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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Пророчі слова: 

«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде 
інша форма російського імперіялізму, то він так 
само насамперед звернеться всіма своїми силами 
проти самостійности України, на її поневолення. 
Російський народ, як і досі, буде нести той 
імперіялізм, робитиме  все, щоб тримати Україну 
в поневоленні».

Степан Бандера
український політичний діяч,  один із радикальних та чільних ідеологів  

і теоретиків українського націоналістичного руху
1909-1959 рр.

Уривок статті «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанc».

ПРО МОВУ ЯК ПРО ЗБРОЮ

Чому Росія 24 лютого напала на Україну? Це питання 
задають собі багато наших співвітчизників. А чому напала 
на Грузію, чому скидала бомби на мирні квартали у Сирії? 
А тому, що у неї була ціль. Кожен раз конкретна, але кожен 
раз лише у своїх інтересах. Використовуючи для цього 
різні приводи.

Зараз у нашій країні знову почалася хвиля, так би 
сказати, «мовної українізації». Деякі люди переходять з 
російської на українську, хизуючись цим та підкреслюючи 
цим… кожен щось своє. Вони пишуть про це у твітері, фей-
сбуці та інших соціальних мережах. Виставляючи напоказ 
перед усіма свій «патріотизм». При цьому це їх єдиний 
вклад в розвиток країни, на відміну від не україномовних 
громадян-патріотів України.

Ці українці наголошують, що завдяки російськомовним 
та російській мові ми «кликали до себе Росію». Бо ж вона 
«прийшла допомагати» своїм людям. Але це якась маячня. 
Розсудливі люди добре розуміють, що москалі знайдуть 
тисячу приводів для початку війни. І мова - це лише один 
з них. А що завтра? А завтра вони знову нападуть, тому що 
в нас немає російської, а є лише українська. На що ми, як 
частина Радянського Союзу, права не маємо. Бо ж багато 
росіян вважають нас частиною Російської імперії, що 
загралися, і нас потрібно повернути у «братську сім’ю».

Після 24 лютого і відкритого нападу Росії на Україну та 
бомбардування українських міст та розстрілу цивільного 
населення вже ні в кого не має сумнівів, що Росія - є ворог 
України, а російська мова - є така ж зброя, яку використо-
вують проти України. І на це необхідно реагувати. А зна-
чить необхідно прибрати у школах російську мову геть. 
Назавжди або на довгий строк. Відмінити російську літе-
ратуру. І вивчати лише деяких поетів чи класиків у рамках 
іноземної літератури. І щоб ніхто з викладачів не роз-
мовляв російською принаймні у школах. І ця мова дуже 
швидко зійде нанівець. Років за 10. Особливо, коли наші 
діти звертатимуться до нас лише рідною мовою. Але ж, 
звісно, не тоді, коли нам це почнуть нав’язувати сусіди …

Так, звісно, що таку мовну політику треба проводити 
м’яко, але системно і невідворотньо. І зрозуміло, що 

періодично будуть виникати інциденти. Наприклад, нещо-
давно у Львові побили вуличного музиканта, що співав 
російською. З одного боку, це неправильно, бо значна 
частина громадян у вільному спілкуванні використовує 
російську мову і це не викликає в людей роздратування. 
Але ж з іншого боку, якщо людина тупа і не розуміє, до 
чого може привести така поведінка в місті з високим про-
українським настроєм та ще й під час війни, коли від рук 
носіїв російської мови щодня гинуть сотні людей, – ну що 
тут зробиш. Життя виправить. Хочеш співати російською 
мовою – співай, але думай головою, де і за яких обста-
вин. Голова людині дана не тільки для того, щоб на ній 
капелюх носити. Звісно, є дуже багато улюблених пісень 
російською мовою, як наприклад, Віктора Цоя, що співає і 
сучасна молодь, і наші військові на передовій. І тут немає 
нічого поганого, це пісні їх покоління, які будуть завжди з 
ними. І це теж частина нашого життя.

Але іноді виникають ситуації, коли наші люди принци-
пово не бажають спілкуватися українською. Ті, що при-
їхали зі Східної України. Було таке, коли, свого часу, пере-
селяли донецьких чи луганських. Не з усіма, звісно, але 
з деякими. Які вважали, що вони постраждалі і, тому, їм 
увесь світ щось винен. І вели себе досить нахабно. Є такі і 
зараз. От цих треба ставити на місце, безумовно. Нахабних 
треба завжди зупиняти, не зважаючи на дії чи мову, якою 
вони розмовляють.

