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Питна вода є!
Воду з-під крану мож-

на пити. Як повідомляє 
адміністрація, вода придатна 
для пиття і не зашкодить на-
шому здоров’ю. Тому від за-
сухи у горлянках наші учас-
ники не страждатимуть.

З відкриття – 
додому

За інформацією однієї 
з учасниць, троє її колег 
відразу після початку роботи 
груп зрозуміли, що їхні 
очікування не виправдаються, 
і збираються їхати додому. 
Одна конкурсантка – з Києва, 
інші – з Луганська. Як пояснює 
учасниця, «структура проекту 
– незрозуміла». Учасниця 
заявила, що вже  є експертом у 
своїй галузі – енергетиці, тому 
очікувала на спілкування з 
подібними спеціалістами, що 
не справдилося. 

Розшукуються 
учасники! 

У команді №7 пропала 
людина. Як кажуть самі 
члени команди, вони не 
змогли розшукати свого 
колегу. Натомість їм надали 
іншого конкурсанта, який 
також безслідно зник. Тому, 
команда №7 зусиллями 
трьох учасників намагається 
не відставати від конкурентів.

НовиниУчасники з усієї країни будують 
стратегію майбутнього

Півсотні учасників 
приїхали з усієї України 
щоб зіграти у майбутнє.  
За чотири дні талано-
виті винахідники мають 
знайти замовників, роз-
будувати конкурентну 
стратегію, проаналізува-
ти сучасний досвід країн 
Азії та поринути в онто-
логію таємниці. План-
максимум  – врятувати кра-
їну, план-мінімум – узнати, 
що таке бейт-мідраш.

Перше пленарне за-
сідання відкрив керівник 
ВМГО «Студреспубліка» – 
Павло Вікнянський, який  
окреслив план роботи та 
поставив мету. «Ми по-
винні відсторонитися від 
брехні та знайти свою 
правду», – заявив він.

По-іншому бачить 
ціль гри психолог та свя-
щеник – о. Антоній Рудий. 
«Найважливіша перемога 
– це перемога над самим со-
бою», – вважає експерт. 
Науковець – Сергій Да-
цюк, сказав, що учасники 

гри ма-
ють дати 
інтелек-
т у а л ь н у 
в і д п о -

відь на нагальні виклики. 
До того ж, у перший же 
день нам пощастило  по-
чути від вченого термін 
дня – «концептуальна 
лояльність». Це загрожує 
учасникам тим, що вони 
будуть покарані за тран-
слювання чужих ідей.  
Концепти мають бути 
«з-під ножа», вироблені 
тут і зараз. Натомість Сер-
гій Баркар побажав при-
сутнім відійти від реаль-
ності та улетіти на деякий 
час з України.  

Перше, з чим стикну-
лися учасники – це чис-
ленні табу.  Виявилося, що 
не можна аплодувати, роз-
повідати історії з життя, та, 
навіть, запізнюватись. Троє 
з переможців, як справжні 
українці, вирішили, що  
ніхто їх не змусить грати 
за правилами, навіть задля 
стратегії 2050…  та відпра-
вились додому. 

Інші учасники (після 
обіду) відправились пра-
цювати у малих робочих 
групах над конкурентними 
стратегіями. Гра почалась і 
ми з нетерпінням чекаємо 
на презентації стратегій. 

Головний редактор
Наталя Давидова
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Трошки 
колумністики від 
Сергія Баркара

Перші кроки
Рівно у 15:30 почало-

ся пленарне засідання, на 
якому учасники презенту-
вали до обговорення свої 
конкурентні стратегії. 

Група №1 поставила у 
центр стратегії – людину, 
за що піддалися критиці 
з боку експерта – Сергія 
Дацюка. На жаль, прово-
кативне питання, про го-
мосексуалів та норвезьких 
збоченців (знали б вони!) 
загнало виступаючих у 
глухий кут. 

Друга група перед ви-
кликом світової кризи 

вибрала відмову від агре-
сивної пропаганди спожи-
вацтва та запропонувала 
натомість зацікавити світ 
як ринок збуту та країна з 
розвиненим еко- та етно-
туризмом. 

