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Офіційне видання “VIII Зимової Студреспубліки”
“Альтернативні курси розвитку України”

Прекрасно-жахливе майбутнє
Хто з нас у дитинстві
не вигадував власних
фантастичних світів
та
не
мріяв
про
польоти в космос.
Але хто міг подумати,
що скоро це стане
реальністю? Філософ
Сергій Дацюк говорив
про майбутнє світу та
України приємні та не
дуже приємні речі. Поперше, я впевнена,
що нам всім школа
так «вбила» у голову
думку,що «чорнозем
– наше все», що коли
пан Сергій впевнено
заявив, що відмова
від нього не принесе нам великих
проблем,
десь глибоко в душі ми
запротестували, адже так не хочеться
розлучатися з цим стереотипом.
Але ж дійсно хороша транспортна
інфраструктура
–
це
набагато
важливіше, ніж чорнозем.
Космос – нині актуальна тема,
на жаль, тільки у кінематографі. У
реальному житті
не було жодних
інновацій у космічній сфері за останні
20 років,тобто по-суті державний
космос давно помер,але ще сам цього
не знає. Майбутнє, на думку експерта,
за корпоративним космосом.
Відмова від держави – цікава ідея,
яку обстоював у своїй творчості ще
Джон Ленон. Але то була музика,
а С.Дацюк викладає безапеляційні
факти – є багато задач,з якими країни
вже не справляються. Вже зараз у
сфері соціальних послуг
громадян
Редакційна група:
Бренд-менеджер: Віра Андріюк
Журналіст: Дарія Левковська
Верстка: Марина Москаленко
Тираж: 80 екз

4

краще
забезпечують
общини і корпоративний
сегмент,держава
ж
поступово втрачає свій
монополізм .
Враховуючи
темпи
розвитку
технологій,
через 10 років фактично
кожен зможе дозволити
собі віртуальні світи,
причому не тільки для
подорожей, а й для
постійного проживання!
Помріяли?
А
тепер
повертаємося
з
космосу та віртуальної
реальності у на планету
Земля.
Прогнози
невтішні:
Європа
розпадатиметься, адже її країни
мають занадто багато відмінностей,
безперечно, можлива нова світова
війна і тоді для збереження людської
цивілізації доведеться колонізувати
Марс. Уявіть собі новини майбутнього:
« Польша відібрала
у Германії її
світову першість та авторитет, а Росія
розпалася на безліч автономних
утворень.
На
Марсі
можливі
короткочасні метеоритні дощі. Але в
цілому у світі все в повному порядку!»
От
і
заснеш
факультативів!

після

таких
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Ми стартували!
Сьогодні розпочалася 8 Зимової
Студентської Республіки. Приємно, що цього
року вона відрізняється тим, що присутні
близько 80 учасників з усіх регіонів України,у
тому числі з Донецьку та Криму, а також
цього року просто «зірковий» склад експертів.
Під час відкриття лідер республіканців
Павло Вікнянський привітав учасників,
наголосив на важливості цьогорічної
теми ОДГ «Альтернативні курси розвитку
України», зауважив, що всі зібралися тут
задля того, щоб знайти ці курси,оскільки зараз
Україна перебуває у тупику. Також закликав
всіх учасників не боятися висловлювати
власну,хоч можливо і не популярну думку,але
при цьому обов’язково обґрунтовувати
її. Також присутнім під час відкриття був
Олексій Бурбак – громадський діяч, друг
Студреспубліки який наголосив, що важливо
не лише продукувати ідеї, але й обов’язково їх
втілювати і побажав цього республіканцям.
Учасники були поділені на 8 груп і після
прослуханого першого скайп-факультативу
із сяючими очима та киплячими мізками
ринулися в роботу. Група хроністів бажає
їм продуктивної роботи, яка би привнесла
реальний результат у розвиток нашої держави.
Віра
Андріюк

АНОНС
Сьогодні ввечері на вас чекає третій
та останній на сьогодні факультатив.
Ми вам поки що не скажемо, про
що саме він буде (тримаємо інтригу!), але
прозоро натякнемо. Всі ми часто чуємо
слова «креативний» , «оригінальний»,
але сприймаємо їх переважно у творчому
контексті або щодо характеру людини. А якщо
вжити ці терміни у контексті модернізації

України? Ми звикли до того, що політика
– це точність та суворість, і все креативне
їй вороже. Але політику творять люди, а
для сучасної людини оригінальне мислення
фактично стало умовою виживання. А ти
вважаєш себе креативним?
От наш експерт з цієї теми – дуже непересічна
особистість. От і «ламайте собі голову»

