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1.1

Форма
Шанс

Отверезнення України — це унiкальний процес, але все ж для прикладу проведемо аналогiю з пожежею. Уявимо палаючу багатоповерхiвку, в якийсь момент
її жителi виявили пожежу i в панiцi кинулися гасити полум’я. Тут можна побачити тих, хто побiг викликати МНС, вiдключати будинок вiд джерела живлення
електромережi або до пожежного щита; хтось самотужки взявся гасити полум’я,
хто чим: шукають шланги, вогнегасники, пiсок, деякi носять воду iз сусiднього
будинку, хто вiдром, а хто й у долонях. Усi iншi стоять, мовчки чи з криками
спостерiгають за тим, як у попiл перетворюється їх домiвка. Спокою i безтурботностi деяких можна лише дивуватися, нiби зовсiм це i не їх будинок, а лиш
тимчасове якесь житло, готель.
Пожежники все не їдуть, а мiж тим з’являються все новi й новi мiсця загоряння. Якщо ближче i уважнiше придивитися, стає видно людей, якi «гасять»
пожежу горючими матерiалами. У цей момент навряд чи хтось розмiрковує над
тим, зi злостi вони це роблять чи по тупостi. В будь-якому випадку потрiбно щось
робити, доки все не згорить вщент, полум’я не згасне. Потрiбнi впорядкованi дiї,
дiї, що вiдповiдають можливостям, професiоналiзму, мiсцю та часу. Такими дiями повинен стати наш Проект, навiть якщо вiн таким не стане, це все одно краще,
нiж панiка або самоплинний хiд подiй. Ще одним його пунктом буде вiдбудова
згорiлої будiвлi — України.
Проект — це, в першу чергу, старт для роздумiв, для тверезої оцiнки
ситуацiї. Тверезий розум здатен зробити набагато бiльше, творити набагато креативнiше, мислити набагато глобальнiше. Ми не теоретики, ми вiддаємо перевагу
послiдовним практичним дiям. Коли таких немає, дiяльнiсть практикiв зводиться
до друку календарикiв, масових пробiжок або махання транспарантами. Нiхто не
проти, календарики теж потрiбнi, але скiльки ми людей задiяли, скiльки уваги
i часу цьому придiлили? П’ятнадцять координаторiв протягом всього засiдання,
i це тiльки вибiр зображення. Носимо воду в долонях, це у кращому випадку,
в гiршому дiяльнiсть будь-якої органiзацiї зводиться до чаювання.
Проект дає можливiсть помилятися i виправлятися, коли немає проекту —
помилки не виглядають помилками. Одна помилка в проектi може стати фатальною, але навiть такий хiд подiй дає шанс погасити пожежу. Ми не ставимо
задачу написати тут абсолютну iстину або повнiстю готовий iдеальний проект,
наша задача зараз — зачепити ключовi питання для подальшого їх осмислення та
введення в дiю. Ну i звичайно, будемо вiдшлiфовувати термiни та поняття в текстi. Але, щоб не перетворювати проект на енциклопедiю, бiльше старатимемось
передати дух, у якомога доступнiшiй формi, послiдовно i структуровано.
Багато проектiв розрахованi на пiдтримку: iснуючi програми з отверезнення
чекають, поки їх приймуть, поки видiлять кошти, доки хтось «зверху» почне
вводити їх у життя. Наш же Проект буде таким, щоб реалiзувати його змогли
лише активiсти, не розраховуючи на пiдтримку зверху, збоку, знизу, хоча i це не
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iгнорується. Проект ще й дозволить активiстам дiяти всiм разом, в такт, як при
перетягуваннi канату.
Згодом Проект буде здiйснювати функцiю управлiння. Ходить iнформацiя,
що для тверезницької чи будь-якої революцiї необхiдно мати в суспiльствi 4%
активних людей. Для України це 1 820 000 чоловiк, в середньому по 67 330 активiстiв на область. Але навiть 1% (16 850 чоловiк на регiон) — це дуже багато
для органiзацiї: управляти такою кiлькiстю нереально, плюс будуть рiзного роду
обмани i провокацiї. Ось тут i знадобиться проект, тiльки до того часу вiн вже
повинен бути цiлком розвинутим i повноцiнним процесом.
«Вони збираються отверезити Україну», — пiд враженням сказав один тверезник пiсля того, як побув присутнiм на засiданнi активу. Знання лише цього
активує багатьох, люди чекають, поки їх покличуть, всi хочуть бачити сенс своєї
дiяльностi. Iнформацiя творить чудеса, вона має здатнiсть втiлюватися в реальнiсть. Проект покликаний допомогти Всеукраїнському громадському руховi
«Твереза Україна» досягти поставленої ним цiлi. Причому досягти з якомога
меншими затратами часу та ресурсiв, а концентрацiя ресурсу на цiлi гарантує
результат, головне — не збитися з цiлi. Це не нова органiзацiя, це нова форма дiяльностi — проектна. Органiзацiя — це видима сторона, проект — це невидима
сторона, як є сайт «Твереза Україна», так буде i Проект «Твереза Україна».
“Наше пятое движение трезвости длиться уже около трёх десятилетий,
накоплен значительный опыт. Отрадно, что в последние годы наблюдается
большой приток молодёжи, растёт смена, и это радует. Но нередко случается, что вновь пришедшие соратники наступают на те же грабли, совершают
те же ошибки, что и мы 30 лет назад. И одна из самых распространённых
ошибок — это то, что молодёжные организации нередко наряду с работой по
отрезвлению безмерно расширяют фронт работы и включают в свои планы задачи, никакого отношения к отрезвлению страны не имеющие. Они тратят
силы на другие, может быть, тоже важные и нужные дела, но при этом
естественно сокращается их работа по отрезвлению — ведь время не резиновое! Понятен юношеский максимализм, когда хочется сделать и это, и то,
и пятое-десятое, но при этом неизбежно страдает работа по отрезвлению.
Эти отвлечения на другие цели — только на руку алкогольной мафии, ведь пока мы отвлекаемся на другие цели, мафия может спать спокойно. Достаточно
посмотреть ленту новостей «ВКонтакте», и оказывается, что трезвые организации и убирают мусор в парке, и сражаются против ювенальной юстиции,
и проводят спортивные игры, и занимаются многими другими, в общем-то, полезными делами. И это ошибка. Всем этим, конечно, можно заниматься, но за
пределами трезвого движения. А само движение призвано все силы тратить
на борьбу с алкогольным геноцидом, на освобождение народа от алкогольнотабачного рабства. Чем больше у нашего движения целеустремлённости, тем
реальнее успех. Не отвлекайтесь, ребята! Чтобы стать профессионалами в любом деле, надо на этом деле сосредоточиться без всяких отвлечений. И победа
будет за нами!”
В.П. Кривоногов, 19 вересня 2012 р.
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1.2

Властивостi

Проект (вiд лат. Projectus — кинутий вперед) — це унiкальний процес, що складається з сукупностi скоординованих i керованих видiв дiяльностi з початковою
i кiнцевою датами, що виконується для досягнення мети i вiдповiдає конкретним вимогам, включає обмеження по термiну, вартостi та ресурсах (Вiкiпедiя.
Повне визначення).
Проект має свої характеристики та включає в себе план. Окрiм того, враховує оточення, через це нам доведеться торкатися дуже тонких тем. Вперше
питання проекту постало на П’ятому Всеукраїнському З’їздi тверезникiв у 2010
роцi, звучало воно так: чи можлива твереза Україна в умовах свiтової глобалiзацiї? Якщо можлива, то скiльки потрiбно часу, грошей та iнших ресурсiв?
Тому Проект вiд початку покликаний методом розрахункiв, за допомогою досвiду, впорядкованих дiй та iдей досягти цiлi — твереза Україна — з якомога
меншими затратами часу та ресурсiв. Тобто пiдвищити коефiцiєнт корисної дiї
(ККД) роботи активiстiв.
Мета проекту:
•
•
•
•
•
•
•

дати варiант проектної форми дiяльностi;
навести на роздуми та пошук шляхiв;
пiдвищити ефективнiсть (ККД) нашої роботи;
зекономити час, зусилля та грошi;
навчитися на чужих помилках;
надихати на тверезницьку дiяльнiсть;
вселити ще бiльшу вiру в тверезе майбутнє України.
Деякi поняття в Проектi:

• тверезницький рух — рух за тверезiсть, охоплює всi органiзацiї свiту, що
працюють на тверезiсть. В Проектi частiше використовується як рух за
тверезiсть в Українi або країнах СНД;
• Всеукраїнський громадський рух «Твереза Україна», або ВГР «Твереза
Україна», або «Твереза Україна» — органiзований у 2007 роцi на територiї України рух, що працює на тверезiсть. Включає в себе ряд мiсцевих
громадських органiзацiй. Управляється Секретарiатом, до якого входять
координатори органiзованих регiональних вiддiлень руху (мiсцевих органiзацiй). Веб-сайт: www.tvereza.info;
• твереза Україна — цiль Проекту;
• Проект «Твереза Україна», або Проект — даний документ, або весь процес
дiй згiдно цього документу. Веб-сайт розробки: www.tvereza.pro;
• проект — будь-який iнший проект;
• оточення Проекту (див. Повне визначення);
• виконавець — людина, яка виконує дiї згiдно Проекту;
• активiст — активний член тверезницького руху, чи ВГР «Твереза Україна»,
чи той же виконавець;
5

• тверезник (твереза людина) — людина, яка не має алкогольної запрограмованостi (а також програми на вживання iнших наркотикiв), а отже —
нi за яких обставин не вживає алкогольних сумiшей, тютюну та iнших
наркотикiв i не пригощає ними;
• учасники тверезницького руху, або учасники ВГР «Твереза Україна» — усi
разом активнi й неактивнi члени ВГР «Твереза Україна».
Замовниками Проекту є ми — ВГР «Твереза Україна», ми i виконавцi. Цей документ не є кiнцевим результатом нашої роботи, а лише черговою його версiєю.
Завантажити найновiшу версiю або долучитися до обговорення можна на сайтi
самого Проекту — www.tvereza.pro.
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2

Концепцiя

2.1

Базова

У цьому роздiлi ми визначимо концепцiю ВГР «Твереза Україна», а також покажемо всю прозорiсть та логiчнiсть її створення для вже iснуючих та потенцiйних
активiстiв.
Концепцiя (вiд лат. Conceptio — розумiння, система) — 1) певний спосiб розумiння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керiвна iдея для їх
висвiтлення; 2) система поглядiв на явища у свiтi, у природi, у суспiльствi; провiдний задум, конструктивний принцип у науковiй, художнiй, технiчнiй, полiтичнiй
та iншiй дiяльностi; комплекс поглядiв, якi пов’язанi мiж собою i випливають один з одного, система шляхiв розв’язання обраного завдання. Концепцiя
визначає стратегiю дiй (Вiкiпедiя).
У нас вона умовно подiляється на базову та органiзацiйну, вiдповiдно —
Концепцiя тверезостi та Концепцiя тверезницького руху.
Базовими є для нас усi принципи, погляди, теорiї, що найбiльш правильно,
на нашу думку, визначають, описують, вирiшують поставленi питання в областi
алкоголiзацiї. Ми, будучи спецiалiстами в данiй областi, краще будь-кого можемо визначити таку теорiю, вiдрiзнити справжню вiд фальшивої тощо. Найбiльш
цiнною для нас досi є теорiя Геннадiя Андрiйовича Шичка. Його дослiдження,
поняття, метод з самого початку посiли головне мiсце в нашiй концепцiї отверезнення, багаторазово перевiренi теоретично та практично. Це сталося з декiлькох
причин:
• iсторично склалося так, що Шичко був одним iз засновникiв тверезницького
руху на територiї колишнього СРСР;
• до утворення «Тверезої України» його теорiя успiшно використовувалася
(i використовується дотепер) тверезницьким рухом Росiї;
• враховуючи попереднi два пункти, засновники тверезницького руху в Українi обрали в якостi основної iдеї його теорiю.
Та все ж, головним аргументом у твердженнi, чому саме теорiя Шичка, є її
унiкальнiсть, унiверсальнiсть, професiоналiзм. Якщо завтра нам хтось запропонує принципово iнший, кращий метод, бiльш обгрунтований погляд на явище
алкоголевживання — ми вiдмовимося вiд теорiї Шичка.
Аналогiчно i з усiєю наукою про шляхи отверезнення суспiльства — собрiологiєю. Її закони виводилися протягом столiть i десятилiть спецiалiстами,
науковцями, громадськими дiячами, не скористатися ними було б нерозумно
з нашого боку. Саме тому собрiологiя також входить до нашої Концепцiї, хоча
є й низка iнших причин, другорядних. Отже, перед ознайомленням з Проектом
варто володiти базовими знаннями:
• Теорiя Г.А. Шичка;
• Словник термiнiв та понять собрiологiї (далi — Словник);
• Собрiологiя.
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В майбутньому базовi принципи та погляди можуть доповнюватися, а вiд
деяких, можливо, доведеться вiдмовитися, все залежить вiд нашої компетенцiї.

2.2

Органiзацiйна

При утвореннi «Тверезої України» як руху ставилася цiль, затверджувалися
стратегiя, iдеологiя, бачення та iнше. Ясно, що не всi органiзацiйнi питання «Тверезої України» було обговорено i тим паче затверджено, але найважливiшi на
той час були прописанi в «Идеологии трезвенного движения» (далi — Iдеологiя) i прийнятi на 5-й зустрiчi активiстiв «Тверезої України» в Києвi 29 березня
2008 р. До цих пiр ця iдеологiя i «Манiфест тверезостi» були для нас єдиними
текстами, що в деякiй мiрi слугували в якостi органiзацiйної концепцiї.
Основний напрям дiяльностi та бачення тверезницького руху досi залишаються тими самими, що були у 2008-му, змiн потребує мiзерна частина тексту.
Значно бiльше прийшлося б доповнювати, аби завжди пiдтримувати концепцiю
в актуальному станi; в iнформацiйну еру це довелося б робити, як мiнiмум, щороку. Для того, щоб не обтяжувати себе такою роботою, ми визначимо лише основнi
критерiї, за якими формуються нашi принципи i погляди на тверезницький рух,
цим самим звiльнимо себе вiд побудови довгого списку, який через рiк все одно
буде вважатися «застарiлим».
Початком для утворення в Українi такого явища як теперiшнiй тверезницький рух стали двоє або бiльше людей, якi об’єднали свої дiї, маючи схожу
або спiльну волю до чогось, наприклад, до утвердження i збереження тверезого способу життя. Чи сходяться у цих людей бачення самого процесу або цiлi,
методи i принципи дiї — це вже iнше питання, такi поняття у них взагалi можуть бути вiдсутнi. Ставши тверезниками (поняття «тверезник» теж, мабуть,
було розбiжним), цi люди вiдчули щось, що спонукало дiяти в данiй областi та
в цьому напрямi. Так є i зараз, i поки таких людей нараховується бiльше, нiж
один, тверезницький рух як явище iснує. Якщо немає потрiбної волi — рух не
тверезницький, якщо немає двох або бiльше людей — немає об’єднання. Також
не важливо, чи це воля до утвердження i збереження тверезостi у свiтi, чи тiльки
в країнi.
Отже, наявнiсть такої волi та спiльна праця — це перше i найголовнiше, що
потрiбно для руху, що об’єднує нас, а саме об’єднує на рiвнi духу. Далi пiдуть
принципи i погляди, що з цього випливають, а також принципи, якi покликанi
органiзувати нашу дiяльнiсть. Подiлимо їх на групи за певними критерiями:
1
2
3
4
5

— принципи i погляди, запозиченi у тверезницькому русi сусiднiх держав;
— тi, що об’єднують i дають бiльшу ефективнiсть дiяльностi;
— тi, що вiдсiюють небажанi процеси або небажанi кадри (безпека);
— iсторично складенi;
— тi, що прийнято вважати правильними.

Такий подiл допоможе нам краще зрозумiти, для чого потрiбен певний принцип у Концепцiї i з чого вiн випливає. Наприклад, з Манiфесту: «Кожен учасник
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тверезницького руху може мати власнi полiтичнi, релiгiйнi та iншi переконання» — принцип, що покликаний об’єднати для спiльних зусиль якомога бiльшу
кiлькiсть активних людей, «але при цьому не нав’язує їх iншим» — принцип
для уникнення зворотнiх процесiв (роз’єднань). Як тiльки ми оголосимо себе
полiтичною партiєю або релiгiйною органiзацiєю — бiльша частина активiстiв
вiд нас вiдiйде, якщо ж кожен почне нав’язувати свiй свiтогляд iншим — роз’єднань, суперечок не уникнути. В обох випадках наслiдки для тверезницького
руху будуть негативними.
Так розмiрковували при складаннi Iдеологiї та Манiфесту, таким чином слiд
розмiрковувати й надалi щодо всiх нових питань тверезницького руху, вiд примiтивних до найбiльш складних. Розглянемо детальнiше, яким чином на основi
цих груп принципiв та поглядiв формувалися нашi.
1. На той час, коли тверезницький рух на територiї України тiльки починав
зароджуватися, на територiї Росiї вiн вже був достатньо органiзованим i розвиненим. Якби ми йшли по стопам росiйського руху, то можна було б сказати, що
останнiй йде на декiлька крокiв попереду. Але тверезницький рух України йде
своїм шляхом, хоч i часто переймає в Росiї позитивний досвiд в органiзацiйних
питаннях.
Набагато бiльше ми користуємось досвiдом i роботами росiйських колег у питаннях алкоголiзацiї: книги Ф.Г. Углова, науковi працi вчених, теорiя
Г.А. Шичка, лекцiї В.Г. Жданова та В.П. Кривоногова, книги, статтi, роботи
сучасних собрiологiв та iнше — все це готовим передалось i продовжує передаватися нам вiд росiйських соратникiв. З тiєю ж цiллю «Твереза Україна»
користується матерiалами з iнших країн, так само й дiлиться своїми.
Ми знаємо, що деяким нацiоналiстично налаштованим людям таке братерство не подобається, але вiдкидати через це цiннi й потрiбнi для нашого народу
знання не будемо. Нагадаємо тiльки, що тверезницький рух як iдея — наднацiоналiстичний, сприяти його розвитку в Українi — дiло рук самих українцiв.
2. Один принцип цiєї групи ми вже розiбрали вище, коли говорили про
власнi полiтичнi, релiгiйнi та iншi переконання. Схожий на нього, сформульований також для об’єднання рiзних сил i, як наслiдок, принесення бiльшого плоду,
звучить так: «Рух «Твереза Україна» є позаполiтичним (не пiдтримує будь-якi
полiтичнi партiї i не закликає до супротиву державнiй владi), позарелiгiйним
(не торкається питань релiгiї) i некомерцiйним (не має на метi отримання
прибутку)» (Манiфест).
Щодо особистої вигоди i прибутку є й наступне «Трезвенное движение
всегда было, есть и будет движением альтруистическим: именно таким его
видели и создавали Ф.Г. Углов, Г.А. Шичко и последующие наши лидеры. А это
значит, что соратники призваны во многом себе отказывать ради того, чтобы
принести пользу окружающим» (Iдеология). Ми не знаємо точно, чому тверезницький рух створювався на альтруїстичнiй основi, може це саме собою було
зрозумiлим. Зараз ми вбачаємо в цьому багато плюсiв i лиш один-два мiнуси.
Усi плюси детально перераховувати не будемо, вiдзначимо тiльки стратегiчну
важливiсть альтруїстичної форми дiяльностi:
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• альтруїзм духовно об’єднує актив;
• альтруїзм майже повнiстю блокує потрапляння в органiзацiю комерсантiв
та людей, якi приходять у неї, як на роботу, байдужих. Цим самим дає
iдеологiчну безпеку, перешкоджає розвалу органiзацiї зсередини;
• альтруїзм виключає можливiсть iснування такого явища як подiл прибутку,
розподiлення його мiж активом з усiма його негативними наслiдками;
• донести свої переконання людям альтруїст може в декiлька разiв легше,
нiж «працiвник». Того, кому платять за це грошi, люди майже не чують,
знаючи, що така його робота — красиво говорити.
До тверезницького руху ми нiкого не заманюємо, хоч збiльшення кiлькостi
активiстiв точно пiшло б на користь нашому дiлу. Дуже важливо, щоб потенцiйного активiста штовхало на дiяльнiсть щось вище, нiж бажання побутового
характеру. Наприклад, ревнiсть до правди, любов до людей чи Батькiвщини,
служiння Богу i т. п.
Але є у нас такий цiкавий пiдхiд до дiяльностi в русi: «Кожен учасник тверезницького руху сам, вiдповiдно до своїх здiбностей та бажань, обирає напрям
i види своєї тверезницької дiяльностi» (Манiфест); «Важно помнить, что ТД
зиждется на добровольных началах, и... никто не в праве принудительно “нагружать” других соратников какой-либо (пусть даже чрезвычайно полезной)
деятельностью» (Iдеологiя). До того ж, у «Тверезiй Українi» та деяких регiональних тверезницьких органiзацiях досi вiдсутнi грошовi внески. Цi принципи
теж покликанi об’єднати для дiла якомога бiльше людей. Грубо висловлюючись,
це буде звучати так: «у нас що хочеш, те роби; скiльки хочеш, стiльки працюй;
скiльки хочеш, стiльки витрачай на це грошей».
Насправдi ж така свобода не стiльки зацiкавлює нових активiстiв, як благотворно дiє на вже iснуючих, оскiльки:
• якiсно i швидко виходить та робота, яку подобається робити, робота вiдповiдно до своїх здiбностей;
• це запобiгає виникненню структури «начальник i пiдлеглий»;
• дає можливiсть активiсту самому розподiляти свiй час та бюджет вiдповiдно до ситуацiї
i ще багато iншого.
3. До цiєї групи принципiв водночас належать деякi з перелiчених вище, де
йдеться про блокування напливу комерсантiв, та iншi. В основному це принципи,
якi приймалися для iдеологiчної безпеки «Тверезої України», для запобiгання
появi негативних стереотипiв про тверезникiв у народi, а також процесiв, що
можуть заподiяти шкоди тверезницькому руховi, наприклад: «тверезницький
рух пропагує, але нiкому не нав’язує тверезий свiтогляд», «взаимоотношения
между нами должны строиться на принципах взаимоуважения и взаимного
доверия», «убеждая, не обижай», «не скрывать истинные цели», «не навязывать своё мировоззрение», «пользоваться понятной терминологией» та iншi,
що не так є принципами, як мають характер цiнних порад та побажань.
4. За iсторiю тверезницьких рухiв назбиралося багато систем, поглядiв, шляхiв розв’язання задач тощо, що постають перед нами в процесi дiяльностi. В усi
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часи i зараз всi, хто робив свiй внесок у загальну роботу утвердження тверезостi,
шукали i пропонували свої методи, дiлилися поглядами, виходили зi складних ситуацiй по-своєму. З таким же успiхом до тверезницького свiтогляду домiшувалися
i власнi погляди, часто нiяк не пов’язанi з темою тверезостi.
Принципи, якi покликанi вiдсiвати все те, що не стосується тверезостi, не
завжди спроможнi виконати свою функцiю. Як результат, тверезницька дiяльнiсть спiвiснує з курсами вiдновлення зору, пробiжками, боротьбою з ювенальною
юстицiєю, ГМО i масонами — список не повний i з часом буде збiльшуватися. Проте до задач цiєї Концепцiї не входить засудження чи схвалення таких явищ, ми
лише хотiли показати, звiдки вони випливають.
5. Органiзацiя, як i живий органiзм, складається з клiтин (членiв органiзацiї), стан всього органiзму напряму пов’язаний зi станом кожної клiтини. Ми
не вiдкидаємо того факту, що деякi принципи в сьогоднiшньому тверезницькому
русi вважаються прийнятими лише тому, що так захотiла бiльшiсть, або тому, що
так захотiли засновники. I на це потрiбно дивитися по-фiлософськи, без емоцiй.
Бо, оголосивши себе позаполiтичним та позарелiгiйним рухом, ми автоматично
вiдмовилися вiд конкретних свiтоглядних та релiгiйних орiєнтирiв, у кожного вони залишилися свої, а загальних для органiзацiї майже немає. Тверезiсть навiть
у широкому сенсi цього слова не дасть на виникаючi запитання вiдповiдей, що
задовольнили б усiх активiстiв.
«Итак, объект борьбы — нетрезвые убеждения. Какие же убеждения считать трезвыми? В широком смысле этого слова трезвость — это свобода
сознания от разрушающих программ:
• на потребление алкоголя, табака и других наркотиков;
• на раздражительность, грубые (и уж тем более нецензурные) выражения;
• на просмотр телеэфира, компьютерные игры (виртуальное порабощение);
• на всевозможный разврат;
список разлагающих общество факторов можно продолжить...» (Iдеологiя).
Список факторiв можна продовжити аж до заздростi, лiнощiв, гордостi i т. п.,
але доводити їх шкiдливiсть для суспiльства нiхто з нас не збирається, якби навiть хтось i спромiгся на таке, то це неодмiнно вилилося б у свiтоглядне вчення
або релiгiю. До того ж навiть цей iснуючий список нерiдко викликає суперечки
серед учасникiв руху.
Отже, наш тверезницький рух не має чiтко визначених орiєнтирiв (за винятком базових поглядiв на алкоголевживання), є лише жирна точка опори, що
називається «нешкiдливiсть для суспiльства». А раз так, то рух мусить опиратися
на цю точку, шукати рiшень та керуватися точкою зору своїх учасникiв, керiвникiв, голiв органiзацiй. Наприклад, небажання долучення до тверезницького
руху тверезих людей, якi вiдкрито називають себе геями, ми не зможемо пояснити логiчно, в нас неодмiнно попросять повний список заборонених кандидатiв
та пояснення до цього списку. Схожi ситуацiї виникають постiйно. Опиратися в такому разi лише на шкiдливiсть/нешкiдливiсть для суспiльства означає
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породити вiчнi суперечки мiж активiстами; однi бачитимуть шкiдливiсть, iншi
навпаки — користь. Для запобiгання суперечок введено метод голосування, керiвний орган тверезницького руху по формi став Верховною Радою, навiть точка
опори схожа — кориснiсть для держави. У Верховнiй Радi так само майже вiдсутнi орiєнтири, а значить i у нас згодом буде терпимiсть, толерантнiсть, така ж
«демократiя».
До цього слiд додати ще одну важливу рiч. Системи, яка б гарантовано не
допускала потрапляння в керiвний орган борцiв за власнi iнтереси, досi не iснує.
У нас є лише закони альтруїзму, що спроможнi вiдсiяти лише примiтивних. Для
кмiтливих далекоглядних «активiстiв», яким тверезницький рух може знадобитися для одержання влади, слави чи навiть грошей, альтруїзм — не перешкода.
Навпаки, якраз-таки допоможе отримати бажане. Це значить, що з часом «Тверезою Україною» керуватимуть талановитi, кмiтливi, розумнi люди, можливо
навiть тверезники, але тверезницький рух для них буде лише iнструментом для
досягнення власної цiлi.
Отже, Координацiйна Рада по сутi приречена стати Радою Верховною, що
понесе за собою тяжкi наслiдки для тверезницького руху. Нiякий соцiальний
органiзм повнiстю не захищений вiд деградацiї, будь то органiзацiя, партiя чи
церква, а тим бiльше «мозок» цього органiзму. Будь-якi фiксованi принципи,
правила, закони, статути, конституцiї, як би талановито i правильно не були
складенi, лише частково допомагають в управлiннi.
Тим паче Iдеологiя, Статут i керiвнi органи молодої органiзацiї. До бiльшостi злочинних атак вони у свiй час не були готовi, не готовi й досi. Зазвичай
деградацiя вiдбувається за одним i тим же сценарiєм:
1) тверезницький рух, повнiстю або тiльки в деяких питаннях, поступово
починає вiдходити вiд того, до чого покликаний. Iнколи сам, iнколи знаходяться
бажаючi направити його на «правильний шлях». Процес настiльки поступовий,
що майже непомiтний;
2) на перший погляд, все йде згiдно Iдеологiї i Статуту, все логiчно правильно, тому нiхто проти цього i не протестує, навiть якщо деякi нутром вiдчувають
щось лихе;
3) координатори нiчого не пiдозрюють, несвiдомо голосують за «правильнi»
рiшення. Тi, хто пiдозрює, утримуються або голосують «за компанiю», оскiльки
не можуть логiчно заперечити. Рiшення приймаються;
4) вiд рiшень частина переходить до дiй, частина iмiтує дiю, частина нiчого
не робить, хоча в Статутi чiтко прописано, що рiшення Координацiйної Ради
обов’язковi для всiх учасникiв;
5) тi, у кого внутрiшнiй протест, не обмежуються самою бездiяльнiстю в цьому питаннi. Вiдчуваючи реальну загрозу органiзацiї, вони роблять все, аби цього
уникнути, навiть порушуючи органiзацiйнi принципи Iдеологiї та Статут;
6) досi перемогу здобували цi «порушники». Якби не так, «Твереза Україна»
стала б ще одною приватною органiзацiєю.
Тобто єдине, що хоч якось рятувало i рятує тверезницький рух, — виконавцi неписаних правил. В ситуацiї, коли найбiльш чутливi й щирi активiсти
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вiдчувають щось неладне, немає нi Статуту, нi органiзацiйних принципiв. Керуючись лише своїм внутрiшнiм вiдчуттям, вони мовчки роблять те, що вважають за
потрiбне, нiчого нiкому не пояснюючи. Там, де не працюють принципи, правила
i закони, працюють такi люди.
Збоку цi ревнiснi захисники тверезницького руху виглядають диктаторами,
авторитетами. Вiдповiдно, «Твереза Україна» здається органiзацiєю, яка стоїть на авторитетi конкретних осiб, а цi «диктатори», в свою чергу, ведуть її,
куди хочуть. Це було б справедливо, якби не один життєвий закон: в iдеологiчнiй боротьбi за тверезницький рух цi активiсти перемагають лише тому, що
за ними правда. Якщо цi «порушники» є в прямому сенсi порушниками — вони потерплять невдачу. Все просто, очевидно й банально — у кого правда, той
сильнiший.
В майбутньому органiзацiйнi критерiї можуть змiнюватися, все залежить
вiд ситуацiї i того, як ми будемо дiяти в нiй.
Розiбравши цi критерiї, ми прояснили не тiльки причини iснування наших
принципiв, а й дали основу для прийняття нових i основу для вiдмови вiд непотрiбних старих. А той, хто вагається, чи приєднуватися до нас, тепер ясно бачить,
що наша Концепцiя цiлком логiчна, унiкальна, абсолютно не несе сектантського
характеру, не є особистим поглядом окремих людей. А Всеукраїнський громадський рух «Твереза Україна» до цих пiр є народним i вiльним рухом, спроможним
вести людей до тверезостi.
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3
3.1

