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До М. Драгоманова
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У нас велика біда, що багато людей думають, 

що досить говорити по-українськи (а надто вже 
коли писати дещицю), щоб мати право на назву 
патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка 
з певними переконаннями і т. ін. Така лехкість 
репутації приманює многих. 

Ще тепер можна у нас почути фразу: «Як се? 
От ви казали, що N. N. дурень і тупиця, а він же 
так чудово говорить по нашому!» «Говорить по 
нашому» – се вже ценз! А послухати часом, що 
він говорить по нашому, то може б краще як би 
він говорив по китайськи.

Леся Українка. Листи 1876–1897. К. 2016

Це болісне запитання одного з наших читачів в комен-
тарях до статті "А было ли в Чили чудо?" на сторінці 
«Поступ» у фейсбуці спонукало до написання даної 
статті. Тому, що між "говіркою вбивць" та літературною 
російською мовою велика різниця...

Насамперед, хочу сказати, що для самої мене рідніша 
українська мова. Проте, якщо трошки заглибитися в істо-
рію, то легко можна знайти пояснення щодо кількості 
російськомовного населення України.

Як відомо, українська мова зазнавала утисків з 1410 
року, починаючи від битви під Грюнвальдом, з боку 
Польщі. В 1569 році, після Люблінської унії, була повна 
заборона української літератури.

Вже з 1626 по 1914 роки на викорінювання нашої 
мови безпосередньо мала вплив Росія. Укази Синоду, 
патріарха московського Іоакима, імператорів та імпера-
триць (Олексія, Петра, Анни Іванівни, Катерини, Олексія, 
Миколи) протягом століть забороняли і притискали роз-
виток української мови.

Та найважливішим наслідком русифікації для 
нашого сьогодення стало саме минуле століття. Щоб 

більш детально пояснити його причину, зробимо 
невелику екскурсію в історію минулого століття:
1919р. - Знищення національно-свідомої частини насе-

лення, заборона всіх жанрів українських творів.
1929р. - Арешти украънських науковців та духовенства і 

заміна їх російськими.
1933р. - Знищення більшості українських письменників.
1938р. - Постанова ЦК КП про обов'язкове вивчення 

російської мови в школах.
1939р. - Закриття частини українських та відкриття 

російських шкіл.
1940-1947р.р. - Депортація українського населення в 

Сибір, чистка серед діячів української культури.
1958р. - Постанова пленуму ЦК КПРС про перехід україн-

ських шкіл на російську мову.
1962р. - Репресії проти захисників української мови.
1970р. - Наказ про написання і захист дисертацій росій-

ською.
1978р. - Колегія Міносвіти. Директива "Про вдоскона-

лення вивчення російської мови в школах".
1983р. - Постанова "Про поліпшення вивчення росій-

ської мови у школах республік". Поділ класів.
1989р. - Постанова ЦК КПРС "Про єдину офіційну дер-

жавну мову у СРСР".
1990р. - Закон про мови СРСР закріплює за російською 

мовою статус офіційної в СРСР.
Для чого я навела цю хронологію, запитаєте Ви. Все 

дуже просто - цей сумний факт історії нашої мови немож-
ливо ні викреслити, ні забути. Звідси і наслідки. Ні, я не 
намагаюся захистити процвітання російської мови на 
землях нашої країни - я просто хочу висвітити позицію 
людей, яким ці етапи історії нашої мови, свого часу, не 
дали можливості належно вивчити її. Бо й сама пам'ятаю, 
що того часу навіть в обласних центрах Західної України 
досить часто можна було почути саме російську мову - 
в установах, магазинах тощо. Та й взагалі – українська 
мова як мова щоденного спілкування лунала тільки в 
селах. Це й не дивно - не знаючи досконало російської 
за часів Союзу, у людини просто не було можливості 
рухатися по сходинках зростання. Саме російськомовні 
люди мали можливість отримати хорошу освіту, роботу 
чи посаду. І це говорить про їх високий інтелектуальний 

"ЧОМУ ГОВІРКОЮ ВБИВЦЬ БРАТІВ НАШИХ?"

розвиток. В любові важливі вчинки, а не слова, в тому 
числі й до Батьківщини.

