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РОЗВИТОК ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА».
ПИТАННЯ ЯКОСТІ ГАЗЕТИ

НЕ ПИТАЙ, ЩО ТВОЯ 
КРАЇНА МОЖЕ ЗРОБИТИ 
ДЛЯ ТЕБЕ. 

ЗАПИТАЙ СЕБЕ, ЩО ТИ 
МОЖЕШ ЗРОБИТИ ДЛЯ НЕЇ!

Джон Кеннеді, 
35-й президент США

1961-1963 рр.

Даний вислів ми будемо повторювати до тих пір, поки це не стане девізом кожного громадянина України! 
ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ БУТИ!

звичайної людини і розібратися, що першочергове: 
обов’язок чи отримання якихось бонусів.

Дитина змалку починає стикатися з обов’язками, такими 
як: їсти, сходити до туалету, мити руки, чистити зуби, це не 
можна робити чи ходити...  Потім треба ходити до школи, 
вчитися, допомагати батькам і багато ще чого. Потім треба 
отримати освіту, потім йти на роботу, а потім все своє 
життя чоловік має зобов’язання утримувати свою родину 
та виховувати дітей, а ще й піклуватися про своїх старень-
ких батьків. Звісно це не стосується покидьків і усілякого 
непотребу в людській оболонці, яким нічого не потрібно, 
і вони опікуються тільки собою. Хоча і в цьому випадку 
вони спочатку повинні напружитися, щоб щось отримати, 
навіть, якщо мова йде про банальну пляшку горілку або 
сигарети. Тобто все наше життя супроводжує обов’язок 
щось робити і, навіть, якщо людина щось робить, це не 
завжди дає бажаний результат, або не зразу.

Про усе це кожний знає і це в нього не викликає зди-
вування. Зрозуміло, що багато чого в житті людині не 
подобається робити, але вона це робить, адже так вла-
штований світ!

І тому дивно виглядає, коли доросла людина задає 
питання: а що мені винна держава? Бо вона ж тобі 
«нічого не дала», ти сам усього добився. А поряд в 
голову тобі вкладають, що політика - то бруд, не треба 
лізти в справи державні, є кому розібратися, плати 
податки, поважай закон. А ще для того, щоб виправдати 
безлад в країні, розказують нам, що починати треба з 
тебе. Виявляється, у тому, що Україна котиться у прірву, 
винні громадяни, а не влада, яка не робить реформи та 

Спілкуючись з людьми та пропагуючи побудову 
Великої України, громадянський обов’язок тощо, ми 
іноді чуємо таке: це все звичайно добре звучить, але 
перш ніж мені розказувати про мій громадянський 
обов’язок, я би хотів почути про зобов’язання дер-
жави перед громадянином!

Дійсно таке питання періодично виникає у людей. 
Вони постійно заклопотані вирішенням своїх життє-
вим проблем: заробити грошей, щоб нагодувати сім’ю, 
сплатити за житло, одяг, навчання, відпочинок тощо. І 
коли ми пропонуємо людині разом змінювати країну, 
то чуємо у відповідь, що немає часу, я сплачую податки 
і цього досить, політика брудна справа, а тому людина 
поза політикою і багато ще усіляких відмазок. Але ж 
ми розуміємо, що за усіма такими відповідями криється 
просте і банальне корисливе питання: а що я за це отри-
маю, а коли я отримаю, а чого я буду витрачати свій час 
на державу, якщо вона мені нічого не дала, бо я сам усе 
собі заробив тощо. Тобто людина розглядає громадян-
ський обов’язок, як звичайну схему : ти (держава) мені, 
а потім вже я (громадянський обов’язок) тобі. Чи спра-
ведливо це? Чи коректно розглядати дане питання через 
таку призму взаємовідносин?

Я не буду казати якихось пафосних слів та агітувати 
Вас, що Ви повинні і все. Пропоную розглянути життя 

ПЕРЕД ТИМ, ЯК РОЗПОВІДАТИ ПРО ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК, 
РОЗКАЖІТЬ, ЩО ДЕРЖАВА МЕНІ ВИННА?

опікується виключно своїми бізнес інтересами!
Начебто, усім зрозуміло, що якщо ти добре вчишся, то 

отримуєш знання, якщо ти добре виконуєш свою роботу, 
то заробиш грошей. Чи усім зрозуміло, що якщо ти при-
діляєш час і займаєшся вихованням своєї дитини, то 
вона виросте пристойною людиною. 

Так само і з громадянським обов’язком. Якщо ти при-
діляєш свій час своїй державі, то і вона обов’язково тобі 
з лихвою віддяче.