Цiль
Образ

Будь-який проект має свою кiнцеву цiль, власне для цiєї цiлi вiн i iснує. Проект
служить їй, i є нормальною та послiдовнiсть, коли спочатку з’являється цiль, а
потiм проект, який є процесом слiдування до неї. Проект опирається на цiль, на
неї ж i орiєнтується. Так i у нас: цiль носимо в собi вже не один рiк, тепер буде
i Проект.
У Концепцiї ми зазначили, що початком для утворення тверезницького руху в Українi стали двоє або бiльше людей, якi об’єднали свої дiї, маючи спiльну
волю до утвердження тверезостi. Не виключено, що над цiллю такої роботи нiхто й не замислювався, а якщо i замислювався, то, напевне, кожен бачив цю
цiль по-рiзному. Досi деякi з нас направляють свою волю iнтуїтивно, керуючись
внутрiшнiм чуттям та деяким уявленням про кiнцевий продукт нашої дiяльностi.
Пiзнiше, в Iдеологiї, було сформульовано загальну для тверезницького руху цiль: «Цель трезвенного движения заключается в отрезвлении общества,
т. е. воспитании в нём трезвенного мировоззрения, а следовательно — и сознательно трезвого состояния». А також дано її образ: «Мы хотим, чтобы
жить трезво в обществе стало такой же нормой, как чистить зубы или
мыть руки перед едой. Чтобы отношение к алкоголю стало таким же, как
к моющим жидкостям, прочим средствам бытовой химии или строительным
материалам».
Отже, якщо на мить уявити себе лише виконавцями Проекту, то замовник:
• поставив нам цiль — свiдомо тверезе суспiльство;
• дав її образ;
• дав Концепцiю.
Наша задача як виконавцiв Проекту:
1) розробити План згiдно Цiлi, образу i Концепцiї, враховуючи потрiбнi деталi
(теоретична дiяльнiсть);
2) виконати все згiдно цього Плану (практична дiяльнiсть).
Перше, що належить зробити в таких умовах, — детальнiше розiбрати Цiль,
щоб мати її не в трьох словах i не в образi, а чiтко прописаним текстом.
З огляду на Цiль та її образ нам ясно далеко не все. Перше, що ставиться
пiд питання, — поняття про суспiльство. Саме по собi поняття «суспiльство» зрозумiле, але воно нам не пiдходить, оскiльки дуже вiдносне i розмите для Проекту.
Для одних суспiльством може бути цiлий свiт, для iнших — вузьке коло людей.
Щоб уточнити це питання, звернемося до «замовника».
Неодноразово серед нас звучала думка, що «Твереза Україна» є не просто
красивою назвою органiзацiї, а безпосередньо цiллю: твереза Україна. Використавши цю iдею, намалюємо чiткий контур Проекту щодо мiсця — кордон країни
Україна. Вiд свiдомо тверезого суспiльства фокусуємося на свiдомо тверезiй
Українi. Iснує ще багато причин, чому ми обрали кордон України, в основному
самих по собi зрозумiлих.
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Чому саме твереза Україна, а не розумна, свята i т. д., пояснювати теж буде
зайвим. А от на рахунок того, чому саме свiдомо твереза, можуть виникнути
запитання. I хоч вiдповiдi на цi запитання можна знайти в Концепцiї, все ж
варто їх озвучити тут.
Пiд тверезою Україною завжди мається на увазi деякий стан її жителiв —
тверезий. Наша Концепцiя чiтко визначає поняття тверезої людини. Повторимо
визначення з Словника.
«Тверезник (твереза людина) — людина, яка не має алкогольної запрограмованостi (а також програм на вживання iнших наркотикiв), а отже нi
за яких обставин не вживає алкогольних сумiшей, тютюну та iнших наркотикiв. Тверезник вирiзняється здоровою розсудливiстю, свободою вiд iлюзiй,
самообману, керується у своїх вчинках, судженнях вимогами розуму, здорового
глузду. Крiм того, що сам не вживає одурманюючi речовини, вiн не пригощає ними iнших, вiдстоює свiй тверезий свiтогляд. Г.А. Шичко, який одним
iз перших почав класифiкувати людей на тверезникiв i нетверезникiв в залежностi вiд свiдомостi та наявностi в нiй алкогольної або тверезницької
запрограмованостi, видiляв чотири групи тверезникiв: природнi тверезники,
релiгiйнi тверезники, розсудливi тверезники i свiдомi тверезники». Пiзнiше вже
iншi автори додали, що iснують також совiснi тверезники; бiльш того, такий розподiл людей на групи нечiткий, одна людина може належати вiдразу до кiлькох
груп.
«Тверезник природний — людина, все своє життя вiльна вiд тютюновоалкогольно-наркотичної запрограмованостi та отруєння тютюново-алкогольно-наркотичними отрутами».
«Тверезник релiгiйний — людина, яка не володiє науковими знаннями про
алкогольну проблему, але утримується вiд спиртного переконанiстю у грiховностi його вживання, навiяною з дитинства (в iсламi, буддизмi, iндуїзмi,
вiшнуїзмi та iнших тверезих релiгiях)».
«Тверезник розсудливий — тверезник, так само як i релiгiйний, тверезо запрограмований, але на основi не мiстичних, а невеликого обсягу наукових знань;
у частинi випадкiв — за допомогою клятви або обiтницi не пити».
«Тверезник свiдомий — тверезник, який добре знає алкогольну проблему
i осмислено, на основi достатнього запасу наукових знань обрав тверезий спосiб
життя».
«Совiсний тверезник — людина, яка живе тверезо, тому що жити поiншому їй совiсть не дозволяє. Жити по-iншому — це погано, аморально,
соромно».
Здавалося б, зовсiм не важливо, з яких саме тверезникiв повинна складатися
твереза Україна, адже фактично усi вони не мають алкогольної запрограмованостi. Розберемося у цьому питаннi, спираючись на поставлену нами кiнцеву
цiль.
Природнi тверезники. На перший погляд, природнi тверезники найкраще
пiдходять для нашої цiлi — хоча б тому, що їм навiть у голову не приходить думка про те, що розчини етанолу можна заливати у свiй органiзм. Але наш Проект
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передбачає тверезiсть лише в межах України. Немає нiяких пiдстав сподiватися на те, що до того часу весь свiт стане тверезим сам по собi. Це значить, що
наша Батькiвщина, ставши тверезою, може так i залишитися серед «компанiї»
питущих країн. Тi, кому вже довелося виховувати у тверезостi своїх дiтей, добре
знають, чим небезпечна нетвереза компанiя для ще не зовсiм сформованої дитячої свiдомостi. Взагалi-то, кожна людина народилася тверезою, i саме таке п’яне
оточення програмує її на самоотруєння, забирає природну тверезiсть. Висновок
вже давно зроблений досвiдом тверезницького руху: природна тверезiсть (хоч
i є нормальним станом людства) безсила проти пропаганди. В такому випадку
батьки намагаються вiдгородити чадо вiд лихого, у рiдкiсних випадках дитина
сама зрозумiє, що «водитися» з такими товаришами далеко не на користь.
Якщо у випадку з дитиною це ще було можливим, то у випадку з країною
все зовсiм не так. В епоху стирання кордонiв, глобалiзацiї, утворень рiзних союзiв, блокiв i альянсiв така iзоляцiя що далi, то бiльш неможлива. I особливо
тут потрiбна була б iзоляцiя iнформацiйна, а в епоху iнформацiйних технологiй
її немає не те, що мiж сусiднiми державами, а й мiж континентами. З появою
iнтернету контролювати вприскування зарази в країну — все одно, що гасити полум’я жменьками пiску або вичерпувати воду друшляком. Вже не говорячи про
наявнiсть рiзного роду ефiрного, кабельного, супутникового телебачення та про
новi тотальнi iнформацiйнi системи.
Тверезники природнi — це люди, котрих просто не зачепила п’яна програма. Саме тому таких сьогоднi вiдносно мало, адже не є новою закономiрнiсть:
чим ширша пропаганда, тим менше природних тверезникiв. Ми довели, що
в майбутньому повнiстю перекрити шляхи алкогольної пропаганди до свiдомостi
незахищеного українця неможливо, якщо не отверезити весь свiт. Такої цiлi (отверезити свiт) ми не ставили, а значить для цього Проекту результат у 100% тiльки
природних тверезникiв є немислимим, а якщо якимось чудом i досяжним, то
у складених умовах таке щастя триватиме недовго. Знову пiде «промивка» людської свiдомостi «нешкiдливими» дозами, як наслiдок — алкоголiзацiя i черговий
номер тверезницького руху.
Свiдомi. Вище ми навели неповне визначення свiдомих тверезникiв. Повне
визначення за собрiологiчним словником передбачає ще й надiйнiсть, професiоналiзм та активну дiяльнiсть у тверезницькому русi, хоча далеко не завжди людина,
яка обрала тверезiсть на основi наукових знань, стає активiстом.
«Свiдомi тверезники — особливо цiнна частина населення, їх не можна
спокусити спиртним, вони принциповi, є носiями тверезницької думки, добровiльно пропагують тверезiсть, доброзичливо, спiвчутливо ставляться до
питущих, алкоголiкiв вважають не покидьками суспiльства, а жертвами
питущих i в мiру можливостей намагаються допомагати їм (Г.А. Шичко).
Свiдомi тверезники знайомi з прийомами i методами програмування на отруєння тютюново-алкогольно-наркотичними отрутами i вiльнi вiд тютюново-алкогольно-наркотичної запрограмованостi, є прикладом тверезого способу
життя, борцями за встановлення тверезостi в країнi та свiтi. Членами
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Союзу боротьби за народну тверезiсть та Мiжнародної Академiї Тверезостi
є, в основному, свiдомi тверезники» (Словник).
Тобто це абсолютно те, що потрiбно Українi зараз для того, щоб тверезiти,
i те, що постiйно потрiбно буде в майбутньому для захисту вiд зовнiшнiх iнформацiйних атак. Багато з нас до теперiшнього часу вже знають на власному досвiдi,
хто такий свiдомий тверезник: умовно кажучи, алкогольна пропаганда на нього
дiє рiвно у протилежному напрямi. Отверезивши Україну, такий дбатиме про її
збереження, ще й вiзьметься за встановлення тверезостi у свiтi.
Релiгiйнi. Надiйнiсть релiгiйних тверезникiв нiчим не менша, нiж надiйнiсть свiдомих. Навпаки, будь-який факт можна спростувати, в той час як
похитнути вiру майже неможливо. Якщо алкоголевживання розумiється вiруючими як грiх (що в перекладi означає — «помилка», «промах»), як порушення
заповiдi, то на таких людях дуже довго стоятиме тверезiсть. Прикладом цього
є мусульманськi країни.
В Українi немає достатньої кiлькостi релiгiйних тверезникiв, нам довелося б проповiдувати тверезi релiгiї, або доводити грiховнiсть алкоголепиття в усiх
iнших. Але нi в органiзацiї, нi в Проектi ми не можемо поставити таку цiль, це
призведе до розколiв «Тверезої України», так i не давши позитивного результату. Не дарма наша Концепцiя забороняє нав’язування власного свiтогляду iншим
учасникам руху. Але ми не виключаємо цi варiанти на рiвнi активiста чи окремої
органiзацiї.
Совiснi. Пропаганда безсила i проти совiсних тверезникiв, але рiвно настiльки, наскiльки чутливою до зла є людина i наскiльки довго вона залишається
у такому станi. А наша робота по вихованню таких тверезникiв буде обмежуватися маханням транспарантами з закликами типу «прислухайтеся до голосу своєї
совiстi».
Розсудливi. Благонадiйнiсть розсудливих тверезникiв теж розглянемо. До
них вiдносяться такi:
• що дали клятву чи обiтницю тверезостi з якоїсь причини;
• хто тверезий лише тому, що патрiот, спортсмен, тому, що модно;
• ведуть здоровий або духовний спосiб життя i тверезiсть розглядають лише
як придаток (або обов’язкове вкладення) до цього;
• хто свiй вибiр зробив лише на основi побачених жахiть (наслiдкiв алкоголевживання) у сiм’ї чи в суспiльствi;
• всi iншi, хто за допомогою лише розмiрковувань i роздумiв (розсудливостi)
назавжди вирiшив обрати для себе тверезий спосiб життя.
Як видно, серед розсудливих тверезникiв є як цiлком надiйнi, так i зовсiм ненадiйнi (тi, що слiдують модi, наприклад). Та й виховати таких вiдносно легко,
часто вони самi стають тверезими в силу деяких обставин.
Але розсудливiсть навiть надiйних обмежується їхнiм життям. Скажiмо, те,
що свого часу вразило батька, на словах сину вiн як слiд не передасть. А дехто
взагалi не зможе пояснити, чому живе тверезо, оскiльки в основi їхньої тверезостi лежить щось мiнливе, непостiйне, модне i актуальне лише у свiй час. Не
передається на дiтей i клятва чи обiтниця.
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Цього не скажеш про свiдомих тверезникiв. Якщо цi люди «є прикладом тверезого способу життя, борцями за встановлення тверезостi в країнi i свiтi», то тим
паче у своїй сiм’ї. Отже, свiдомi тверезники — не тiльки найкращий «матерiал»
для будування тверезої України, а й єдиний надiйний для збереження тверезостi на всi наступнi поколiння. Зробивши один раз «щеплення», наша Вiтчизна
назавжди буде мати iмунiтет проти алкогольної iнфекцiї.
Для України, як i для Проекту, було б iдеальним результатом, якби населення складалося виключно зi свiдомих тверезникiв. Пам’ятаючи про те, що цiль
повинна бути досяжною, перевiримо можливiсть такого в природi.
Тверезник свiдомий — тверезник, який добре знає алкогольну проблему
i осмислено, на основi достатнього запасу наукових знань обрав тверезий спосiб життя. Тобто, перше, що необхiдно для свiдомої тверезостi — знання, друге —
вибiр (на основi цих знань) на користь тверезого життя.
1. Навiть теоретично дати такi знання можна далеко не всiм, наприклад
малим дiтям, пристарiлим, деяким хворим. А якщо немає знань, то це вже буде який завгодно тверезник, але не свiдомий. Плюс велика частина людей, якi
просто не в змозi вмiстити такi знання.
2. Стосовно вибору ще цiкавiше. Кожна людина має внутрiшню свободу
вибору, над якою владна лише вона сама, бiльше нiхто i нiщо, нiякi обставини. Вiд цiєї свободи залежить, куди людина направлятиме свiй вибiр. Найбiльш
проiнформована у питаннях тверезостi та алкоголевживання людина в свiтi може зробити вибiр на користь алкоголiзму, i навпаки. Це стосується як свiдомої
тверезостi, тверезостi взагалi, так i будь-якого питання. Така природа людини,
i справа тут не в запрограмованостi.
Багато великих проектiв та iдей в iсторiї зазнали невдачi саме через те, що
у своїй iдеологiї не врахували законiв людської природи. Ми знаємо, що тверезiсть — це природний стан людини. I ми не наступимо на тi ж граблi, якщо
врахуємо людську внутрiшню свободу вибору та iншi важливi природнi закони.
Пiдсумовуючи цi два пункти, зробимо висновки:
• твереза Україна не може складатися виключно зi свiдомо тверезих людей;
• твереза Україна не може складатися навiть виключно з тверезих людей.
Можна сподiватися, що вибiр на користь тверезостi буде зроблено усiма свiдомими громадянами України, але неприпустимо на це розраховувати. Точно так
само ми не можемо розраховувати на те, що таких буде бiльшiсть.
Якщо свiдома частина суспiльства твереза, то через деякий час неодмiнно
буде тверезою i несвiдома частина, тобто дiти (будуть природними тверезниками), хворi й пристарiлi. Але що робити з тим фактом, що не всi свiдомi
люди захочуть стати тверезниками? Якщо полiтичним методом застосувати до
них сухий закон, то це означатиме наявнiсть у країнi якогось вiдсотка (нехай
вiд 1% до 99%) стриманикiв. Виходить, кiнцевим результатом нашої iдеально
зробленої роботи може бути лише якась частина тверезникiв (свiдомих, природних, релiгiйних, розсудливих та iнших), частина непитущих, тобто стриманикiв,
i частина питущих. I нiчого з цим не поробиш. За вченням деяких релiгiй, на
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внутрiшню свободу вибору людини не може вплинути навiть Сам Бог, якщо i не
погоджуватися з цим — суть не змiнюється.
Тодi у нас три шляхи:
• виховати свiдомих та iнших тверезникiв, а тих, хто не пiддається вихованню, залишити в спокої, посилаючись на їхню внутрiшню свободу вибору;
• виховати свiдомих та iнших тверезникiв, а до тих, хто не пiддається вихованню, застосувати жорсткi зовнiшнi обмеження;
• забрати в людей можливiсть вибору алкогольного життя.
Одразу зазначимо, третiй пункт наведено лише для того, щоб показати ситуацiю, в якiй людська свобода вибору не має нiякого значення. Наприклад, людина
народилася i прожила все своє життя в iдеально тверезому середовищi. Протягом всього цього життя їй навiть у думцi не приходило вживати алкоголь,
вона нiколи такого не бачила, не чула i не знає, що таке можливо. Ця ситуацiя
означатиме вiдсутнiсть вибору мiж життям тверезим i життям алкогольним, залишивши тiльки тверезе. Забезпечити таке оточення для окремої людини дуже
важко, що тодi говорити про Україну з її вiдкритими кордонами?
Йти першим шляхом — означає нiчого кардинально не змiнити. Так ми залишимо право не тiльки вживати алкоголь, а й право на дiяльнiсть алкогольної
мафiї, на пропаганду i таке iнше. Чи можна буде назвати таку країну тверезою?
Тому ми змушенi обрати другий шлях: виховати максимум свiдомих тверезникiв — надiйний фундамент майбутньої тверезої України, елiту тверезостi.
Пасивнiсть та неспроможнiсть великої частини людей охопити нашу Концепцiю призведе до виникнення середнього класу — релiгiйнi, розсудливi, совiснi,
природнi, пасивнi та iншi тверезники. А до тих, хто свiдомо обрав алкогольне життя, застосувати жорсткi зовнiшнi обмеження, приблизно такi, якi зараз
застосовуються до iнших наркотикiв.
Звичайно, зараз наша цiль виглядає надто теоретичною, а на практицi все
не так просто. Хоч нижче ми розглянемо її детальнiше, та все одно усiх моментiв не врахуємо; кожному, хто працюватиме в цьому Проектi, доведеться
розмiрковувати i радитися з iншими виконавцями.

3.2

Елiта

З огляду на поставлену нами Цiль ми орiєнтуємося на довготривалий результат,
твереза Україна на 2 роки нас не влаштовує. В iншому випадку ми уподiбнилися б
Нiф-Нiфу з казки «Троє поросят», який побудував свiй солом’яний будиночок
швидко i легко. Досi не iснує таблетки тверезостi нi для людини окремо, нi для
суспiльства в цiлому, а якщо й iснують, якраз-таки є «солом’яним будиночком».
Як казав один соратник, якщо хочеш за п’ять хвилин отримати тверезiсть, то
на п’ять хвилин її i отримаєш. Саме це показує практика отверезнення людини
i практика отверезнення суспiльства.
В цьому Проектi ми жертвуємо всiм: часом, ресурсами, зусиллями, методами — лиш би наш «будинок» був на фундаментi, мурованим i побудованим за
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всiма правилами. Щоб тверезiсть стояла, як мiцна фортеця, протягом наступних
поколiнь, а П’ятий тверезницький рух був останньою «будiвельною бригадою»,
яка завершить будiвництво цiєї фортецi. Все це не дiло наших смакiв i бажань, а єдиний правильний варiант проти вовка-алкоголiзму. Коли солом’янi
та дерев’янi хатини порозлiтаються, всi бiгтимуть у цегляну.
Елiта тверезостi. Iнколи тверезiсть називають iдеєю, але нормальний стан
людини на iдею не тягне, це щось значно простiше i природнiше. Iдеєю може бути паровий двигун, твереза Україна, та аж нiяк не сама тверезiсть. Втiм, коли
алкоголепиття досягло такого рiвня, стає можливим i такий абсурд. З цього абсурду можна взяти одне: для тверезостi, як i для будь-якої iдеї, потрiбна елiта,
саме вона складає фундамент iдеї. Пiд елiтою мається на увазi не загальна якась
полiтична елiта, не особи з десятьма вищими освiтами, а саме люди, на яких
стоїть iдея, елiта тверезостi. В iнших питаннях, i тим паче в матерiальному становищi, людина може бути звичайним простаком, працювати двiрником, копати
грядки, нiчого не тямити в полiтицi, але в питаннях тверезостi бути найбiльш
освiченою, елiтною людиною. Як без лiкарiв немає медицини, так без елiти немає iдеї. Елiта — це свого роду спецiалiсти, немає елiти — немає фундаменту,
немає фундаменту — iдея приречена на провал.
Варто лише ворожим силам професiйно розкритикувати iдею, вдарити по
ключовим точкам, висмiяти її i таке iнше, як вiд iдеї залишиться лише погана
слава. Будь-яка iдея без елiти перетворюється на набiр мiфiв, яка б за нею не
стояла наукова робота чи цiле вчення. Тут навiть ворожої руки не треба прикладати. Очевидно, це справедливо не лише щодо iдей, а й щодо багатьох соцiальних
явищ, зокрема тверезницького руху. Якою б логiчною i науковою не була собрiологiя, якщо не стане людей, якi втiлюють цi знання в життя, вона опиниться на
згарищi.
Для того, щоб тверезiсть у суспiльствi не була остаточно затоптана, i тим
бiльше — щоб процвiтала, необхiдна наявнiсть у цьому суспiльствi вiдповiдної
елiти тверезостi. Нiхто крiм елiти не зможе вiдгородити тверезiсть вiд дiї ворожих
та дурних сил, вiд алкогольної мафiї, пiдтримувати її у квiтучому станi. Скажiмо,
якщо в суспiльствi поширюватиметься чергова, спецiально заточена пiд народну
масу доза брехнi та псевдофактiв проти тверезого способу життя, то зашкодити
такому тотальному обману зможуть лише компетентнi активнi люди.
В Цiлi ми написали, що такою елiтою можуть стати свiдомi тверезники в широкому розумiннi, тобто тi, хто не лише обрав тверезiсть на основi наукових
знань, а й займаються активною тверезницькою дiяльнiстю, знайомi з прийомами i методами програмування на отруєння i т. д. Слiд додати, що будучи постiйно
в темi i працюючи заради отверезнення, вони з кожним днем набувають нового
дорогоцiнного досвiду.
Усе воно так, тiльки в такому разi виходить, що елiта сформована i вихована
виключно на наукових знаннях. Це звичайно, краще, нiж на псевдонаукових, але
в епоху iнформацiйних воєн вiдрiзнити перше вiд другого буде дедалi важче. До
того ж, окрiм наукового, обман з боку манiпуляторiв проводиться одночасно на
iнших свiтоглядних рiвнях. Як машинiст не зможе посадити лiтак, так свiдомий
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тверезник не зможе дати вiдсiч манiпуляторам на релiгiйному чи iсторичному
рiвнi (у питаннях, що стосуються тверезостi). Звiсно, якщо такого тверезника
можна вiднести лише до свiдомих тверезникiв. На практицi ж таке буває рiдко.
На практицi майже не буває виключно свiдомих тверезникiв: зазвичай це
тверезник ще одночасно й релiгiйний, розсудливий, природний, патрiот, спортсмен i т. д. Шлях переходу вiд однiєї якостi тверезника до iншої у всiх дуже
рiзноманiтний. Буває, що до свiдомої тверезостi додається патрiотизм, а буває
i навпаки — до свiдомої тверезостi йдуть через патрiотизм. Усе це ми ведемо до
того, що якiсть фундаменту не обмежується самою лише свiдомою тверезiстю,
навiть у широкому розумiннi. Фундамент майбутньої тверезої України повинен
бути бiльше, нiж надiйним, i тут важливу роль вiдiграє не так кiлькiсть, як
якiсть. Коли ми детально розбирали Цiль, то окрiм свiдомих вказували на надiйнiсть релiгiйних та деяких розсудливих тверезникiв. Отже, якщо елiта покликана
бути мiцним фундаментом, то до неї можуть увiйти i активнi свiдомi тверезники,
i релiгiйнi, i розсудливi, i совiснi, але буде ще краще, якщо елiту складатимуть
люди, що є одночасно активними свiдомими, релiгiйними, розсудливими i совiсними тверезниками. Тобто ще кращим фундаментом для тверезої України буде
той фундамент, який складатиметься з активiстiв-тверезникiв, що є одночасно
вiрними патрiотами, людьми духовними, науково освiченими, спортсменами, мислячими i т. д. Якщо до цього всього додати ще й iншi хорошi людськi якостi, то
фундамент може набути стальних властивостей.
Iншими словами, краще свiдомого тверезника може бути лише свiдомий тверезник, який не вживає алкоголю ще й тому, що любить свою Вiтчизну, або
вiрний своєму Богу. Бо там, де правду не зможе довести наука, там тверезiсть
триматиметься на любовi та вiрi.
Елiта тверезницького руху. Завдання елiти — не лише за будь-яких
обставин витримати психологiчний та iнформацiйний натиск, а й за будь-яких
обставин дiяти. Можливiсть людини робити вибiр незалежно вiд певних обставин
називається свободою волi. Наявнiстю свободи внутрiшньої людина вiдрiзняється
вiд тварини. Чим бiльше в людинi свободи, тим бiльше вона людина. Тварина
у своїх дiях керується iнстинктами, людина маючи свободу може здiйснювати
вчинки всупереч iнстинктам.
З давнiх-давен причетнiсть людини до елiти характеризувалася якраз-таки
наявнiстю в людини свободи. Суспiльство вибудовувалося в пiрамiду, вгорi якої
посiдали мiсце найбiльш свобiднi, нижче менш свобiднi, i так до самого низу. За
елiтою йшло все суспiльство, але потрапляли туди лише тi, хто зумiв подавити
в собi iнстинкт самозбереження i вiдстояти свою честь. Скажiмо, якщо хтось пiдняв свою самооцiнку i запретендував на мiсце в елiтi, то ця людина автоматично
потрапляла в ситуацiю, де їй доводилося робити вибiр: або ризикувати життям
i цим пiдтвердити поставлену собi оцiнку, або берегти своє життя i змиритися зi
своєю завищеною самооцiнкою. Таким чином, у кращi часи до елiти суспiльства
потрапляли лише найбiльш смiливi й талановитi, люди духу, а вже на цих людей рiвнялися i всi iншi прошарки суспiльства. В Українi у свiй час такою елiтою
було козацтво.
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Що керувало елiтою, за що можна ризикувати своїм життям, де логiка?
Вiддати своє життя «за друґi своя» можна лише тодi, коли цiль людини лежить далеко за межами видимого свiту. Якщо людина переслiдує цiлi, що лежать
у рамках життя земного, то власне життя оголошується найвищою цiннiстю,
а коли так, то стати свобiдним просто не вийде, в елiту такi не пройдуть.
Саме такi свобiднi люди потрiбнi Проекту, люди, яких не здатнi зупинити
в дiяльностi нiякi зовнiшнi обставини. Не пiддатися алкогольнiй пропагандi самому — це ще не елiта. Не пiддатися алкогольнiй пропагандi самому i захищати
вiд цього iнших — ще не зовсiм елiта. Не пiддатися алкогольнiй пропагандi самому i захищати вiд цього iнших, що б не сталося — ось де справжня елiта тверезої
України. Люди духу — не тi, у яких немає проблем, а тi, що попри всi проблеми
i негаразди йдуть до цiлi, тому що їх вище «Я» так хоче, i все.
Стосовно теперiшньої органiзацiї та майбутньої тверезої України ми не плекаємо iлюзiй: сподiваємося на краще, та готуємося до найгiршого. Якщо зараз
нам важко справлятися з задачами тверезницького руху, жертвуючи лише своїм
добробутом, то що зможемо вдiяти в ще гiрших обставинах? А коли доведеться жертвувати найдорожчим? Той опiр, що чинить алкомафiя i реальна влада
зараз, — це лише квiточки в порiвняннi з тим, що нас чекає у майбутньому,
коли тверезницький рух набере впливової сили. Прийняти виклик цьому опору
зможуть лише люди духу.
Пiдсумовуючи все це, можна прописати одну частину Цiлi ще точнiше. Оскiльки наш Проект орiєнтується на довготривалий результат, є потреба
в створеннi фундаменту, на якому тверезiсть в Українi буде утверджуватися та
зберiгатися на наступнi поколiння. Таким фундаментом можуть бути лише люди, причому навiть не свiдомi тверезники в широкому розумiннi. Врахувавши
оточення Проекту, ми прийшли до висновку, що виконати цю роль зможе лише
своєрiдна елiта. Ця елiта включає в себе надiйних, компетентних i в той же час
свобiдних тверезникiв.