Тому давайте будемо лояльнними одні до одних, 
лише тоді наша спільна мета - побудувати Велику 
Україну, де влада буде належати громадянам, а не 
купці олігархів - буде досягнута!!!

Коментар
Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ» 
Не треба вибачатись і виправдовувати російсько-

мовне населення. Ні! Нема за що виправдовуватись і 
вибачатись. Так сталося, що знищили мову і досягли 
результатів. І винні тут не ті, хто перейшов на російську, 
а ті, хто не домігся перемоги над російським поглинан-
ням, тобто українці. Так, програли війну за незалеж-
ність. Це факт. Так, боролися, але не вибороли. Неза-
лежність ніхто не виборював. Вона нам впала з неба. 
Це тепер, під час російської агресії на Донбасі, йде 
виборювання незалежності. Причому виборювання не 
незалежності українців, як етносу, а як українського 
народу, як частини людської цивілізації. І до україн-
ського народу відносяться і російськомовні громадяни. 
Яких, від 10 до 20 млн. за різними оцінками. Тому під-
няття питання мови - це йде на руку Кремлю. І той, 
хто це робить, хто починає переслідувати людей, які 
говорять російською, той - або провокатор, або дурень. 
І не відомо, що краще. Мати справу із російським про-
вокатором, чи дурнем-патріотом. 

Треба також розуміти, що будь-яка людина за рідну 
мову буде завжди мати тільки ту, на якій з ним гово-
рила його мама. Так, він може перейти на іншу. Виїхати 
за кордон. Перейти на іншу мову. Навіть думати на 
ній. Але рідна мова - це та мова, на якій із людиною 
говорила його мама. Тому тут треба не нагнітати проти 
російськомовних українців, а проводити політику під-
вищення поваги та любові до української мови. А якщо 
хтось буде примушувати "полюбити мову", то досягне 
зворотнього ефекту. Саме цим і скористався Кремль, 
коли задурював наше населення на Донбасі. І багато 
дурнів на це повелося.

________________________________________________

Галина Шульга
      член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ПЕКЕЛЬНІ ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЩЕННЯ 
УКРАЇНИ

В номері 782 газети «Громадянська республіка» ми 
вже говорили про проблеми сфери комунальних послуг. 
Для повної картини залишилося зазначити п’ять 
фактів: 

1. Завдяки ВГО «Спілка власників житла України» суд 
визнав незаконним підвищення комунальних тарифів 
в столиці – це офіційний сигнал злочинності місцевої 
влади, і не тільки міста Києва. 

2. Заборгованість українців за спожиті житлово-

комунальні послуги наприкінці 2018-го року зросла до 
47,7 млрд. грн. 

3. Багато експертів вважають подальше поетапне 
зростання тарифів на комунальні послуги аксіомою. 

4. Міністерство соціальної політики України вже тра-
диційно робить вигляд, що все гаразд, адже за даними 
Мінсоцполітики доходи населення зростають більш висо-
кими темпами, ніж витрати на оплату комунальних 
послуг. 

5. Відсутня чітка державна статистика смертей та 
самогубств, причиною яких є саме тарифи на комунальні 
послуги та надзвичайна складність виживання соціально 
незахищених верств населення. Чиновники не реалізу-
ють реальні методи зменшення потоку еміграції.

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових членських внесків. Було 
поставлено таке питання: «Чому в організації ті, хто 
дають додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, 
їх не дають?»
Наводимо приклад однієї з «цікавих» відповідей:

«Платять, тому що у них є гроші. 
Якби в мене були гроші, я б сам 
організував такий «Поступ». 

На зауваження «Є люди досить заможні, 
але не платять додаткові внески» 

отримано відповідь: «Вони і стали 
заможними, оскільки не платили 
направо і наліво».

КОММЕНТАР ДО ВІДПОВІДІ:

Те, що люди заможні стали заможними, дійсно є 
наслідком їх особистої філософії. Вони дійсно гроші 
не транжирять і не платять куди і за що попало. Це 
абсолютно вірно. 