Велика Україна сама себе не збудує. Процвітаюча, 
безпечна та комфортна для життя Україна стане тільки 
тоді, коли громадянський обов’язок буде так само зна-
чущим для кожного з нас, як турбота про себе і свою 
сім’ю чи батьків.

Громадянський обов’язок в дії - це побудова Великої 
України!  

Післямова.
Взагалі цей матеріал не потрібен. Бо в ньому викла-

дені звичайні і зрозумілі речі. Для нормальних, відпові-
дальних громадян. Громадянину, з великої літери, такі 
статті читати не потрібно. Він і сам все це розу-
міє. А от мудакам, під назвою «соціальний дрон», цей 
матеріал треба витатуювати на його лобі зворотнім 
шрифтом. Щоб міг в дзеркалі це читати кожен день. 
Проте і це не потрібно, бо мудаки, як показує наш прак-
тичний досвід, залишаються все одно мудаками - соці-
альними дронами. Які варті лише для того, щоб об них 
витирати ноги.
_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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1. Громадянська ідеологія - це тоді, коли на практиці 
реалізуються такі тези:
- «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, 

а запитай, що ти можеш зробити для своєї країни». 
(Джон Кеннеді)

- «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан» (Микола Нєкрасов).

- «Покаранням за громадянську пасивність є влада 
злодіїв» (Платон).

В діяльності “Поступу” - в документах, в різних 
матеріалах, в нашій роботі з людьми - ми використо-
вуємо термін “Громадянська ідеологія”. Ось, що ми 
маємо на увазі, вживаючи ці слова:

ЧОМУ “ПОСТУП” ГОВОРИТЬ ПРОПОВІДЯМИ?

Тарас Доненко
  член Виконкому ГО «Поступ»

2. Як показує історичний досвід, панування грома-
дянської ідеології - є базою для прогресивного розви-
тку будь-якої країни. 

3. Громадянська ідеологія - це фактично патріотизм 
на практиці.

В процесі роботи отримано зауваження, що вико-
ристання цитат та формулювання “Громадянська ідео-
логія - це фактично патріотизм на практиці” - виклика-
ють неоднозначне сприйняття (як проповідь в церкві).

Хочу прокоментувати це зауваження.
Головне питання: Чи є це важливим у нашій діяль-

ності? Якщо наші тези звучать для когось, як пропо-
відь, - хай так і буде. Якщо хтось бачить у наших словах 
занадто гучні та амбітні позиції або наміри - хай буде 
так. Якщо хтось побачить у словах “Поступу” занадту 
жорсткість - хай. Буде. Так. 

Це суб’єктивне сприйняття окремих людей. І підлашто-
вуватись під розуміння кожного ми не маємо можливості, 
бажання і часу, оскільки ціль наша - і справді дуже амбітна 
і глобальна. І головне - ми говоримо те, що плануємо зро-
бити, і що вже почали (!) втілювати за розробленим пла-
ном. Тож як би не звучали наші меседжі, найголовніше - ми 
озвучуємо те, що робимо. І на це треба звертати увагу в 
першу чергу! Ми справді думаємо і робимо так, як кажемо. 
Ми - йдемо до нашої цілі. І закликаємо до нашої ходи при-
єднуватись усіх, кому не байдуже майбутнє України. 

Що, знову як проповідь? Байдуже. Це відверта 
правда. Так ми думаємо. І так ми робимо. І ми шукаємо 
людей, які дослуховуються до того, ЩО ми говоримо, а 
не аналізують те, ЯК ми це говоримо. Слава Україні!
_____________________________________________________

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 еко-
номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 
менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, 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 Заходом 
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 високорозвиненою кра-
їною, 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 світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 11: 
Як держава буде формувати духовні та моральні 

принципи? Як держава може зміцнити сім’ю?

Відповідь: У держави є багато інструментів для 
формування необхідних духовних, моральних та куль-
турних цінностей суспільства.

В першу чергу, це державні програми: національно-
патріотичного виховання, екологічна просвіта, пропа-
ганда здорового способу життя, підняття національної 
свідомості. Важливо це робити системно і професійно. 
А головне - постійно і потужно. Для цього держава має 
адмінресурс: міністерство освіти, культури, державні 
ЗМІ, тощо. Також важливим фактором є заохочування 
створення та розвитку нормальних здорових тради-
ційних сімей. В тому числі підвищувати народжува-
ність дітей податковими пільгами та державними, екс-
клюзивними кредитами.

Якщо коротко, то зазначене завдання вирішу-
ється пропагандою, і ще раз пропагандою, та влас-
ним прикладом знакових людей.
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