3.3

Маса

Ми не збираємося будувати суспiльство, в якому елiта керуватиме натовпом, i тим
бiльше за рахунок приховування знань. Навпаки, iдеальним варiантом для нас
була б Україна, 100% жителiв якої мають якостi тверезницької елiти. Але це
нереально, i цей факт доведення не потребує.
Своїм Проектом ми торкаємося вузької сфери життя суспiльства. Елiта
у нас — це лише елiта у питаннях тверезостi, тому якщо всiх iнших ми назвемо масою, то слiд розумiти пiд цим лише неелiту в питаннях тверезостi. Той,
хто в суспiльствi вважається елiтою, з точки зору Проекту може належати до
основної маси, i навпаки — той, хто належить до елiти Проекту, у суспiльствi
може належати до основної маси. Все залежить вiд того, яка позицiя людини
в питаннях Проекту i тверезостi загалом.
Мало того, наш Проект навiть не матиме чiткої границi мiж елiтою i основною масою. Хто буде справжньою елiтою у нашому Проектi, ми вже визначили,
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але чiтку лiнiю мiж нею i масою, якби й захотiли, то провести не змогли б. З огляду на наше поняття про елiту стає зрозумiло, що кiлькiсть таких людей буде
мiзерною. I чим далi вiд якостей елiти, тим кiлькiсть людей збiльшуватиметься,
але ця закономiрнiсть повинна зупинитися на тверезостi.
Говорячи простою мовою, основну масу людей ми бачимо тверезою. Ця «маса» включає в себе навiть активiстiв тверезницького руху, якi з якихось причин
не змогли ввiйти до елiти. Наперед заходячи, скажемо: швидше за все, найбiльш
поширеною причиною, з якої активiст не зможе увiйти до елiти, буде дiяльнiсть
заради власних iнтересiв, переслiдування приземлених цiлей. Яку б велику користь у нашому дiлi такi люди не приносили, якими б великими спонсорами не
були, скiльки б людей не отверезили, поки будуть мислити в рамках земного
життя i побуту — елiтою не стануть, вони ненадiйнi.
Також до маси входять тi, що живуть тверезо, в теорiї знають про тверезiсть
все, але на практицi окрiм того, що подають власний приклад, нiчого не роблять.
Якими б впливовими, якими б твердими у своїй позицiї вони не були, поки перебувають у бездiяльностi, елiтою не стануть, алкогольнiй пропагандi такi — не
перешкода.
I накiнець, мабуть найбiльшу частину маси складатимуть всi iншi тверезники: релiгiйнi, свiдомi, розсудливi, совiснi, природнi та iншi. Серед них можуть
бути i активнi, i пасивнi, i впевненi, i невпевненi. Займатися тверезницькою дiяльнiстю або вивчати собрiологiю спецiалiзовано для них не цiкаво, вони себе
в цьому не бачать. I це є нормально як для суспiльства, так i для окремої людини. У школi викладають анатомiю, але не всi продовжують поглиблювати свої
знання, i ще менше стають лiкарями. Так i в питаннях тверезостi: пересiчний
громадянин буде мати лише поверхневi знання собрiологiї, може ще трохи з релiгiї, ще може п’ять хвилин помiркує над цим питанням сам; у тверезiй Українi
цього вистачить, щоб жити тверезо. Усе iнше за нього робитиме елiта, а саме —
виявлятиме шкiдливi «вiруси» пропаганди i боротиметься з ними. Наголосимо,
такий стан можливий лише в тверезiй Українi, де основна маса вiльна вiд алкогольної запрограмованостi, де стан тверезницької елiти теж на належному рiвнi.
До такого стану ми i прямуємо.
Тепер, з огляду на нашу «масу», стає ще краще видно, що в Проектi пiд масою в соцiальному планi нiякого приниження не розумiється. В соцiальному планi
люди з цiєї основної маси нiчим не гiршi за елiту, i не факт, що для тверезостi
вони зроблять менший внесок. Ми обома руками за те, щоб заради утвердження
i збереження тверезостi працювали всi — як елiта, так i маса. Поняття «елiта» використовується нами для позначення надiйної команди, гаранта втiлення цього
Проекту в життя.
Для прикладу, поставимо однакове завдання перед людиною з елiти i перед людиною з маси — написати Проект «Твереза Україна». Припустимо, що
iнтелектуальнi та професiйнi якостi у них однаковi. Елiтному активiсту для цього достатньо було б зошита i ручки, вiн написав би Проект. Активiсту з маси
знадобилися б всi сприятливi умови: як мiнiмум, окрема кiмната i щоб нiхто не
заважав, ноутбук i бажано з iнтернетом, хороший настрiй, мотивацiя, здоров’я,
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надходження спонсорських коштiв або зарплата i т. д. I все це не на один день,
а на нормальний промiжок часу. Якщо не буде бодай чогось одного — вiн не напише Проект. Так само не напише при виникненнi якихось сiмейних негараздiв,
проблем iз навчанням, через власнi недолiки тощо.
В однакових ситуацiях i обставинах цi активiсти дiятимуть по-рiзному.
Активiст елiти — така ж людина, так само має потребу в їжi й одязi, вiн далеко не досконалий i чутливий до зовнiшнiх негараздiв. Єдине, що так вирiзняє
його вiд маси, — первиннiсть дiй. Образно кажучи, перед ними обома постають
задачi (та й, мабуть, перед всiма людьми на планетi):
• йти до того, до чого покликаний, до чого закликає вище «Я»;
• добувати хлiб, дбати про добробут, достаток матерiальний.
Елiта i маса пiклуються як про перше, так i про друге. Але люди духу
на перше мiсце ставлять своє покликання, а добробут зводять до другорядного,
активiсти маси навпаки — спочатку облаштувати або зберегти побут, а вже потiм
можна думати про щось високе.
Типовий активiст елiти всi свої можливостi й таланти перш за все вкладає
в дiло отверезнення, i лише пiсля цього тi ж можливостi i таланти використовує
для пiдтримання свого фiзичного iснування. При цьому по часу вiн може придiляти бiльше комерцiї, працювати цiлий робочий день на роботi, але увага i весь
його внутрiшнiй свiт спрямованi на пошук i роботу заради вищої Цiлi.
Типовий активiст маси — це кандидат у народнi депутати, єдина «вища»
цiль для нього — потрапити до Верховної ради, отримувати там гiдну нього самого зарплату i допомагати людям. Нiхто не заперечує, дiло хороше i потрiбне,
але якщо на першому мiсцi грошi та влада, то така людина при першiй або другiй
нагодi зрадить iдеї.
Трохи вiдiйшовши вiд теми, одразу зазначимо, що тут можна впасти в крайнiсть. Якщо займатися лише високими цiлями, геть вiдкинувши турботу про
земне, то вийде хто завгодно — фанат, сектант, але не елiта. Коли ж цiль —
обладнати лише своє життя, дорогi цяцьки, моднi лахи i таке iнше — це хижак, егоїст, звичайний споживач. I першi, i другi мають мiсце в суспiльствi, слiд
очiкувати їх i в тверезницькому русi.
Отже, активiст елiти i активiст маси вiдрiзняються лише внутрiшньою налаштованiстю, часто зовсiм не видимою ззовнi. Нерiдко людина сама собi не
зiзнається в тому, що переслiдує егоїстичнi цiлi, то як же ми зможемо вiдрiзнити їх? Нiяк, чiткої лiнiї мiж елiтою i масою не iснує у видимому свiтi, є лише
суб’єктивнi ознаки, i тi розмитi. Це одна, перша властивiсть маси в Проектi.
Друга властивiсть лежить в областi наслiдування. Елiта в суспiльствi була
вказiвником для маси, прикладом для наслiдування, але не завжди авторитетом. Наприклад, запорiзькi козаки мали великий авторитет i вплив на народ
у багатьох сферах, не тiльки у вiйськовiй справi. Вони були елiтою i авторитетом. Прикладом неавторитетної елiти можна назвати елiтнi вiйська Збройних
сил — аеромобiльнi (десант). Великий ризик, найкраща бойова пiдготовка, готовнiсть першими прийняти на себе вогневий удар противника не дає сумнiватися —
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це справжня елiта. Але зараз нi елiтнi вiйська, нi взагалi Збройнi сили не
є авторитетом для народу.
Значить, елiта елiтi рiзниця. Якою буде наша елiта, авторитетною чи неавторитетною i в яких питаннях, побачимо пiзнiше. Але, в будь-якому випадку,
суть елiти не змiняюється, вона собi йде до Цiлi незалежно, їй все одно. Козаки
не робили з себе iдолiв (принаймнi на початку свого iснування), їх возвеличував
народ. I десантники не покидають автоматiв, якщо авторитетом не являються.
Тому в Проектi маса вiльна вiд наслiдування елiтi. В деякiй мiрi дух романтизму притаманний i нашiй елiтi, але на те, що тiльки через це народ обиратиме
тверезе життя, ми не розраховуємо.
Зараз ми розглядаємо кiнцевий стан Проекту, маса в цьому кiнцi вiдiграє
основну роль. Елiта хоч i найцiннiша, та все ж потрiбна лише як гарант для
пiдтримання тверезого стану основної маси, тут ми додатково розглянули її
властивостi.

3.4

Злочинцi

Алкоголiзм починається з першої побаченої чарки, що п’є тато або мама. В широкому сенсi ця фраза означає не тiльки вплив батькiв, а й вплив iнших осiб,
якi є хоча б трохи авторитетними. Ще в ширшому розумiннi теорiя Шичка
передбачає й iншi методи наркотичного програмування.
Коли ж ми обрали таку вiдносно глобальну Цiль, то мусимо розцiнювати
все вiдповiдними мiрками, а значить у бiльшiй частинi звертати увагу на методи програмування суспiльства, а не особистостi. Хоча суспiльство i складається
з особистостей, методи програмування дещо вiдрiзняються.
Розглядати всi методи тут не будемо, їх добре знають алкогольнi програмiсти, їх добре повинна знати елiта. У новiй, тверезiй Українi елiта повинна знати
навiть бiльше, вмiти бiльше, робити бiльше. Знаючи лиш деякi з цих методiв пропаганди вживання алкоголю, ми повиннi констатувати факт: елiта буде змушена
вдаватися до радикальних методiв заради збереження тверезостi.
Тож повторимо: людина має внутрiшню свободу, вплинути на цю свободу
можна, але остаточне рiшення все одно за нею. Коли так, то «загнати всiх у тверезiсть не вийде», — так люблять виражатися питущi щодо тверезницького руху.
Раз так, то наша Цiль повинна передбачити ще один, третiй «клас» — стриманики i питущi. Що вiн собою являтиме i що з ним повинна робити елiта, нам
i належить розiбратися.
Якщо навiть при iдеально проведенiй тверезницькiй роботi якийсь вiдсоток
питущих може лишитися, то тим паче в нашому Проектi. Вiд того, як ми поставимося до цього явища, залежить якiсть продукту нашої кiнцевої дiяльностi —
тверезої України. Тобто, якщо дамо цим людям європейське поняття прав i свобод — твереза Україна буде одної якостi, якщо введемо жорсткi обмежувальнi
заходи — зовсiм iншої якостi.
Знаючи методи пропаганди, одразу зазначимо: якщо пiти першим шляхом,
то вiд тверезої України невдовзi залишиться лише гола назва. Говорячи про права
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i свободи наркоманiв, гомосексуалiстiв чи ще якихось меншинств, з нами лукавлять, оскiльки така полiтика є нi що iнше, як пряма пропаганда. Зi свободою
вищою, тiєю, що вiдрiзняє людину вiд тварини, такий погляд нiяк не пов’язаний.
Цей варiант ми одразу вiдкидаємо.
Другий варiант, на перший погляд, не є однозначним. Ми знаємо, що
обмежувальнi заходи не спроможнi виховати тверезника, максимум це буде стриманик. Нехай, зате на вiдмiну вiд питущого соцiальної шкоди вiд нього буде
менше, вiн не спокушатиме iнших, не матиме права на пропаганду. З цим ясно,
ходити п’яним привселюдно, заливати в себе отруту на очах iнших людей та iншi
подiбного роду дiї в тверезiй Українi категорично забороненi. Тодi виникає запитання: чи дозволити саме вживання, нехай навiть весь його процес та наслiдки
вiдбуватимуться у п’яниць вдома? Слiдом за ним постає й iнше: хто ми такi i яке
маємо право ставити собi такi запитання? Адже кожна людина в правi робити
з собою те, що вона хоче.
Щоб уловити суть, знову наведемо приклад батькiв i дитини. До яких засобiв вдаються батьки, аби їх чадо не вдарило електричним струмом, не збив
автомобiль, аби воно не випило миючого засобу? До всiх можливих, починаючи
вiд роз’яснювання, закiнчуючи жорсткими обмеженнями. Батьки люблять свою
дитину. Навiть якщо дитина неслухняна i противиться волi своїх батькiв, якщо
дуже хоче випити те, що так пахне i має гарний колiр, якщо впадає в iстерику — це нiчого не мiняє, далi любитимуть i далi не дозволятимуть. З вiком, коли
дiти вже старшi, це продовжується; там, де не дiють слова i прохання, там хоча б намагаються вдатися до обмежень. Нормальна мати зробить все, аби син
був здоровим, це в iнтересах їх обох.
Чи можна таку поведiнку батькiв назвати насильством? Чи може, батьки
повиннi дати дитинi право померти або покалiчитися? А якщо смерть не фiзична, а духовна, то це щось мiняє? Або якщо це не дитина, а здорова доросла
людина? Поняття «європейських законiв» та ювенальних юстицiй докорiнно спотворили розумiння любовi, замiнили на вседозволенiсть. Яким же треба бути
короткозорим, щоб не бачити наслiдкiв цього «хочу»? По факту, питущий говорить: «Я буду вживати алкоголь, менi це подобається, i я нiчого не хочу мiняти».
Яке ж тодi ми маємо право втручатися в чуже життя? Якщо подивитися на все
життя цього питущого, то окрiм «кайфу» знайдемо в ньому i похмiлля, хвороби,
сiмейнi негаразди, тюрми, проблеми, душевний бiль, i в кiнцi кiнцiв ранню ганебну смерть. Дивлячись на це, ми не тiльки маємо моральне право, а й зобов’язанi
втрутитися. А ще, якщо розглянути статистику злочинностi, насильства, ДТП
та iншу, чiтко проглядаються наслiдки цього «хочу i буду» в життi й здоров’ї iнших, не винних людей. Особистий досвiд та досвiд предкiв теж спонукають нас
бути категоричними до цього явища.
Тому з правової точки зору ми не маємо нiякого права «зачiпати» таких людей; але, на щастя, ми виявилися бiльш далекоглядними i застосуємо всi можливi
забороннi заходи, аби вберегти кожного спiввiтчизника вiд отруєння алкоголем.
Жирну крапку в цьому питаннi ставить те, що цi стриманики народять бiльш
здорове потомство, нiж питущi, може навiть з чистими генами. Отже, в твере26

зiй Українi нашого Проекту заборонене вживання алкоголю. Внутрiшню свободу
ми не забираємо, людина всерединi залишиться алкоголiком. Насильством якщо
i займаємось, то тiльки з примiтивної, короткозорої точки зору. З таким же
успiхом можна звинуватити хiрурга в тому, що вiн рiже своїх пацiєнтiв.
Контроль за покаранням цих «злочинцiв» та за тим, щоб ставлення до них
було саме таким доброзичливим i люблячим, теж мусимо покласти на елiту.
Окрiм питущих i стриманикiв сюди входять тi, хто намагатиметься порушити тверезий стан України. За будь-якого виду пропаганду, рекламу, продаж,
пригощання i розповсюдження вони нестимуть вiдповiдне покарання.
Не входять сюди особи, якi до алкогольної запрограмованостi не мають
нiякого вiдношення. Бо й для побутової хiмiї мають мiсце:
• поодинокi випадковi отруєння (здебiльшого, серед дiтей);
• насильнi зловмиснi отруєння (це спецiальне завдавання шкоди комусь, але
не iдеї тверезостi);
• самоотруєння внаслiдок якоїсь психiчної хвороби.
Цi випадки настiльки рiдкi, що про них за все життя майже нiкому не доводиться
й чути.
Щодо першого застерiгають медики, злочинцiв суспiльства карають правоохороннi органи, а хворих лiкують психiатри.
Така ж ситуацiя i щодо алкоголю:
• людина, яка випадково отруїлася спиртом, не перестає бути тверезником;
• так само i людина, яку насильно отруїли алкоголем;
• психiчно хворi — це хворi, i нiякого вiдношення до звички вони не мають.

3.5

Модель

Кiнцевий продукт нашої дiяльностi — твереза Україна. Побачити його за допомогою зору або пощупати нi у кого не вийде, оскiльки форми цього продукту
лежать у людськiй душi. Максимум, що можна наглядно побачити, — це наслiдки наявностi цього продукту, можна вiдчути це духовно. Найiстотнiших змiн
зазна́є ставлення громадян до алкоголю та ставлення до своїх спiввiтчизникiв.
В залежностi вiд того, якi вiдбулися змiни, яке ставлення до алкоголю (до iнших наркотикiв), яке ставлення до тверезницького руху, наша твереза Україна
умовно подiляється на три класи: елiту, масу i злочинцiв. Чiтких видимих границь мiж цими класами теж немає, хоча їх типовi представники вiдрiзняються
суттєво. Основну роль тверезої України вiдiграє маса, але фундаментом i гарантом тверезостi в Українi виступає елiта. Проалкогольна активнiсть представникiв
третього класу обмежується заборонно-каральними заходами. Сказати, яку частину займатиме той чи iнший клас, особливо у вiдсотках, ми не можемо, оскiльки
мова йде про суспiльство. Суспiльство, у свою чергу, складається з особистостей,
що мають свободу; чим бiльше свобiдний — тим бiльше людина, чим бiльше людського — тим бiльш непередбачуваний. Єдине, що можна сказати точно, — маса
займатиме основну, а значить найбiльшу частину суспiльства.
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В загальному нiчого нового, типовий лад суспiльства, хоч нашi поняття
елiти, маси i злочинцiв, а також саме поняття класу дещо вiдрiзняються вiд загальноприйнятих. Що пiд ними розумiється i чому саме такий лад, детально ми
описали вище. Тепер спробуємо коротко, в межах термiнiв, пiдвести пiдсумок.
На даний момент Україну можна назвати п’яною країною. Мало того, географiчно та iнформацiйно вона знаходиться в оточеннi таких же п’яних країн.
Ми беремося отверезити свою Вiтчизну, а саме отверезити її населення, своїх
спiввiтчизникiв. Тобто ми ставимо Цiль. Яким чином ми збираємося це зробити,
це вже iнше питання, про це мова пiде нижче, зараз нас цiкавить лише кiнцевий
стан. Коли ми визначалися з кiнцевим продуктом нашої дiяльностi, то розривалися мiж тим, що хочемо, i тим, що можемо, та компромiс все-таки знайшли.
Отверезити свiт поки що не вiдважилися, тому є пiдстави думати, що Україна
так i лишиться у п’яному iнформацiйному та географiчному оточеннi. Звичайно,
ми сподiваємося на краще, що хоча б деякi з країн свiту, особливо сусiди, стануть тверезими ще ранiше за нас, але готуємося до гiршого. До того ж, в епоху
глобалiзацiї та iнформацiйних технологiй вплив iнших країн буде суттєвим.
Щоб жити в зараженому середовищi, необхiдний iмунiтет. Щоб Українi в таких свiтових умовах жити тверезо, теж необхiдний своєрiдний iмунiтет. Таким
iмунiтетом є свiдома тверезiсть. Для того, аби країна набула захищеного стану,
потрiбно, щоб «iмунiтетом» були надiленi її громадяни. Володiння всiма i в однаковiй мiрi свiдомою тверезiстю — неприродне явище, не всi зможуть вмiстити
знання, не всi зможуть зробити вiдповiдний вибiр, а значить не всi зможуть
стати свiдомими тверезниками. Заповнити цей пробiл покликанi сильнi — елiта
тверезостi. Саме вони захищатимуть незахищенi свiдомостi вiд проалкогольних
програм, дбатимуть про збереження тверезостi в країнi.
Масi та елiтi для бiльш надiйного стану тверезої особистостi та тверезої
України краще мати знання щодо тверезостi не тiльки науковi, а й релiгiйнi, фiлософськi, iдеологiчнi; i бути тверезником не тiльки свiдомим, а й розсудливим,
совiсним, релiгiйним. Або ж, якщо науковi знання комусь iз маси не даються, то
цiлком можливо, що дадуться релiгiйнi; за надiйнiстю релiгiйнi тверезники можуть у рази перевершувати свiдомих. Те ж саме i з власним розсудком. Загалом,
чим твердiший тверезник у своїх переконаннях, тим краще не тiльки для нього
самого, а й для Проекту.
Цi тверезники ще й передаватимуть знання та досвiд тверезостi своїм дiтям.
Не тому, що ми так собi придумали, а тому, що батькам властиво оберiгати своїх
дiтей. Це навiть не залежить вiд iнтелекту батькiв: не сунути пальцiв до розетки
вчать розумнi i не дуже, всi знають, що вб’є. Трохи iнша ситуацiя з елiтою, але
елiта сама в силi буде вирiшити це питання. Таким чином, наше «щеплення»
(Проект) забезпечує iмунiтетом ще й наступнi поколiння.
При постановцi цiлi ми врахували i природу людини. Врахували i зробили
висновок, що деякi громадяни не те, що не зможуть стати свiдомими тверезниками, а не захочуть. Взагалi нiякими, не лише свiдомими. Так, вибiр на користь
алкоголевживання завжди здiйснюється пiд дiєю обману. Тяжка наша праця може наблизити ефективнiсть цього обману до нуля, але навiть це не дає повної
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гарантiї, що всi громадяни України зроблять вибiр на користь нормального
життя. Свiдоме завдавання шкоди своєму життю, тiлу чи душi спостерiгається
i в iнших питаннях життя людини, так що не виключено, що знаючи абсолютно
всю правду про алкоголь, окремi iндивiди його все одно вживатимуть. А якщо цi
самi «знавцi» його не вживатимуть пiд дiєю заборони, то така тверезiсть вже не
є свiдомою, навiть не є тверезiстю, а утриманням. Така природа людини, нiхто не
в змозi нiякими методами забрати у неї це право; можна лише заборонити вибiр
у якусь сторону, але вибiр все одно буде зроблений в iншу. З такими «свiдомими
питущими» не рiдко зiштовхуються активiсти. Якщо до цього всього додати тих,
хто не те, що робити вибiр, а навiть добровiльно слухати не хоче про тверезiсть;
додати ярих, бездумних i принципових питущих («як би там не було, я все одно
буду пити»); алкомафiю й усiх, хто отримує прибуток вiд народного споживання алкоголю (демонстративно для прикладу будуть у себе заливати); наостанок
ще додати «культурно» питущих, i в той же час зацiкавлених у споюваннi нашого народу, свiдомих ворогiв (не виключено, що вони є громадянами України) та
iнших — то нам нiчого не залишалося, як передбачити цей клас «злочинцiв». До
нього входять вище наведенi особи. Але подiбнi дiї вчинити в тверезiй Українi
буде надто дорого для них самих.
Ось так це буде працювати. А щодо iнших, не таких глобальних питань, не
важко й здогадатися. I так ясно, що нiякого легального продажу алкогольних
отрут не буде, етанол залишиться лише в медицинi, науцi, технiцi, господарствi.
Очевидно i те, що якщо мова йде про свiдомих тверезникiв, то такою ж вiльною
Україна буде i вiд тютюну, i вiд iнших наркотикiв. Все, що стосується алкоголю,
буде застосовано i до iнших наркотикiв, до психотропних речовин, в тому числi
й до нових форм одурманення. Все залежить вiд того, що про них скаже елiта.
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4
4.1

Способи
Виконавцi

Ми дали напрямок Концепцiї, показали модель тверезої України. Наступним кроком визначимось, яким способом будемо втiлювати цю модель у життя. На даний
момент ми бачимо один стан України, наша модель показує зовсiм iнший. Зараз
ситуацiя така-то, а нам потрiбна така-то, тобто ми беремося її змiнити. Щоб змiнити, необхiдно якось вплинути на неї. Яким чином ми будемо на неї впливати,
хто буде впливати, що використовувати — нам i належить розглянути в Способах.
На цьому етапi ми схожi на людей, якi покликанi будувати будинок. Маємо
лише розкреслений проект будинку (або модель) i цiлу низку запитань без вiдповiдей: «Як будемо будувати?»; «Своїми руками чи руками iнших?»; «Де брати
матерiали?»; «Хто за це заплатить?»; «Хто начальник i хто пiдлеглий?» Ясна
рiч, поки не знайдемо вiдповiдi на цi запитання, про план роботи говорити рано.
Спершу розберемося, хто такi «ми». Пiд цим словом слiд розумiти всiх добровольцiв, якi взялися (або вiзьмуться) втiлити тверезу Україну в життя. Це
виконавцi Проекту, це тi ж «будiвельники». До них можуть належати не тiльки активiсти ВГР «Твереза Україна», а й люди, що не вiдносять себе до таких.
В Концепцiї ми зазначали, що для об’єднання достатньо спрямувати волю в одному напрямку. Щоб стати в ряд виконавцiв, достатньо бути тверезником i докласти
хоча б якихось зусиль на користь тверезої України.
Сюди гарантовано входять всi, хто хоч якось вiдносить себе до «Тверезої
України» та iнших тверезницьких органiзацiй. Причому як тi, що по своїй сутi
i якостям вiдповiдають вимогам тверезницької елiти, так i тi, що зовсiм не вiдповiдають їм. Тi, що подiляють бачення Проекту стосовно тверезої України, i тi,
що абсолютно не згоднi з ним, що йдуть до тверезого суспiльства якимось своїм
шляхом.
Серед тих виконавцiв, що не вiдносять себе до органiзацiй, можуть бути й
люди елiти. Така можливiсть дає змогу виконувати задачi Проекту i в той же час
залишатися «в тiнi», або ж просто не обмежувати свою дiяльнiсть рамками статутiв. Ось тому нiкому не вдасться органiзувати таку структуру, як на будiвництвi
або заводi, i тим бiльше повести її в iншу сторону. В «Тверезiй Українi» немає
структури «начальник — пiдлеглий», а в Проектi виконавцi ще й невловимi. Мов
сонячнi зайчики, вони є, i в той же час їх немає.
Вiдтак, хто не проти нас — той за нас.

4.2

Полiтичний

Говорячи про способи, в цьому Проектi ми розумiємо способи впливу на людину, оскiльки твереза Україна вiдрiзняється вiд п’яної лише якiстю людського
«матерiалу», бiльше нiчим. Наш Проект не передбачає створення якихось зовнiшнiх форм (чистi вулицi, краса i порядок українських осель, культурний вигляд
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країни, спортивнi майданчики) чи покращення фiзичного здоров’я людини: вони можуть бути лише наслiдком тверезого життя. Наш Проект не покликаний
творити навiть зовнiшню форму поведiнки людини (тверезi застiлля, заняття
спортом, вiдмову вiд алкоголю, сигарет) чи вплинути на статистику, демографiю
i т. д. За нашою Концепцiєю (теорiєю Шичка) все це — теж лише наслiдок. Проект «Твереза Україна» в основному направлений на внутрiшнiй стан людини: її
настрiй, свiдомiсть, пiдсвiдомiсть, мислення, волю, вiдчуття — загалом на все, де
може лежати корiнь звички та байдужостi. В термiнах фiлософiї, релiгiї та психологiї усе це називається одним словом — душа. Ось тому зараз немає нiякої
потреби розглядати iншi способи, окрiм способiв впливу на внутрiшнiй стан, на
душу людини.
Майже всiм активiстам доводиться проходити через одну i ту ж спокусу —
велике i щире бажання ввести «сухий закон». В iдеологiї це враховано i написано, що наша цiль — «не какое-то„непонятное воздержание” от алкоголя
и прочих наркотиков, а повышение сознания каждого человека и формирование
трезвенного общественного мнения». Стратегiя, яку ми обрали на етапi створення «Тверезої України», умовно називається «принцип пресу». Полягає вона
у тому, що для досягнення тверезого суспiльства необхiдна робота одночасно
у двох основних напрямах: полiтичному та психолого-педагогiчному. До того ж
там пiдмiчено, що одне «крило» тверезницького руху не повинно «переганяти»
iнше.
З точки зору собрiологiї, самi лише забороннi заходи дають великий позитивний результат, про це однозначно говорить i статистика. Якщо ж дивитися
на це глобально, вiдносячи до теперiшнього часу i ситуацiї, — користь сумнiвна,
перевiрено в теорiї i на практицi. Найцiкавiше те, що якщо мова йде про «сухий
закон» для окремої людини, то запитань i суперечок не виникає, просто «вiшається ярлик» — стриманик: людина, яка не є свiдомим тверезником, але в силу
деяких причин не вживає алкоголю (наприклад, людина за кермом). Досi нiякому активiсту не спало на думку «плодити» таких «тверезникiв». Але чомусь,
коли мова йде про «сухий закон» для країни, одразу виникають розбiжностi.
Все дiло в тому, що ми не охоплюємо весь масштаб таких дiй, дивимося на вiтчизняну статистику та досвiд iнших країн, а натомiсть отримуємо протилежне.
Без сумнiву, антиалкогольна кампанiя СРСР 1985–1987 рр. дала багато хороших
результатiв, але мiж тим протривала недовго, за свiй вiдносно короткий перiод
запам’яталася бiльшiстю як негативний досвiд i на довгi роки заплямувала саму
iдею тверезостi так, що вже i чути нiхто не хоче про неї. Розмови про причини
i пошук винних у цьому можуть тривати вiчно, так само i суперечки навколо iдеї
полiтичного способу досягнення Цiлi. Але в Проектi цього питання не минути,
думка про можливiсть чогось досягти полiтичним способом постiйно маячiтиме
у наших головах, манитиме до здобуття влади або постiйно кликатиме до стiн
Верховної Ради.
Отже, з одного боку — iдеологiя тверезницького руху зi своїм «принципом пресу», з другої — собрiологiя i статистика. Проект же вимагає вiдповiдi на
запитання:
31

