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БАЙДУЖІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Протягом останнього місяця представники «Поступу» провели декілька
цікавих зустрічей з головою правління
Товариства «Знання» України Василем Івановичем Кушерцем, доктором філософських наук, професором,
заслуженим діячем науки і техніки України, який разом
із поступівцями намагався розібратись у витоках, визначенні та шляхах подолання байдужості в Україні. Ми
пропонуємо до вашої уваги основні тези цих надзвичайно цікавих бесід.
Чому ми робимо акцент на темі байдужості? Як бачимо, останнім часом ще більш проявилась повнота
формули:«Бійся байдужого! Бо з його мовчазної
згоди кояться всі лиха на Землі!.. Бійся байдужого,
бо ні в який момент ти не знаєш, що може зробити
байдужий». Бійся байдужості до зла!
Хто такий байдужий? Якщо загалом і коротко то –
це слабкодуха людина, відповідно небайдужий – той,
хто народжений в дусі, сильний духом.
Існують наступні антропологічні виміри байдужості:
• Байдужий до себе, свого майбутнього, своєї долі;
• Байдужий до найближчого оточення;
• Громадянська (спільнотна або суспільна) байдужість.
Прикладом байдужості до себе є образ «бомжа с

Віку додає здоровий спосіб життя, комфортне оточення та наповненість життя смислом.
Тому, коли людина проти своєї природи, отруює свій
організм спиртним, тютюном, а душу – заздрощами, злобою, гнівом, то вона чинить гріх проти себе. Неспроможність сформувати комфортне оточення, наповнити буття
сенсом прямо залежить від відповідальності людини реалізувати свою земну місію. Жити довго, щасливо (щастя –
відчуття любові у собі та стосовно себе), досягти стану мудрості – вище призначення людини, визначеної їй космічною природою і вищими силами. Як стверджує Біблія,
спасеться той, хто народиться не тільки від тіла, а й від
Духа. Це означає, що людині прижиттєво потрібно досягти
такого стану, коли її дух, духовність керують тілом і тілесними пристрастями, а не навпаки. Іншими словами, байдужість і означає духовну слабкість, бо байдужа людина
відрізняється тим, що вона залежна від пристрасті, нездатна їх подолати і тоді…хвіст керує собакою.
У чому гріховність байдужості стосовно найближчого оточення?
Людина покликана зробити цивілізованим не тільки
себе, а й оточення, і саме її людські якості, народжені від
Духа, спроможні зробити це. Комуністична ідеологія утопічно твердила, що треба спочатку створити систему, а
система вже потім створить людину, так званий новий

Людям свойственно видеть не дальше своего носа. Недостаток ума, недостаток чувства. Человек равнодушен к тому, что находится вне известных ему узких границ.
После меня хоть потоп. В сущности, никто в этом не признаётся, хотя каждый думает
именно так. Да, глупость и безразличие довольствуются малейшим предлогом,
чтобы отбросить всякое беспокойство.
(Анри Барбюс, французский писатель и общественный деятель, 1873 – 1935 гг.)
Рублевки». Образ байдужого до найближчого оточення
є чоловік, який, скажімо, в родині, основний час проводить на дивані, та ще й бадьориться, мовляв, «хороший чоловік на вулиці не валяється, а валяється на
дивані». Приклад громадянської байдужості – це сповідування панівного принципу «моя хата скраю».
Усі три виміри є монадними (визначальними) характеристиками людини як такої, відображаючи її причетність до людськості чи відмінність від тваринності.
Чому байдужість до себе, до свого тілесного і духовного єства є гріховною? (Гріх – від грецького слова –
амартія «відхилення від мети», невдача, непопадання в
ціль). Відомо, що людина за своєю біологічною природою повинна жити довго (не менше 120-150 років).

