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Відомий експерт, пре-
зидент Київської школи 
економіки Павло Шере-
мета провів факультатив 
для учасників «Нового 
старту».  

Після декількох те-
плих слів про присутніх, 
пан Шеремета  поставив 
запитання аудиторії: «Чи 
намагався хтось конкуру-
вати з китайцями?». Він 
пожартував, що повернув-
ся в Україну, тому що тут 
немає китайців.  Експерт 
сказав, що українці більше 
відносяться до південно-
середземноморського 
типу, тобто є теплими та 
доброзичливими. 

Відповідаючи на за-
питання редакції про те, 
чи є стратегія конкуренції 
єдиною з можливих, пан 
Шеремета сказав, що 
є дві дорослі стратегії: 
конкуренція та співпраця.

Експерт відмітив, 
що цілісність і ціль 
– однокореневі сло-
ва, англійське whole і 
holy є однокореневими 
також, тому не може 
бути стратегії у чомусь 
дезінтегрованому.  

Пан Шеремета навів 
цифри: економічне 
зростання в Китаї 8%, 
в той час в Україні – 
1,5%. Він вважає, що 
основна рушійна сила 
всього, що робить люд-
ство, –  це голод. Але 
це не фізичний голод 
до їжі, це – спраглість. 
Це – спраглість успіху, 
спраглість визнання.  

Як пораду, експерт 
розповів метафорич-
ну історію. «У мене був 

період, коли я відпочивав 
у Славську, присвятив-
ши себе читанню книг. 
Була година друга дня. Я 
піднявся на гору Писана 
криниця, висота якої 1200 
м. З неї  було добре видно 
хребет, 1800 м. Якщо я б 
себе організував, то міг би 
у той самий день бути на 
вищому хребті. А якщо я б  
ще краще організувався, 
то поїхав би у Ворохту і 
міг би бути на Говерлі, 
висота якої 2061 м. Про-
те, у шостій годині вечора, 
було пізно вирішувати. 
Так от, ви зараз о пів на 
восьму ранку». 

Щодо роботи учас-
ників, треба зазначити, 
що пан Павло  зали-
шився не в захваті від 
стратегій учасників. Він 
посміхнувся, коли поба-
чив плани жити в бункері 
та зазначив, що ідея 
корпорацій, що замінять 
державу, не модна та за-
раз серйозними вченими 
не розглядається. Проте 
експерт побажав молоді 
досягти своїх говерл. 

Ми завтра будемо там, де сьогодні 
мріємо бути!
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День третий. Все 
меняется на глазах: 
взгляды, мнения, 
восприятие. После 
утреннего заседания, на 
протяжение которого 
мы ловили интересные 
факты и делали 
случайные фотографии, 
участники разбрелись 
по территории в 
поисках удобного 
места для подготовки. 
В о о р у ж и в ш и с ь 
сложными вопросами, 
суть которых исходила 
из утренней перестрелки, 
мы отправились на по-
иски участников и 
экспертов. 

Первым, кто попался 
к нам в руки, был 
Кузьмичев Евгений – 
Сумы.

Роман: На заседании 
велась полемика каса-
тельно робота, робота с 
душой и воображением. 

Это действительно может 
быть в 2050 году и зачем 
вообще роботу душа?

Евгений: Да, это 
вполне реально. Есть 
версия и желание 
некоторых участников, 
чтобы наделить робота 
душой и привязать к 
религии. Но лично для 
меня не понятно, как и 
зачем это нужно? Ведь 
человек еще сам до конца 
не понимает, что такое 
душа.

Р.:  А ты сторонник 
того, чтобы робота 
наделили душевными 
качествами?

Е.: Я ни в коем 
случае. Робот, – это 
слуга человека, он 
должен делать то, на что 
запрограммирован.

Р.: Третья мировая 
война: цель и формат? 
Конфликт кого, чего? 

Е.: Я думаю, что целью 

будет перераспределение 
мирового господства 
между странами капи-
талистического и тота-
литарного режимов. Фор-
мат войны никому не 
известен.

Р.: А какую роль в 
мире играет терроризм?

Е.: Терроризм – это 
шоу-бизнес и, собственно 
говоря, я хотел бы 
расширить рамки 
этого понятия, введя 
новое – экологический 
терроризм.