• чи можливо досягти Цiлi повнiстю або частково полiтичним способом?
• якими способами будемо досягати Цiлi?
На цi та iншi делiкатнi запитання доведеться дати вiдповiдь.
Полiтичний спосiб найбiльш «популярний» у тверезницькому русi (та й не
тiльки тут). Мабуть, тому, що здається найшвидшим, найлегшим, найкрутiшим,
i може навiть найбiльш надiйним: видав закон — i ось уже не продають алкоголь,
наказав — i ось уже собрiологiя вивчається у школах, ввiв — i ось уже «сухий
закон», захотiв — i ось вам твереза Україна... Не потрiбно ходити по людях,
мiльйонам розказувати, показувати, пояснювати, допомагати кожному алкоголiку позбутися шкiдливих переконань. Якщо потрiбно виховати свiдомо тверезих —
теж будь ласка, з завтрашнього дня замiсть реклами отрут всюди повинна бути
соцiальна реклама. А також зробити реформи в сферах культури — кiно, музицi,
лiтературi i т. п. Якщо є влада, то твереза Україна — дiло технiки, невелике дiло,
заодно i позбавимося iнших соцiальних порокiв, поведемо країну, куди потрiбно.
Найголовнiше, що спосiб самоокупний, не потребує власних затрат, усе за рахунок державних ресурсiв. А ще краще самому пiти у владу, тодi ще й гiдну себе
зарплату отримувати можна.
Так думав чи не кожен, це досi залишається прагненням багатьох; це щиро,
логiчно, але, по всiй видимостi, неправильно. I неправильно не тому, що тверезницький рух вiд цього постраждає, а в першу чергу тому, що цi думки помилковi,
це обман, мiф.
1. В найширшому розумiннi влада — це здатнiсть впливати на подiї та явища
(Вiкiпедiя). На перший погляд, саме така здатнiсть i потрiбна, аби вплинути на
ситуацiю в країнi щодо алкоголю. Тобто влада нам потрiбна не як самоцiль, а як
iнструмент для досягнення Цiлi. I взагалi, в здоровому суспiльствi владу всюди
використовують або як iнструмент для досягнення якоїсь цiлi, або як iнструмент,
що самовiддано служить суспiльству.
У свiй час нашi предки розумiли її як особливий спосiб служiння Богу i людям. Це був не просто спосiб, влада дiйсно була покладеним на когось тягарем
(рос. — бременем). Понести такий тягар по силi лише людям духу. Якщо ти
мудрий i вiдважний, якщо Бог надiлив тебе вiдповiдними талантами, дав владу,
то спасти свою душу можеш лише будучи народним слугою. Владу розглядали,
в першу чергу, як найбiльшу вiдповiдальнiсть, найважчу роботу, як дiло людей
обраних. Саме тому до тих, хто мав таку владу, i ставлення було вiдповiдне,
почесне.
Народ свято вiрив, що його правитель — це обранець самого Бога, i тому
якщо щось iшло не так, то правитель не винен, просто вважалося, що народ несе
покарання за грiхи. На цiй вiрi в обранiсть i на самовiдданому служiннi народу твердо стояла влада правителя. Можна сказати, що завдяки цьому правитель
мав владу, i, судячи з усього, мав її достатньо, щоб щось змiнити. Слово правителя — закон, виконувався цей закон досить-таки сумлiнно, навiть якщо народ
не погоджувався з ним. Говорячи сучасною мовою, в деякiй мiрi влада основана
на авторитетi.
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Отже, можна з впевненiстю сказати, що правитель тодi владу мав. Чи має її
теперiшнiй iнститут державної влади? За офiцiйною версiєю, Україна — унiтарна демократична президентсько-парламентська республiка i має багатопартiйну
полiтичну систему. В Українi дiють такi основнi iнститути державної влади: Президент, Законодавча, Виконавча та Судова влади. Виконавча влада представлена
Кабiнетом Мiнiстрiв i Президентом. Законодавчий орган — Парламент — називається «Верховна Рада України». Судова влада представлена системою загальних
i спецiальних судiв рiзної iнстанцiї. «Унiтарна» — це значить єдина, цiлiсна,
територiя якої подiляється на адмiнiстративно-територiальнi одиницi, що не мають статусу державних утворень i не володiють суверенними правами. А от на
рахунок «демократичностi» зупинимося детальнiше.
Щоб не розповiдати i не нав’язувати тут власнi полiтичнi погляди, обмежимося лише офiцiйними твердженнями. «Демократiя — полiтичний режим, за
якого єдиним легiтимним джерелом влади в державi визнається її народ» (Вiкiпедiя). У визначеннi чiтко прописано, хто є джерелом влади, але влада тут
розумiється як державний апарат (правителi, уряд), а не як можливiсть впливати на подiї i явища. Про можливiсть впливати потрiбно здогадуватися — або
народ має владу, або ж надiляє нею когось, i тодi вже цей хтось має владу. Хто ж
має владу (вплив) — народ чи державний апарат? Коли демократiя передбачає
постiйну змiну уряду (у нас через кожнi 5 рокiв), то ситуацiя така: народ має
вплив на державний апарат (обирає його), а державний апарат має вплив на народ (видає закони, контролює). Виходить, що такої могутньої влади, яка була
у правителя предкiв, не має нiхто. Це ще пiвбiди, нашому Проекту потрiбна така
влада, щоб нею можна було виховати свiдомо тверезий народ. Припустимо, що
такою владою володiє державний апарат, i що до нього якимось чудом потрапили тiльки найчеснiшi та найвiдданiшi дiлу тверезники. Володiти владою такий
уряд зможе 5, максимум 10 рокiв. Що є 5 рокiв у масштабах країни? Виховати
народ за 5 рокiв — це приблизно те ж саме, що намагатися виховати дитину за
один мiсяць. Якi б закони i програми не приймали, кардинально щось змiнити
не вийде, дуже мало часу. Виховати в зовнiшньому ще може й вийшло б, змiнити людей зсередини не вдасться, i як тiльки тверезий уряд пiде, все почнеться
знову.
Сьогоднi державний апарат вже навiть не той, що був у 1985 роцi. Не в планi
якостi чи iдеологiї, i навiть не по формi, а в планi впливу. Адже, в найширшому
розумiннi, влада — це здатнiсть впливати на подiї та явища. Якщо зараз Парламент або Президент спробує ввести «сухий закон», то вже за мить матиме великi
проблеми, в тому числi черговий «майдан». Якщо ж ця «влада» i витримає натиск, то щось змiниться хiба що на паперах, а саму «владу» при хорошiй нагодi
буде скинуто i замiнено — чи то Парламент, чи то Президента, чи всiх разом
взятих. Хто це зробить i чиїми руками, розбиратися тут не будемо, лише констатуємо факт: державний апарат України має владу дуже вiдносну, на наш погляд
надто примiтивну. В той час як нашому Проекту потрiбна достатня влада для
того, аби докорiнно змiнити ситуацiю щодо тверезостi.
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Якщо вплинути на народ демократичний уряд не може, якщо закони виконуються тiльки тi, що угоднi масi, то може хоч владу над державними ресурсами
вiн має? По iдеї, має, хоч i обмежену; цей ресурс можна було б спрямувати на досягнення Цiлi. Потрiбно врахувати й iнше: державний апарат не має влади над
засобами масової iнформацiї, а також дуже залежний вiд думок «незалежних
захiдних експертiв», змушений пiдкорятися законам Ринку, виконувати вимоги Євросоюзу, договорiв, займатися iншими поточними питаннями тощо. I це
лише мала доля залежностi. Перед нами постiйно поставатиме вибiр: або вiдмовитися вiд тверезостi, або помiняти в полiтицi повнiстю все, в тому числi
полiтичний режим. Можливо, другий варiант був би бiльш правильним, але це
вже не компетенцiя «Тверезої України».
Змiнити ситуацiю, маючи в запасi 5 рокiв — це ще не надзадача в демократiї.
Хоч це виключає можливiсть будь-якої стратегiї, та все ж можна було б спробувати. Iнше питання — команда. Якщо навiть вся Верховна рада i Президент будуть
з наших активiстiв, а iншi чиновники в свiдомостi своїй залишаться людьми питущими, то нiяких принципових змiн очiкувати не слiд. Ще коли новий прийнятий
закон цими чиновниками розглядається як щось бiльш-менш логiчне — вони його
виконують i контролюють, якщо ж для них це повна маячня (а твереза Україна взагалi сприймається як утопiя) — можна лише уявити, якою буде їх робота.
Можливо, якби Президент мав авторитетну або диктаторську владу, рiвну владi
древнiх правителiв, порядок навести вдалося б.
Це ми розглянули ситуацiю, коли основнi iнститути влади повнiстю належать активiстам, а також спроби створити щось на зразок партiї. Коли
державний апарат належить нам лише частково або поодиночно, то й розглядати нiчого. Тодi на шляху до тверезої України стоятиме стiною ще й процес
голосування за законопроект у самiй Верховнiй Радi. I то, якщо проголосують,
так само завтра можуть проголосувати за його скасування.
Отже, владою в демократичнiй Українi, такою, що дає змогу впливати на
ситуацiю, такою, що потрiбна для досягнення Цiлi, не володiє нiхто нi в парламентi, нi в урядi. Вiдтак, домагатися мiсць у цих структурах ми не будемо,
оскiльки це марна трата зусиль. Туди можна йти заради чого завгодно, але не
заради тверезої України.
2. Процес потрапляння у таку «владу» ще цiкавiший. Знову ж таки, постараємося найбiльш об’єктивно подивитися на принцип формування державного
апарату в демократiї — вибори, торкаючись лише того, що стосується Проекту.
Якщо єдиним джерелом влади є народ, то аби потрапити до уряду, необхiдна його пiдтримка у своїй бiльшостi. Кандидатiв на мiсце сiльського голови
у селi знають майже всi, i знають по життю, тому вiддають свiй голос вiдповiдно. Кандидатiв на посаду Голови мiського i вище не знає майже нiхто, тому
цим доводиться про себе розповiдати. За грошовими затратами деяким це обходиться в шестизначну суму. Тепер, знаючи кандидатiв по листiвкам, рекламi й
обiцянкам, народ вiддає свiй голос вiдповiдно. Але цiкаво не те, що право бути
обраним таке умовне, таке залежне вiд грошей, i тому багатьом активiстам недоступне. Це банальнiсть, яка давно всiм вiдома. Цiкаво iнше. Кожен кандидат
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на виборах заявляє про своє щире бажання служити Вiтчизнi та народу, i що бореться зi своїми конкурентами виключно заради отримання цього права. I тут
парадокс: виходить, що для того, аби отримати лише право послужити, потрiбно вести за це право ледь не цiлу iнформацiйну вiйну з конкурентами, викинути
на це свої власнi мiльйони, виграти вибори всiма доступними способами.
За право допомагати людям не боровся нiхто з «Тверезої України», не боровся нiхто з iнших органiзацiй, хто дiйсно мав бажання послужити. Витрачаємо
свої грошi, але це вже теперiшнє служiння людям, а не спосiб отримати на це
право. Таке право у нас, як i в усiх, було завжди, хiба в полiтичних кандидатiв
його хтось забирав? Хiба депутатство — це єдиний у свiтi спосiб служiння людям? Тож якби депутат з Президентом навiть i мали владу, то боротьба за їх
крiсло шляхом таких виборiв — вже пiдозрiле явище. Проекту потрiбнi люди, що
мають бажання служити Вiтчизнi i вже на своєму мiсцi служать їй.
3. Якщо депутатський шлях — це марна трата часу i зусиль, то потрiбно
якось назвати i походи до стiн Верховної ради. З вимогами пiдтримати якийсь законопроект, щось прийняти, заборонити ходимо не лише ми, а й iншi громадськi
органiзацiї. За час свого iснування система навчилася «випускати пар» з таких,
як ми. Як вже було пiдмiчено, цей законопроект можуть прийняти сьогоднi,
а завтра вже прийняти iнший, абсолютно протилежний. Що i вiдбувається прямотаки на очах. Ситуацiя в загальному залишається стабiльною, зате громадськiсть
думає, що вона з чимось бореться.
Так, якби не цi мiтинги i протести, то алкомафiї було б значно легше лобiювати i просувати потрiбнi їй закони, з цим ми погоджуємося. Питання в тому,
наскiльки ефективна така боротьба. Адже, по сутi, це «гра» за чужими правилами, i ми приреченi у нiй програвати, а в кiнцi кiнцiв програти остаточно. Навiть
якщо ходити туди кожен день, як на роботу. Можна лише позаздрити уявi того
активiста, який зiтхає з полегшенням, «добившись» пiдвищення акцизу на цiлу
гривню, та й то «закон вступає в дiю вже з Нового року».
Якщо зараз зосередитися на полiтичному отверезненнi, доведеться вбудовуватися в систему. В результатi буде 1001-ша карликова органiзацiя, що реально
нiчого зробити не зможе, на радiсть ворогу.
4. Уся ця полiтична «боротьба» передбачає залежнiсть тверезницького руху
вiд подiй у Верховнiй радi. Хiба можемо ми, громадська органiзацiя, так залежати вiд полiтики? Розраховувати на державнi структури ми не збираємось,
оскiльки ми — громадський рух, а не вимагателi законiв, ми нi вiд кого не маємо права залежати. Якщо так умовно йти до Цiлi, ставлячи її в залежнiсть то
вiд депутатiв, то вiд ЗМI, то вiд iнших людей i подiй, то ми нiколи її не досягнемо. Втiлення в реальнiсть Проекту «Твереза Україна» повинне залежати лише
вiд виконавцiв, а тi, в свою чергу, можуть лише сподiватися на чиюсь допомогу,
але не розраховувати на неї.
В кiнцi кiнцiв, навiть ставити собi запитання на рахунок полiтичного способу ми не маємо права, оскiльки не є нi Парламентом, нi Кабiнетом мiнiстрiв.
Було б правильнiше думати над полiтичними способами, сидячи у крiслi чиновника, але ж ми — громадський рух, i складаємося не з релiгiйних, не з полiтичних,
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а з громадських органiзацiй. Як же ми, будучи громадською органiзацiєю, будемо
досягати цiлi владним (полiтичним) способом? Ми повиннi робити i робимо те, що
можемо зробити, будучи на своєму мiсцi, за своє мiсце ми i будемо вiдповiдати.
5. Вже склався цiлий стереотип: активних небайдужих людей, патрiотiв,
подiляють на два полюси: активiстiв i депутатiв. Усе було б вiрно, але другий
ставлять вище першого. Участь у громадських органiзацiях розумiється лише як
перша сходинка, а сам громадський дiяч — як черговий кандидат у депутати.
У бiльш запущеному випадку органiзацiю лише для отримання цього статусу
i використовують. Воно i не дивно, що так сталося, зазвичай мало хто знає, що
влада там вiдносна, а також деякi тягнуться до наживи.
Не слiд i перший ставити вище другого, оскiльки рух i уряд — це двi рiзнi
структури, рiзнi соцiальнi явища, знаходяться надто в рiзних площинах, щоб
ставити одне вище iншого.
6. Два цих крила — тверезницька органiзацiя та уряд — можуть йти до
спiльної або схожої цiлi, координувати мiж собою дiї, iнколи допомагати одне
одному. Така ситуацiя була б здоровою i найбiльш ефективною, сприятливою для
поширення тверезостi. В теорiї воно i є щось близьке до того, а на практицi —
абсолютно не те. Взаємодопомога набула егоїстично-лiнивого характеру. Депутат якщо i видає антиалкогольнi законопроекти, то часто ставить обов’язковою
умовою пiдтримку громадськостi та громадських органiзацiй. Це ж треба було
бути в органiзацiї, потiм пiти в полiтику, щоб просити в органiзацiї пiдтримки!
Вiдсутнiсть влади на лице. Але основна причина, чому вимагається пiдтримка
громадськостi, — це бажання себе прославити або ж створити видимiсть роботи.
Якщо про це не будуть шумiти, то шанси залишитися на наступний термiн у чиновника знижуються. Це вiдбувається не тому, що цей чиновник такий поганий,
а тому, що до цього спонукає ситуацiя, у якiй вiн знаходиться.
Активiсти вiд влади теж щось вимагають. Можна сказати, що основна їх
робота звелася до вимагання вiд уряду законiв, усе iнше стало другорядним.
В першу чергу, такi вимоги розглядаються як швидкий i найлегший спосiб досягнення цiлi. Ще кращий варiант — зробити все, аби на виборах просунути
у владу активiста або себе.
Чи можна такий режим роботи назвати взаємодопомогою чи координуванням? Там спроба вiдвести тверезницький рух у свою сторону, його використання
у власних потребах, там злiсне вимагання i теж своєрiдне використання. Нiж
так «спiвпрацювати», то вже краще взагалi нiяк не перетинати своїх шляхiв, йти
окремо i паралельно. Якщо вже так усi ратують за щасливу долю народу, то,
в першу чергу, кожному крилу потрiбно налагодити свою власну роботу окремо. I лиш тодi, коли робота уряду та робота органiзацiй у дiлi тверезостi буде на
належному рiвнi, можна говорити про взаємну допомогу, спiльну працю.
Показником здорової спiвпрацi буде ситуацiя, коли держава сама, без якихнебудь вимагань з нашого боку, використовуватиме накопиченi нами знання
i досвiд, тихо прийматиме потрiбнi Проекту закони, йтиме до нас як спецiалiстiв
за порадою. Ми ж, у свою чергу, постараємося зробити все, аби прийняття «сухих
законiв» обходилося для посадовцiв дiлом безболiсним, чистою формальнiстю.
36

7. Це на майбутнє. А поки що окрiм шуму i полiтичного безсилля у стiнах
державних iнститутiв нiчого не спостерiгається. Вище ми теоретично обґрунтували неспроможнiсть демократичного уряду, а сучасна та попередня форми влади
чудово показали свою «могутнiсть» на практицi. Що у 1985-му, що протягом
всiх рокiв незалежностi України нам показували свою крутiсть, свою можливiсть i вмiння вирiшувати такi проблеми як алкоголевживання та iншi. Особливо
«старається» влада сучасна: алкоголiки вже рахуються мiльйонами, серед них —
дiти. Грамотного впливу на ситуацiю з алкоголевживанням вiд уряду вже нiхто
й не вимагає, люди просять хоча б якогось впливу.
I впливу вiд них не буде, сучаснi «правителi» повнiстю закованi кайданами системи, а деякi з них ще й кайданами власних побутово-матерiальних цiлей
i кайданами своїх пристрастей. У такому станi будь-який рух тiлом неможливий, хiба що язиком. Чи багато змiниться, якщо замiсть теперiшнiх «негiдникiв»
закувати в кайдани чесних i тверезих людей?
8. Ми тут розглядаємо можливостi/неможливостi державного апарату у дiлi
отверезнення, можливу її роль у Проектi, важливiсть державних законiв. Але ж
не виключено, що держава цiлком i вiдкрито може пiти проти нас. Проти нас не
тiльки як органiзацiї, а й проти Проекту, проти пропаганди тверезостi, i навiть
проти самої тверезостi. Якi для цього можуть бути пiдстави? «Твереза Україна» вже сьогоднi в очах лiберального полiтичного курсу України вважається, як
мiнiмум, органiзацiєю екстремiстською та маргiнальною, слiд чекати цього i на
офiцiйному рiвнi. Що буде далi, якщо цей курс не змiниться, уявити не важко.
Вже сьогоднi ми є найсправжнiшими злочинцями хоча б тому, що збираємося
порушити проголошену лiберальною демократiєю терпимiсть, «права i свободи» питущих. Те, що ми досi на волi — дiло часу, просто вiд теорiї ще нiхто
не перейшов до практики.
Якщо зараз у Європейський союз Українi закрита дорога через недостатню
кiлькiсть «прав i свобод», то як же закордоннi та українськi лiберали дивитимуться на наш Проект, де не те, що ходити п’яним заборонено, а й взагалi вживати
алкоголь? Ясно, що просто дивитися на це вони не будуть.
Лiбералiв ми навели лише для прикладу, насправдi це може бути хто
завгодно. Наша задача — показати, що ситуацiя, коли держава противиться тверезницькому руховi, цiлком реальна, можливо навiть у недалекому майбутньому.
9. Протягом всього розгляду полiтичного способу досягнення Цiлi ми враховуємо оточення Проекту, хоч такий розгляд у деякiй мiрi суперечить нашiй
органiзацiйнiй Концепцiї. Це не проект, якщо в ньому не враховано оточення,
тому ми змушенi сказати ще одне.
В умовах, коли є свiтовi ЗМI, є свiтовi полiтичнi блоки, союзи та альянси,
є свiтовий ринок, є iнтернет i практично немає кордонiв мiж державами i т. д.,
немає пiдстав закривати очi на процес глобалiзацiї. Вiн є, хоч кожен бачить його по-рiзному. Якщо є глобалiзацiя, то мусить бути глобальна полiтика, якщо
є глобальна полiтика, то мусить бути глобальний уряд. Тут навiть не обов’язково вiрити у «свiтову змову», це так само логiчно й очевидно, як наявнiсть
уряду державного. Що являє собою цей уряд, якi цiлi переслiдує i чи має вiн
37

владу, тут розглядати не будемо. Поки що нам вистачить знати одне — влада
над усiм свiтом концентрується у вузькому колi людей. Цих знань вистачить для
того, щоб зрозумiти промiжну роль державних iнститутiв влади. Основна полiтика, що визначає долю нашого народу, давно ведеться на свiтовому рiвнi, а
нашим Президенту i Парламенту вона залишає лише дрiбнi, несуттєвi питання
та «брудну» роботу. Таке завдання як твереза Україна державна влада виконати не може, якщо глобальнiй владi це не потрiбно. За законом, iнстанцiї, вищої
за державну владу, немає; по сутi — є.
10. Жирна крапка в питаннi цього способу — це властивiсть самої влади.
Влада — це можливiсть впливати на подiї та явища, можливiсть розпоряджатися
майном, законами, будь-чим. Владою ще багато чого можна зробити, але тiльки
не змiнити людину. Метод, яким дiє влада на людину, — наказ, якщо наказ не
дiє, то в хiд iдуть покарання, манiпуляцiя i лицемiрство. Владою можна змiнити
людську зовнiшню поведiнку, на якийсь час навiть змусити по-iншому думати,
але в цiлому людина залишається тiєю ж. В iсторiї пiдтверджень цьому безлiч,
у нас це виглядало б так: як тiльки влада стала тверезою i взялася за полiтику
отверезнення, маса одразу теж починає тверезiти, як тiльки влада змiнюється
на питущих, погляд маси на тверезiсть теж змiнюється. Це можна назвати мiмiкрiєю (людина тiльки вдає, що вона змiнилася), але аж нiяк не змiною людини,
i така мiмiкрiя не потрiбна Проекту. Причина цьому — зовнiшнi переваги, коли людина починає «тверезiти» лиш тому, що влада це пiдтримує, оскiльки це
модно, перспективно у наш час. Влада може пропагувати, розказувати, пояснювати, але якщо є зовнiшнi переваги — маса буде кивати головами погоджуючись,
та все пройде мимо вух, мимо свiдомостi.
Наша Цiль надто специфiчна для можливостей влади, оскiльки потребує
виховання свiдомих тверезникiв та завзятих активiстiв (елiти). Якщо ще раз
проглянути якостi маси та елiти у нашому Проектi, то стає явно видно, що полiтичний спосiб не найкраще для цього пiдходить. Навiть саме слово «виховання»
тут недоречне, сенс нашої дiяльностi — поширення тверезостi. Поширення тверезостi, як i будь-якої iдеї, не зводиться до вузького термiну «пропаганда». Це
не насильство над свiдомiстю чи пiдсвiдомiстю, не вдовбування гасел i тез в дусi
полiтичних агiтацiй. Благотворна дiя на духовний свiт людини, на її свiдомiсть
i пiдсвiдомiсть неможлива через насилля. Це бiльш точна робота, тут потрiбен
вибiр натуральний, тут до душi необхiдно доторкнутися.
От якраз полiтичним способом можуть скористатися нашi противники.
В майбутньому, коли побачать своє нiкчемне становище перед Проектом, усi свої
сили кинуть на полiтику швидкого отверезнення. I робитимуть вони це лише для
того, щоб так само швидко потiм цю полiтику припинити: народ тверезiстю та
Проектом «перехворiв», прийом спрацював, можна продовжити споювання.
Цих 10 доведень повинно бути достатньо для того, аби обрати основним
у Проектi будь-який iнший спосiб досягнення Цiлi, тiльки не полiтичний. Нами
було поставлено оцiнку сучаснiй демократичнiй системi, але оцiнка ця умовна,
оскiльки ставилася лише вiдповiдно до вимог Цiлi. Ставити ж загальну оцiнку
ми не будемо. Також ми нiде не написали, що виконавцем Проекту не може
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бути чиновник. Звичайно, може, для чиновникiв Проект так само написаний,
як i для iнших. Якщо людина вже знаходиться у цьому крiслi, то не тiльки
може, а й зобов’язана працювати на благо тверезостi. I будучи на цьому мiсцi,
в першу чергу ставити собi таке ж запитання: що я можу зробити, будучи тут, для
Проекту, для свого народу, для поширення тверезостi? Врештi-решт, пiднiмати
акцизи, обмежувати продаж по мiсцю i часу, забороняти рекламу та iнше — теж
потрiбне заняття, хтось мусить цим займатися.

4.3

Економiчний

У Концепцiї вказано, що тверезницький рух є некомерцiйним (тобто не ставить
цiль отримання прибутку); але цього (i деяких рядкiв з iдеологiї) виявилося
недостатньо, щоб запобiгти грубих та трагiчних помилок, зроблених окремими активiстами. Аби не допустити їх у Проектi, постараємося усi питання, що
стосуються матерiального ресурсу, розглянути у Способах.
Пiд економiчним способом мається на увазi будь-який спосiб впливу, в якому
матерiальнi ресурси можуть вiдiграти вирiшальну роль у Проектi. Сюди, в першу
чергу, входить професiйний спосiб, коли активiст отримує прибуток лише вiд
тверезницької дiяльностi, далi спонсорськi та iншi способи.
Професiйний спосiб має немало плюсiв, приваблює в основному тим, що
дозволяє весь свiй робочий час придiляти справi, зануритися у тверезницьку
дiяльнiсть, не вiдволiкаючись на iншу роботу. Здається, що налагодивши таку
тверезницьку компанiю, можна смiливо йти до Цiлi, залучати кадри i з таким
режимом роботи вплинути на ситуацiю. З нашої точки зору цей спосiб є найбiльш справедливим серед усiх способiв досягнення Цiлi, бо хто трудиться, той
достойний прожитку.
Ще один плюс — професiоналiзм. Для того, щоб бути спецiалiстом з якогось
напрямку дiяльностi, необхiдно щодня займатися i розвиватися. Щоденна тривала робота необхiдна i для досягнення якогось високого результату. Але є мiнуси,
i схоже, що їх буде бiльше.
1. В однiй роботi професiонал ставить собi двi цiлi — Цiль Проекту та прибуток. В реальному життi такий режим постiйно ставитиме перед вибором: або
пожертвувати першим заради другого, або другим заради першого. Для прикладу вiзьмемо активiста, що отримує прибуток зi свого тверезницького сайту.
Постає вибiр: або писати на сайтi те, чого вимагає Проект (припустимо, про тверезий спосiб життя), або ж те, що дасть бiльшу кiлькiсть вiдвiдувачiв (припустимо,
про здоровий спосiб життя) i цим самим дасть бiльший прибуток. Вибiр завжди
за активiстом, але цей вибiр доведеться робити ледь не кожну секунду. Якщо постiйно робити вибiр на користь Проекту — є ризик залишитися голодним, якщо ж
на користь прибутку — можна опуститися до байдужостi, а там i до рекламування алкоголю. Тримати «золоту середину» — дуже болючий процес, двоїста цiль
людину пригнiчує i послаблює. Та й навряд чи вдасться: у форсмажорних обставинах, або якщо грошей потребує сiм’я, в жертву принесеться не тiльки Проект,
це треба бути великим смiливцем, щоб зробити протилежне.
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При такому режимi страждає, головним чином, «iдея» тверезостi, втрачається чистота iнформацiї, оскiльки кожен вибiр на користь прибутку гарантовано
приносить чергову дозу смiття i неправди. Залежнiсть iнформацiї вiд прибутку
не тiльки не несе користi, а й приносить явну шкоду, так що в деяких випадках краще бездiяльнiсть, нiж така дiяльнiсть. Якщо незалежнiсть така важлива
при створеннi сайту, то тим паче в iнших напрямах, i особливо в керiвних. Якщо
цей активiст працює з алкоголiками, то слiд очiкувати часу, коли для нього чим
бiльше алкоголiкiв, тим буде краще, Проект йому ще й заважатиме. Професiйний активiст — потенцiйно небезпечна для Проекту особа, в кращому випадку це
кандидат на самовiльне покидання органiзацiї, оскiльки щоб до нього несли грошi, пiарити тепер змушений не «Тверезу Україну», а себе. В гiршому випадку
цей професiонал використовує органiзацiю у власних комерцiйних цiлях.
Засуджувати такого робiтника немає за що, вiн вимушений пiти на це, в кiнцi
кiнцiв матерiально забезпечувати себе i свою сiм’ю — це теж обов’язок. А нам
усiм краще триматися подалi вiд такого режиму роботи, елiтi тим бiльше. Краще
вже зовсiм покинути громадську дiяльнiсть, принаймнi це буде чесно.
2. Якщо строго займатися тим, що вимагає Проект або тверезницький рух,
то навряд чи ця дiяльнiсть принесе якийсь прибуток. Таких вакансiй, якi б при
чистiй тверезницькiй дiяльностi змогли дати хоч якусь копiйку, ще треба пошукати. Їх i не потрiбно шукати, просто якщо вже якiсь надходження вiд дiяльностi
є, то краще не «пiдсiдати» на них як на основне джерело прибутку.
Ми не просто так торкаємося таких тонких питань, у деяких органiзацiях
вони стають причиною внутрiшнiх чвар та ворожнеч, i закiнчується все розпадом. А деяким нашим соратникам вони коштували надто дорого, щоб їх не
проаналiзувати.
3. Якщо серед нас знайдуться умiльцi, якi своїм щирим бажанням допомогти Проекту винайдуть способи отримання прибутку вiд суто тверезницької
дiяльностi, то «Твереза Україна» одразу почне деградувати в планi цiлеспрямованостi, до нас йтимуть, як на роботу. А тих людей, якi були, цей режим
поступово i непомiтно перетворить з активiстiв на працiвникiв. Якщо в один
момент виплата припиниться, то припиниться i дiяльнiсть, усi розбiжаться в
пошуках кращої роботи.
4. З психологiчної точки зору, найнятих працiвникiв майже не чують, навiть
якщо це заклик щирого i палаючого iдеєю лектора. Усi знають, що багато говорити — це його робота, тому дослухатися до слiв не поспiшають. Спроби зробити
з «Тверезої України» щось типу «Управлiння у справах сiм’ї, молодi та спорту»,
здебiльшого, збитковi для Проекту.
5. Така ж ситуацiя зi спонсорством. Тiльки якщо при отриманнi прибутку
дiяльнiсть залежна i спотворена комерцiйним iнтересом, то при спонсорствi дiяльнiсть залежна i спотворена намаганням догодити спонсору. Правда, хороший
спонсор — той, який нi до чого не зобов’язує, але ще кращий — той, що таємний.
Тому з таким «благодiйником», що ставить умови, мати справу наполегливо не
рекомендуємо.
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Як i з прибутком, не рекомендуємо опиратися на спонсорськi надходження,
а завжди бути готовим до того, що в одну мить вони з якоїсь причини перестануть
надходити. Таке ставлення до пожертв дозволить зберегти дiяльнiсть активiста
в свободi, чесностi i правдi. Як не слiд шукати прибуткової дiяльностi, так не
слiд заманювати до себе спонсорiв. Обидва шляхи, швидше за все, приведуть до
розчарування.
Систематичнi спонсорськi внески теж небезпечнi тим, що притягуватимуть
до органiзацiй безробiтних байдужих. В той же час, навпаки, вiдштовхуватимуть
цiльову аудиторiю, оскiльки будь-яку органiзацiю, що пiдтримується кимось, видають її кадри та матерiали. Якщо по активiстам видно, що вони не бiльше, нiж
найманцi, а листiвки кольоровi та глянцевi, значить органiзацiю спонсорують.
Коли так, то комусь це вигiдно, отже, це — чергова манiпуляцiя або передвиборча агiтацiя. Таких думок буде достатньо для того, щоб все сказане i написане
цiєю органiзацiєю пропустити мимо уваги.
6. Отже, спонсорська допомога у пiдтримцi життєдiяльностi окремого активiста може подiяти як на користь Проекту, так i на шкоду. Так само й допомога
у самiй тверезницькiй дiяльностi (виготовлення матерiалiв, проплата поїздок,
рекламних банерiв, святкувань, обладнання, хостингу та iн.). На вiдмiну вiд професiйного способу, у деяких випадках це ще припустимi явища, хоч i потребують
розмiрковувань та волi.
Неприпустимим явищем є загальне спонсорування активiстiв «Тверезої
України» або ж окремої регiональної органiзацiї. Щоб така щедрiсть не стала
для органiзацiї смертоносною отрутою, необхiдно, щоб ця органiзацiя складалася виключно з iдеальних, безгрiшних людей. Оскiльки в свiтi жодної такої
людини немає, то такi подачки слiд розцiнювати як спробу зруйнувати органiзацiю зсередини. Наївно думати, нiби все буде подiлено справедливо i всi лишаться
задоволеними, що все обiйдеться мирно i без зайвих пiдозр.
7. Iснує ще один факт, що стосується грошей. Якщо ми будемо досягати
Цiлi якимось економiчним способом, або ж з використанням матерiальних ресурсiв, що може дати державна влада, то нашою «зброєю» будуть матерiали
i грошi. В той час як алкогольна мафiя використовує ту ж «зброю», тiльки додає ще й брехню. Якби кiлькiсть грошей була рiвною, то у цiй iнформацiйнiй
вiйнi перемогу здобули б ми, оскiльки правда завжди сильнiша. Але, так як вони отримують зi своєї дiяльностi шаленi прибутки, то нам у Проектi краще не
воювати економiчними способами, це стовiдсоткова наша поразка. Ми можемо
замовити першокласнi соцiальнi вiдеоролики, мафiя, в свою чергу, зможе значно
перевершити нас якiсно та кiлькiсно в рекламi. Якщо ми зможемо органiзувати на спонсорськi кошти свято тверезостi, то наркоторговцям вдасться провести
ще грандiознiше свято пива. Така боротьба може тривати вiчно, програватиме
у нiй тверезницький рух, i це якщо не рахувати лобiювання законiв, пiдкуп режисерiв та iншi способи манiпуляцiї, якi можна здiйснити, маючи великi суми.
Щоб їхня зброя стала безсилою проти нас та народу, потрiбно, щоб наша зброя
лежала в iншiй площинi.
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8. Так само, як i полiтичний, економiчний спосiб впливу безсилий для нашої
Цiлi, а саме для виховання свiдомих тверезникiв та активiстiв. Вiн може лише
в деякiй мiрi допомогти у цьому, але основним нiколи не буде. Вiн може пiдкупити людину, але не змiнити її. Красиво оформлений ролик або буклет, певно,
додасть бiльше ваги дiлу, але запалює людину не дизайн. Свiдомi тверезники —
це люди, груди яких горять жагою до правди й iстини, а елiта ще й горить бажанням донести цю iстину до своїх спiввiтчизникiв. Так запалити людей нiкому
не вдасться, якщо сподiватися в основному на матерiальнi ресурси.
Значимiсть матерiального ресурсу у нашому дiлi наближено дорiвнює його
значимостi в армiї. Ним армiю годують, ним виготовляють зброю, але заради
грошей солдат вмирати не пiде. Надихнути солдата на подвиг можуть лише його
переконання, бо навiщо мертвому грошi?
Наведеними доказами ми нi у кого нiчого забирати не збираємось, для активiстiв вони мають рекомендацiйний характер, зате для виконавцiв Проекту
визначають основний напрямок.