Третя група бачить 
великий ресурсний потен-
ціал в Україні. «Є ресурс, 
а чому немає усього іншо-
го?» – запитав С. Дацюк.

«Цінності – магніт на-
ції» – концепція четвертої 
групи, яка показала, що 

досить впевнена у своїй 
позиції. 

П’ята група показала 
справжню життєву кміт-
ливість. «Зацікавити світ 
треба технологіями, але 
не віддавати» та «Голо-
вне – це не допустити 
дружбу собі на шкоду» – 
така «народна мудрість» 
лягла в основу стратегії 
майбутнього.

Одна з груп препа-
рувала життя «звичай-
ного американця» та ви-
брала ті принципи, які 
мають бути корисними 

для України, наприклад 
смертну кару. 

Остання запропонува-
ла технократичну державу 
з порядком та стабільністю.

Роздача призів була 
досить неочікуваною. У 
експертів не виявилося 
стійких фаворитів або од-
накових критеріїв. Хтось 
нагороджував за мораль-
ність, хтось за логіку, а Да-
цюк водночас роздав на-
городи і за послідовність, 
і за непослідовність. 

Очевидно, що якщо 
діяти лише з логіки 
таємниці то ніякі 
послідовні дії та резуль-
тати неможливі, включа-
ючи навіть у свідомості. 
Можна звісно домов-
лятися і таким чином 
якось планувати. Вер-
шиною домовленостей 
є закон та шкільний 
підручник, культура та 
політика. Та через загаль-
ну утаємниченість всьо-
го іншого вони все одно 
змінюються.

Тому є в свідомості 
та світі наявні речі, які 
досвід показує як незмінні 
– сила тяжіння, арифме-
тика тощо. Більше того, 
перше несвідоме сприй-
няття таких речей завжди 
– як упорядкованих. Цей 
механізм дає можливість 
хоч якось щось планува-
ти.

Діяти ж без таємниць 
загалом не можливо. 
Можна звісно їх перена-
звати на «неочікуваний 
результат такої-то дії» – 
але це лише намагання 
прикрити справжню роль 
та місце тайни в житті. 
Це потужний інструмент 
управління нами, який 
навіть в шахах примушує 
нас продумувати сотні 
варіантів. Приниження 
та намагання редуку-
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вати поняття таємниці 
– риса суспільства. 
При тому кожен живе: 
у тайнах, завдяки ним, 
проти них, виступає за 
них, та отримує кінець 
від них. Те, чого ми не 
знаємо має владу мож-
ливо більшу, ніж те 
що ми знаємо. А так як 
можливо більшу (ми ж 
не знаємо того, чого не 
знаємо) – то і абсолют-
ну. Влада раціонального 
– це невеликий 
острівець.

Більше того, цей 
острівець може бути 
підданий під сумнів весь 
– що блискуче довів Де-
карт. Тому істина за Де-
картом – це сумнів. Те 
ж, у чому ми сумніватися 
не можемо – це те, чого 
не знаємо. Ми можемо 
тільки засумніватися в 
одному – чи дійсно ми 
чогось не знаємо? Але 
знову таки вбудовані 
механізми таємниці 
(такі ж механізми 
має, як вище сказано, 
упорядкованість) все 
ставлять на свої місця.

Отже, ми вимушені 
жити в подвійному 
світі – в світі правди 
та таємниць.

Режисер – Сергій 
Баркар

Поймав одного из 
участников, я, корре-
спондент газет  «Хрони-
ки», Роман Василевский, 
решил сразу же узнать о 
первом впечатлении от 
проведенного меропри-
ятия. Первой, кто мне 
попался, была Макаова 
Богдана из города Пол-
тава. 

– Какова твоя цель 
приезда, Богдана? 

– Победить себя, про-
верить свои силы!!! И ко-
нечно же, побыть в обще-
стве рафинированных 
людей! 

– С каким проектом 
ты к нам приехала? 

– Называется проект: 
«Использование культур 
в энергетике, как путь 
решения экономических 
проблем».

– Тебе хорошо по-
нятны правила? Легко 
ли тебе, как украинке, 
жить по правилам?

