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Програма модернізації України

№6

Колонка редактора
Сьгодні вночі закриття 
Студреспубліки – 
2015 і на нас чекають 
нові, цікаві підсумки. 
Проте зараз ранок і 
ми насолоджуємося 
морем та гарними 
к о м п а н і я м и , 
живою музикою, та 
неперевершеністю 
у к р а ї н с ь к о г о 
менталітету. Студенти 
та організатори не 
підозрюють що на них 
чекає. Я впевнений 
в тому, що накал 
подій сьгодні вночі 
з а ш к а л ю в а т и м е , 
концентрація подій 
на одиницю часу 
буде зависокою. 

неофіційний #СР2015: 
#дій

#змінюй 
#модернізуй

Цифра дня -

 23 
роки незалежності України.
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Модернізаційний День незалежності
На третій день Студентської республіки ступінь напруження ОДІшників 
піднявся до максимуму. День, коли офіційно стає відомим, хто має право бути 
обраним на посаду Студентського президенту та депутатами Студентського 
магістрату. Як прокоментував ситуацію фіксатор Гри Роман Молдован: «Все 
добре, бувало краще, але ми задоволені. Є, звичайно, деякі затримки, але ми 
входимо в графік. Модернізуємо Україну».
Технічний момент, або привід задуматись. Під час реєстрації всім учасникам 
давали для заповнення реєстраційні анкети. За результатами аналізу анкет, 
учасники були розподілені на групи за відповіддю на питання: «Яке майбутнє 
Ви бачите для України: процвітання, розкол, триваюча криза, припинення 
існування?». Найбільшою групою виявилась група «Процвітання», але як би 
не було прикро, на даний момент всі підгрупи мегагрупи №3 «Процвітання» 
розформовані національним лідером Студреспубліки Павлом Вікнянським 
або експертами та модераторами за відсутність дійсно модернізацій них ідей. 
Є думки, що це про щось говорить.
При підготовці до виборів за даними фіксатора можна говорити про такі 
результати: особистий рейтинг взагалі мають 29 учасників, із них право 
балотуватись можуть отримати лише 10 гравців, зараз це представники 
Полтави, Києва, Вінниці та Чернівців. Але ситуація може змінитись, якщо 
комусь із експертів сподобається позиція будь-якого гравця, і він нагородить 
цю позицію 15 індивідуальними балами.
Взагалі на останньому пленумі були представлені лише 4 із 11 позицій (груп). 
І це красномовно свідчить про те, що лідери все ж виявлені.
До речі, серед студреспубліканців з’явилась натхненна ідея, створити 
загальносвітову одиницю виміру модернізації, яка буде називатись 
«вікнянські». Громадяни Студреспубліки надихаються Павлом Матвійовичом. 
І спеціально для нашого матеріалу ми розвідали дуже захоплюючу цитату 
Павла Вікнянського, яку він вимовив на закритому зібранні: «Модернизовать 
можно, в принципе, всё, и больше ничего». Цитата приводиться мовою 
оригіналу, а джерело виявило бажання залишитись анонімним.
І, звичайно, як завжди, по території Республіки на плакатах учасники 
залишають послання «Щерба, ми тебе любимо!».
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Експерти про Студреспубліку
Яков Рабкін, професор історії Монреальського 

університету (Канада)
1. На Вашу думку, чи є суттєвою роль студреспубліканців 

в процесах демодернізацї України?
Я впевненно можу сказати, що 
хтось із присутніх тут творитиме 
модернізацію в майбутньому. Але 
я констатую той факт, що існує 
проблема відсутності попиту 
на ідеї, котрі тут були озвучені, 
нерозуміння доцільності реалізації 
цих проектів – ось над чим потрібно 
працювати. Але я можу відзначити 
те, що люди вчаться думати, і це 
вже є оптимістичним сценарієм для 
України в глобальному значенні.

2. Чи вірите Ви в модернізацію в 
Україні в умовах сьогодення?

Ні, на жаль, не вірю. Я відзначаю 
із кожним своїм приїздом в Україну те, що тут домінують 

процеси демодернізації. 
На Вашу думку, який сценарій  стане виходом із критичної 

ситуації, в котрій наразі знаходиться український соціум?
Про це важко говорити без аналізу тих, кому вигідна ця 
демодернізація. А таких постатей в Україні багато, мушу 

визнати.

Експерти про Студреспубліку
 В перервах між пленумами, запеклими дискусіями та 
непередбачуваними віче наші студреспубліканці розважаються на суб-
фестивалях та конкурсах, але експертна група завжди в режимі «мозкового 
штурму» та готовності до консультування в питаннях модернізації. Ми 
вирішили дізнатися суто конфіденційно об’єктивні та суб’єктивні думки 
про ті інновації, котрі нам пропонують прогресивні студреспубліканці.

Андрій Окара, політолог, політичний філософ (РФ)
1. На Вашу думку, яка роль 
Студреспубліки в процесах модернізації в 

Україні?
Я вірю у  важливість СР в модернізаційних 
процесах в Україні. Особливо цього року, 
я відчув, що СР не обмежуються одними 
розвагами, а експертом на Студреспубліці 
я виступаю із 2009 року. Мене тішить 
те, що я побачив в думках цьогорічних 
учасників ознаки критичного мислення 
та консолідації ідей, я вірю в те, що 
модернізація неможлива без цього, а також 

без аналітичних здібностей.
2. Чи можете Ви виділити ті ідеї 
модернізації, котрі найбільше припали до 

душі або котрі приречені на успіх, по-Вашому?
Окремі ідеї виділити не можу, але мушу визнати, що ОДГ змушує мислити 
молодь, мобілізує здібність до дій. Головне, що є розуміння того, що далі 
так жити не можна. Так звана, модернізація або смерть! І це не тривіальні 
поняття, я можу назвати багато прикладів з історії, коли демодернізація 

вела за собою розпад країн, їх деморалізацію, зокрема.
3. Чи вірите Ви в модернізацію України в умовах сьогодення?
Моєї віри мало (посміхається). Я вірю, що є такі люди серед українців, 
котрі здатні реалізовувати модернізацію в Україні. Є два сценарії для 

України, у разі її демодернізації:
Оптимістичний – Україна набуде колоніального статусу,

Песимістичний – повний розпад.
Вирішувати вам.