4.4

Альтруїстичний

Полiтичний та економiчний способи вплинути на ситуацiю так, як це нам потрiбно, не можуть. Нам потрiбно, щоб змiни вiдбулися в людях, на рiвнi душi
(настрою, свiдомостi, пiдсвiдомостi, мислення, волi, вiдчуттiв). В цьому планi
ефективнiсть та надiйнiсть цих способiв надто мала, щоб використовувати їх
у проектi. Вiд того, яким способом (яким боком i скiлькома рядами) класти цеглу, залежить мiцнiсть стiн будiвлi. Питання дуже серйозне, основний напрямок
дiй вирiшується саме тут, у Способах.
Зi зрозумiлих причин одразу вiдкинемо розгляд силового способу, релiгiйного, манiпулятивного та iнших схожих. Лишається сподiватися на вже згадуваний
нами в Концепцiї спосiб служiння — альтруїстичний. «Альтруїзм (лат. Alter —
другий, iнший) — активнiсть, пов’язана з безкорисливою турботою про благополуччя iнших; спiввiдноситься з поняттям самозречення — тобто з принесенням
у жертву своїх вигод на користь блага iншої людини, iнших людей або заради
загального блага. У буденному слововживаннi — протилежнiсть егоїзму» (Вiкiпедiя). Для тверезницького руху це поняття далеко не нове, хоча практика показує,
що не всi активiсти тверезницькою дiяльнiстю займаються альтруїстично.
Плюси i мiнуси цього способу для активiстiв визначити неможливо, оскiльки
однi його сприймають як суцiльний товстий мiнус, iншi — як один дуже великий
плюс. Мало того, що заробити на такiй дiяльностi не вдасться, то ще й доведеться витрачати свої ресурси, час, жертвувати своїм благом — так думають першi.
Другi сприймають її як можливiсть послужити людям, Вiтчизнi, Богу, як покликання, як вищу форму життєдiяльностi людини. Засуджувати будь-кого як
людину ми не хочемо, кожен розмiрковує вiдповiдно до свого свiтогляду, це нормально. Оцiнку ми можемо давати їм лише як виконавцям, тобто їхнiм дiям,
i лиш спираючись на Цiль Проекту.
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Якщо виконавцями Проекту будуть альтруїсти, то мiнусiв як таких у цього способу немає. Мiнуси можна знайти хiба що будучи надто вимогливими до
способiв впливу, але розглянувши попереднi способи, ми не маємо права бути
такими. Отже, мiнуси iснують лише для самих егоїстiв, а також для Проекту
в тому випадку, коли цi егоїсти видаватимуть себе за альтруїстiв.
1. Сам по собi альтруїзм i альтруїстичний спосiб впливу не має впливу на
алкогольну ситуацiю, але найкраще сприяє (рос. — способ-ствует) отверезненню
суспiльства. Коли ми будемо просто служити людям, то навряд чи щось змiниться. Суть у тому, щоб займатися тверезницькою дiяльнiстю як служiнням,
i саме таке ставлення принесе найбiльший коефiцiєнт корисної дiї. Якщо допомогти надихнути людину на тверезiсть чи тверезницьку дiяльнiсть не в змозi нi
полiтичний, нi економiчний спосiб, то альтруїстичний — це саме те, що треба.
Вiн не створює якихось зовнiшнiх переваг i своєю жертовнiстю дає можливiсть
доторкнутися до душi, а отже спроможний допомогти нам виховати справжнiх
свiдомих тверезникiв та справжню елiту.
При альтруїзмi ми служимо не в тому планi, що допомагаємо комусь копати картоплю, i не в тому, що виконуємо народнi прихотi i забаганки. Ми всю
свою волю, час i ресурси направляємо на отверезнення, ми служимо тим, що несемо тверезiсть. Хоч для декого це не буде вважатися служiнням, ми все одно
служимо.
2. Альтруїзм не передбачає отримання прибутку, слави i влади, а значить
зберiгає чистоту дiяльностi, має не роздвоєну цiль.
3. Альтруїзм не роздiляє, а навпаки об’єднує актив. Вибудовує структуру,
верхiвку якої складають найбiльш свобiднi, найактивнiшi, самозреченi, найбiльш
вiдданi дiлу люди.
4. Дiя альтруїзму в поєднаннi з правдою — це наймогутнiша зброя проти
мафiозних грошей i брехнi. На альтруїзм нiякi суми не дiють, надто рiзнi площини. Так само альтруїстичний спосiб тверезницької дiяльностi незалежний вiд
влади, ЗМI, спонсорiв, демократичних виборiв тощо.
Будь-яке спонсорство в один момент може зупинитися — i вiд цього зупиниться й дiяльнiсть. Для конструкцiї тверезої України потрiбна команда,
незалежна вiд спонсорiв, потрiбен активiст, що в будь-якiй ситуацiї буде знаходити можливостi сам (шукати, думати, прикладати зусиль, знаходити рiшення,
виходити з положення), а не виправдовувати свою бездiяльнiсть вiдсутнiстю
фiнансування. Тiльки альтруїзм може сподвигнути на подiбне.
5. Список можна продовжити, але ще однiєї дуже важливої тези вистачить, щоб остаточно визначитися зi способом. Можна сказати, що у будь-якiй
нормальнiй традицiйнiй сiм’ї присутнiй альтруїзм, оскiльки батьки там найнатуральнiшим чином служать своїм дiтям: iдеальна турбота та абсолютне
самозречення. Мотив таких дiй зрозумiлий, любов до дiтей змушує i служити,
i наказувати для блага самих же дiтей. Дiти, у свою чергу, покiрнi батькам.
В залежностi вiд вiку ця покiрнiсть має рiзнi причини: страх покарання; авторитет; та ж любов; повага; розумiння того, що мама бажає лише блага, а значить
чогось поганого не порадить. Це нi що iнше, як своєрiдна влада над дiтьми,
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тiльки влада по закону любовi. Вона не абсолютна, не гарантована, але iнколи
настiльки ефективна, що позаздрив би будь-який диктатор. Це дає змогу вважати, що справжнє, непритворне служiння, абсолютний альтруїзм у деякiй мiрi
зможе принести владу, яка за ефективнiстю в рази перевищує владу полiтичну.
Тим же шляхом служiння таку ж владу у свiй час отримали козаки,
в полiтичну вона була реформована вже пiзнiше. Герой — той, хто найбiльше
i найкраще послужив людям, жертвуючи собою. Якщо мотив воїна-захисника —
не любов до народу, то iнакше як дурiстю його справу назвати не можна. Батько
у сiм’ї — голова тому, що одночасно господар i слуга всiм, тiльки його служiння — не ложку всiм подати, а прогодувати, захистити. Тут вiдповiдальнiсть на
найвищому рiвнi (якби це визнавали прихильницi «гендерної рiвностi», може, й
замовкли б).
Зв’язок мiж владою та служiнням добре видно на прикладi правителя
у предкiв, коли влада розглядалася як вищий спосiб служiння, як дiло найбiльш
самовiдданих i талановитих. Суть нашої iдеї в тому, що в тi часи влада накладала на людину служiння; у нашому Проектi ж — навпаки: служiння повинно
принести людинi владу. На нашу думку, це два нероздiльнi поняття, можливо
навiть ця залежнiсть є законом суспiльства. Якщо знати цей закон, стає зрозумiло, чому сьогоднiшнi iнститути влади не мають влади: з їх сторони i служiння
немає, там лиш одне «его», весела робота i не бiльше.
А служiння i полiтична влада — це два абсолютно рiзних явища, хоч iнколи
вони можуть переслiдувати одну цiль. Полiтичнiй владi на шляху до цiлi часом
доводиться вдаватися до насильства i технiчного контролю, i якщо їй вдається такими методами чогось досягти, то не надовго. Людинi з альтруїстичною владою
часто вистачає лише погляду. Отже, два рiзних явища, той i той, потрiбнi по-своєму, тiльки полiтицi бiльше вдається пiдтримувати порядок, а альтруїзм здатний
впливати. Твереза Україна — це дiло альтруїзму, полiтика може лише спiвдiяти
йому. Бiда органiзацiй, їхня ж i погибель, коли способом своєї дiї обирають полiтику, а не служiння. В такому разi вони мiняють шило на мило, тим бiльше,
якщо полiтика демократична. Служити, мовляв, принизливо, от наказувати —
круто. Пiдтримуючи блаженний вираз обличчя, вилiзти наверх за рахунок самовихваляння та роботи своїх соратникiв, там нiчого не змогти зробити, а значить
паразитувати на зарплатi та просити пiдтримки у тих же соратникiв, кричати
i звинувачувати в усьому опозицiю, а через 5 рокiв отримати копня вiд власного ж
народу — саме це круто чи щось iнше?
Служiння ж пропонує вийти за рамки побуту, знайти в собi поклик свого вищого «Я», вiдкинути шаблоннi установки про «власне щастя» i працювати в потi
лиця, навiть не сподiваючись, що твоє iм’я бодай хтось коли-небудь згадає. Iнколи в злиднях, iнколи без жодної моральної пiдтримки, зате чесно, вiдважно,
по-батькiвськи, з єдиним мотивом — витерти дитячi сльози. В процесi дiяльностi альтруїзм дає можливiсть виховати себе як Людину, свобiдну особистiсть,
люблячого батька, вiдданого воїна, а також реально змiнити ситуацiю. I якщо
ситуацiя мiнятиметься, то з’явиться усвiдомлення себе як людини потрiбної,
виникне певний сенс, цi вiдчуття не зрiвняються нi з яким вiдчуттям влади.
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Навiщо такi жертви, пiсля кого ми «пiдчищаємо», чи це не робота Уряду чи
Церкви? Хоч в альтруїзмi є вiдтiнок релiгiї та полiтики, ми робимо свою роботу
i тiльки.
Основний спосiб впливу в Проектi, спосiб, що буде сприяти швидкому
i надiйному руховi до Цiлi — альтруїстичний. На тому, щоб виконавцi використовували саме його, пiсля усього сказаного наполягати не будемо. Офiцiйно
тверезницький рух України вже бiльше, нiж 5 рокiв, альтруїстичний — i що?
Часто до цього «альтруїзму» ми домiшуємо власнi iнтереси, або ж взагалi йому
мiсця не знаходиться. Однi в органiзацiї служать соратникам та народу, iншi — за
рахунок соратникiв та народу хочуть вирiшити свої проблеми. Ось чому останнi
так усiх насторожують. Вiдокремлювати справжнiх альтруїстiв вiд притворних
навiть не намагатимемось, такого фiльтру ще не винайшли. Як тих, так i iнших часто видає дiяльнiсть, але не настiльки, щоб робити колективнi висновки.
Навiть суто iндивiдуально не можна розглядати соратникiв пiд лупу, вже краще зазирнути у себе. Людинi властиво мiнятися; нiхто не знає, яку роль вiдiграє
активiст у тверезницькому русi. Тож причетнiсть активiста до Проекту «Твереза
Україна» визначається ним самим i залежить вiд мотивiв дiяльностi.
Слiд зрозумiти й наступне: якщо ми говоримо про основний спосiб впливу,
то маємо на увазi й можливiсть використання iнших, якi в якiйсь мiрi можуть
нам допомогти. Намагатися служити можна й у полiтицi, а якiсно надрукований
буклет може стати ефективним доповненням до якогось службового дiла.
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5
5.1

Методи
Практика

На вiдмiну вiд Способiв впливу, Методи у Проектi — це бiльш конкретне уявлення про дiї. Це дiї, якi необхiдно робити для того, щоб впливати на ситуацiю.
З попереднiх роздiлiв про Цiль та Способи пам’ятатимемо, що вплив повинен бути саме на внутрiшнiй свiт людини, забезпечувати довготривалий та надiйний
результат, i обов’язково альтруїстичним. Вже тут стане зрозумiло, звiдки взяти
елiту i як виховувати тверезникiв.
Нагадаємо, модель тверезої України передбачає подiл людей на три класи
в залежностi вiд їх тверезницької дiяльностi. Почнемо з основного, вiн в деякому сенсi середнiй: маса. Хто входить до маси, описано в Цiлi. Тепер питання:
як її створити? Все, що об’єднує людей маси, — це тiльки тверезiсть; чим надiйнiший тверезник, тим краще для Проекту. Пiд тверезниками ми розумiємо
людей, якi не мають алкогольної запрограмованостi, зовсiм виключаючи будьяких стриманикiв: тверезник (твереза людина) — людина, яка не має алкогольної
запрограмованостi (а також програми на вживання iнших наркотикiв), а отже —
нi за яких обставин не вживає алкогольних сумiшей, тютюну та iнших наркотикiв. Тобто, перше, що потрiбно для тверезостi — вiдсутнiсть програми, друге
(як наслiдок) — невживання алкоголю. Друге обов’язково випливає з першого:
якщо програми немає, то бажаючих добровiльно отруюватися чи то хiмiкатами, чи то алкоголем теж немає. Якщо немає програми i алкоголь п’ють, значить
хтось примушує це робити всупереч волi, таких людей називають «примушениками». Програма зараз розглядається нами як проалкогольна запрограмованiсть
i включає у себе установку, власне програму та переконання. Отже, перше —
вiдсутнiсть програми — є вирiшальним у питаннi алкоголевживання для будьякої людини. Не мають проалкогольної запрограмованостi або тверезники, або
примушеники (третiй варiант розглянемо пiзнiше).
Люди, що не мають алкогольної програми, подiляються на такi класи: природнi тверезники, розсудливi тверезники, релiгiйнi тверезники, свiдомi
тверезники, совiснi тверезники та iншi тверезники. Ця класифiкацiя вирiзняє
тверезникiв лише за першою ознакою — вiдсутнiсть програми, а саме — яким
чином сталося так, що у свiдомостi та пiдсвiдомостi людини немає алкогольної
запрограмованостi: у природних тверезникiв її i не було, розсудливi її стерли
клятвою або якимись знаннями, у релiгiйних її теж не було або стерли внаслiдок нероблення грiха, свiдомi тверезники стерли науковими знаннями, у совiсних
ця програма стерлася завдяки високiй чутливостi до всього поганого i так далi.
У всiх однаково вiдсутня програма на пиття алкоголю, просто однi її не мали,
iншi стерли або були тверезо запрограмованi. Всi, окрiм природних, у свiй час
вирiшили жити тверезо, обрали тверезiсть, звiльнили самi себе вiд нетверезого
способу життя, пройшли курси звiльнення вiд залежностi, дали клятву i таке iнше. Iншими словами, свiдомо i добровiльно зробили певну дiю (крок, вибiр) на
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користь тверезого життя, вже з цим кроком починається руйнування алкогольної
програми.
Зазвичай чим цю запрограмованiсть стирають, тим i пiдтримують тверезiсть. Якщо, наприклад, розсудливий тверезник стер її якимись знаннями, то
ними ж i обороняється вiд проалкогольної пропаганди. Нам же потрiбно, щоб люди йшли далi, щоб отримували новi знання та досвiд, знання у рiзних напрямках,
якi допоможуть стати надiйними тверезниками (релiгiйними, свiдомими, совiсними, розсудливими одночасно). А також — щоб людина незалежно вiд зовнiшнiх
переваг сама зробила цей крок до тверезого життя. Тiльки тому, що тверезiсть —
це правда. Це забезпечить твердiсть стiн нашого «будинку» — твердiсть маси
у своїх переконаннях, що значно полегшить роботу елiти у тверезiй Українi.
Слiд пам’ятати ще одне. Надiйний тверезник, свiдомий тверезник, релiгiйний тверезник, розсудливий тверезник — це поняття вiдноснi. Iснує принципова
рiзниця мiж типовим свiдомим тверезником i типовим стримаником, але чiтко
подiлити суспiльство на тверезникiв та стриманикiв нiколи не вийде, так само як
не вийшло подiлити на елiту i масу. Потрiбно остаточно зрозумiти, що ми маємо
справу з людьми, а не з цеглою. Тi знання, що повнiстю сприймаються одними людьми, iншими сприймаються лише частково або зовсiм не сприймаються.
Хтось буде бiльш свiдомим тверезником, хтось менш свiдомим, а хтось ще менше,
i так до стриманостi.
В пошуках методу, що спроможний виховати тверезникiв, звернемося до
практики. Якщо тверезiсть — це вiдсутнiсть запрограмованостi, то найкраще
з цим справляється метод Г.А. Шичка. Цей метод активiсти успiшно використовують як для алкоголiкiв, так i для себе. Єдиний мiнус методу — обов’язкова
наявнiсть великого бажання ним скористатися. Якщо алкоголiк чи «культурно»
питущий не хочуть ставати тверезниками, то цей метод безсилий, це добре знають викладачi курсу. Так, у порiвнянi з iншими методами мiнусiв майже немає,
але для Проекту цей один мiнус — як кiсть у горлi. Так ми будемо до кiнця свiту
будувати свою тверезу Україну.
Де ж взяти таке бажання для такої великої кiлькостi народу? Причина,
з якої бажання жити тверезо з’являється в алкоголiкiв, зрозумiла. Чому ж воно має виникати у «культурно» питущих? Знову звернемося до практики, тiльки
цього разу до iншої. Мабуть, немає таких випадкiв, щоб хтось з нас, колишнiх питущих, а тепер активiстiв тверезницького руху, захотiв жити тверезо без якоїсь
попередньої причини. На сайтi www.tvereza.info є короткi автобiографiчнi розповiдi тих, хто вiдносить себе до учасникiв руху «Твереза Україна». Нас цiкавить
вiдповiдь на запитання: «Коли Ви свiдомо прийшли до тверезого способу життя?», а точнiше — «Що стало причиною цього рiшення?» Вiдповiдi не завжди
однозначнi. Ми не поспiшали їх об’єднувати, для аналiзу спочатку розглянемо
об’єктивнi числа. У випадку, коли причин було двi, ми дiлили бал навпiл, i ось
що вийшло:
105 — вiдеолекцiя В.Г. Жданова;
35,5 — самоусвiдомлення, до тверезостi прийшов сам;
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— завдяки Ф.М. Калiнчуку;
— завдяки християнству;
— самi «докотилися» або почали осмислювати пiсля якихось подiй: крах
сiм’ї, смерть ближнiх i т. д.;
— вплив та приклад iнших людей;
— завдяки роботам Ф.Г. Углова;
— нiколи не вживали алкоголю;
— завдяки iншим релiгiям, фiлософiї, психологiї, сюди ж входять рiдновiри та Схiдна культура;
— завдяки Концепцiї Суспiльної Безпеки;
— виховали батьки;
— самопозбавлення вiд звички за методом Г.А. Шичка, вiдео Ю.О. Соколова;
— через спорт;
— завдяки лекцiям В.П. Кривоногова та О.М. Маюрова;
— сподобалося утримання вiд алкоголю;
— завдяки лекцiям В.В. Довганя та iншим;
— рiзна тверезницька лiтература;
— завдяки сайту «Твереза Україна»;
— познайомився з учасниками «Тверезої України»;
— опрацьовував матерiал щодо шкiдливостi;
— приводом стало алкогольне отруєння;
— робота з людьми, вивчення статистики;
— через патрiотичнi переконання;
— непереносимiсть алкоголю;
— кiлька переконливих вiдео документального характеру;
— брошура «Про що мовчить реклама»;
— завдяки сайту СБНТ;
— завдяки курсам вiдновлення зору П.Г. Жданова.

У когось цi причини були чимось обумовленими: наприклад, людина часто задумувалася над питанням алкоголевживання, а потiм пiд руку потрапила
вiдеолекцiя, не продивитися яку було неможливо. Такими обумовленими причинами були: у 15 чоловiк перегляд вiдеолекцiй В.Г. Жданова, у 3 — навчання
у Ф.М. Калiнчука, в 1 — християнство, в 1 — знайомство з творчiстю Ф.Г. Углова.
Усi iншi причини насправдi є самостiйними. Принаймнi, так їх бачать самi учасники «Тверезої України», так їх вказали в розповiдi. З цих причин люди стають
тверезниками, у деяких з’являється бажання пiти далi, вдосконалювати себе,
пройти метод Шичка, стати активiстами i т. д.
Лекцiя В.Г. Жданова прокотилася по всiй країнi, дала хороший результат
(про який ми, може, навiть i не здогадуємося); на багатьох подiяла так, як нам
хотiлося б; на багатьох нiяк не подiяла; багато людей сприйняли її критично,
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навiть не почавши дивитися. Так само й iншi лекцiї, iншi тверезницькi матерiали.
Яка причина такого ставлення, що робити з цими критиками? Спробуємо пiдiйти
до цього питання з точки зору теорiї Г.А. Шичка.
За цiєю теорiєю, причиною такого ставлення якраз i є алкогольна запрограмованiсть, вона навiть має своєрiдний блок «самозахисту програми». Значить,
потрiбно домогтися, аби проалкогольної програми не було нi у кого в країнi. Перевiрити, наскiльки це можливо, можна тiльки розiбравши деякi її властивостi.
Першою важливою властивiстю є мiсце знаходження програми, другою — змiст
методики позбавлення вiд неї:
1) основна частина, близько 80–90% алкогольної запрограмованостi знаходиться у пiдсвiдомостi людини;
2) основним змiстом методики позбавлення вiд алкогольної програми є переведення неусвiдомлюваних процесiв на рiвень усвiдомлення (П.I. Губочкiн).
Незважаючи на те, що запрограмованiсть має у собi блок самозахисту програми,
звiльнитися вiд неї можна не лише на курсах за методом Шичка. Проалкогольна
запрограмованiсть повнiстю або частково стирається у наступних випадках, якi
ми для зручностi роздiлимо на двi групи.
I група
1. Курси Шичка. Сюди входить: прослуховування курсу, перегляд iнших
лекцiй, читання лiтератури, написання щоденника, самонавiювання, утримання,
воля i бажання жити без алкоголю, тверезе середовище та iнше.
Все, що входить до курсу, може стирати програму i поодинцi:
2. Для деяких людей одне лише прослуховування курсу або перегляд антиалкогольної лекцiї може повнiстю i назавжди звiльнити свiдомiсть i пiдсвiдомiсть
вiд алкогольної запрограмованостi, давши цiлком нормальне, свiдоме, тверезе
життя. Прикладiв цьому бачимо море. У свiй час у «Тверезiй Українi» таких
тверезникiв була бiльшiсть.
3. При читаннi тверезницької, антиалкогольної лiтератури. Те, що запрограмованiсть таким чином стирається стовiдсотково, показує ефективнiсть книги
Алена Карра. Ще одним доказом цього є досвiд старшого поколiння соратникiв,
коли прочитавши книгу чи статтю (вiдеолекцiй як таких не було) на все життя ставали тверезниками. Такий приклад наводить i сам Г.А. Шичко: алкоголiку
вистачило лише прочитати газетну статтю — i бажання пити у нього зникло.
Доказ такої дiї можемо знайти i серед нас. Наприклад, соратник Сергiй Козуля
у 2010 роцi взявся писати науково-популярну статтю про шкiдливiсть спиртного, пiсля чого написав: «Опрацювавши матерiал i закiнчивши статтю, я зрозумiв
свою помилку i вирiшив вести тверезий спосiб життя».
4. Вiд самого лише правильного написання щоденника. Ось що пише соратник з Севастополя: «Знайшов сайт, присвячений методу Шичка, викачав
щоденники, дiзнався, як правильно їх заповнювати, i протягом чотирьох мiсяцiв вiв щоденники, як i годиться, перед сном. I я помiтив, вже на третiй
день у моїй свiдомостi все стало з нiг на голову (точнiше, навпаки, повернулося з голови на ноги), почали зникати помилковi переконання, я з кожним днем
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ставав все вiльнiшим i вiльнiшим. Через мiсяць я взагалi стрибав вiд радостi,
що, нарештi, менi вдалося повнiстю вибратися з полону iлюзiй».
5. За тiєю ж теорiєю Шичка, просте i добровiльне утримання людини вiд
споживання алкогольних сумiшей теж частково або повнiстю стирає проалкогольну запрограмованiсть. Тобто, якщо вiдмова вiд пиття зроблена самотужки,
хоч i не спираючись нi на якi знання, а просто з якоїсь iншої причини (клятва, принцип), то така людина є тверезником, а не стримаником. Сюди входить
широке коло осiб: вiд рiшучих алкоголiкiв, якi, «перемучившись», стають тверезниками, до патрiотiв, що обмежилися знаннями про алкогольний геноцид i тих,
хто просто дав клятву.
6. Програма стирається або не дiє у людей з високою чутливiстю до всього
поганого — у совiсних.
II група
7. Часто пiсля сперечань на тему вживання алкоголю «культурно» питущi
потiм зiзнаються тверезнику, що хоч кожен залишився при своїй думцi, та все ж
бажання пити алкоголь пропало або стало слабшим. Це тому, що алкогольна
програма вразлива до тверезницьких iстин. Або, як варiант, суперечки в деякiй
мiрi сприяють переведенню неусвiдомлюваних процесiв на рiвень усвiдомлення.
8. Програма може стиратися i пiд час тривалого перебування в середовищi
тверезникiв, прикладiв теж чимало.
9. Проалкогольна запрограмованiсть стирається i з часом, якщо не пiдтримувати її ритуалами самоотруєння. Мається на увазi, що стриманики з часом
стають тверезниками, якщо забезпечити їм деякi умови. Навiть умови, якi носять характер заборон та покарань, все ж позитивно дiють на свiдомiсть та
пiдсвiдомiсть людини. Доказом цього є iсторiя: пiсля вiдмiни вiдносно тривалого «сухого закону» 1914–1928 рр. народ неохоче залучається до спиртного. Це
означає, що алкогольну запрограмованiсть суспiльства можна знищити не лише шляхом змiни цiлих поколiнь, може вистачити лише введення в дiю правил
i законiв вiдповiдно до собрiологiї, усунення доступностi наркотику.
10. Внаслiдок дiї iнформацiї, тобто через пропаганду тверезостi, стирається
закладена пропагандою програма на алкоголевживання. Особливо ефективно
пропаганда (як тверезостi, так i нетверезостi) дiє на рiвнi пiдсвiдомостi (майже вся частина алкогольної програми знаходиться саме там) — через творчiсть
у будь-яких її проявах (фiльми, музика, лiтература, картини). А через ролики
соцiальної реклами, статтi, агiтацiю та iнше вона дiє на свiдомому рiвнi. Недарма алкогольна i тютюнова мафiя використовують їх для пропаганди своїх
наркотикiв.
Це не повний список можливостей позбутися алкогольної запрограмованостi
(деякi твердження в ньому можуть бути помилковими), та нам з нього важливий
лише загальний висновок. Видно, що алкогольна запрограмованiсть не така вже
й закоренiла. Навпаки, вона дуже вразлива i делiкатна, просто значна її частина
захована у пiдсвiдомостi i не помiтна нi її носiям, нi оточуючим. Бiльше того,
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її iснування як такої потрiбно постiйно пiдтримувати новими порцiями брехнi,
новими отруєннями, пропагандою, узаконювати такi дiї тощо.
Останнi чотири пункти списку не випадково видiлено в окрему групу: це
шляхи отверезнення, при яких особисте бажання, вибiр i воля питущого майже не
потрiбнi. Це методи, пiд дiєю яких пiдсвiдомiсть людини очищається незалежно
вiд «хочу — не хочу», i в той же час не є насильними, не змушують робити вибiр.
Просто, потрапивши у тверезе середовище або в оточення тверезої iнформацiї,
людина нiби автоматично стає на своє мiсце, вiдновлюється її природний стан.
I тверезiсть України залежить не тiльки вiд вибору наших спiввiтчизникiв, а й
вiд того, наскiльки ми зумiємо створити таке середовище.
Для будь-якого проекту характерна точнiсть та визначенiсть. Нам потрiбно
було б остаточно визначитися з методом, або хоча б видiлити декiлька найефективнiших з точки зору обраної Цiлi. Якщо в загальному подивитися на всi
розглянутi нами методи, то можна видiлити три групи:
1) методи самовиховання — тi, що використовуються для себе.
2) методи-причини — тi, що надихають на тверезiсть.
3) методи пiдготовки, тобто стирання програми.
Зваживши всi варiанти, приходимо до висновку, що методи всiх трьох груп
нам потрiбнi однаково. Маємо справу з дуже специфiчним «матерiалом» —
людьми. Що приведе одних людей до тверезостi, те не приведе iнших. Одних
приведе — i вони на цьому зупиняться, iнших приведе — i вони йтимуть у цьому
напрямi далi. Методи теж дуже рiзнi: однi ефективнi для очищення свiдомостi, iншi зацiкавлюють i надихають; однi дiють незалежно вiд бажання людини,
iншi — нi; однi сильнi в пiдходi iндивiдуальному, iншi — у колективному та суспiльному. Однi методи без iнших — нiщо. Люди настiльки рiзнi, що неможливо
прорахувати навiть якоїсь спiльної послiдовностi.
До того ж кожна людина сприймає iнформацiю «на своїй частотi». Одним
потрiбно логiчно обґрунтувати шкiдливiсть алкоголевживання, в той час як iншi
логiку не вмiщують, потрiбнi емоцiї. Одним потрiбнi лекцiї, iншим художнi фiльми. Одних може отверезити лише науковий текст, iнших обов’язково потрiбно
надихнути. Комусь потрiбно, щоб про тверезiсть написали в старiй добрiй газетi,
i бажано їхньою мовою, а комусь — щоб у глянцевих журналах. Цей стане тверезим, коли всi стануть тверезими, а той, навпаки, йтиме проти маси. Щоб не
продовжувати, умовно скажемо, що скiльки людей, стiльки й методiв. Кожному потрiбен свiй пiдхiд i своя iнформацiя: медику своя, столяру своя, школяревi
своя.
Чи значить це, що ми повиннi використовувати всi методи? Так, значить.
Iнакше нiяк, принаймнi до тих пiр, поки у нас не з’явиться якийсь унiверсальний.
Ми повиннi використовувати всi групи методiв, а iнформацiю подавати скрiзь,
на рiзних «частотах» i з рiзних джерел.
Рiзнi методи — це ще й великий вибiр напрямкiв дiяльностi. Дуже важливо, щоб дiяльнiсть подобалася активiсту, щоб приносила задоволення, саме
така дiяльнiсть вдається найкраще. Загалом, задоволення вiд роботи потрiбно
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зробити обов’язковою вимогою до виконавцiв Проекту. Всi великi справи можна
реалiзувати, якщо трудитися з радiстю.

