится 
уже не делом верующих, а делом всех граждан, как 
фактор дестабилизации или, наоборот, стабилизации. 
Примерно также влияют и другие вопросы, которые 
непосредственно к большинству граждан не имеют 
отношения.

Геннадий Гросфилер
Правильная статья. Я согласен с автором. Чисто 
политико-олигархическое вмешательство власти в 
церковь и еще давление на нее. Все делается для 
определенного электората. Президенту кроме безвиза 
нечем похвастаться. Вот и воспользовался такой 
политтехнологией.
_______________________________________________

Коментарі членів ГО "ПОСТУП"

Громадянська організація «Поступ», пропагуючи ідеологію «ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ», 
веде активну роботу по залученню нових людей до лав організації. 

У процесі цієї роботи ми періодично отримуємо цікаві питання. Наводимо одне із таких питань і відповідь на нього.

Питання:

Які саме функції для 
громадянина несе собою 
"керування Державою"?

Відповідь: 
Якщо ми говоримо саме про Громадянську преспубліку, то тут є два варіанти.
Варіант перший, коли громадянин є Делегатом інших громадян, або самого себе. Тут у нього є 
всі функції влади відповідного рівня. Якщо він Делегат Верховної Громадянської ради, то всі 
функції влади верховного уряду. Якщо, наприклад, місцевого рівня, то всі функції місцевого 
рівня.
Якщо громадянин не є Делегатом і він передав свої повноваження якомусь Делегату, то його 
функці по управлінняю обмежені. Він має контролювати дії свого Делегата і, в разі необхідності, 
забрати свої повноваження від того Делегата та передати іншому, або самому стати Делегатом. 
Все, інших функцій не має.

Людмила Приблуда
           член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871&fref=gc&dti=108550019218952
https://www.facebook.com/shuspannikov?fref=gc&dti=108550019218952
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004767123170&fref=gc&dti=108550019218952
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850&fref=gc&dti=108550019218952
https://www.facebook.com/grosfiler?fref=gc&dti=108550019218952
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004724777752
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Нещодавно став свідком і учасником групової дис-
кусії щодо того, чи треба змінювати демократію на 
щось інше, чи і так можна жити добре. В дискусії я 
був один проти всіх.

Так от, проти ліквідації демократії і заміни її на Гро-
мадянську республіку наводились два приклади.

1. Німеччина - типова демократія, Меркель їздить 
на службовій АУДІ, живе в звичайній квартирі, члени 
парламенту катаються на велосипедах, люди захищені 
і добре живуть.

2. Катар, ОАЕ - монархії, ніякої демократії і ніякої Гро-
мадянської республіки і близько нема, а живуть гарно і 
взагалі в "шоколаді".

Пересічному громадянину здається, що для зміни 
системи влади потрібно лише об’єднати більшість 
патріотів під стягом якоїсь ідеології, або, навіть, краще 
- вождя. Вождя, який поведе всіх порядних, чесних 
і патріотичних на битву зі «злом». Але, нажаль, ми 
живемо в реальному світі, де все набагато складніше, 
ніж в лицарських романах та героїчних сагах. В 
реальному житті кожна розумна людина має свої 
погляди на політику держави. Своє уявлення майбутньої 
України. І дуже складно йде на будь-яку кооперацію з 
іншими. Люди ж далекі від політики, взагалі керуються 
виключно емоціями і на якусь системну ініціативу 
в цьому напрямку не здатні. Саме тому ми і маємо 

Багато співвітчизників чули про пропаганду. У 
переважної більшості вона викликає негативні емоції. 
Їм вбачаються картини, де за допомогою якоїсь 
«пропаганди» німецьких людей Гітлер змусив воювати 
проти наших дідів. Або завдяки пропаганді радянських 
людей змусили гноїти один одного в ГУЛАГах. Але чи 
дійсно все так? 

Уявімо, людині показують молоток і запитують, 
які асоціації він у неї викликає. Зазвичай, людина 

КОМЕНТУЮ ДЛЯ ТИХ, ХТО ДУМАЄ АНАЛОГІЧНО.
Абсолютно правильно підмітили, що і в Катарі, і 

в Німеччині живуть краще, ніж в Україні. Але ми в 
"Поступі" ніколи і не казали, що при демократії чи 
монархії не можна жити добре, можна, звичайно. Також 
ми ніколи не казали, що Громадянська республіка ство-
рить "рай" в Україні і всі почнуть жити, як "у Бога за 
пазухою". Ми такого ніколи не казали!!!

За однієї і тієї ж форми правління можна жити як 
бідно, так і багато.

Але справа не лише в багатстві людей. Справа в мож-
ливості приймати участь в управлінні своєю країною, в 
можливості реально впливати на владу. Саме так іден-
тифікується ГРОМАДЯНИН. Тобто, це той, хто приймає 
участь в управлінні країною. 

