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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.
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Громадянським обов’язком кожного громадянина 
є прагнення зробити його країну Великою. Зробити її 
такою, щоб нею можна було не просто пишатися, а хизу-
ватися за кордоном. Зробити її світовим лідером, краї-
ною, в якій буде хотітися жити. Чи декларує це хоч одна 
політична сила? Відповідь - НІ!

Зараз, крім «Поступу», жодна політична сила не 

декларує ані виконання громадянами свого грома-
дянського обов’язку, ані розбудову Великої України. 
Нас тягнуть у Європу, в росію, в Азію... Куди завгодно! 
Тільки не в Україну. Бідкаються, що нам сильні країни 
не дають грошей, не виконують обіцянки, погано нами 
керують... А чи є хоча б одна політична сила, яка прямо 
заявляє, що Україна має стати лідером Східної Європи? 
Чи є хоча б одна партія, яка декларує НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
України, а не лягання під когось? Крім «Поступу» таких 
сил нема. 

«Поступ» - це політична сила, яка пропонує непо-
борні кроки та має політичну волю для перемоги. Це 

організація людей, які не збираються терпіти жалюгідне 
становище нашої Батьківщини. Ми - люди, які хочуть 
взяти все в свої руки, а не сподіватися на Зеленських, 
Медведчуків, Рабіновічів та інших юлеподібних “месій”. 

Чому потрібно долучатися до «Поступу»? Відповідь 
проста! Адже крім «Поступу» нікого більше нема і не 
буде. Лише ми визначили шлях не “лягання” під когось, 
а навпаки - під нас покласти світ. І ми це зробимо! А 
як скоро це станеться - залежить від того, як швидко 
почнеш рухатися разом з нами.

_____________________________________________________

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Ситуація з пануванням олігархату, в Україні, зовсім не 
нова. Але це неодмінно призводило до занепаду, дегра-
дації, та, зрештою, втрати суверенітету. Подібна система 
виникла ще наприкінці 11 століття, у формі ранньофе-
одальної роздрібленості Руси-України на княжі уділи. 
Пізніше, за литовсько-польської доби, олігархічні «тра-
диції» видозмінювалися у великі магнатські, князівські 
володіння, які налічували сотні й тисячі сіл, та десятки 
міст. Магдебурзьке право, в Речі Посполитій, могли мати 
ті міста, населення яких сповідувало католицьку віру.

Після визвольних змагань Б. Хмельницько виникло 
козацьке панство. Наряду з православною шляхтою, 
яка підтримала Хмельниччину, генеральна старшина, 
полковники, сотники прибрали до рук правдами й 
неправдами обширні маєтності й землеволодіння. Як 
не прикро, але й кріпацтво  в  Україні почали насаджу-
вати ще за правління І. Мазепи. І саме такі дії відвер-
нули од нього народну підтримку в критичній ситуації, 
коли вирішувалася  подальша доля країни, й призвели 
до поразки самостійницької ідеї. Вже перебуваючи у 
вигнанні, козацька старшина оцінила й усвідомила свої 
прорахунки, й суттєво обмежило феодальне свавілля, 
яке регулювалося козацькою Конституцією П. Орлика. 
Але час було втрачено, Україна перебувала в руїні: розо-
рена перманентними бойовими діями, згонами насе-

лення на Лівобережжя, пограбована окупантами. Люд-
ність переймалася фізичним виживанням, а не ідеями 
державної незалежності. Знадобилися потуги декількох 
поколінь українців, щоб осмислити й підняти знамено 
національної свідомості.

  Але з проголошенням незалежності в 1991р. нам не 
вдалося оминути історичні «граблі». За декілька років 
з’явилися нові скоробагатьки, з середовища партоно-
менклатури, «червоних» директорів, й одвертого кримі-
налу. Утворилися сімейні мафіозні клани, які за допомо-
гою схем, корупції, маніпуляції прибрали до рук майже 
усі сектори економіки. А на державних підприємствах 
настановили своїх «смотрящих». Уряд, ЗМІ, право-
охоронні структури напряму обслуговують й лобіюють 
інтереси олігархату. Парламент взагалі перетворився 
на фікцію.

 Отже, як ми бачимо, ситуація в державі набрала 
загрозливих масштабів. Олігархія задля збереження 
влади й статків продає суверенітет України оптом і в 
роздріб! Й саме тому настав момент істини, покінчити з  
олігархами, або вони загублять країну!

 Але для цього потрібні справжні реформи, а не їх 
жалюгідна імітація.