Але ж є й ганебні приклади, коли люди, погано зна-
ючи українську, мусили тікати з родичами зі зруйнова-
них міст. І коли ці нещасні, перелякані обстрілами жінки, 
люди похилого віку чи діти, з тремтячими від того жаху 
руками просять у магазинах російською мовою продати 
їм якийсь товар. А на них презирливо дивляться рила, що 
свисту ракети не чули, і нахабно волають українською, що 
на «собачій мові ми не обслуговуємо». От таких псевдо 
«патріотів» треба зупиняти і ганьбити, де тільки можливо. 
Бо ця наволоч не має права називатися українцями. Мова 
- це не є інструмент приниження. Принижувати будь-
яку людину, а тим паче за мовною ознакою, це низько 
і не по-людськи. Звісно, що рідну мову треба знати, це і 
є завданням держави щодо популяризації та заохочення 
населення переходити на українську мову.

Але є й інша ситуація, коли періодично мовне питання 
починають розкручувати в ЗМІ, соціальних мережах тощо. 
І тут треба чітко  розуміти і задавати собі питання, - кому 

вигідна така травля за мовною ознакою? А особливо зараз 
під час війни вбити клин між україно- та російськомов-
ними. Зрозуміло, ж кому вигідно – Росії! Аби ганьбили 
тих, що розмовляють російською. Щоб розпалювати 
ворожнечу між заходом і сходом, та створювати обоюдну 
ненависть одних до інших, і, таким чином, послаблювати 
Україну. Таких псевдопатріотів або тупих громадян, що 
свідомо чи ні грають на руку загарбникам та допомагають 
просувати москальську ідеологію, необхідно автоматично 
вважати ворогами України. Бо їхні дії зміщують акценти 
з реального зовнішнього ворога на вигаданого внутріш-
нього. І це грає на руку окупантам.

Натомість багато хто з наших співвітчизників зараз 
переходить на рідну мову. Вони не кричать про це 
навкруги, не гатять себе кулаками в груди, що вони такі 
великі патріоти. Бо не для піару це, а тому що не хочуть 
мати нічого спільного з росіянами. І такі люди не будуть 
лаяти інших за те, що ті розмовляють російською. Кожен 
має це вирішувати для себе сам і, головне, добровільно. 

І наостанок хочеться відзначити, що вже, навіть, тим, хто 
ще 23 лютого позитивно відносився до північного сусіда, 
зрозуміло, що Росія - наш ворог. І не лише сьогодні, а ще 
й дуже надовго в майбутньому. І захистити нас може лише 
сукупність багатьох факторів. Зокрема, це і економічні, 
політичні та військові реформи. Бо ж якщо у нас буде 
сильна армія і достатньо зброї, москальські собаки змо-
жуть лише тявкати. Але не кусати.

Коментар до статті

Сергій Солодкий,   
член Ради ГО «Поступ»
Абсолютно правильно роблять, ліквідовуючи вивчення 

російської мови в школах, вилучаючи літературу з біблі-
отек, і москальську літературу з розділів світової літера-
тури.

А,  крім того, я особисто не хочу, щоб на мої податки 
утримувався жоден російськомовний вчитель, зберігалась 
жодна москальські книжка. Я не хочу себе пов’язувати з 
будь-чим російським, москальський чи московитським.

Українізацію треба проводити жорстко, але лагідно. 
Вчіться у москалів..

А дома, звичайно, розмовляйте, хоч на суахілі.
_____________________________________________________

Валентин К.
член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/solodkiy.s


Нещодавно в Інформаційному Спротиві 
від десятого липня ми написали: 

ЯКЩО ХТОСЬ І ЩОСЬ ПИШЕ В 
МЕРЕЖІ, ТО ВІН ВІД ВАС ЩОСЬ ХОЧЕ!

І тут же отримали запитання: що хоче від 
людей організація «Поступ», коли публікує 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ, випускає газету або 
поширює свої матеріали через соціальні мережі?

Правильне запитання. Ми завжди кажемо прямо 
те, що хочемо і куди прямуємо.

Зараз тут не будемо розповідати про громадян-
ську ідеологію «Поступу». Зазначимо, що єдина мета 
була і є для нас вже більше 20 років нашої діяль-
ності – це побудова Великої України! 

Що стосується завдань ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ, то їх два.

ПЕРШЕ – очевидне. «Поступ» за багато років 
діяльності здобув власний аналітичний апарат. 
В організації є багато людей, які розуміються у 
питаннях розвитку та діяльності держави. Ось ми і 
використовуємо наші вміння та знання задля пере-
моги. Ми принципово не використовуємо чужу, 
не нашу аналітику. Все, що ми кажемо – це все 
виключно поступівське. Чуже не ретранслюємо. 
Головну задачу бачимо в тому, щоб люди розбира-
лись, що відбувається. Не вірили фейкам. Розуміли, 
в якому напрямку має рухатись Україна, і що для 
цього потрібно. Це підвищує спротив народу проти 
ворога. 

ДРУГЕ завдання Спротиву – зменшувати кількість 
соціальних дронів в суспільстві. Таких недогро-
мадян, яким все байдуже. Через них Україна стала 
недолугою державою. Це ті, які кажуть: «політика 
мене не цікавить», «мені сім’ю треба годувати, а не 
про Україну думати», «я сплачую податки, і інше 
мене не цікавить», «взагалі я хочу виїхати з цієї 
країни».