Хтось зауважить, що при демократії також громадя-
нин приймає участь в управлінні. Але голосувати на 
виборах це не є управління! Управління - це вивчення 
питання, визначення причини (проблеми), підготовка 

таке різноманіття партій та організацій політичного 
напрямку. І всі ці політичні суб’єкти тягнуть ковдру 
в свій бік. Інколи вони об’єднуються в короткочасні 
союзи для вирішення певних задач, але це буває вкрай 
рідко і далеко не завжди вдало. 

Що ж робити для того, щоб всі об’єднались в одну 
організацію і єдиним фронтом рушили до світлого 
майбутнього? Тут є всього два шляхи. Перший – 
дочекатись моменту, коли якісь організації/партії 
розваляться, або втратять частину людей, і підібрати 
кадрові рештки своїх менш організованих колег. Другий 
– агресивне поглинання. Тісна ситуативна співпраця 
з метою вербування кадрів своїх «партнерів», або 
банальне поглинання однієї організації іншою. З 
досвіду двадцятого сторіччя, другий спосіб набагато 
більш швидкий ефективний і практичний. Як в історії 
людства, більш успішні племена поглинали менш 
успішні, так і в політиці більш успішні організації 

відповість щось про будівництво, ремонт тощо. Це 
найперше, що приходить у голову. Дійсно, молоток — це 
корисне знаряддя праці. За допомогою якого ви можете 
щось створити або полагодити. Корисна та незамінна 
річ у будь-якому господарстві. Так само і праска. Цей 
винахід людства допомагає нам у повсякденному житті 
виглядати охайно. Але ж молоток, так само, як і праска, 
можуть використовуватись у якості знаряддя вбивства. 
І таких прикладів, коли одна й та сама річ може нести як 
користь, так і шкоду, можна навести скільки завгодно. 
Це стосується і такого інструменту розповсюдження 
і поширення інформації як пропаганда. Коли ви 
чуєте фрази «пропаганда здорового способу життя», 
«пропаганда сімейних цінностей», ви схвально хитаєте 
головою. Але коли кажуть «пропаганда «руского міра», 
то крім огиди це нічого не викликає. 

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА НЕ ГАРАНТУЄ РОЗКІШНОГО ЖИТТЯ, 
ЗАТЕ ВОНА ГАРАНТУЄ ГРОМАДЯНАМ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В 
УПРАВЛІННІ КРАЇНОЮ.

СОЮЗИ І ЗЛИТТЯ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ

ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОПАГАНДУ?

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

поглинають менш успішні і стають могутнішими.
Цікаве питання, в чому саме вимірюється могутність 

організації? Що дозволяє йти вперед до мети, 
поглинаючи на своєму шляху інших? Ця невід’ємна 
для успіху риса – цілковита впевненість у кінцевій 
меті організації. Якщо ідеологічне ядро і керівна 
верхівка, а, зазвичай, це одні і ті самі люди, цілковито 
переконані, що мета організації – найголовніша мета 
сучасності і її досягнення - це легендарна звитяга. 
Саме такою є ГО "Поступ". Саме мету побудови Великої 
України, шляхом зміни демократії на Громадянську 
Республіку ми вважаємо єдиною вартою уваги. Саме 
до цієї мети ми будемо рухатись, не дивлячись на всі 
складнощі і поглинаючи на своєму шляху організації з 
менш грандіозними цілями.  І рано чи пізно ми свого 
досягнемо.

_______________________________________________

Тобто, пропаганда — це лише інструмент, за 
допомогою якого людям вкладається певна інформація, 
ідея. Розповідати про те, що пропаганда — це добре або 
погано, це так само, як розмірковувати про користь або 
шкоду води, за допомогою якої можна або підтримувати 
життя, або втопитись у ній. 

Пропаганда — це дуже сильний інструмент, за 
допомогою якого можна чорне видати за біле і навпаки, 
з мухи зробити слона, навіть можна повалити владу. 
Як саме використовується пропаганда — це вже інше 
питання. Але, у будь-якому випадку, перш ніж волати, 
що пропаганда — це погано, необхідно спочатку стулити 
пельку та дізнатись, що ж саме, яка ідея пропагується, а 
потім вже робити висновки.

То ж, як сказав Великий Кобзар, «Учітеся, брати 
мої! Думайте, читайте…».

_______________________________________________

управлінського рішення, постановка завдання вико-
навцю, контроль виконання завдання виконавцем, від-
повідальність за результат. Тобто, за демократії ніхто 
ніякого управління не здійснює серед громадян.

А про монархію я взагалі мовчу. Там все вирішує 
монарх. Захоче монарх і дасть людям "кістку", а не 
захоче - не дасть. Тобто, при монархії громадянин вза-
галі існує суто теоретично.

Підсумовуємо. При демократії і при монархії люди 
можуть жити добре. Але! Справжній Громадянин в душі 
і серці, крім жити добре, повинен ще мати можливість 
приймати участь в управлінні країною. А таку можли-
вість дає лише нова система управління ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА.

Я в душі і серці ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, а значить:
Я виступаю ПРОТИ демократії!!!
Я виступаю ЗА Громадянську республіку!!!

_______________________________________________

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Пропаганда — це лише 
інструмент, за допомогою 
якого людям вкладається певна 
інформація, ідея. 
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