Коментар до статті

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ» 

В принципі написано все вірно. Проте зараз 
багато йде інфи про олігархію. І влада почала 

інформаційну «війну» проти олігархії. Зрозуміло, 
що лише на словах, бо сама влада також олігархічна. 
І тепер в умах людей багато що перемішалось. Тепер 
олігархів вже починають «призначати», якщо спо-
стерігати за ініціативами влади. Простий люд вва-
жає, що олігархи - це щось таке велике і багате. А 
натомість є чітке визначення, що таке олігархія - це 
не багатий, і не дуже багатий. Це і не просто бага-
тий при владі. Це і не корупціонер, який тягне все зі 
служби і багатіє. Ні, це все не це. 

ОЛІГАРХІЯ - ЦЕ ПОЄДНАННЯ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ. 
Тобто має бути дві умови, за яких людина може 

називатись олігархом: це наявність державної 
посади і наявність власного бізнесу. Наприклад, 
зараз ані Ахмєтов, ані Коломойський не є олігар-
хами. Так, вони є дуже і дуже багатими бізнесме-
нами, дуже і дуже впливовими. І їх вплив такий, що 
може бути вирішальним. Але все одно - не олігархи! 
Мабуть, це пояснення треба завжди подавати, публі-
куючи наші матеріали про олігархію. 

Так, олігархія - це велика проблема. Але боро-
тись треба не з олігахами, а з системою, яка вста-
новлює олігархію. А система ця працює за фор-
мулою: ГРОШІ > ВИБОРИ > ПРИХІД ДО ВЛАДИ > 
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ. Тобто це 
демократична система влади. І треба саме її лікві-
дувати, а не «призначати» впливових бізнесменів 
олігархами, а потім з ними «боротись», як зараз нам 
намагається демонструвати Президент Зеленський 
із своєю командою.

ПРО ШКІДЛИВІСТЬ ОЛІГАРХІЧНОГО ПРАВЛІННЯ!

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005920991689
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МОВА - ЦЕ ЗБРОЯ, БЕЗПЕКА, СВОБОДА

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Док-
трини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Етап (Крок) №3: Стратегічний 
Даний етап починається з моменту, коли буде 

зрозуміло, що ми можемо взяти всю повноту влади 
у свої руки. Кількість членів організації має сяг-
нути 10 000 осіб, але це число є орієнтовним. Проте 
можуть скластися такі обставини, коли достатньо 
буде і меншої кількості. Історія це підтверджує. На 
цьому етапі ми маємо досягнути:

- підтримки народу на рівні 25% (мова йде саме 
про реальну підтримку, див. Розділ №3 Доктрини);

- готовність пакету реформ із деталізацією до 
законопроектів, декретів та інструкцій;

- готовність команди реформаторів, які здійсню-
ватимуть усі реформи.

Як тільки ці умови будуть виконані — ми отри-
маємо всю повноту влади та переходимо до першо-
чергових реформ.

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

Питання 4: 
Які обставини для меншої кількості (менше, ніж 

10000) щодо приходу до влади? Це скільки? 9999 
осіб чи набагато менше?

Відповідь 1: Для приходу до влади має значення 
тільки один фактор - підтримка народу. За підтримки 
народу, до влади може прийти навіть і одна особа.

Відповідь 2: Для приходу до влади має бути 
лише тільки одна умова - підтримка населення. 

Підтримка громадян обумовлюється популярністю 
громадянсько-політичної сили чи просто популяр-
ністю певних осіб чи особи.

Все. Це - єдина умова отримання влади.
А от отримання популярності, то це вже певний про-

цес. Популярність може постати продуктом спеціаль-
них дій певних громадянсько-політичних сил. А може 
виявитися і в результаті неполітичної діяльності (кіно, 
спорт, військові дії, релігія тощо). Будь-яку популярну 
особу, яка отримала популярність не через грома-
дянсько-політичну діяльність, можна конвертувати в 
політичну сферу і на її підмурку отримати владу. Якщо 
ми говоримо про дії в громадянсько-політичній сфері, 
то популярність є результатом певного піар-процесу. 
Будь-який піар-процес може бути реалізований лише 
за наявності необхідного ресурсу. Ресурсом можуть 
бути гроші або люди, або, і гроші, і люди одночасно. 

Виходячи з наведеного, то кількість людей (або 
фінансів), які необхідні для нарощення популярності 
певної політичної сили, можуть бути різним. Усе зале-
житиме вже від конкретних обставин. Таких, як нала-
штованість населення, тематика пропаганди, фактори 
протидії тощо. Конкретної мінімальної необхідної 
кількості людей, необхідної для нарощення популяр-
ності, не існує. Теоретично, це може бути і одна особа. 