5.2

Рiвнi

Щоб було зручно користуватися поняттями про методи, переформуємо групи
методiв у рiвнi:
Рiвень I (пiдсвiдомий). Сюди входять методи дiї, якi, здебiльшого,
впливають лише на пiдсвiдомiсть, причому впливають без свiдомої згоди цiльової аудиторiї. Загалом те, що знаходиться у другiй частинi списку стирання
програми: сперечання на тему алкоголевживання, перебування в середовищi тверезникiв, собрiологiчнi умови, дiя iнформацiї ззовнi. Остання включає в себе
широкий спектр засобiв: художнi фiльми, цiкавi вiдеоролики, музика, художня
лiтература, картини, зображення, захоплюючi оповiдання та приємнi розповiдi,
цiкавi сцени, вдалi вирази та багато iншого. Усе це не напрягає свiдомiсть, розважає людину, розслабляє, але якщо правильно подати, то дiє благотворно на
рiвнi пiдсвiдомостi.
Коли пересiчна людина приходить, втомлена, з роботи, то вмикає телевiзор
чи iнтернет не для того, щоб побачити там щось корисне. Їй потрiбно вiдпочити, розважитись, вiдключитися вiд життєвих клопотiв. На кориснiсть iнформацiї
зважають одиницi, всiм потрiбно щось нове i цiкаве, навiть тим, хто цiлий день
провiв бiля телевiзора. Хто буде дивитися якусь нудну тригодинну лекцiю в соцiальнiй мережi, коли крiм неї iснує стiльки всього цiкавого i розважального?
Кому потрiбнi проблеми країни, коли у кожного своїх по зав’язку?
От i виходить, що тверезницьку iнформацiю ми мусимо змiшувати з iнформацiєю iншого характеру та загортати все це у гарний блискучий фантик. Якщо
фантик буде простим, то споживати цю продукцiю будуть тi ж одиницi, до маси
вона нiколи не дiйде. Ми мусимо опиратися i на якiсть технiчного виготовлення,
використовувати сучаснi технологiї, обладнання, залучати спецiалiстiв. Хороший
приклад технiчного оформлення — вiдеоролики «Бережи себе»: якiсно, стильно
i сучасно.
Цi методи нiяк не пов’язанi з «промиванням мiзкiв», манiпуляцiєю чи
насильством, але вони здатнi повнiстю або частково стерти алкогольну запрограмованiсть. Ми несемо все ту ж пропаганду тверезостi, просто пiдходимо до
цього бiльш творчо.
Рiвень II (напiвсвiдомий). Абсолютно вся наша iнформацiя повинна нести тверезницькi переконання чи то на свiдомому, чи то на пiдсвiдомому рiвнях.
Вона може бути трьохгодинною лекцiєю, а може бути i короткою фразою. До
другого рiвня ми вiдносимо методи дiї, що несуть у собi коротку iнформацiю, iнформацiйнi вiруси. У вiйськовiй справi для багатьох задач потрiбен лише один
спецiально навчений боєць (наприклад, боєць розвiдки): своєю непомiтнiстю вiн
виконає поставлену задачу, в той час як рота у повному складi лише нашкодить дiлу. Є бомби, а є набої. Методи другого рiвня покликанi дiяти там, де не
вмiщається повна iнформацiя, де вона не сприймається, не має сенсу.
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З тих дiй, що використовуються нами на сьогоднiшнiй день, сюди вiдносяться: роздача листiвок та буклетiв, публiкацiя статей, створення i розповсюдження плакатiв, картинок, деяких брошур, iнформацiйних стендiв, невеликих
текстiв, коротких iнформацiйних вiдеороликiв, розклеювання наклейок та iнше.
Дещо тут спiльне з методами першого рiвня, наприклад, картинки i вiдеоролики.
Чим вiдрiзняється картинка першого рiвня вiд другого? Картинка першого рiвня в основному дiє лише на пiдсвiдомiсть, часто це малюнок без нiякого тексту.
Картинка другого рiвня — це, по сутi, той же демотиватор, мотиватор, картинка
з текстом, що примушує працювати свiдомiсть, хоч дiє в деякiй мiрi й на пiдсвiдомiсть. У вiдеоролику першого рiвня на першому мiсцi краса, ефекти, позитив,
трюки, а iнформацiя лише як фон, часто вона навiть непомiтна. У вiдеоролику
другого рiвня тверезницька чи антиалкогольна iнформацiя — на першому мiсцi,
вся увага на неї, а фону як такого може взагалi не бути.
Цi методи можуть частково стирати запрограмованiсть, спонукати до роздумiв, iнформацiйно насичувати країну, можуть i повиннi стати причиною переходу
до методiв третього рiвня.
Рiвень III (свiдомий). Це методи, що несуть у собi багато iнформацiї.
З вiдомих: курси собрiологiї, лекцiї, вiдеолекцiї, книги, можливо — тривалий
документальний фiльм. Орiєнтуються виключно на свiдомiсть людини, але iнколи не залишають пiсля себе майже нiяких пiдсвiдомих алкогольних програм.
Це iнформацiйнi бомби. Це методи, пiсля яких у свiдомостi все перевертається
«з голови на ноги», пiсля яких проходження курсу за методом Шичка стає чистою
формальнiстю. Такий результат досягається не завжди, але часто.
Секрет такої ефективностi полягає не тiльки в кiлькостi правдивої iнформацiї. Якщо говорити про лекцiї, то вони дають змогу надихнути аудиторiю,
запалити зсередини, подати власний приклад. Набiр фактiв, нехай навiть протяжнiстю в 24 години, нiколи не дасть таких результатiв. Якщо знову поглянути
на причини, на те, що привело учасникiв тверезницького руху до тверезого способу життя, то виявиться, що методи третього рiвня є основними постачальниками
активiстiв у «Тверезу Україну» та свiдомих тверезникiв в Україну.
Окрiм того, що вони i лише вони здатнi виконати основну роботу в Проектi,
методи цього рiвня теж спонукають на роздуми, стирають запрограмованiсть,
насичують суспiльство правдою, а також надихають на дiяльнiсть.
Рiвень IV (рiвень саморозвитку). Цей рiвень вiдрiзняється вiд усiх попереднiх, де методи покликанi стати приводами i причинами тверезого способу
життя. Методи четвертого рiвня використовуються лише тодi, коли: а) шлях
тверезого життя вже обрано; б) з’явилося велике бажання стати тверезником.
У першому випадку це тверезник, методи такого рiвня потрiбнi йому для самовдосконалення, розвитку, самоосвiти. У другому випадку це алкоголiк, методи
йому потрiбнi лише для того, щоб позбавитися залежностi. В обох випадках
є бажання, нам залишається лише дати людям те, що вони просять.
Мова, здебiльшого, йде про курси за методом Шичка, але рiвень включає
в себе i роздачу лiтератури, тренiнги, семiнари для соратникiв, поради. Все, що
сприятиме розвитку, вдосконаленню усiх бажаючих у напрямку тверезостi.
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Цей рiвень приносить країнi все, що можуть принести методи попереднiх
рiвнiв: стирання програми, насичення переконань, роздуми. А також надiйнiсть,
розвиток, досконалiсть у планi тверезостi. Єдине, чого вiн не дає, — бажання
стати тверезником.
Методи всiх рiвнiв не фiксованi, їх потрiбно розвивати, пiдключати свою
фантазiю i вигадувати новi. А перед тим — поставити основнi вимоги, що
вiдповiдають певному рiвню. Цi методи повиннi:
I рiвень — стирати проалкогольну запрограмованiсть на рiвнi пiдсвiдомостi;
II рiвень — насичувати країну тверезницькою iнформацiєю;
III рiвень — створити переворот у свiдомостi людини, надихнути на тверезе
життя та дiяльнiсть;
IV рiвень — забезпечити розвиток та утвердження тверезницьких переконань для всiх бажаючих.
Усi чотири рiвнi об’єднує несення правди, адже стирати програму — це нести правду в продуктах культури, II — нести правду на iнших доступних носiях,
III — нести правду словом, IV — словом, дiлом, пером. Окремо цi рiвнi — сила, разом — ще бiльша сила, оскiльки допомагають один одному в отверезненнi
людини. Усi рiвнi потрiбнi, але щоб якась окрема людина стала тверезою, не
обов’язково «проводити» її через усi, i тим паче по порядку.

5.3

Iнформацiя

Кожен метод ефективний по-своєму, ефективний у свiй час, ефективний по вiдношенню до деяких осiб. Виявляється, звести ефективнiсть методу чи самої
iнформацiї до нуля дуже просто, це ми i робимо часто у своїй дiяльностi. Щоб не
наступати у Проектi на тi ж граблi (краще вже на якiсь iншi), розглянемо нашу
iнформацiю як засiб донесення тверезницьких переконань.
“Информация — средство или конечный продукт? В первом приближении собриологическую информацию действительно можно считать продуктом
ТД. Мы пишем книги, записываем аудио- и видеолекции, создаём другие агитационные и методические материалы, а потом всё это распространяем.
Однако конечным продуктом нашей деятельности должно стать непоколебимое, научно и нравственно обоснованное трезвенное убеждение, которое
мы стремимся донести до сознания каждого человека. С этой точки зрения — фильмы, книги, и даже проводящиеся занятия по методу Шичко можно
сравнить с тележками, на которых покупатели развозят приобретённый товар. Тележка — конечно, неотъемлемый элемент процесса доставки продукта
потребителю, но не самоцель его. Таким образом, информация — средство
донесения убеждения, конечного продукта нашей деятельности” (Iдеологiя).
Якщо iнформацiя — це засiб донесення тверезницьких переконань, то й
оцiнювати її ми будемо цими мiрками, а не власними. Навiть не так важливо,
щоб вона несла в собi цi переконання, важливо, щоб тверезницькi переконання
з’являлися в людини.
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1. Першi граблi, на якi наступають чи не всi органiзацiї, — любов до слави.
Коли активiст себе прославляє, це окрема тема, зараз мова про органiзацiю в цiлому: запросити журналiстiв, щоб про нас написали, щоб побачили люди, щоб
дiзналися, що є така органiзацiя, щоб показати, що нас таких багато, щоб показати, що ми щось робимо та iнше. Усе це робиться з благою цiллю — залучити
бiльше народу, а народ чомусь не поспiшає. Воно i не дивно: кому цiкава органiзацiя, що сама себе прославляє? Якщо когось i зацiкавить, то лише тих, хто
хоче так само побачити себе на телеекранi чи в газетi. Кого запалить iдея органiзацiї, якщо шлях до цiєї iдеї такий низький — самопрославляння? А з часом
доходить до того, що дiяльнiсть зводиться до чистого пiару, поширення iдеї стає
лише другорядним i невигiдним заняттям. Основна робота — розмiщувати новини на своїх та iнших iнформацiйних ресурсах: провели таку-то акцiю, подарували
те-то, витратили стiльки-то. Логiка в цьому є, та немає толку.
Так само логiчно думають люди. Якщо є органiзацiя, що сама себе пiарить,
значить, комусь цей пiар вигiдний, швидше за все, це приватна структура. Навiть
якщо про органiзацiю пишуть самi журналiсти, то як засiб донесення переконань
така iнформацiя приносить лиш умовну користь дiлу. Ну провели акцiю, ну не
вживають алкоголю, i що? Багато є рiзних чудакiв, ними заповнений весь ефiр
телевiзiйних новин, чим цi тверезники вiдрiзняються? Коли цю новину супроводжує iнтерв’ю, то це ще куди б не йшло, але iнтерв’ю обов’язково повинне мiстити
собрiологiчнi питання, а не тiльки органiзацiйнi.
Алкомафiя навряд чи буде противитися появi такої iнформацiї. ЗМI, хоч
i рiдко, можуть говорити про пiдлiтковий алкоголiзм, про акцизи, антиалкогольнi
акцiї, новi закони, про iснування проблеми та iнше. На алкогольну запрограмованiсть це не дiє нiяким боком: потрiбно, щоб iнформацiя була саме про вплив
алкоголю, про шкiдливiсть алкоголевживання. Навiть достатньо буде поставити питання щодо шкiдливостi, не потрiбно наводити нiяких фактiв. Людина
шукатиме вiдповiдi — i вже цим стиратиме у себе програму.
Тож енергiя органiзацiї може бути направлена лише в одну зi сторiн — або
допомагати людям, або збiльшувати кiлькiсть своїх членiв. Збiльшувати кiлькiсть своїх членiв для того, аби потiм допомагати людям, ще нi у кого не вийшло.
Ми з радiстю приймаємо в Проект нових виконавцiв, але працювати заради їх
залучення, i тим паче такими методами, не будемо. Наша задача — донести
тверезницькi переконання, тому всякого роду пробiжки, флешмоби, марафони,
концерти залишимо поза Проектом.
2. Самi ж собi шкодимо, коли в агiтацiйних матерiалах використовуємо невiдповiднi гасла, такi як «Тверезiсть — це здоров’я», «Тверезим бути модно»,
«Тверезiсть — вибiр сильних», «Тверезiсть — це щаслива сiм’я» та iншi. В деякiй
мiрi цi твердження вiдповiдають iстинi, але ж не завжди. В першу чергу, люди дивляться на нас, якi ми тверезники. Якщо є активiсти-тверезники фiзично
не зовсiм здоровi, то чи варто робити такi заяви? Те ж стосується i сильних, не
всi ж такi. З такими гаслами виходить, що розлученому активiсту, або тому, в кого сiм’я не зовсiм щаслива, теж немає мiсця нi в дiяльностi, нi в тверезницькому
русi. А якщо є, значить ми народ обманюємо, i люди це бачать.
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Якщо зараз бути тверезим модно, то, як вудь-яка мода, це дуже скоро пройде. Нам це потрiбно? Взагалi, тверезiсть — це деякий стан внутрiшнього свiту,
в основному вiдносно ставлення до наркотикiв. Щось iнше може бути наслiдком,
а може i не бути. Саме з такої точки зору слiд доносити людям iнформацiю.
Вiд будь-яких гучних заяв краще утриматися, розумнiше наводити статистику. I особливо слiд бути обережним у висловлюваннях, що стосуються дiтей
з вiдхиленнями, iмпотенцiї та iн.
Тверезiсть — норма життя. Саме це та iншi подiбнi твердження є беззаперечними.
3. Те, що ми говоримо правду про алкоголь, вже стало звичним виразом.
У Проектi нам потрiбно було б правду розумiти дещо ширше, нiж як голi факти та iнформацiю. Якщо ми зневажливо скажемо людинi: «ти алкоголiк», то це
може бути констатацiєю факту, але аж нiяк не правдою. Правда завжди асоцiюється з любов’ю, тому будь-яка сказана нами iстина з презирством, ненавистю чи
злобою не має права називатися правдою. В iдеологiї тверезницького руху цьому
питанню придiлено багато уваги.
Правда — це не лише те, що ми говоримо чи пишемо, а й те, що стоїть за
нами, наскiльки чеснi та щирi ми у своїй дiяльностi, у життi. Лише таке поняття
правди здатне побороти неправду, фальшивi установки, легальнi масовi вбивства. Як ми вже казали, це ще й наша надiйна зброя проти мафiйних мiльйонiв,
а також проти всiх провокацiй та наклепiв. Правда дає силу, на нiй ґрунтується
наша влада. Чим бiльше у нашiй дiяльностi правди, тим ми сильнiшi, а всяка
неправда, манiпуляцiя, лицемiрство нас тiльки ослабляє.
4. Розмiщення пiдпису чи банеру «Твереза Україна» пiд кожною листiвкою,
на кожному диску, на всiх агiтацiйних матерiалах i всiх подiях теж вiдноситься
до першого пункту. Але цей метод «дiяльностi» потребує особливої уваги, зважаючи на його популярнiсть. Активiсти всiх громадських органiзацiй настiльки
шаблонно дивляться на речi, що навiть популярними такi дiї назвати важко. Це
вже закон. Будь-який папiрець, картинку чи п’ятихвилинну пробiжку обов’язково потрiбно проштампувати своїм логотипом, щоб всi бачили, хто її зробив. Яке
лицемiрство: з одного боку допомагати людям, а з iншого — витягувати з цього користь. Нехай навiть користь для органiзацiї, нехай навiть задля якоїсь ще
благої цiлi — це нiчого не мiняє.
Потопає дитина i ми її рятуємо. Потрiбно зробити з цього шум, залучити
громадськiсть, заробити добру славу? Нам не потрiбно, щоб усi так робили, як
ми, нам треба, щоб усi прийшли до нас, i вже пiд нашим прапором можна робити, як ми? Часто шум пiднiмається настiльки, що ця дитина вже й не рада своїм
«рятiвникам». Окрiм цього, своїм прапором їй нiби взамiн пропонують зробити
щось для органiзацiї. Оточуючим на рiвнi пiдсвiдомостi пропонується те ж саме: «Ми такi хорошi хлопцi, справжнi рятiвники, профiнансуйте нас, хто-небудь,
або хоча б прийдiть до нас, у нас витрачайте свiй час i ресурси, в крайньому випадку поцiкавтесь iдеєю». Це чистої води манiпуляцiя, люди її бачать i миттєво
вiдвертаються, бо знають: було б у нас щире бажання допомогти, то робили б це
i без банерiв.
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Листiвку, в кiнцi якої логотип з контактною iнформацiєю, тепер майже нiхто не читає. Якщо i читають, то дуже насторожливо, боючись не потрапити
до чергової фiнансової чи релiгiйної секти. Так не було завжди, це ще й зумовлено появою демократичних виборiв, значної кiлькостi комерцiйних органiзацiй,
кишенькових релiгiй та рухiв. В народi падає довiра до всього. Єдиний варiант
ефективно донести iнформацiю — не ставити нiяких «автографiв». З точки зору комерсантiв — це грошi на вiтер; з нашої точки зору — ефективний i чесний
метод дiї, єдиний метод, що притаманний альтруїзму. Тут теж ставиться питання — або допомогти людям, або збiльшити кiлькiсть активiстiв, iншого не дано.
Тверезницьких переконань логотипи i банери не несуть, а це ж наша мiрка.
Треба бути надто наївним, щоб думати, нiби бажаючi долучитися до руху
не знайдуть, куди йти. Хто дiйсно захоче, той вичислить нас навiть по змiсту листiвки, сьогоднi це простiше простого. Та ми i не збираємося приховувати свою
належнiсть до «Тверезої України» чи до Проекту. Одне дiло — сказати це у вiдповiдь на запитання, зовсiм iнше дiло — розмахувати транспарантом, носити
футболки i значки.
Особливо трагiкомiчно виглядають агiтацiйнi плакати славолюбних органiзацiй. Такий «шедевр» зазвичай включає в себе фото активiстiв (або одного
активiста), як завжди банальне «молодь проти снiду», «ми проти наркотикiв»,
«ми за здоровий спосiб життя», i логотип (або декiлька логотипiв, в залежностi
вiд того, хто сприяв розмiщенню шедеврiв на рекламних щитах чи сiтiлайтах) величиною у 25% вiд розмiру плакату. Як має подiяти ця «соцiальна реклама» на
потенцiйного наркомана чи потенцiйного ВIЛ-iнфiкованого, активiсти, вочевидь,
i не замислювалися, вони переслiдували зовсiм iншу цiль.
Нашим комерсантам (а вони у «Тверезiй Українi» вже є, напевно) не сподобається такий пiдхiд. Для них як для розумних i далекоглядних людей краще
було б розширити теперiшнiй ВГР «Твереза Україна» до масштабiв країни, щоб
його всi знали i поважали. Логiка цих бiзнесменiв залiзна: заснувати свою тверезницьку органiзацiю, вкласти у неї грошi, прославити — i на цiй славi перемогти
на виборах. Iснують й iншi схеми. На перший погляд вони можуть здатися ситуацiєю, коли народ, голосуючи на виборах, сам оплачує своє отверезнення. Така
ситуацiя вже описана в Способах.
Ще краще для комерсантiв прийти у вже готову органiзацiю, де вся слава
вже зароблена альтруїзмом, i пiдiм’яти її пiд себе. Зробити це простiше простого. Зазвичай на мiсце голови i координатора будь-якої органiзацiї обирають
саме таких, бо вони дають багато грошей та мають зв’язки. I чим бiльше вiдома органiзацiя, чим бiльше надрукувала своїх футболок, розкидала логотипiв,
наплавила значкiв, провела скандальних акцiй та iнше, тим бiльший до неї приплив комерсантiв. Невiдома людям органiзацiя-служниця таким не потрiбна, там
тiльки розоришся.
Тож якщо тверезницьку iнформацiю не пiдписувати, то це ще й зменшить
потiк комерсантiв у керiвнi органи, хоч i не повнiстю припинить.
Не виключено, з таким методом нашу iнформацiю i роботу будуть привласнювати iншi структури, в т. ч. комерцiйнi. Скорiш за все, так воно i буде,
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але нiчого страшного в цьому немає. Будь-який плакат чи листiвка з логотипом — це i не погано, i не добре. Це взагалi нiщо. I роботу нехай привласнюють,
якщо вдасться. Набагато гiрше, коли кожна регiональна органiзацiя або активiст окремо ставить на власних тверезницьких матерiалах якiсь знаки, логотипи,
посилання. Особливо це стосується iнтернетної сфери. Своїми умовами типу «використання матерiалiв лише з посиланням на джерело» ми гальмуємо рух до
Цiлi.
Наша iнформацiя без пiдписiв i банерiв виглядатиме як безпосередньо народна. Така не тiльки позитивно сприйматиметься, а й розповсюджуватиметься
самим народом. Бiзнесмени знають: нiяка реклама не зробить стiльки, як «бабське радiо», тим бiльше при такiй популярностi соцiальних мереж. Тож ми
свiдомо i добровiльно вiдмовляємося вiд будь-яких посилань i банерiв пiд тверезницькою iнформацiєю. Те, що пiдписано «Тверезою Україною» чи Проектом
«Твереза Україна», зроблено не в Проектi. Наша задача — донести тверезницькi
переконання, i тiльки. Хто́ це пише, хто́ робить, яка́ органiзацiя, кому́ це вигiдно? Вiдповiдей на цi запитання у матерiалах не буде, нехай думають, що народ
сам починає одумуватись, сам по собi починає тверезiти.

5.4

Iнструменти

Деякi методи виховання тверезникiв потребують вiд нас використання певних
iнструментiв, якихось ресурсiв, влади та iншого. У всьому цьому наборi iнструментiв є бажанi, є обов’язковi, є тi, на якi можна покластися, i тi, якi зможуть
лише прискорити рух до Цiлi. Допомогти Проекту можуть i люди, деякi бiльше,
деякi менше, а загалом всi. Це спiльна справа, але примушувати ми не хочемо
i не можемо, при нашому бажаннi можемо лиш когось попросити щось зробити
заради Цiлi. Проект «Твереза Україна» повнiстю незалежний, вiн покладається
лише на своїх вiрних виконавцiв, але сподiвається на допомогу всього населення. Якщо такої допомоги не буде, а буде лише супротив, ми все одно дiйдемо
до своєї Цiлi, просто допомога змогла б цей рух прискорити, особливо допомога
деяких.
Як матерiальна база, як надiйний iнструмент, як вiдданi Проекту люди
виступаємо ми — виконавцi Проекту, з нами нашi власнi ресурси, таланти, можливостi. Додатково можна використати й щось iнше, або ж дати можливiсть
попрацювати на благо Вiтчизни i комусь iншому. Дивлячись на Рiвнi методiв,
можна скласти приблизний список iнструментiв, що можуть нам допомогти.
Системи та рiзнi структури:
•
•
•
•
•
•
•

телебачення;
ЗМI;
iнтернет;
громадськi та релiгiйнi органiзацiї;
церкви;
державнi органи;
iнститути державної влади;
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•
•
•
•

кiномайстернi, кiностудiї, вiдеостудiї;
рекламнi агентства;
друкарнi;
iншi структури.

Окремi люди:
•
•
•
•
•
•
•
•

художники;
письменники;
ресурснi люди (фонди);
впливовi люди;
дизайнери (дизайнерськi студiї);
вебмайстри (студiї веб-програмування);
директори, ректори;
iншi люди.

Обираючи iнструменти, ми будемо спиратися на їх здатнiсть нести, передавати або пiдсилювати нашу iнформацiю.
Телебачення. У нас в цьому є i позитивний, i негативний досвiд. Як правило, коли працiвники телебачення зацiкавленi самi, запрошують самi i задають
запитання самi, то все вдається, виступ досвiдченого активiста приносить багато користi дiлу. Якщо ж iнiцiатива наша, якщо ми просимо, якщо самi несемо
свої ролики чи будь-що ще, тодi дiло провалюється, користi приносить надто
мало в порiвняннi з витраченими зусиллями. Як iнструмент воно може використовуватися нами у першому випадку; в усiх iнших потрiбно зважити всi «за»
i «проти».
Телебачення давно стало iнструментом манiпуляцiй у руках тих, хто, як мiнiмум, не на нашому боцi. Через це користуватися ним дадуть рiвно стiльки,
скiльки можна з точки зору противника. При такому розкла́дi нам слiд остерiгатися провокацiй з нашою участю, вистачить того, що вони будуть i без нашої.
Окрiм цього, телебачення сьогоднi орiєнтується на прибуток; прибу́тковi, у свою
чергу, потрiбнi телеглядачi; телеглядачам цiкавi провокацiї, шоу, скандали та iншi нечистоти. Щоб не влипнути в таку багнюку, її потрiбно обходити; просто
прийти i розказати про шкiдливiсть алкоголевживання навряд чи вдасться.
Програм про шкiдливiсть продуктiв харчування море, про вплив алкоголю — практично жодної. Не сильно говорять i про алкоголiзований стан країни.
Якщо «Твереза Україна» продовжуватиме пiдривати авторитет телебачення,
то з часом може статися так, що тверезникам народ дiйсно повiрить. I тодi,
аби не втратити аудиторiю, почнуть розказувати: може, не зовсiм правду, але
почнуть.
ЗМI. Iншi засоби масової iнформацiї включають у себе широкий i рiзноманiтний пласт, тому чогось загального вiд ЗМI чекати даремно. Багато з них
починають про щось говорити вже тодi, коли про це говорять у суспiльствi.
Iнтернет. Сьогоднi соцiальнi мережi дають змогу не тiльки розмiщувати
iнформацiю, а й у рази пiдсилювати її. Єдина умова — потрiбно, щоб така iнформацiя була цiкавою користувачам. Втiм, як i по телебаченню, просто так
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у мережi не дуже цiкаву, але корисну iнформацiю побачить невелика частина користувачiв. Збiльшити цю долю можна за рахунок наполегливої працi. Перевага
iнтернету якраз-таки в тому, що будь-яка направлена туди енергiя не пропаде марно, а в тiй чи iншiй мiрi принесе результат. Способiв нести, передавати
i пiдсилювати iнформацiю незалежно вiд окремих особистостей там купа, потрiбно лише навчитися їх правильно використовувати та створювати вiдповiдну
iнформацiю.
Iнтернет — це єдиний iнструмент, на який ми можемо покластися, оскiльки
за всiма iншими системами i структурами стоїть якась людина або вузьке коло
людей, а люди цi далеко не завжди пiдтримують нас у поглядах.
Громадськi органiзацiї. Тверезi громадськi органiзацiї в Українi є, навiть
є такi, що займаються тверезницькою дiяльнiстю. В планi тверезостi їх дiяльнiсть, зазвичай, вище гасел не сягає, i в принципi це — нормальне явище. Вони
в цьому питаннi не спецiалiсти, звiдки у них можуть взятися знання глибшi?
На їхнє прохання наш обов’язок — дати цi знання, але вкладати в iншi органiзацiї свої сили для того, щоб потiм використати їх як iнструмент пiдсилення
iнформацiї, не варто. По-перше, будь-яка штампована органiзацiя буде займатися дiяльнiстю пiд своїми прапорами, отримувати з цього якусь вигоду, коефiцiєнт
корисної дiї буде близьким до нуля. По-друге, сказати таким же, як ми, активiстам, що ми збираємося використати їх як iнструмент, ми не зможемо, доведеться
манiпулювати. Щоб не впасти до такої низостi, залишимо їх у спокої. Зрештою,
розмахувати прапорами i транспарантами, цим показувати громадське невдоволення, громадську думку, показувати, що за тверезiсть виступає не тiльки
«Твереза Україна» — теж потрiбне дiло.
Тi органiзацiї, якi дiйсно зацiкавленi в тверезiй Українi, самi братимуть у нас
досвiд та iнформацiю i дiятимуть згiдно Проекту. Ми завжди радi працювати
з такими плiч-о-плiч.
Церкви та релiгiйнi органiзацiї. Як iнструмент для тверезницької дiяльностi вони зовсiм нiкудишнi, бо окрiм суспiльної користi в питаннях тверезостi
орiєнтується ще й на залучення людей до своєї релiгiї. Дуже рiдко можна побачити дiї i матерiали чисто антиалкогольного змiсту, в яких немає нi адрес, нi
посилань, нi назви. Пов’язувати тверезiсть з Богом та заповiдями — це їх обов’язок навiть у Проектi, але не такими методами. Тут — як i в органiзацiї: або
займатися отверезненням, або збiльшувати кiлькiсть активiстiв. А якщо потрiбно
отверезити, то адресу храму нехай людина обирає сама, якщо захоче.
Все ж потрiбно вiддати належне тверезим церквам, завдяки ним маємо хоч
невелику долю релiгiйних тверезникiв. Щоб цю долю збiльшити, довелося б проповiдувати тверезi релiгiї або доводити грiховнiсть алкоголепиття у нетверезих,
як ми писали в Цiлi. Таким займатися не будемо, але Церкву як спiльноту людей можна використати для передачi, обмiну i пiдсилення iнформацiї всерединi
її самої. Це позитивно вiдiб’ється на всiх: питущих вiрян зробить тверезниками,
а тверезим дасть бiльше iнформацiї, так що вони вже будуть тверезниками не
тiльки релiгiйними.
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Державнi органи. Iнформацiйно допомогти таким ми завжди радi, а змусити працювати на Проект не вийде. Парадокс у тому, що наша iнформацiя
без логотипiв бiльше претендує на звання державної, нiж їхня: ця зараза
розповсюдилася i на них. Взагалi, зараз чи не всi державнi структури змушенi
займатися саморекламою, показувати таким чином, що вони працюють.
Допомагати нам у чомусь вони будуть лише тодi, коли нашу «екстремiстську» iнформацiю засвоїть значна частина населення. При бажаннi можуть
багато в чому допомогти i зараз, ще бiльше можуть зробити самi, але бажання
їх часто розбиваються об власнi питтєвi установки та накази зверху.
Iнститути державної влади. А зверху у державних органiв тi ж iнститути
влади, про якi ми вже багато писали.
Комерсанти. Кiномайстернi, кiностудiї, вiдео- та iншi студiї, рекламнi
агентства, друкарнi та iнше — всi комерцiйнi органiзацiї безкоштовно працювати не будуть. Якщо сильно попросити, то як альтруїстичнiй органiзацiї можуть
лише надати знижку. Активувати комерсантiв можна лише прибутковим дiлом.
Фонди та спонсори. Маючи Проект, можна спробувати, але лише на умовах, описаних в Економiчному способi, щоб нам потiм не довелося вдавати з себе
злиденних, ховати свої золотi годинники та iнше.
Населення. Активнiсть населення прямо буде залежати вiд кiлькостi тверезникiв. Бо є тверезники пасивнi, а є i активнi, якi вступати в якусь органiзацiю
не хочуть, але час вiд часу проводять якусь роботу серед знайомих. Добре, якщо
серед таких тверезникiв опиняться директори, ректори, художники, письменники, впливовi люди або люди, якi працюють у вищенаведених структурах.
В основному, всi цi люди i структури пливуть за течiєю або йдуть, куди вiтер
дує. Змусити вiтер подути в iнший бiк ми, звичайно, зможемо, от тiльки люди цi
так i залишаться немiчними корабликами без вiтрил. Наш Проект у вiдкритому
доступi, хто захоче, той на дiлi зможе довести протилежне.
В дiяльностi, особливо при використаннi iнструментiв, не будемо поспiшати
обґрунтовувати словами свою правоту; iдеальний варiант — коли у нас самi просять диск, просять виступити, задають запитання. Без фанатизму, пам’ятаючи
головний принцип лiкування в медицинi — не нашкодити. Дуже обережно слiд
пропагувати тверезiсть серед своїх родичiв, друзiв i знайомих: якщо на нас почнуть дивитися, як на фанатика або члена якоїсь секти, то краще для Проекту
вiд цього не буде. Так ситуацiя виглядає i в широкомасштабнiй пропагандi: коли активiсти своїми дiями трохи «переборщать», то з’явиться зворотнiй ефект —
у головах людей будуть лише думки «скiльки їх вже розвелося», «хтось же їх
фiнансує» i т. д.
Оскiльки «зелене свiтло» нам поки що тiльки в iнтернетi, то потрiбно «на всi
грошi» скористатися цим, захопити iнтернет повнiстю, в т. ч. соцiальнi мережi.
Не свою сторiнку «ВКонтактi» заляпувати так, що вiд нас вiдвертаються всi
друзi, а працювати розумно, орiєнтуючись на рiзнi групи, на тi, що з тверезiстю
нiяк не пов’язанi. Саме такий, виважений пiдхiд слiд розумiти, коли ми кажемо
«закидуємо iнформацiю в iнтернет».
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5.5