– Дисциплина важна, 
но нужно научиться нару-
шать с пользой. Все наше 
общество живет по пра-
вилам, как писанным так 
и не писанным. По ним 
жить легче!

Богдана нас  позна-
комила с другими участ-
никами ее рабочей груп-
пы  – Луцик Инной из 
Каменец-Подольского и 
Руспана Сергея из Одес-
сы. Поинтересовался и их 
мнениями, и вот что полу-
чилось:

(Роман) – Какова цель 
вашего приезда? 

(Инна) – Хочу пока-
зать огромную проблему 
общества и нацелить их 
на ее решение. 

( Сергей) – Моя основ-
ная задача, реализовать 
мою научную работу.

(Роман) – С какими 
проектами вы к нам при-
ехали? 

(Инна) – Мой проект 
называется – «Чем могут 
быть полезны люди, тре-
бующие психологическую 
коррекцию (умственно от-
сталые)».

(Сергей) – Я учусь 
и развиваюсь в области 
медицины и моя работа 
связана с проблемой кро-
вопотери. «Выявление 
объема кровопотери при 
патологиях связанных с 
острым массивным кро-
вотоком»

(Роман) – Насколь-
ко вам понятны правила 
Игры? Легко ли вам, как 
украинцам жить по пра-
вилам? 

(Инна) – Правила, по-
могают создать комфорт-
ное и гармоничное обще-
ство. 

(Сергей) – Приблизи-
тельно 70% правил мне 
были непонятны, а что 
касается правил, то в моей 
профессии обязательно 
нужно соблюдать прави-
ла.

Роман Василевский

Правила: нарушать 
или подчиниться

Трошки 
колумністики від 
Сергія Баркара
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Интервью с экспертом

Завершив интервью 
с участниками,  я решил 
их не отвлекать и дать 
возможность подгото-
виться к следующему за-
бегу, стартующему в 15.30. 
Возвращаясь обратно, я 
в холе встретил прогули-
вающегося Юрия Юрье-
вича Иванова, который 
поделился с нами своими 
мыслями. 

(Роман) – Как вы смо-
трите и оцениваете сло-
жившееся вокруг вас об-
становку? 

(Ю. Ю. Иванов) – Ре-
бята настроенны… гото-
вы… (задумался) – вот 
только мне одно не по-
нятно. Группы сформиро-
ваны хаотичным образом, 

а должны были попарно: 
мальчик – девочка. Это я 
объясняю тем, что разви-
тие полушарий мозга от-
личаются, правого и лево-
го в зависимости от пола.

(Р.) – Что бы вы хо-
тели пожелать нашим 
участникам? 

(Ю. Ю. Иванов) – До-
брожелательность и толь-
ко доброжелательность! 
Ведь, на данный момент, 
каждая команда нахо-
дится в условиях конку-
ренции, и каждая хочет 
победить. Я же желаю, – 
хорошей конкуренции.

(Р.) – Как вы думаете, 
кто победит в гонках и 
справедливо ли выберут 
победителя?

(Ю. Ю. Иванов) – Ска-
зать очень тяжело, ведь 
подготовленные проекты 
– разнообразны и цен-
ны, каждый заслуживает 
внимания. Я бы, сгруп-
пировал бы их по сферам 
– экономической, поли-
тической и социальной, и 
от этого бы отталкивался. 

(Р.) – Есть ли смысл 
проводить данные меро-
приятия?

(Ю. Ю. Иванов) – Од-
нозначно да! Во первых, 
люди скооперируются, 
создавая так называемое 
общество «талантов», по 
подобию Силиконовой 
долины, а во вторых раз-
вивают коммуникативные 
способности.

«Заинтересовать, но 
не отдать» (Павел Вик-
нянский)

«Не поспішай, ти не в 
кафе знайомишься»  (Па-
вел Викнянский)

« Б л а г о г л у п о с т и » 
(С. Дацюк)

«Концептуальная ло-
яльность» (С. Дацюк)

«Там, где есть толе-
рантность, нет патриотиз-
ма» (С. Дацюк)

Цитаты дня