Приклад Зеленського засвідчив, що пройшла кон-
вертація особистої популярності, як актора, в полі-
тичну сферу. І саме в цьому разі прихід до влади був 
одноособовим. Бо ті, хто обслуговував Зеленського 
вже під час передвиборчої кампанії - це випадкові 
люди. Тобто не ті, які з самого початку з ним руха-
лись до його президентського посту. Скоріше за все, 
таких людей взагалі не існує. Навіть якщо хтось, а 
не сам Зеленський, і думав про проект перетворення 
фільму в політичну силу, то навряд чи це була творча 
команда створення фільму. Яка знімала фільм не як 
політичний проект, а просто як розважальний комер-
ційний серіал. Досвід історії також засвідчує, що якщо 
спеціально знімати такі фільми, то вони чомусь посту-
паються перед традиційним політичним продуктом. 
Яскравий приклад - американський фільм «Мадам 
«госсекретар», який мав одним із завдань - приве-
дення до влади визначеної політичної особи.

Мова — душа кожної національності,
її святощі, її найцінніший скарб.

В мові наша стара й нова культура,
ознака нашого національного визнання…

І поки живе мова — житиме й народ,
як національність.

Не стане мови — не стане й національності:
вона геть розпорошиться

поміж дужчим народом…
Іван Огієнко

16 липня в Україні набрав чинності закон «Про забез-
печення функціонування української мови як держав-
ної» (далі - Закон). Нарешті вшанування всесвітнього 
свята «Міжнародний день рідної мови», яке святкується 
21 лютого, має сенс і для нас.

Але чому тільки зараз ми можемо не лише безборонно 
розмовляти, а й навіть до того ж вимагати від інших 
послуговуватися суто українською мовою? Наголосимо 
на такому: для нас, українців, рідна мова – українська. 
Вона багата своєю історією: важкою і кровопролитною. 
Практично в усі часи «сусідні», «братські» народи праг-
нули її згубити та стерти з обличчя землі. 

Фактично українська мова вистояла завдяки глибин-
кам, де нею розмовляли і ночами, під світло лампадки, 
писали вірші та співали народних пісень. Саме це втри-
мало її на плаву у часи правління Радянського Союзу, 
коли українську мову придушували з усіх сторін, коли 
цензура забороняла друк видань українською мовою. 
Тоді розмовляти українською було соромно. Україно-
мовних українців вважали неосвіченими провінціалами 
та відсталими від світу.

«Від Карпат і до шахт Донбасу вона [українська мова]
живе і грає веселковими барвами для того, аби процві-
тала наша українська нація, бо без мови немає народу... 

Мова – це дар, який потрібно не просто любити, а й 
цінувати та вдосконалювати...

Любіть і поважайте мову тієї землі, на якій ви 
живете! Це – найперший обов’язок для громадянина 
будь-якої країни! Це – те, що робить нас патріотами! І 
це – те, що будує державу!»

(вислів Юлії Дзюменко).

Особисто я, почав вивчати українську мову вже в 
інституті, бо закінчував російську школу. Спочатку це 
було важко, але з часом я навчився настільки вільно 
нею розмовляти, що сьогодні вже почав забувати росій-
ську.

Іноді я чую, від деяких людей, мовляв, «Мова не має 
значення. Головне, аби люди розуміли один одного».

Цим людям хочу відповісти, зрозумійте мою мову, 
зрозумійте звичаї і порядки цієї землі, цієї країни, 
почніть нарешті поважати нашу державну символіку, 
історію, мову та культуру. І я переконаний, що будь-
кому в Україні буде тепло, приємно і, головне, він не 
буде відчувати ворожничого ставлення до себе. Нато-
мість, ті, хто вважає інакше, краще залиште цю країну 
самі, бо так для здоров’я краще.

Наприкінці хочу відзначити, що саме наша організа-
ція «ПОСТУП» переймається в тому числі вказаною вище 
проблемою, адже в розділі VII. Доктрини «ГРОМАДЯН-
СЬКА РЕСПУБЛІКА» є поняття духовної та моральної 
платформи — розвиток традиційних сімейних ціннос-
тей. А що, ж, як не українська мова, є однією з ціннос-
тей, що плекалася та передавалася з покоління в поко-
ління нашими предками, зміцнюючи родинну єдність. А 
міцна сім’я — це необхідна умова побудови здорового 
суспільства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцною 
Батьківщина. Таким чином, створення сильної, здоро-
вої та розвиненої України під силу лише українському 
народові, головною особливістю якого є мова, якою 
цей народ розмовляє, думає, співає та освідчується в 
коханні!!!

_____________________________________________________

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»
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