Р.: Вы в основном 
обсуждаете будущие 
проекты, идеи, разбираете 
плюсы и минусы. Но для 
их реализации нужно 
решить три основных во-
проса: узурпация власти, 
вывод денег из страны и 
коррупция.

Е.: Извините, но я 
не могу ответить на ваш 
вопрос. 

Роман Василевский

Роботы с душами, Третья мировая – 
миф или реальность?
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Роман: Отец Антоний, 
как вы прокомментируете 
вопросы касательно 
роботов с душами, 
Третей мировой и 
проблемами сегодня-
шнего дня, как 
коррупция, узурпация 
власти и вывод денег 
из страны?

О.Антоний: Что 
касается первого 
вопроса, то робот 
с душой – это 
вымысел. С точки зрения 
христианства, Бог вдох-
нул душу и жизнь в 
человека. Есть два мира – 

Может ли робот быть католиком?

виртуальный  и реальный. 
И заменить один другим 

– как человека роботом. У 
человека функции разума 
и потенциал подобны 
Богу.

По поводу второго 
вопроса, то естественной 

причиной начала войны 
являются ресурсы. 
С у щ е с т в о в а н и е 
покоренной нации и 
дальнейшее развитие 
зависит от захватчика. 

Что касается этих 
вечных проблем, то это 
лицо нации, культурного 
уровня и уровня 
социального общества. 
Эти негативные явления 

доказывают варварское 
и антисоциальное суще-
ствование. 

Редакція: Світлано, 
з якою метою ви приїхали 
на гру?

Світлана Чернен-
ко: Мене запросив Павло 
Вікнянський як експерта. 
Жалкую, що пропустила 
перший день.

 Р.: Тобто гра вас за-
хопила?

С.: Безперечно. Мені 
було цікаво оцінити 
презентації груп, познай-
омитися з учасниками. 

Р.: Наскільки я 
зрозуміла, вас зацікавила 
стратегія групи, яка 
розробляє концепцію 
ядерної війни? Що ви про 
це думаєте? Наскільки ре-
альне продовження життя 
у бункері?  

С.:  Жити там не-
можливо. Немає ресурсів, 
немає задоволення від 
життя під землею. Мак-
симальна кількість ком-
фортного перебування під 
землею нормальної люди-
ни – дві години. Спробуй-
те спуститись до шахти. 
Скільки вам там сподоба-
ється перебувати?

Р.: Яку концепцію 
ви вважаєте реалістичні-
шою?

С.: Навряд чи це буде 
роботизація. Мені здаєть-
ся, що найбільш реаліс-
тична концепція – це  пре-
зентація групи «війна».

Наталя Давидова

Коментар Світлани Черненко, 
кандидата економічних наук, 
голови ради молодих вчених Павел Викнянский 

(о России): «Учитывая 
то, что наши соседи 
оказались импотента-
ми, то нужно восполь-
зоваться этими компо-
нентами..»

Цитати дня
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Было пленарное заседание... 
Мы развлекались как могли

В игре до сегодняш-
него дня участвова-
ла сервисная группа. 
Нам стало интересно, 
кто эти «серые кар-
диналы», какое влия-
ние они оказывают на 
игру и почему их рас-
пустили. 

Редакция: Как ты 
оцениваешь игру?

Влад: Если по пя-
тибальной системе, то 4. 
Почему 4? Нет перечня 
правил, которые нельзя 
нарушать. Лучше, чтобы 
они были зафиксированы. 
Мы спим по 2 часа в сутки. 
Позавчера спали 3-4 часа.

Р.: Тебе интересно?
В.: Да, мне интересно. 

Это мой первый раз.

Р.: Какого было твое 
влияние на игру?

В.: Когда я спраши-
вал группы, к какому 

выводу они пришли, не-
которые рассказывали, 
а некоторые – отказыва-
лись отвечать, думая что 

я шпион конкурирующей 
группы. Мое замечание к 
группам – участники не 
слышат друг друга. В сво-
ей группе мы договори-
лись не перебивать друг 
друга, а в других группах 
они этому так и не на-
учились. Также проблема 
была в том, что участники 
не умеют контролировать 
время. Они не прислуша-
лись к рекомендации вы-
делить человека, который 
бы контролировал время. 

Р.: Почему распустили 
вашу сервисную группу ?

В.: Пропала необ-
ходимость в нас по ходу 
игры. 

Комментарий невидимого героя, экс-члена 
сервисной группы, Владислава Прокопенко