тип особистості. Кожен на собі відчув примарність цієї
схеми. Цивілізоване оточення – необхідна людству умова
її реального буття як блаженства. Природно, скажімо, для
чоловіка – дбати про жінку, батьків, дітей, друзів тощо.
Земне призначення людини – думати про ближнього повсякчас, в іншому разі, вона відхиляється від своєї природної людської сутності. В народі тоді кажуть, що
людина живе не по-людськи. Якщо ти не створив навколо
себе цивілізоване середовище, ти теж відхилився від
мети, а значить, вчинив гріх.
Чому гріховна громадянська (суспільна) байдужість?
Тому, що вона теж нищить нашу людську іпостась. Існують три типи розуміння взаємостосунків «людина –
суспільство». Від цього усвідомлення людині потрібно
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Новини «Поступу»
У середу, 18 серпня відбулася чергова зустріч членів «Поступу» О. Кравченка, М. Твердохліба, Д. Чубка
із представниками політичного проекту «Мерітократична Україна». На зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю між «Поступом» та МПУ.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
19.08.2010 було прийнято нового члена В.Петрова
(представник ТОВ «Світ Лайн») та вирішено здійснити розсилку запиту до членів ДСУ щодо наявності вакансій/резюме на їх підприємствах.
На наступне засідання, 02.09.2010, заплановано
обговорення проведення презентації ДСУ та визначення дати проведення урочистого святкування з
нагоди річниці ДСУ.
Засідання Ділового Союзу відбуваються о 19:00
за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 1216.
Запрошуються всі зацікавлені особи на засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Кальчика Олександра Вікторовича (22 серпня)
Чиж Наталію Володимирівну (22 серпня)
постійно, іноді посекундно робити вибір, визначати своє
місце в суспільстві. Хто ти? Пісчинка у купі піску – куди
вітер подув, туди й понесло, і купа тебе не захистить, чи
цеглина у кладці стіни – лежиш непорушно, безініціативно, нетворчо? Або ж ти – жива клітина в живому організмі – тобі болить, коли болить всьому організму
(суспільству), але ти знаєш, що коли тобі болить, болить і організму, а отже, він за тебе подбає.
Тобто, природа соціальної - громадянської – небайдужості полягає у розумінні своєї ключової ролі в
структурі організму – суспільства. Людина повинна
знати, що без неї, без її участі, організму-суспільствубуде погано. А буде боляче організму-суспільству,
буде боляче і тобі-клітині.
Таким чином, природа небайдужості людини – лежить у повноті відчуття (в раціональному і духовному

(Продовження на стор. 2)

дальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 13 жовтня (середа) заплановано обговорення
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 22 вересня намічено проведення дискусії з шляхів розвитку поступівського магістрального напитання: «Як користуватись ресурсами (можливос- прямку «Захист».
• На 20 жовтня (середа) заплановано обмін думками
тями) організації «Поступ»?»
• На 29 вересня (середа) заплановано обмін дум- щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
ками щодо стану справ та подальших кроків в розГромадянські середи «Поступу» відкріті для
витку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 6 жовтня (середа) намічено обговорення по- усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 25 серпня заплановано обговорення розвитку
поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 1 вересня планується обговорення подальшого
розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 8 вересня заплановано обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На 15 вересня планується обговорення подальшого

Заходи по середах відбуваються о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 або 318 (біля
ст. м. «Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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які бачать себе, своїх дітей та онуків жителями нашої
країни, обирають тих, хто публічно і приховано – олігархічно – зберігають гроші в офшорах, навчають
своїх дітей за кордоном, там і лікують, а якщо «припече», то там і найдуть собі притулок. Вони (по суті з
нашої згоди – байдужості) знекровлюють, у тому
числі й у фінансовому плані Україну і є донорами
інших держав… Обираємо, наперед знаючи, що вони
не є людьми загальнодержавного масштабу, що вони
йдуть у депутати тільки за недоторканістю. І вже бачимо, що за своїми якостями вони народжені для
війни, розбрату, гирканню на ТV-шоу тощо, а не для
конструктивізму і будівництва.
То ж кінчаймо валять дурня і чекати перемін! Вони
починаються з наших небайдужих кроків. Будьмо небайдужими, і ми будемо.

БАЙДУЖІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
(Початок на стор. 1)
вимірах) людиною свого статусу як наріжного (краеугольного –рос.) каменя у всьому тілі суспільства.
Йдеться про активну життєву позицію творити
добро, протистояти злу або відсутності добра. Потрібно знати, що зло із життя викорінюється не історично, а персонально на кожному кроці життя
конкретної людини.
На жаль, у цивілізованому світі нас не високо оцінюють за шкалою небайдужості до своєї долі. У них
образ пересічного українця – натура особливо терпляча й наперед винувата: хто запряже, то й поганяє.
Вони з нас просто сміються за наше поблажливе
сприйняття формули: «Маємо те, що маємо». А де ж
ділося те, що мали? Чому, хто крав, то й має і мав?
Серед антропологічних негативних рис частини

нашого етносу, який конче потрібно побороти –
мала присутність відчуття гідності. Це, так би мовити, родовий гріх. Натомість досить стійкий пресловутий патерн1: «Моя хата скраю». Скільки ж нам
ще потрібно життєвих уроків, щоб до нас дійшло:
«За нас зроблять гірше для нас»? Саме через байдужість до всього, що лежить поза нашим егоцентризмом у суспільстві, укоренилася з метастазами
атмосфера: «Нікому у нас немає діла до діла».
Через те немає й діла.
Мабуть, у світі немає такого народу, якого так нещадно грабували б, часто через відсутність належного спротиву. Знаючи, що ми кожний поодинці
(піщинка у купі піску) вже й злодійкуваті банкіри в нинішню кризу не бояться здійснювати брудні обоПідготувала Інна Малиночка,
рудки, не очікуючи якогоїсь кари.
Як так сталося, що лікар, учитель, водій, шахтар, член Виконкому «Поступ»

1

Патерн – певні порівняно самостійні сталі комплекси, які знаходять свій вияв як у свідомості, так і в поведінці.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у липні 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації (всього 33
особи, з них 1 побажала своє ПІБ не оприлюднювати)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 16), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 16 СЕРПНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 19 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О., Гончарук О., Доненко Т., Когут Р., Лисаченко А. та Нестеренко О.
Секретар засідання – Солодкий С.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити принципову нову схему фінансування
організації «Поступ» (додається).
2. Обговорили результати опитування щодо участі
членів організації в майбутніх місцевих виборах.
3. Розглянули стан справ щодо запрошень людей
до групи «Поступ» на «Однокласниках».

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ
УКРАИНЫ

ПОЧЕМУ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВАШ ДОМ
ПУТЕШЕСТВИЙ» ЧЛЕН ДЕЛОВОГО СОЮЗА УКРАИНЫ
Активных людей объединяет обще- информационная брошюра, регулярные встречи, решественная организация «Поступ», а ак- ние вопросов с органами власти. Один в поле не воин:
тивных предпринимателей – Деловой совместно всегда легче продумывать определенные шаги
Союз Украины. Понятно, что две эти по защите или PRу с последующей их реализацией. Членструктуры принципиально разные исходя из их основ- ство в Деловом Союзе Украины «включает мозги» и заных задач и принципов, соответственно цели и пути ставляет двигаться вперед к намеченной цели. Есть еще
достижения у них разновекторные, но это никак не ме- один субъективный факт – мне всегда и везде приятно
шает их общему существованию и развитию.
работать c деловыми и интересными людьми, которые
Чем мне интересно и выгодно членство в Деловом умеют и могут обьединятся для достижения своих целей.
Союзе Украины? Однозначно, это правильный и коррект«Ваше благополучие зависит от ваших собственных
ный PR туристической компании среди участников Дело- решений» (Джон Рокфеллер). Любой бизнес развивавого Союза Украины, а также параллельно и среди членов ется тогда, когда его стратегически правильно проорганизации «Поступ». Отсюда появляются новые зна- двигают. А правильно принятое решение руководителя
комства, бизнес-контакты и потенциальные клиенты. У – залог успеха!
меня есть возможность использовать ресурс объединения
предпринимателей: информационная поддержка в сфере Ткаченко Ирина, член Исполкома, представибизнеса, веб-сайт, Единое Коммерческое Предложение, тель туристической компании «House of Travel»

Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 6 вересня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОСТУПКРЕДИТ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Про здійснення реєстрації в Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в
зв’язку зі зміною юридичної адреси. Разом з тим
спілка продовжує свою діяльність у звичному режимі. Офіс працює у понеділок, вівторок та четвер
з 17-00 до 20-00, а у середу та п’ятницю – з 13:00
до 16:00.
З питань вступу, внесення коштів та отримання
позик звертайтеся: 067-935-87-16 Ігор Костін; 067239-41-84 Андрій Геращенко; 050-442-01-71 Єременко Олександра; Ганна Ващенко 096-963-33-96.
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