Дар ’я Левковська
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«Обрання моделі – це вам не вибір мила у супермаркеті»
Професор історії Монреальського
університету Яков Рабкін поговорив
з
республіканцями
про
свободу
вибору
моделі
соціоекономічного
розвитку. Неолібералізм – найбільш
розповсюджена
нині
модель,
її
головна теза «економіка важливіша
за суспільство». Майже в усіх
країнах з неоліберальною моделлю
панує
демократія,але
натомість
вони втратили соціально-економічну
свободу. Причина цього криється у
тому,що влада зосереджена не в руках
держави,а у приватному секторі.
Тобто не чесно говорити про нестачу
грошових та людських ресурсів,вони
існують,але не в державних сферах.
Вибір моделі передбачає радикальний
переворот в середині суспільства
,адже кожен з громадян має зайняти
своє місце вже у новій моделі. Ті, хто
у неї не вписуються, опиняються «за
бортом» і, очевидно, протидіятимуть
новому устрою. Я.Рабкін вбачає
вирішення цієї проблеми на прикладі

японської
моделі,
де
самураїв
«перекваліфікували» у чиновників
та менеджерів,саме тому японський
устрій отримав такий успіх.
Багатьох республіканців цікавило,
чи може країна бути настільки
самостійною, щоб не залежати від
міжнародних
валютних
операцій.
Професор стверджує,що
постійний
грошовий потік між країнами –
серйозний важіль впливу з боку країнлідерів. Греція – чудовий приклад того,
як країна опинилася паралізована
боргами.
Особисто
мене
зацікавила
латиноамериканська
модель,яка
обстоює думку «жити гарно,але
скромно» і категорично відкидає
«тупе споживання» ,яке, на жаль,так
поширене на заході.
Історик наголосив, що впроваджувати
модель варто з освіти і не боятися
оговорювати майбутнє країни не
тільки у студентських колах, адже у
суперечці народжується істина.

Кращі цитати Якова Рабкіна:
«Те,що називають

«У політиці важливо вміти

суспільним благом,дуже

відрізняти риторику від

часто обертається благом
тільки для певних груп

реальності»
«Обрання моделі – це

людей».

вам не вибір мила у

«Зараз багато олігархів
багатші, аніж деякі великі
держави»

супермаркеті»
«Не лінія кордону турбує
людей,а їх нинішній рівень

«Навіть революція може

добробуту»

Ох і гарячою була пленарка!
Думки стосовно того, чи потрібні
Україні Донбас та Крим, кардинально
розділилися не тільки між групами, а
навіть всередині груп. Стосовно цього
Павло Вікнянський просив не боятися
йти проти групи
та
відстоювати
власну
думку.
Хтось
вважав,
що відмовитися
від
окупованих
т е р и т о р і й
о з н а ч а є
в л а с н о р у ч
припекти їх на
смерть, а хтось
навпаки – казав,
що це наш тягар і його потрібно
відпустити. Кожен представник групи
стояв на своїй точці зору, а після
репліки «Я хочу стати мером Полтави!»
ні в кого вже не виникало сумнівів
щодо великих амбіцій республіканців!
Звучало
достатньо
багато
провокаційних питань та тез, ось
ТОП-3 найбільш шокуючих :
1. « Україну як державу у її нинішньому
вигляді потрібно анулювати.»
2. «Донбас та Крим як ракова пухлина,
їх метастази можуть погубити країну.»
3. «Я так бачу, що Ви за популізм говорити, але не робити?»

Але, безсумнівно, кожна з цих думок
має право на існування.
Складно не погодитися і з думкою
П.Вікнянського, який наголосив,що
кожна країна має
одразу
декілька
п р о д у м а н и х
планів - де, як і
коли
«відтягати»
частинку
від
іншої,
і
тільки
Україна у цьому
плані
виявилася
«відсталою».
Також
під
час
пленарки
неочікувано з’явився нова лайка у
професійних колах студреспубліканців
: «Поводиш себе як ДНРівець!»
Враховуючи те, що цей матеріал
про пленарне засідання складається
майже повністю з цитат, пропоную не
порушувати «традицію» і згадати ще
пару найяскравіших думок.

«Грамотная мысль должна быть
завершена,
неграмотная-может
быть прервана» - це стосується
культури спілкування у групах та,
безперечно, в житті.
«Крим – це не машина, яку у
вас вкрали, це жінка, яка від вас
пішла, і у цьому є ваша вина».
А ще кожна група тепер має
чітко сформульовану позицію і
чи зміниться вона під впливом
запеклих дискусій наприкінці ЗиСР
– дізнаємося вже зовсім скоро.
Є про що подумати, чи не так?

бути консервативною»
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