Ми вважаємо, що кожен громадянин України має 
вибрати для себе один з чотирьох варіантів власної 
постійної життєвої стратегії:

1. Самостійно робити дії щодо розбудови України 
(що є неефективним).

2. Знайти організацію, яка діє в зазначеному 
напрямку і приєднатись до неї.

3. Створити свою організацію і діяти.
4. Продовжувати залишатись соціальним дроном 

і нічого не робити.

Переможемо!
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

Будь-який олігарх виступає зразу в трьох іпостасях:
1. Громадянин.
2. Бізнесмен.
3. Державний діяч (якщо він не державний діяч, то 

він не олігарх, а просто бізнесмен, хоч і впливовий).
Почнемо з другого.
Будь-який бізнесмен створює додатковий продукт, 

розвиває економіку, створює робочі місця і наповнює 
податками бюджет. Все це є реальна допомога країні. 
Тобто своєю підприємницькою діяльністю він прино-
сить користь. Так в будь-яких країнах. Це стосується і 
іноземних бізнесменів. 

Якщо бізнесмен є олігархом, тобто займає якусь 
посаду, то тоді виникає конфлікт інтересів. Між інтер-
есами бізнесу і інтересами держави. І завжди в цих 
конфліктах перемагають інтереси бізнесу, а не дер-
жави. Тому ми і виступаємо проти олігархії, тобто за 
відділення бізнесу від влади.

Взагалі, до 2014 року в Україні не існувало територі-
альної оборони. Лише в одному реченні про неї згаду-
валось у Законі «Про оборону України» ще у 1991 році. 
Повноцінно ж почали створювати територіальну обо-
рону навесні 2014 року. 

До кінця 2021 року територіальна оборона трималася 
на ентузіазмі, оскільки на місцях матеріальної бази не 
було. Все змінилося в липні 2021 року, коли ухвалили 
закон про сили національного спротиву, який вперше 
в історії України унормував діяльність територіальної 
оборони. 

Це про територіальну оборону. 
А що ж таке тоді добровольче формування? Це теж 

частина територіальної оборони. Згідно з законом, 
національний спротив має три складові: територіальну 
оборону, рух опору, заходи з підготовки до руху опору. 
Україні вдалося реалізувати територіальну оборону і 
рух опору. Хочу наголосити, що, у свою чергу, терито-

Якщо бізнесмен-олігарх є ще й громадянином, то він 
може діяти ще й як Громадянин, з великої літери. Тобто 
робити якісь дії поза державної посади з розвитку 
своєї країни, щоб вона стала успішною. Рівень патріо-
тизму важко виміряти. І невідомо, в чому вимірювати. 
Оцінювати будь-якого громадянина може той громадя-
нин, який сам щось робить конкретно і все своє життя, 
а не веде себе, як соціальний дрон. 

Виходячи з зазначеного, піднімати питання, що олі-
гарх ПОВИНЕН щось робити як громадянин, можна, 
але незрозуміло, як? Що він має робити, крім того, 
що займається бізнесом і виконує свої службові 
обов’язки, як посадова особа? Хто це має визначати і 
на підставі чого? 

Якщо бізнесмен не займає державної посади, то він 
не є олігархом. Він може бути просто впливовою люди-
ною. АЛЕ НЕ ОЛІГАРХ!!! Це принципово і принципово 
це розуміти. Але оцінка бізнесмена, як патріота, може 
робитись через призму його дій, як ГРОМАДЯНИНА. Що 
він робив, робить і буде робити. І оцінювати це, зовсім 
не зрозуміло, хто має право і як взагалі це робити? 

_____________________________________________________

ріальна оборона має теж три складові: військову, вій-
ськово-цивільну та цивільну. До військової складової 
належать ЗСУ, прокуратура, СБУ. В кожній області є бри-
гада територіальної оборони, а кожен район має баталь-
йон територіальної оборони. 

А ось добровольче формування територіальної гро-
мади - це вже військово-цивільна складова. Тобто, 
командування - це військові, а учасники добровольчих 
формувань - цивільні, які підписали контракт. 

Але відмінність між тероборонівцем і доброволь-
цем у тому, що доброволець може розірвати контракт і 
повернутися до цивільного життя. Резервіст територі-
альної оборони не може розірвати контракт. Крім того, 
територіальну оборону матеріально забезпечує дер-
жава, а добровольче формування - місцева громада, де 
воно створене. 

Підводячи підсумок, хочу наголосити на тому, що 
добровольче формування - це своєрідна допомога ЗСУ, 
адже коли, наприклад, людину мобілізують (бо добро-
вольці не звільняються від призову) до війська, то вона 
вже матиме навички для бою.

_____________________________________________________
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