Тренування

Усе вищесказане в Методах стосується методiв отверезнення, виховання маси.
Виховувати ж елiту слiд лише пiсля того, як людина стала тверезником. Але сам
метод виховання елiти в значнiй мiрi буде методом самовиховання, вiн значно
вiдрiзнятиметься вiд методiв отверезнення. Чому так, розглянемо нижче.
Нагадаємо, завдання елiти — як би там не було, пiдтримувати тверезий стан
України. Противники такого стану будуть вдаватися до найрiзноманiтнiших методiв, аби твереза Україна знову стала п’яною, тому елiта повинна дiяти, що б
не сталося в країнi чи в особистому життi. А щоб дiї були правильними, необхiдно мати ще й вiдповiднi знання i досвiд. Тепер задамо собi запитання — де
взяти таких людей? Якщо виховувати, то з кого, як i де? Вiйськову елiту виховують у спартанських умовах, готують до виживання у найгiрших ситуацiях. Де
є умови, схожi на описанi нами умови майбутньої тверезої України? Далеко ходити не треба, вiдповiдь — тут i зараз. Вже в самому процесi побудови тверезої
України потрiбна елiта, вже сьогоднi у Проекту є противники рiзних рiвнiв, вже
тут потрiбно дiяти незалежно вiд несприятливих обставин. Тож елiта тверезої
України — це елiта всього Проекту.
Хоч за зовнiшнiми ознаками елiту вiдрiзнити важко, та у нас є всi пiдстави
вважати, що такi люди вже є у тверезницькому русi. I в майбутньому елiта виходитиме саме звiдси, з «Тверезої України», з тверезницьких органiзацiй, з окремих
виконавцiв Проекту. Тi активiсти, якi не мають зараз якостей елiти, ще мають
час їх набути. Адже з такими якостями не народжуються, а стають поступово, день за днем займаючись тверезницькою дiяльнiстю та працюючи над собою.
При спробi одразу пiдняти гирю у 200 кiлограмiв можна надiрватися, це страшно
i боляче. Тут, як i у спортзалi, потрiбен поступовий, розумний пiдхiд, без геройства i фанатизму. Одна нерозсудлива витiвка може назавжди вiдбити бажання
чи можливiсть займатися будь-якою громадською дiяльнiстю.
Спосiб життя елiти при такому поступовому пiдходi нiчого надприродного
i страшного у собi не несе. Навпаки, з часом приходить розумiння того, що повна
самовiддача людям — це, як i тверезiсть, — норма життя. Що альтруїзм — це
нормально не лише в межах своєї сiм’ї, а й у масштабах всього людства. Щоб
працювати в альтруїзмi, потрiбна любов, i в той же час альтруїзм розвиває цю
любов. Розвиває настiльки, що заради своїх спiввiтчизникiв, якими б вони не
були — добрими чи поганими, людина готова пожертвувати власним життям.
Якщо такої готовностi немає, то i не слiд заради тверезостi помирати, вiд нас
цього нiхто вимагати не буде; це буде нi що iнше, як загибель по дуростi.
Тож якщо за порятунок народу не шкода вiддати своє життя, то скрутнi
зовнiшнi обставини — це квiточки, не бiльше. Але зараз, коли ми ще тiльки
спортсмени-початкiвцi, будь-яка хвилина, придiлена безкорисливiй дiяльностi,
дорiвнює подвигу. Поки що в якостi навантажень нам вистачає побутових проблем, проблем сiмейних, на роботi та iнших. Подальший рiст можливий тiльки
при наявностi бажання, спiвчуття, ревностi до iстини. Цих якостей теж можна
набути самому, цьому сприяє тверезницьке середовище: адже приховувати свої
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егоїстичнi цiлi довго не вийде, рано чи пiзно про них дiзнаються соратники, i це
ще не найстрашнiше. Гiрше буде нам самим, коли цiлi не буде досягнуто, коли
все, заради чого пролив стiльки поту, дiстанеться iншому.
Якщо активiсти нiбито займаються альтруїстичною дiяльнiстю, спiвчувають, горять бажанням допомогти, але глибоко в душi (десь у пiдсвiдомостi)
домiшують до цього маленьку егоїстичну зернину, то потiм це обов’язково виросте в безжалiсну боротьбу за шматок «заслуженого» пирога. Але тверезницькому
руховi, на вiдмiну вiд iнших рухiв i органiзацiй, пощастило бiльше. На щастя,
ми маємо перевiрений i ефективний метод Г.А. Шичка, саме вiн дозволить нам
виявити в собi егоїстичнi спрямування, програми, бажання та позбутися їх. Не
потрiбно проходити нiяких курсiв: ручка, зошит, щирiсть та чеснiсть перед самим собою — головнi принади щоденника. Його нiхто нiколи не прочитає, там
можна самому собi дати вiдповiдi на запитання:
• для чого я займаюся цiєю дiяльнiстю?
• що хочу за неї отримати?
• чи хочу я позбутися корисливих мотивiв?
та iншi.
Як i для тверезостi, у вихованнi в собi якостей елiти стане корисним будь-що:
художнiй фiльм про людей духу, лекцiя, музика, книга — усе, що несе патрiотичнi
переконання, любов до власного народу, картини жертовностi, вiдваги, самовiддачi. Хороших фiльмiв для цього є бiльш нiж достатньо. З лекцiями ситуацiя
трохи складнiша: таких ораторiв, що вмiють закликати до погрому, вистачає,
але нам потрiбнi iншi. Як на тверезiсть може вплинути власний приклад переконаного тверезника, так на виховання елiти може вплинути лише людина
елiти. Якби ми могли бачити внутрiшнiй свiт людини, то можна було б пошукати таку. В реальному життi не слiд i пробувати, щоб дарма не заганяти людей
у притворство.
Спiвчуття i любов — ось головнi мотиви елiти. Для того, щоб спонукати
людину на вiдповiднi дiї протягом тривалого часу, одних мотивiв може бути недостатньо. Потрiбна цiль, ми про це писали. Ця цiль обов’язково повинна лежати за
рамками земного життя людини, iнакше бути елiтою нелогiчно, який сенс таких
дiй? Мовляв, живемо один раз, пiсля смертi нiчого немає, для чого так псувати
своє життя дискомфортом, а то й голодом? Iнша справа, коли ми пiсля смертi десь є, i саме там лежить цiль земного життя. Коли заради цiєї цiлi потрiбно
дiяти альтруїстично, а не егоїстично. Таку цiль можна отримати лише на свiтоглядному рiвнi (ми навели приклад релiгiї), тому виховання елiти завжди буде
перетинати межу мiж сферою тверезостi та альтруїзму i релiгiйною фiлософiєю.
Але виходити за цю межу на рiвнi органiзацiї чи Проекту не можна, на цьому
зупинимось.
Отже, метод виховання елiти — самовиховання, саморозвиток, самотренування. Щоб збiльшити кiлькiсть елiти, потрiбнi самовиховання, саморозвиток,
самотренування. Щоб пiдвищити її якiсть — самовиховання, саморозвиток, самотренування. Усi цi «само» стосуються не елiти в цiлому, а кожного активiста
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окремо. Iндивiдуальна робота над самим собою з’єднує нас у потужний монолiт так, що вже нiхто з нас не живе окремо; ми разом як у дiяльностi, так i по
життю. Елiта Проекту — це не зiбрання «крутих» осiб, її твердiсть не тiльки
в особистих якостях. Секрет її твердостi — в єдностi, а єднiсть можлива лише
мiж самозреченими людьми.

5.6

Революцiя

Людська свобода вибору, про яку ми не раз згадували, не залежить вiд наявностi
чи вiдсутностi програми. Кожен з нас має можливiсть зараз встати, пiти на кухню
i залити в себе миючий засiб. Для чого? Якщо iснує вiдповiдь на запитання, чому
людина так зробила, то це вже не свобода. Свобода — це коли вона так зробила,
i все, хоч програми на вживання миючих засобiв у неї не було (але якщо це
продовжувати, то навiть така програма може з’явитися).
Здавалося б, якщо нi у кого не буде алкогольної запрограмованостi, то питущих людей майже не буде — одиницi на країну. Але в тому-то й справа, що
повнiстю звiльнити вiд неї країну не вийде. По-перше, не буде iнформацiйних
кордонiв мiж Україною i питущими країнами. По-друге, швидше за все, полiтика споювання так i залишиться. По-третє, як би ми не старалися, ми комусь та й
набриднемо зi своєю дiяльнiстю, дехто принципово залишиться питущим «нам на
зло». В суспiльствi завжди є люди, котрi йдуть куди-небудь, аби проти суспiльства, може навiть виступатимуть не так проти тверезостi, як проти пропаганди
тверезостi. Це значить, що алкоголь вони вживатимуть, а якщо вживатимуть, то
запрограмованiсть у них залишиться або з часом з’явиться. Навiть якщо робота
по вихованню маси та по вдосконаленню елiти нами буде виконана iдеально, все
одно знадобляться методи впливу на цих злочинцiв.
Якщо методи виховання маси та методи виховання елiти застосовуються
нами паралельно вже сьогоднi, то методи впливу на злочинцiв — в останню чергу, лише пiсля цих двох. Ми не передбачимо точно наших можливостей на той
час, елiтi буде виднiше, але основнi варiанти впливу на злочинцiв нестимуть той
же наказово-силовий характер. Якщо в країнi на той час буде полiтика отверезнення, то сила буде застосовуватися правоохоронними органами, судовими тощо.
Але розраховувати на такий хiд подiй не можна, ми повиннi покладатися тiльки
на себе. Як же ми, активiсти органiзацiї, без вiдповiдного права будемо карати
питущих, торговцiв i тих, хто їх прикриває?
Трощити, палити точки продажу, бити порушникiв, самим йдучи проти Закону, у свiдомо тверезiй країнi було б смiшно, але у п’янiй такого варiанту не
виключаємо. Якщо на той час полiтика являтиме собою щось типу лiберальної
демократiї, то до таких партизанських методiв вдаватися доведеться. Коли лiбералiзм так пiклується про десяток збоченцiв, то пiклуватиметься i про десяток
питущих: проти волi народу дозволятиме, захищатиме, пропагуватиме. Майбутня ситуацiя з алкоголевживанням може бути схожа на теперiшню зi збоченцями.
У бiльшостi своїй народ проти, народ мiтингує, але закони приймаються на користь деградантiв, ЗМI говорять про їх права i свободи. Серед працiвникiв мiлiцiї
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та iнших державних структур лиш одиницi згоднi захищати збоченцiв; але, щоб
не втратити роботу, всi виконують такi накази. Тому навiть якщо у державних
структурах будуть тверезники, захищати питущих буде їхня робота, робота, що
годує їх сiм’ю. Так будуть дiяти всi, вiд рядового працiвника до депутата. Наказ
зверху, i нiчого тут не поробиш. Основна маса, будь то тверезники чи противники збочень, як завжди, зайнята, їй не до дiяльностi: потрiбно на роботу йти,
готувати їсти, копати картоплю, та й iнших проблем вистачає.
Якщо державна влада приймає такi закони, то може варто її замiнити?
Мiняють кожнi 5 рокiв, але ситуацiя не змiнюється, закони приймаються все
тi ж. Державна влада змiнюється лише за складом, а за функцiями залишається
тiєю ж. З народу пар випускається, содомiя процвiтає.
Система працює бездоганно, комар носа не пiдточить. Країна стрiмко деградує, але внести свої корективи не виходить нi у кого. Будь-яка заворушка —
це рух у трясовинi, який тiльки сприяє бiльш швидкому засмоктуванню. Планета
стала однiєю великою країною, одним суспiльством, одним спiльним будинком.
Якщо заявити, що Україна — це наш дiм, що в своїй квартирi ми не дозволимо ходити збоченцям, то доведеться мати справу з правилами всього будинку та
тими людьми, що їх створювали. За цими правилами наша Вiтчизна — це лише
кiмната, та й то не наша, а загальна, ходити тут можна навiть голяком.
Що зможе зробити наша елiта у такiй ситуацiї в майбутньому? Що вона робила б зараз по вiдношенню до розпусти? Це тiльки здається, що якщо основна
маса населення свiдомо твереза, то все iнше — дiло технiки. Нi. На офiцiйному
державному рiвнi змiнити нiчого не вийде, а саме цей рiвень потрiбен для засудження та покарання алкомафiї, розповсюджувачiв дурману, питущих. Постiйно
i скрiзь чинити самосуд ми не зможемо, та i не сильно хочеться, щоб у такi дiяння вплутувався тверезницький рух. Логiчного, розумного, законного виходу ми
не знаходимо, допомоги немає нi вiд держави, нi вiд власного населення.
Безвихiдна ситуацiя змусить нас вдаватися до крайнощiв. Вулична бiйка —
це неприємний процес для обох сторiн, часом пiсля неї обидвi сторони йдуть на
уступки, тiльки б не було реваншу. Якщо елiта в безвихiднiй ситуацiї вiдчайдушно боротиметься за порядок у питаннях тверезостi, то з часом таки доб’ється
свого. Як? Потрiбно буде вдатися до таких дiй, якi нестимуть великi проблеми
противникам тверезостi i пiднiмуть великий шум навколо вчинених проалкогольних дiй. Такi радикальнi дiї вплинуть на офiцiйний та неофiцiйний рiвнi, тобто вiд
наслiдкiв чесатимуть собi потилицю всi: влада, державнi працiвники, населення
i самi злочинцi.
Якщо спалити три точки продажу отрути, то десять закриються самi. Якщо
двадцять разiв зiрвати чи заляпати фарбою вуличнi реклами, то їх перестануть
клеїти. Якщо фото проалкогольного депутата розклеїти на всiх стовпах з вiдповiдним пiдписом, то всi iншi хоча б задумаються, а самому «герою» дадуть
копня, головне — не забути вказати назву партiї. З нижчими i рядовими працiвниками теж не слiд буде церемонитися: якщо виконав якийсь проалкогольний
наказ — отримав погану славу або побитий автомобiль. Так, до злочинних дiй,
що пов’язанi зi збитками, варто буде вдаватися. Може, не одразу, але варто —
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це ефективно. Ми не зi зла i не з емоцiй, ми розумiємо, що роботу втрачати
не хоче нiхто, просто це може стати єдиним методом у ситуацiї, яка складеться
в майбутньму.
Радикальними дiями можна досягти такого стану, коли будь-якi проалкогольнi питання стануть болючими для всiх. На офiцiйному рiвнi, можливо, так
нiчого i не змiниться, але мати дiло з рекламою, продажем, розповсюдженням
i самим алкоголем не захоче нiхто. Державнi працiвники зi шкiри лiзтимуть, лише б якось обiйти наказ, пiдключатимуть свої можливостi i таланти, аби тiльки
зберегти автомобiль i залишитися на роботi.
Автомобiлi, палаючi точки продажу, листiвки на стовпах ми описали для
прикладу. Насправдi фантазiї тверезiй елiтi вистачить, щоб придумати щось оригiнальнiше. Кожен буде боятися не те щоб чинити алкоголiзацiю, а й взагалi мати
якесь непряме вiдношення до алкоголю, шукатиме будь-яких шляхiв, лиш би не
чiпати болючого питання. Це ж зараз почнеться: зривання, критика, погроми,
проблеми, головний бiль, шум i пил — приблизно так мiркуватимуть люди, коли
їм запропонують якусь алкогольну угоду. Кому це треба?
Звiсно, особливого задоволення це й нам не принесе. Навпаки, деяких посадять, деяким будуть мстити, проблеми матимуть усi, на те вона й елiта. Зате
поставлену задачу буде виконано. Як у тiй вуличнiй бiйцi, реваншу не захоче нiхто — надто болiсний процес. На законодавчому рiвнi розпивання, продаж чи
реклама алкоголю можуть залишитися дозволеними, але алкоголiзацiї це вже не
допоможе.
Якщо ми не помилилися, то елiта до того часу матиме владу альтруїстичну,
а з нею до дiй можна пiдключити не всiх, але достатньо людей з маси. Таки є рiзниця — вчинити погром у кiлькостi п’яти чоловiк чи в кiлькостi 25-ти. А коли
кiлькiсть сягне деякої тризначного числа, то погром вже можна назвати народним. Щоб активувати таку кiлькiсть, можливо, елiтi вистачить лиш набратися
смiливостi i першiй вступити до дiй. Також з цiєю владою можна вдатися до
бiльш законних методiв, наприклад закликати до масової вiдмови вiд телеканалiв i сайтiв з рекламою алкоголю; попросити, щоб хоча б iнформували елiту про
випадково побаченi злочиннi дiї; змовитись не приймати «культурно» питущих
на роботу та iнше.
До того ж, якщо вже елiта знайшла можливостi отверезити масу, то деякi
з цих можливостей цiлком пiдiйдуть для цього етапу. Мається на увазi, що на той
час, зробивши такий кусок роботи, елiта матиме свої ЗМI (як мiнiмум сайти чи
щось типу того), великий досвiд роботи у громадськiй дiяльностi, деякi ресурси,
зв’язки та iнше. Пiсля усiх цих подiй треба бути великим дурнем, щоб порушувати спокiй тверезої України. Всi знатимуть, що на територiї України краще на
цю тему не жартувати.
Але будь-якi безпорядки послаблюють країну, тому для тверезникiв i для
України буде краще, якщо знайдеться варiант бiльш законний.
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6

План

6.1

Глобальний

Тепер обраним нами Способом, використовуючи зазначенi Методи, маючи поняття про Iнформацiю та користуючись деякими Iнструментами, можна приступити
до дiй. Вся наша робота включатиме в себе як послiдовнi процеси, так i паралельнi. Робота за Планом вимагатиме вiд нас наявностi певних робочих груп та
вiддiлiв, тож подiлити дiяльнiсть можна ще й на регiональну та всеукраїнську.
Зазвичай, робота за Планом — це буде робота кожного активiста у своєму регiонi, саме такий режим найкраще сприятиме Проекту. На всеукраїнському рiвнi
потрiбно буде працювати в робочих групах та вiддiлах.
В цiлому Проект складається з чотирьох послiдовних всеукраїнських етапiв:
1.
2.
3.
4.

Активацiя виконавцiв.
Виховання тверезникiв.
Розвиток чутливостi.
Рiст.

Детального плану потребує лише другий етап; аби повноцiнно працювати на всiх
iнших етапах, достатньо короткого опису.
1. Активацiя виконавцiв — єдиний етап у Проектi, коли ми працюємо заради збiльшення активу. Проекту потрiбнi виконавцi, вони вже є i будуть
з’являтися по ходу, але, так як дiяльнiсть дозволяє або збiльшувати кiлькiсть
активiстiв, або займатися отверезненням, то мусимо цi прагнення роздiлити. Займатися тверезницькою дiяльнiстю на цьому етапi ми не будемо, наша задача —
активувати вже iснуючих тверезникiв. Деякi з них не займаються дiяльнiстю тому, що не бачать конкретних цiлей, не бачать сенсу деяких дiй. Проект таку цiль
дає, показує сенс конкретної дiяльностi, надихає, вселяє вiру, тому активацiя —
це, здебiльшого, робота з розповсюдження Проекту.
Як i дiяльнiсть на iнших етапах, ця робота повинна мати тихий характер,
виважений, спокiйний. Не прихований, нi. Але здiймати галас, пiдключати журналiстiв, роздувати скандали i погрожувати незабаром отверезити Україну не
потрiбно. Треба прагнути, щоб про Проект дiзналося якомога бiльше тверезникiв,
питущим це зовсiм не потрiбно. Тверезники можуть бути i з iнших органiзацiй,
головне, щоб їх це питання цiкавило. А якщо не цiкавить, то нi в якому разi не
нав’язувати. Тут можна використовувати i рекламу, й iнтернет; то не бiда, що
її продивиться бiльше питущих, нiж тверезникiв, зате поцiкавляться i прочитають Проект бiльше тверезникiв, нiж питущих. Цей етап — це саме той єдиний
випадок, коли iнформацiя являє собою лише логотип, номери телефонiв i посилання на Проект «Твереза Україна». Тут потрiбно повнiстю насолодитися такою
банерно-рекламною дiяльнiстю, щоб вже потiм, коли перейдемо на другий етап,
не спокушатися цим.
Також у цей етап входить допрацювання, змiна, вдосконалення самого Проекту. Перш нiж приступити до його розповсюдження, слiд зайнятися саме цим.
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Не виключено, що знадобиться й усне його пояснення та просування, щось типу лекцiй, презентацiй, вiдповiдей на запитання. Тож першi пункти Глобального
плану:
1.1. Доробка Проекту.
1.2. Реклама, розповсюдження, просування Проекту.
Для виконання пункту 1.1. i протягом всього Проекту нам потрiбен буде
• Вiддiл розробки Проекту «Твереза Україна».
Перехiд вiд етапу 1 до етапу 2 можна поступово здiйснювати, коли активацiя
не приводитиме нових виконавцiв у Проект. Слiд пам’ятати, що успiх наступного пункту (етапу) в Проектi значною мiрою залежить вiд якостi виконання
попереднього. Тому поспiшати нiкуди не слiд: наскiльки якiсно виконаємо перший пункт, настiльки ж якiсно вдасться виконати другий, на стiльки ж вдасться
виконати Проект.
2. Виховання тверезникiв описано у Детальному планi.
Переходити до третього етапу слiд лише тодi, коли дiяльнiсть на всiх
«частотах» i на всiх Рiвнях не впливатиме на питущих.
3. Розвиток чутливостi. Етап передбачає розвивання у населення чутливостi до алкогольної пропаганди, а також утвердження країни в тверезостi.
В першу чергу, це виконання Революцiї. Потiм, коли алкоголевживання та його пропаганди не буде зовсiм, або це буде каратися на державному рiвнi, ще не
слiд покидати роботу. Саме в такому станi потрiбно протримати країну деякий
час, хоч спокуса покинути роботу буде з’являтися. Займатися пропагандою тверезостi вже не потрiбно, але для того, щоб ставлення до алкоголю було таким,
як до миючих засобiв, щоб люди забули, що колись заливали його в себе, потрiбен деякий час. За кордоном, мабуть, буде п’яний свiт, маячiтиме реклама; усе
це Україна буде бачити, але щоб робити так само навiть на думку не приходило, щоб нашi спiввiтчизники агiтували за тверезiсть п’яних сусiдiв, потрiбен саме
цей третiй етап. Тут вже остаточно сформується iмунiтет, наша Вiтчизна матиме
хоч i гiркий, але дорогоцiнний досвiд.
Нагадувати про цей досвiд i розповiдати своїм нащадкам слiд протягом всiєї подальшої iсторiї. Наша задача зараз — збирати i накопичувати для iсторiї
правдиву iнформацiю про п’яну Україну: наслiдки, статистику, жахливi випадки, пов’язанi з вживанням алкоголю, — загалом весь матерiал, що зможе хоч
якось передати гiркий досвiд. Всi хорошi наслiдки тверезого життя наступнi нашi поколiння зможуть вiдчути на власному досвiдi, але щоб вони це оцiнили,
потрiбно буде показати негатив вiд алкогольного життя предкiв. Покласти це
завдання потрiбно на спецiальний
• Вiддiл збору негативної iнформацiї.
Пункти третього етапу:
3.1. Революцiя.
3.2. Витримка.
Перехiд до наступного етапу можливий лише тодi, коли стан країни повнiстю вiдповiдатиме Образу та Моделi.
68

4. Пiд ростом ми розумiємо процес переходу вiд Проекту до iншого проекту.
Що це буде за проект, ми не знаємо. Хотiлося б, щоб нашi тверезi спiввiтчизники разом з елiтою Проекту вже на тверезий розум винайшли щось вище, нiж
«Твереза планета» чи «Україна без ГМО», щось бiльш фундаментальне в планi
людського життя.
Проект «Твереза Україна» можна вважати закiнченим при виникненнi
такого проекту.

6.2

Детальний

План другого етапу включає в себе паралельну роботу методами чотирьох Рiвнiв,
тому цю дiяльнiсть теж подiлимо на вiдповiднi рiвнi. Якоїсь послiдовностi мiж
ними немає, але рiвнi I та III слiд вважати прiоритетними, найбiльш цiнними,
головними. Послiдовностi мiж пунктами кожного рiвня у цьому детальному планi
теж не буде, хоча вони й будуть пронумерованi (1, 2, 3 i т. д.).
Робота на усiх «частотах» i Рiвнях забере дуже багато часу i ресурсiв; якусь
частину ми смiливо можемо покласти на деякi Iнструменти. Слово «покласти»
навiть не дуже пiдходить, вони самi її братимуть. Якщо подивитися на Iнструменти, стає видно, що коли насиченiсть iнформацiї в суспiльствi сягає якоїсь
позначки, то окремi люди i органiзацiї активуються самi. Одним це вигiдно, других спонукає статус, а робота третiх — це наслiдок тверезницьких переконань.
Хоч активнiсть Iнструментiв вмикається не одночасно (органiзацiї, наприклад,
можуть пiдключитися ранiше, нiж Церква), зведемо всю цю активнiсть в одне
цiле i назвемо модою. Хочемо ми цього чи нi, мода на тверезiсть буде мати мiсце,
це неминуче явище в суспiльствi.
Як вiдомо, мода має властивiсть приходити i проходити, i ми їй дамо цю
можливiсть. Наша задача — не покидати свою дiяльнiсть нi за яких обставин,
навiть коли все населення буде носити футболки з написом «я живу тверезо».
Мода нiколи не зможе довести наше дiло до кiнця, вона лише створить деяку
iлюзiю, нам буде здаватися, що все, твереза Україна досягнута, хоча насправдi це
буде оптичний обман. Вище ми не раз зазначали, що змiнити людину, в тому числi
в питаннях алкоголевживання, можна лише тодi, коли немає нiяких зовнiшнiх
переваг: коли я починаю жити тверезо тому, що це правильно i радiсно, а не тому,
що це перспективно для кар’єрного росту. Мода якраз-таки дає цi переваги, i дає
масово, ледь не для всього населення.
Але є в моди i свої плюси; i ми як тямущi та кмiтливi громадяни обов’язково
їх використаємо на благо свого Проекту.
I рiвень. Сперечатися за столом, коли мова зайшла про алкоголь, не завжди хочеться, але доведеться, яку б мiзерну долю результату це не принесло.
Якщо є можливiсть помiстити питущого в середовище тверезникiв або в середовище, iзольоване вiд алкоголю, то необхiдно нею скористатися. Цi дiї, здебiльшого,
мають персональний характер, дуже нагадують сектантськi.
Масовий характер мають дiї по виготовленню та розповсюдженню iнформацiї у фантиках. Таке обгортання надто дорого обходиться у грошах, а результату
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приносить не стiльки вже й багато. Ми можемо вкласти всi свої грошi до копiйки у створення такого собi середньої якостi художнього фiльму. Цей фiльм буде
краплею, вiн десь загубиться серед моря проалкогольних фiльмiв. Те ж саме
стосується короткометражних роликiв. Щоб не забирати останнє у себе та своєї сiм’ї на таку дрiбницю, знаходимо вихiд — збирати i розповсюджувати те, що
є, доки не прийде мода. Мода завжди приносить попит, а якщо є попит, то буде
i пропозицiя, комерсанти обов’язково цим скористаються. Є режисери, якi займаються творчiстю, а є режисери, якi заробляють грошi. Перших можна активувати
тiльки правдою, а другим потрiбно показати актуальнiсть теми.
На тих, других, можна стовiдсотково покластися: вони випускають свою
продукцiю, загорнуту у фантики, а народ сам її оплачує. Те, що народ платить,
не повинно нас насторожувати: це плата за фiльм, а не за отверезнення. Але
в кiнцi кiнцiв виходить, що народ сам оплачує своє отверезнення, нам залишається тiльки сприяти створенню та просуванню такої продукцiї. В результатi
виходить, що ту невелику частину iнформацiї, яку ми впустили в суспiльство,
комерсанти пiдсилюють i несуть її далi, в найвiддаленiшi точки країни.
Це можна порiвняти з принципом передачi сигналу аналогового телебачення: телевiзiйний сигнал (iнформацiя в радiохвилях) повинен дiйти вiд передавача
(телевiзiйної вежi) до нашої антени. Подолати таку вiдстань сам сигнал не може,
його властивостi цього не дозволяють, по дорозi в повiтрi вiн просто пропадає.
Iснують хвилi, якi можуть долати велику вiдстань, але не можуть нести iнформацiю. Проблему вирiшили накладанням перших на другi: хвилi, котрi несуть
сигнал, назвали несучими хвилями. Такими несучими хвилями стане не тiльки
кiно, а й музика, лiтература, дизайн та iншi жанри блискучої продукцiї. Нам
потрiбно лише дати сигнал, поштовх, незагорнуту iнформацiю.
Таку iнформацiю ми будемо давати на Рiвнях II i III, а на першому потрiбно
спочатку збирати i розповсюджувати те, що є зараз. Винятком можуть бути недорогi рiшення, або коли серед нас знайдуться спецiалiсти, здатнi таке створити.
Навiть якщо хтось виступить у якостi спонсора, все одно дорогi, великобюджетнi
обгортки варто покладати тiльки на комерсантiв.
Для цього рiвня нам знадобиться
• Вiддiл збору та виготовлення «загорнутої» iнформацiї.
По плану:
1. Стираємо алкогольну запрограмованiсть персонально («сектантськими»
дiями).
2. Персонально i масово стираємо запрограмованiсть блискучими продуктами. Беремо продукти у Вiддiлi i закидаємо їх в iнтернет, даємо персонально своїм
друзям i родичам, розповсюджуємо всiма можливими варiантами. Такий режим
потрiбно зберiгати протягом всього другого етапу, мода вплине лише на кiлькiсть
та якiсть iнформацiї у Вiддiлi. Якщо комерсанти попросять допомоги у створеннi
продукцiї, то її надасть той же Вiддiл.
Перший рiвень — особливий рiвень, хоч i погано видимий оком. Це чудово,
коли людина не фiксує явних змiн, але в її свiдомостi з’являються новi думки, думки тверезницького характеру. Потiм, коли у неї запитають, що стало
70