Тепер щодо "Поступу". Організація - це лише 
мотор громадянського руху. Мета якого побудувати 
Велику Україну на основі нової системи влади. 
Системи влади антиолігархічної -  Громадянської 
республіки. І для того, щоб підтримувати цей рух (і, 
відповідно, організацію "Поступ"), необхідно чітко 
розібратись, куди він прямує, як і чому? Тільки тоді, 
коли людина отримає відповіді на ці запитання, їх 
зрозуміє і сприйме, можна очікувати на те, що вона 
також включиться в цей рух. Включиться особистими 
діями, в тому числі і своїми фінансовими внесками. 
На сьогодні додаткові внески в організацію "Поступ" 
члени організації сплачуюють в розмірі від 5 до 400 
грн на місяць. Відносно велики суми (біля 300-400 
грн.) сплачують одиниці. Більшість дає по 50-100 
грн. Ясно, що такі суми можуть знайти всі громадяни, 
якщо захочуть. Тому, якщо хтось не сплачує додаткові 
внески, то це не через те, що грошей немає, а через 
те, що реально рух не підтримують. А не підтримують 
поки що, бо не розібрались повністю із ним. Не 
зрозуміли його, не усвідомили та не сприйняли, 
як такий, що є єдиним на сьогодні, який здатен 
побудувати сильну, заможну Україну. Країну, яка має 
стати лідером слов'янського світу.

О ДЕНЬГАХ5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ, ЩО ЗНИЩУЄ ВЛАСНУ НАЦІЮ
Вся цивілізація заснована на економіці, а сучасна економіка заснована на виробництві та споживанні товарів і 
послуг. Саме виробництво і споживання товарів та послуг наповнюють банківські рахунки населення, комерційних 
компаній і державний бюджет України

До того ж держава не вживає ніяких заходів, щоб 
зробити населення впевненішим у витрачанні коштів 
та отриманні споживчих кредитів, не кажучи про 
збільшення частоти використання платіжних карток, 
що укріпило б фінансово-банківську систему України. 
Зазначена вище заборгованість 47,7 млрд. грн. є 
показником корумпованості країни і комунального 
рекету, хоча десятки мільярдів гривень, саме сплачених 
за комунальні послуги, могли б зміцнити країну через 
споживання – люди витратили б гроші на різні товари 
та послуги або інвестували б їх.

ЯК ПРОТИДІЯТИ ФЕОДАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Україна на сьогодні це феодальна держава, яку 

від середньовіччя відрізняє електроенергія та 
Інтернет. Не чекайте позитивних змін від баронів і 
інших обласних сатрапів. Борги людей зростають, 
заборгованість ніхто не збирається списувати, адже це 
інструмент придушення суспільства. Стосовно кредитів 
Міжнародного валютного фонду та умов їх надання 
складається враження, що керівництво МВФ або в змові з 

українськими корумпованими високопосадовцями, або 
ж діє в інтересах західних країн – знищує конкурентний 
потенціал України на міжнародних ринках та сприяє 
еміграції найцінніших кадрів. Ні в якому разі не треба 
вважати, що спеціалісти МВФ не відають, що роблять.

Але протидія можлива. Наприклад, ВГО «Спілка 
власників житла України» бореться за припинення 
зростання тарифів в Києві та добивається перерахунку 
на користь містян (за посиланням обґрунтування та 
зразок вимоги про перерахунок). Дуже позитивний 
момент – досвід ВГО можуть використовувати 
мешканці інших міст у власних судових ініціативах. 
Водночас, ГО «Поступ» просуває радикальну зміну 
суспільно-політичного устрою, щоб не усувати наслідки 
олігархічного правління, а ліквідувати олігархат.

Загалом для звільнення від кріпацтва потрібна участь 
кожного українця. Приєднуйтесь до лав однодумців, 
вивчайте досвід суспільних об’єднань. Проявляйте 
громадянську активність, хоча б на рівні створення 
ОСББ. Це і є початок надбання свободи. Так поступово 

з’являтиметься Велика Україна – не для гучної назви, 
а для вас і ваших нащадків. Як сказав покійний актор 
Анатолій Папанов у кінострічці (рос.) «Холодное лето 
53-го…»: «Так хочется пожить по-человечески».

Коментар 
Наталья Троянова-Малош
член Исполкома ГО «Поступ» 
Це не єдиний доказ того, що «слуги народу» 

роблять усе догори дриґом: в 2018-му році у Києві 
зросли тарифи на вивіз сміття. Отже збільшуються 
видатки на те, на чому інші країни заробляють.
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