причиною свiдомо тверезого життя, вiдповiдь буде — «до тверезостi я прийшов
сам».
II рiвень, на вiдмiну вiд першого, може бути i дорогим, i дешевим, i навiть безкоштовним; вiн не потребує великих навичок i талантiв, мабуть, тому
i став «улюбленим» серед активу. В соцiальних мережах цей рiвень вже настiльки розвинутий, що тiльки iнформацiю пiдставляй. I це добре, оскiльки за рахунок
великої кiлькостi виконавцiв ми заощаджуємо на вартостi. Зекономити ще й час
ми збираємося за рахунок тiєї ж критичної позначки. Як тiльки наша iнформацiя сягне певного рiвня, її пiдхоплять не всi, але деякi засоби масової iнформацiї,
в основному це будуть газети.
Якщо говорити суто про соцiальнi мережi, то вони дають дуже хорошу можливiсть — з приводу чи без, дiлитися iнформацiєю зi своїми друзями. А раз так,
то кожна твереза людина в iнтернетi, по волi-неволi, працює на Проект, i особливо масово це буде вiдбуватися в перiод моди. Iнформацiєю будуть дiлитися не
заради Проекту, а тому, що вона здаватиметься цiкавою i актуальною. Таким чином, дешево i швидко насичувати суспiльство тверезницькою iнформацiєю нам
допоможе надiйний «iнструмент» — сам народ. Наша задача — збирати, створювати i впускати в обiг цiкаву Iнформацiю, все iнше вiн зробить сам, сам себе
отверезить. Грубо кажучи, це зараження вiрусом, який вбиває проалкогольнi
установки.
Ми майже впевненi, що в перiод моди до роботи на цьому рiвнi активно
приєднаються церкви, органiзацiї й iншi установи, але їх iнформацiя, на жаль,
не вiдповiдатиме вимогам нашої Iнформацiї, тому радiти немає чого.
• Вiддiл збору та виготовлення цiкавої iнформацiї.
1. Беремо iнформацiю у Вiддiлi i закидаємо її в iнтернет, в соцiальнi мережi,
даємо персонально своїм друзям i родичам, друкуємо, кидаємо в поштовi скриньки, клеїмо на вулицi, роздаємо на акцiях — розповсюджуємо всiма можливими
способами.
III рiвень. Основний рiвень. Працювати у ньому можна будучи лектором чи викладачем, а можна i не будучи лектором чи викладачем, оскiльки
робота по розповсюдженню вiдеолекцiй та книг теж сюди входить. Тут можна реалiзовувати i свої органiзаторськi таланти, розстеляючи лектору дорогу
до аудиторiї: домовлятися, органiзовувати, вирiшувати технiчнi питання. Зняти
документальний фiльм або написати книгу — теж цiкаве заняття.
Розповсюдження матерiалiв третього рiвня принципово не вiдрiзняється вiд
розповсюдження iнформацiї першого та другого, тут можна навiть використати
один з вищенаведених вiддiлiв та тi ж самi iнструменти. А от з лекторами допомоги чекати не слiд, тут ми будемо надiятися виключно на себе — як до моди,
так i в моду, i пiсля моди. Деякi iнструменти, такi як державнi органи, можуть
вiдкрити нам дорогу в школи, технiкуми, ВУЗи, але дати потрiбних Проекту
лекторiв не зможе нiхто. Особливої тонкостi такої дiяльностi ми вже не раз торкалися, тут є своя специфiка, своя психологiя, до такого заняття слiд допускати
людей з великим досвiдом тверезого життя, це повинна бути елiта.
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Тому ми повиннi робити все, аби у бажаючих були всi умови навчитися ораторському мистецтву. Лектор нехай тренує нових лекторiв, а тi, в свою чергу,
нових. Така ганьба як тренування ораторiв за грошi нехай залишиться в минулому, або хоча б поза Проектом. Тут працюють, дiляться досвiдом, знаннями,
витрачають свiй час i таланти всi заради одної Цiлi, тому за грошi соратнику
можна продати хiба що намет, та й то зi знижкою.
1. Беремо готовi лекцiї, книги, документальнi фiльми i розповсюджуємо, як
у рiвнях I i II.
2. Записуємо, створюємо, знiмаємо свої матерiали i розповсюджуємо, як
у рiвнях I i II.
3. Проводимо живi лекцiї. Краще, звичайно, працювати в командi, де
є органiзатори i лектор.
4. Органiзовуємо курси та семiнари для iснуючих i потенцiйних ораторiв.
IV рiвень. Якщо говорити про курси позбавлення вiд шкiдливих звичок,
то тут нам стовiдсотково допоможуть комерсанти, тiльки iншi. I зараз допомагають, не потрiбно навiть чекати моди, вони вже є в органiзацiї. Може, й справдi
цей метод без грошей не дiє, але Проект платнi курси не допускає. Хтось буде постiйно зацiкавлений у збiльшеннi кiлькостi алкоголiкiв, а не в зменшеннi;
у зменшеннi викладачiв, а не в збiльшеннi. Хтось постiйно буде гальмувати поширення методу. Це та iнше ми розглядали в Економiчному способi. Так, є люди,
якi бажають краще заплатити викладачу, анiж самому все вивчати, але є й люди,
якi не йдуть на курси з фiнансових причин.
У всiх цих питаннях нам належить розiбратися, пролити свiтло, знайти
шляхи. Буде перiод, коли бажаючих пройти метод Шичка стане багато, допомогти всiм ми не зможемо фiзично, комерсанти не встигатимуть теж. Для цього
випадку потрiбно розробити хоча б якийсь метод, що дозволятиме алкоголiку
звiльнитись вiд залежностi самому або ж з допомогою близьких. Те, що такого методу досi нiхто в Українi не розвиває, якраз-таки є наслiдком комерцiйного
пiдходу.
Безкоштовними повиннi бути й iншi курси, семiнари та тренiнги, адже вiд
них залежить успiх активiстiв, а успiх активiстiв напряму пов’язаний з успiхом
Проекту. Виходить, там ми захищаємося плiч-о-плiч, а тут я за грошi вчу тебе захищатися. Таке може бути? Ясно, що нi, комерсанту нiяка твереза Україна
не потрiбна, вiн хоче стати гуру, заробити грошей, йому немає мiсця в Проектi. Ми не виганяємо людей з органiзацiї, ми закликаємо кожного активiста раз
i назавжди вигнати з себе комерсанта.
Тож у нас повиннi бути створенi сприятливi умови для бажаючих розвивати
себе, тренувати в собi людину елiти. Ми повиннi зрозумiти, що Проект (як i всi
органiзацiї, структури, установи) тримається на людях. Наскiльки якiсним буде
кадровий потенцiал, настiльки якiсним буде i Проект.
Отже:
1. Розробляємо (запозичуємо у росiйських соратникiв) метод самопозбавлення вiд шкiдливих звичок за теорiєю Шичка.
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2. Працюємо за методом Шичка, готуємо хороших викладачiв, рекламуємо
метод.
3. Обмiнюємося досвiдом та матерiалами, проводимо самi для себе семiнари, курси, тренiнги, що дозволяють розвиватися — як у питаннях Проекту, так
i в будь-яких iнших питаннях.
Детальний план не фiксований. Як би ми не розвивали його далi, його не
потрiбно фiксувати. Нiколи не знаєш, куди пiде народ, що буде витворяти алкомафiя та деякi iншi, далеко не благодiйнi органiзацiї. Робота в Проектi — це завжди
стратегiя, тому якщо щось i розвивати, то спочатку себе як людей стратегiчних.

6.3

Вiддiли

У проектi немає строгої (чи, тим бiльше, довiчної) прив’язки виконавцiв до вiддiлiв. Одна людина може належати до багатьох вiддiлiв i лише на деякий термiн.
Усе це не принципово; бiльше користi Проекту ми принесемо, якщо зосередимося
на роботi, а не на формальностях.
Якщо потрiбного вiддiлу ще немає, його потрiбно створити. Назви вiддiлiв
особливого значення не мають. Якщо кадрiв для вiддiлу немає, то задачi вiддiлу
доведеться виконувати кожному виконавцю окремо.
Такi вимоги до кадрiв як бути тверезником, бути альтруїстом, рiвнятися
на поняття елiти, мати досвiд роз’яснювати не будемо, це само собою зрозумiло.
Отже, вiддiли:
• Вiддiл розробки Проекту «Твереза Україна».
Задачi:
1. Розробляти, змiнювати, доповнювати, вдосконалювати Проект.
2. Вiдстежувати та наставляти (не контролювати) роботу Вiддiлiв та
виконавцiв. Давати поради, проводити iнструктажi, допомагати —
робити все, аби робота велася згiдно Проекту.
• Вiддiл збору та виготовлення «загорнутої» iнформацiї.
Задачi:
1. Збирати i накопичувати готову iнформацiю першого рiвня.
2. Виготовляти таку iнформацiю, розумно використовуючи ресурси.
3. При необхiдностi допомагати комерсантам iнформацiйно в створеннi
продуктiв творчостi.
4. Всю iнформацiю першого рiвня структурувати i викладати для загального доступу.
Коли прийде мода, потрiбно, щоб у цьому вiддiлi працювало достатньо
людей для того, щоб встигати вишукувати потрiбнi матерiали. Всi вони знадобляться нам потiм.
• Вiддiл збору та виготовлення цiкавої iнформацiї.
Задачi:
1. Збирати i накопичувати готову iнформацiю другого рiвня. Сюди ж
може ввiйти iнформацiя третього рiвня. Вона повинна бути не тiльки
собрiологiчною, а й вiдповiдати вимогам Iнформацiї.
73

2. Виготовляти таку iнформацiю.
3. Всю iнформацiю другого i третього рiвнiв структурувати i викладати
для загального доступу.
Цей вiддiл при вiдсутностi кадрiв можна об’єднати з попереднiм.
• Вiддiл збору негативної iнформацiї.
Задачi:
1. Збирати i накопичувати iсторiю трагiчних подiй, виною яких стало
вживання алкоголю. Це може бути подiя, що стосується окремої людини, сiм’ї, цiлого народу. Тут потрiбнi факти. Якщо ця iнформацiя буде
прикрашена власними тверезницькими переконаннями, то її ефективнiсть не пiдвищиться. Краще буде, якщо ми прикрiпимо посилання,
адреси, iмена, дати та iнше. Сюди можуть увiйти не тiльки статтi,
а й графiки, фото, вiдео: ми повиннi наочно показати нащадкам, що
алкоголь робить з людьми.
2. Всю цю iнформацiю структурувати i зберiгати.
3. Такий пласт даних може знадобитися i в сьогоднiшнiй роботi, тому до
задач вiддiлу входить i їх публiкацiя.
На практицi в органiзацiях, де активiсти працюють на добровiльних умовах,
працюють, скiльки хочеться i там де хочеться, вiддiли зовсiм не такi, як у теорiї.
I це не дивно: коли людина бере на себе якийсь кусок роботи, звалює на себе ношу,
то така робота автоматично перестає подобатися, розглядається не як власне
бажання, а як обов’язок. Доводиться себе примушувати, напружуватися, в той
час як iншi зробили б це з бiльшим iнтересом.
Такi формальностi як вiддiли, робочi групи чи звiти про зроблену роботу не
сприяють вiльнiй працi в задоволення, а вона для Проекту бiльш нiж важлива.
В основному, у вiддiлах ми маємо справу з iнформацiєю, тому якось змiнити
форму вiддiлiв можна, використовуючи технiчнi можливостi iнтернету. Як варiант, пропонуємо схему «iнформацiя — адмiнiстратор — iнформацiя». Це типовий
режим роботи адмiнiстратора: активiсти надсилають знайдену чи вироблену iнформацiю, а вiн, у свою чергу, розмiщує її у вiдповiдну категорiю на сайтi. Вiд
такого вiддiлу не вимагається багато роботи, потрiбнi лише знання i розумiння,
як фiльтрувати цю iнформацiю, та деякi навички роботи за комп’ютером. Тим
активiстам, що не входять до вiддiлу, надiслати адмiнiстратору якусь картинку
чи вiдео теж не складає проблем.
Таким чином можуть працювати багато вiддiлiв. Наприклад:
• Вiддiл збору статистики потрiбен всiм, а особливо лекторам, щоб вони могли зайти на вiдповiдну сторiнку i бачити там всю статистику, що
стосується нашої дiяльностi.
• Юридичний вiддiл вiдповiдає за сторiнку зi списком прийнятих законiв,
що хоч якось стосуються тверезостi, законопроектiв та iншої юридичної
iнформацiї.
• Вiддiл координацiї працi — щось типу бiржi чи фрiлансу. Щоб можна
було знайти собi роботу по душi або знайти працiвника-спецiалiста для
виконання якогось завдання.
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7
7.1

Допомога
Компонент

Або мiсце Проекту у життi. У свiй час кожен з нас — активiстiв Тверезої
України — добровiльно, керуючись власними мотивами, взяв на себе ту чи iншу
роль у порятунку свого народу. Якщо це так, то можна смiливо називати себе захисниками Вiтчизни, воїнами, рятiвниками, патрiотами чи ще якось. Є серед нас
i такi, хто думкою не охоплює цiлу країну, а просто допомагає ближньому з релiгiйних чи iнших мiркувань. Ще хтось ставить цiль отверезнення всього людства.
У всiх випадках ми рятуємо когось (або всiх) вiд страшного обману i можемо
називати себе рятiвниками у тiй мiрi, наскiльки ми дiємо в цьому напрямi.
Але мова пiде не про те, як ми себе називатимемо. Це не важливо, та й назвi потрiбно вiдповiдати, а це у нас не завжди виходить. Важливо, ким ми себе
бачимо. Ким ми себе бачимо в долi народу, в життi країни, в життi всього людства? Ким ми себе бачимо серед компанiї питущих? Ще одне схоже запитання,
яке стосується вже не нас самих, а нашої дiяльностi: наскiльки важливою є наша
дiяльнiсть у життi людини, суспiльства, всього людства?
Дивлячись на тотальний обман у питаннях вживання алкоголю, на жахливу
статистику наслiдкiв, на жахливе життя алкоголiкiв, на те, як страждають вiд
них дiти (перелiчити все не вдасться), мимоволi приходимо до вiдповiдi: у таких
умовах наша дiяльнiсть є найнеобхiднiшою i найважливiшою. Як для суспiльства
(країни, свiту), так i для кожної людини окремо отверезнення займає перше мiсце
на шляху до нормального щасливого життя. Вiдтак, так само мимоволi вбачаємо
в собi рятiвника (спасителя) i в компанiї питущих, i в долi народу, i в життi всього людства. З часом настiльки входимо в цей статус i режим, що забуваємо про
все на свiтi, i чим бiльше горя вiд алкоголепиття бачимо (або чим чутливiше серце до людської бiди), тим глибше поринаємо в метушню громадської дiяльностi.
Як результат — у найбiльш чутливих i совiсних активiстiв дiяльнiсть стає сенсом життя. Такий процес спостерiгається не лише у нашiй органiзацiї i не лише
в органiзацiях.
Повнiстю вiддаючи себе дiлу, ми абсолютно забуваємо про себе, зрiкаємося свого егоїстичного «я», нас мало хвилюють особистi проблеми. I все йшло б
добре, якби не одна груба помилка, якої припускаються протягом всiєї iсторiї
тверезницького руху. Нам ясно видно, що без тверезостi неможливий нормальний моральний i духовний розвиток людини, неможливе повноцiнне, природне,
щасливе життя. I раз так, то тверезiсть автоматично стає фундаментом такого
життя, а невiрний варiант — тверезiсть як самоцiль. I справдi, самоцiллю вона
бути не може, але чи може бути фундаментом? Фундаментом може бути тiльки те, на чому можна щось побудувати. Тому, хто хоч раз замислювався над
сенсом свого життя, хто його аналiзує i пробує побудувати у ньому щось повноцiнне й щасливе, явно бачить, що самої тверезостi мало, вiд неї одної не можна
вiдштовхнутися у бiльшостi життєвих питань. Життя, побудоване лише на нiй,
руйнується, як будинок, побудований на пiску.
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Вiдтак, з одного боку, без тверезостi нiкуди, з iншого, сама тверезiсть — нiщо. Це не глухий кут, це справедлива вiдповiдь на запитання, що таке тверезiсть.
Так само, як без пiску не побудувати мiцного фундаменту, так i сам пiсок не приносить багато користi. Це компонент, i не тiльки фундаменту, а й всього будинку.
Тверезiсть — це не фундамент щасливого життя, а лише один з необхiдних для
фундаменту компонентiв. З нашої точки зору вживання алкоголю є ненормальним, неприродним явищем для людини. Тож необхiдно прийняти i той факт, що
схожих ненормальностей у людини (в т. ч. у нас) є багато.
Осмислення цього не дає ясної загальної картини про фундамент, яка б
задовольнила всiх активiстiв, але тепер ми бачимо реальну картину щодо нас як
тверезникiв, щодо мiсця нашої дiяльностi у життi оточуючих i навiть щодо мiсця
нашої дiяльностi у життi особистому. На початку ми задали собi цi запитання,
тож коротко вiдповiмо на кожне з них.
1. Як органiзацiя, що працює заради утвердження i збереження тверезого
способу життя, ми не можемо бути повними захисниками свого народу вiд
фiзичної, моральної чи духовної деградацiї, тим паче всього свiту, тим паче
вiд усiх бiд i нещасть.
2. Твердження, що у всiх бiдах країни i особистостi винен алкоголь, нi чим не
обґрунтоване, так само як не обґрунтоване й почуття гордостi тверезника
у компанiї питущих. У мене є пiсок i немає цементу, а у сусiда є цемент
i немає пiску: будемо насмiхатися один з одного?
3. Допомогти конкретнiй людинi ми можемо лише суто по своїй вузькiй
спецiальностi, порiвнювати це з порятунком немислимо.
Але.
1. Яким би не був свiтогляд, закладений у фундамент вiдродження нашого народу, якщо цей свiтогляд не передбачає тверезого способу життя
особистостi, усi зусилля марнi. А отже, наша органiзацiя може i повинна вплинути на подальший хiд подiй у суспiльствi, у питаннях тверезого
способу життя нiхто крiм нас цього не зробить (так, як тверезницький рух
вплинув на багато теперiшнiх суспiльних об’єднань).
2. Значну мiру бiд несе алкоголевживання, а вiдсутнiсть гордостi у тверезника
зовсiм не передбачає соромливiсть за тверезий спосiб життя.
3. Що стосується конкретної людини, то не обов’язково бути тверезником, щоб
зрозумiти, що значить врятувати вiд алкоголiзму i його наслiдкiв.
Якщо розглядати тверезiсть як фундамент, то виникає низка помилок у власному життi. На нас самих — учасниках тверезницького руху — це добре видно.
Також нездоровим є той стан, коли нiчого святiшого чи глобальнiшого, нiж тверезiсть i дiяльнiсть у нiй, ми не бачимо. Коли лише на неї спираємося i робимо
цю дiяльнiсть сенсом життя. Для прикладу вiзьмемо воїна (оскiльки досить часто свою роботу ми порiвнюємо з захистом, ототожнюємо з вiйною — особливо це
видно по агiтацiйних матерiалах). Чи хороший той солдат, який вiйну обрав сенсом життя? «Сенс життя — смерть» (моя або iнших) — хiба здорово звучить?
Або солдат, який обмежується власними войовничими якостями, людянiсть поставивши на другий план? Справжнiй патрiот бачить це лише як покликання,
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його мiсiя — не захищати, а захистити. Коли потрiбно, вiн пiде на смерть за Вiтчизну, але нiколи не робитиме з цього культ. Цiллю нормального воїна завжди
є щось, що виходить за рамки вiйни.
А якщо уявити, що тверезiсть — це компонент для фундаменту, то все стає
на своє мiсце:
• якщо ми — свiдомi тверезники, це ще нiчого не значить: окрiм питань, що
стосуються самоотруєння алкоголем чи iншими наркотиками, ми нiчим не
розумнiшi за iнших. Хоча є ще багато хороших якостей, що властивi свiдомо
тверезiй людинi;
• з’являється правильне бачення нашої роботи, у майбутньому це захистить
вiд створення тверезницького релiгiйного культу;
• усiм людям, а особливо тверезникам, потрiбен свiтогляд. Якщо є один
компонент, то необхiднi й усi iншi компоненти фундаменту, i весь будинок.
Значення цих образiв кожен розумiє по-своєму, i нав’язування свого розумiння iншим заборонено Статутом. Зазначимо тiльки, що безглуздо лiзти
з допомогою до сусiда для того, аби побудувати його будинок, у той час коли
у нас самих лише руїни. Тому задумаємося (хто ще цього не зробив) над важливими для себе питаннями, знайдемо на них вiдповiдi, при необхiдностi перевiримо
на практицi, i лише потiм станемо в ряд активiстiв, не хвилюючись, що це може
зайняти багато часу.
Тверезiсть та дiяльнiсть у нiй потребує паралельного або послiдовного виконання iнших обов’язкiв сiм’янина, громадянина, вирiшення власних проблем,
створення умов для нормального власного життя та громадської дiяльностi. Так
само не слiд хвилюватися, що це може зайняти багато часу. Водночас це зовсiм не означає, що спочатку потрiбно вирiшити всi свої справи, а лише потiм
приступити до дiяльностi: всiх своїх проблем не вирiшимо нiколи.
Звернемо увагу на останнi два пункти: якщо не нехтувати ними, краще буде
i нам, i нашiй справi. Справедливiсть цих тверджень потрiбно було б доводити,
якби не гiркий досвiд соратникiв.
Це ми розглянули кращий варiант розвитку подiй, коли з хороших мотивiв
активiст все ж припускається якоїсь помилки. У бiльш запущених випадках —
свiдомо чи несвiдомо люди прагнуть до збагачення, слави, влади i т. iн., а дiяльнiсть для них — це лише iнструмент досягнення цього. Цi варiанти розглядати
не будемо.

7.2

Сходження

Оцiнювати Проект рано, це можна буде зробити лише по ходу просування до Цiлi.
Одне знаємо точно — в багатьох своїх розробках ми помиляємося, i це нормально. Зате у нас є шанс вчасно визнати свої помилки i зробити з цього висновки.
Поспiшати з виправленнями, особливо пiд тиском критикiв, теж не будемо: в iсторiї були випадки, коли один мав рацiю, а усi iншi помилялися. Принцип роботи
з критиками — «критикуєш — пропонуй»: напишiть своє бачення або повнiстю
проект, ми з задоволенням його розглянемо.
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Сама розробка проекту включає дуже багато психологiчних моментiв, вимагає немало вмiнь, знань i досвiду, талантiв, працi й обов’язкової складової —
бажання. Якщо, наприклад, знань у якiйсь областi недостатньо, то є два варiанти:
на кiлька мiсяцiв обкластися книжками або якось викручуватися, скорочувати,
спрощувати проект. Коли нам чогось не вистачало, ми вчиняли по-рiзному, тому
деякi питання нiкуди не зникли:
• базова концепцiя так i залишилася в окремих документах, навряд чи кожен
буде читати її в такому виглядi;
• в Концепцiї потрiбно шукати i затверджувати спiльнi свiтогляднi основи,
оскiльки свобода в органiзацiї дасть тi ж гiркi плоди, що дала свобода
в країнi;
• нiяких цифр щодо кiлькостi потрiбного для Проекту часу та ресурсiв ми
так i не визначили. Для того, щоб виховати людину в суспiльствi, необхiдно
мiнiмум 20 рокiв, але що нам такi цифри?
• наш План складається з паралельних пунктiв та паралельних процесiв,
у той час як проекту потрiбнi послiдовнiсть i точнiсть, потрiбно, щоб вiн
складався з пiдпроектiв;
• методи дiї, описанi в Революцiї, мають рiзкий характер, не всiм виконавцям
такi сподобаються;
• немає якоїсь iдеї щодо захисту вiд дiй противника, ми все поклали на елiту. При проектуваннi будинку слiд розрахувати його стiйкiсть проти вiтру,
дощу, повеней тощо. У Проектi «Твереза Україна» — стiйкiсть проти дiй
i провокацiй алкомафiї чи iнших пiдозрiлих структур.
Багато iнших питань залишаються вiдкритими.
Проект — це дiї, його розробка — це лише одне зроблене дiло. Незважаючи
на вiдкритiсть запитань, дiяти згiдно Проекту можна вже сьогоднi. Принаймнi хоча б якось використовувати його у своїй дiяльностi. Для цього не потрiбно
чекати, поки його вдосконалять, затвердять, приймуть рiшення, куди його приткнути. А коли затвердимо, то оголошувати на весь свiт, що ми переходимо на
проектну форму дiяльностi, теж буде зайвим. Краще подбати про те, щоб цей
перехiд був якомога повнiшим, бо обов’язково знайдуться люди, яким цiкавiша
процесна форма (дiяльнiсть без проекту) — друк календарикiв i розвiшування
прапорiв (по сутi, це сплячий режим).
Рiзкий перехiд теж може негативно позначитися на дiлi. I взагалi, ми не повиннi стати явищем, що швидко спалахне i так само швидко згасне. Потрiбно
обiйтися без гучних кампанiй та рiзких ходiв, нехай масове отверезнення виглядає природним явищем, поступовим i непомiтним, щоб не дуже кидалося в очi.
Врiвноважена робота врiвноважених активiстiв непомiтно i надiйно вестиме країну до тверезостi, минаючи всi перешкоди i провокацiї. Таким чином, твереза
Україна — наше свiтле майбутнє. Хто її такою зробив? Яка органiзацiя? Нiяка,
народ сам протверезiв, сам взявся за розум.
При сходженнi на гору, коли сил уже немає i не хочеться йти, головне —
не забувати переставляти ноги. Сунучи себе, в один момент ми побачимо, що
до вершини не так вже багато й залишилось. I це додасть нам нових сил. То
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йти — то падати, то бiгти — то сунутись — це наш режим дiяльностi. Будуть
i провокацiї, i проблеми, i палки в колесах, i особливо у вiдкритому проектi.
Засекретити його вiд супротивникiв ми не зможемо, так тiльки нашкодимо собi.
Зате ми об’єднанi, а вони нi. Як вже зазначалося, чим бiльше ми альтруїсти, тим
бiльше притягуємося одне до одного, єднiсть мiцнiшає. Алкомафiї та iншому злу
залишається нам тiльки позаздрити, поняття альтруїзму їм невiдоме, навколо
прибутку та iнших егоїстичних цiлей немає єдностi. Ми завжди будемо сильнiшi.
Цю силу служiння елiта цiлком випробує у Проектi. I якщо з нею ми дiйдемо до тверезої України, то це прямо означатиме вплив, а вплив — це влада.
Вийде такий казус, що нашi активiсти мають вплив на суспiльство, а Президент
i Парламент такого впливу не мають. Побачивши, що отверезити Україну вийшло, альтруїсти вiдчують можливiсть впливати на будь-що, увiйдуть в азарт.
Недалеким стане той момент, коли вони будуть впливати на все, а Президент з
Парламентом стоятимуть «для краси». При подальшому розвитку подiй влада
в Українi набуде принципово нової форми, керувати нами будуть такi ж працьовитi й вiдданi, як ми, альтруїсти. Як не крути, егоїстичним iнститутам влади вже
зараз приходить кiнець, все одно на замiну прийде щось нове.
Ми не випадково так далеко зайшли, оскiльки вiд початку наш Проект мав
цiль далеко за межами тверезої України, хоч i не прописував цього. Промiжна
цiль не секретна — постiйний рух усiх до досконалостi: питущий нехай стає тверезником, тверезник нехай стає активiстом, активiст нехай тренує якостi елiти
i так далi, досконалостi немає меж. Тому нехай туди рухається i країна в цiлому. Для чого? Постiйний рух до досконалостi людям i країнi потрiбен для того,
щоб не деградувати, ось i все. Або туди, або сюди, на мiсцi нiхто не стоїть. Самовдосконалення потрiбне ще й для того, щоб з байдужiстю спостерiгати, як на
нашому дiлi заробляють грошi i йдуть до влади «лiвi» люди. Щоб самому не
захотiти вигоди чи влади, щоб не зiрватися. З часом, коли «Твереза Україна»
набере розмаху, це буде велика спокуса; через неї багато органiзацiй полягло.
А щодо iнших питань, тверезому розуму пiдказувати не потрiбно. Як показує картина нашої органiзацiї, багатьом тверезникам притаманне щось спiльне:
ведення здорового способу життя, духовний i моральний розвиток, жага до правди, оволодiння тiлом, професiйний рiст, дружнi стосунки мiж собою, контроль
у рiзних життєвих ситуацiях — як особистих, так i в життi суспiльства, любов
до Вiтчизни, соратникiв, усiх iнших людей, їх захист, самовдосконалення, самоосвiта, порядок у сiм’ї, вiдродження сiмейних цiнностей, культурний розвиток.
Тверезники розумiються на полiтицi, слiдкують за своїм харчуванням, врiвноваженi, саможертовнi, їм властива взаємовиручка. Не вживають i не нюхають
таблеток чи iншої хiмiї, уникають всього, що може спричинити спотворення реальностi, в т. ч. руйнiвної музики, аудiонаркотикiв, серiалiв, фiльмiв, мрiй. Не
роблять аборти. Не дивляться телевiзор. Не переглядають газет, журналiв чи вiдеозаписiв, якi мають розважальний характер, висвiтлюють лише негатив або
людськi вади. Вважають за ненормальнiсть i всiляко противляться одностатевим збоченням, ювенальнiй юстицiї, дошлюбним статевим стосункам. Не п’ють
кави, не їдять м’яса, не емоцiйнi, не крадуть, не вживають нецензурних слiв,
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не вступають у секти... Тверезникам властивий пошук i передача дiтям всього
прекрасного, справжнього, реального — любовi, самореалiзацiї, щастя...
Дух такого самовдосконалення можна вiдчути на Всеукраїнському з’їздi
тверезникiв. Там — свого роду модель тверезої України, маленька країна, в якiй
хочеться жити. З цiєї країни народиться велика твереза країна, сильний здоровий
народ з гiрким досвiдом i унiкальним iмунiтетом. Ясна рiч, цей самий iмунiтет
передаватиметься й iншим народам, людина нарештi позбудеться свого давнього
заблудження на Землi — вживання алкоголю.
А поки що — наш будинок горить. Зараз ми не маємо права виясняти, хто
є хто i хто правий, немає часу сперечатися на свiтоглядному рiвнi. Нормальне
явище — суперечки щодо Проекту, вони не повиннi вiдбивати бажання працювати
i рухатися в напрямку Цiлi. Якщо погляди не сходяться, то слiд робити по-своєму,
i це може позитивно позначитися на дiлi. Час покаже, хто є хто.
Хто нам за це хоча б скаже «дякую»? Хто бачив пригнiчену дитину через п’яних батькiв, тому мотивiв шукати не потрiбно. Тому, кому що. Вкрасти
у нас i зареєструвати назву «Твереза Україна»? Будь ласка. Заробити грошей?
Без питань. Пробратися до влади? Щасливої дороги. Стати головою, потрапити
в телевiзор, прославитися в газетах, отримати похвалу, репутацiю — усе берiть.
Собi ж ми залишаємо найцiннiше — служити народу.
4 липня 2013 р.
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