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Майже минув другий день на VIII Зимовій
Студентській Республіці. Багато цікавих
думок, планів та ідей ми почули, але все ж
головним нашим завданням залишається
реалізувати їх на практиці. Приїхати
подискутувати з розумними людьми у
мальовничих Чернівцях – це може кожен, а от
при поверненні додому не забути все сказане
та почати потроху впроваджувати його в
життя – це завдання для обраних.
Організатори
зазначають,
що
на
Студреспубліці вже давно не було такого
цікавого, результативного та реалістичного
моделювання
альтернативного
курсу
держави.
Організатор та модератор гри Павло
Вікнянський висловив власну думку щодо
практичного втілення ідей гравців.
«Свідомим,
адекватним,
нестандартно
мислячим людям необхідно, по-перше,
не тільки взаємодіяти та спілкуватися у
приємній обстановці, але й робити крок (це
важко, всі українці - жахливі індивідуалісти)
до солідарності, навколо чого і потрібно

вибудовувати взаємодію. Діватися нікуди
– необхідна спільна участь у політичній
роботі та політичній боротьбі, навіть для
людей з різними поглядами. Ну і ключова
річ – навчитися слухати один одного,
що ми і побачили тут. Не дивлячись на
майдани, війну чи економічну ситуацію,
ми не зробили висновків як народ України,
ми часто залишаємося глухими до наших
співвітчизників та навіть самих себе не чуємо.
Що ж необхідно робити далі, який наш
наступний крок? Для цього ми і проводимо
VIII Зимову Студреспубліку. Адекватним
людям треба гуртуватися! Я – абсолютний
соціальний оптиміст і ми і є та контреліта,
про яку казав Сергій Дацюк, зазначивши, що
нас треба хоча б 20 людей, а нас вже набагато
більше.
Розуму, енергетики та навіть у гарному
сенсі «дурі» у нас точно вистачить, щоб
навести нарешті порядок , але не з точки зору
посилення авторитаризації, а з точки зору
прав, свобод та належного рівня життя людей
у нашій справді чудовій країні.»

Цього року «Зимка» зібрала активістів з усіх куточків України. Студенти, економісти,
філософи, педагоги – всі мають працювати разом та на благо країни. Ось що думає одна з
активних гравців про другу добу гри:
Раиса, город Одесса, педагог и журналист фриланса
«Я на республике первый раз, но отслеживала ее деятельность несколько лет, читала отчеты,
уровень отчетов мне нравился и было довольно интересно за этим следить. Когда в этом году
поступило предложение войти в группу, я в нее влилась и с удовольствием работала с командой
по скайпу около 1, 5 месяца, но здесь и сегодня я бы остановилась на таких моментах: всетаки мне казалось, что стартовый уровень участников будет повыше и поэтому приходится
себя сглаживать, ведь пока полезнее следить за их динамикой, чем требовать от них
какого-то уровня. И эта динамика мне, конечно, очень нравится. Хотелось бы сказать, что
я работаю с детьми и у нас игры с большим погружением и количеством игровых моментов,
здесь этого сильно не хватает. Ведь если бы таких вещей было больше, ребятам, возможно,
было бы проще преодолеть эту разницу уровней между игроком и экспертом за счет эмоций
и других вещей на бессознательном уровне. А в целом все очень классно и я думаю, что я здесь
не последний раз, и хотелось бы больше познакомится не только с теми группами, с которыми
работаю, а и с другими игроками и модераторами. Желаю всем удачи!»
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Хвилинка гумору

Питання до хунти:А чому ви нас
обстрілювали?
Відповідь:Ну ми помилялися…
www.studrespublika.com
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«У сучасному світі ніхто ні з ким не цацкається,
пам’ятайте про це.»
П.Вікнянський
Впевнена, що сьогодні не тільки у мене,
а й у багатьох гравців відчуття повного
занурення у політичні ігри. Виникає реальне
відчуття, що ти береш участь у вирішенні
подальшої долі України, кожне твоє слово
обертається
змінами
у
всьому світі та відлунюється
у Європейському союзі,
США,
ООН.
Кожним
твоїм неточним словом,
необережністю
або
гарячковістю
може
скористатися хунта, Росія,
Польша
– хто-завгодно.
Ворог ввижається гравцям у
кожному!
Варто відволіктися лише
на хвилину і ти миттєво
втрачаєш
розуміння
навколишніх подій. Стара
влада ледве встигла втекти,
уникнувши
народної
розправи,
але
через
час захотіла виправитися. Утворилося 8
республік, рахуючи з Кримом ,ДНР та ЛНР,

які вже офіційно визнала ООН. А Польша все
ще сподівається щось відтягати.
Дві останні області України вирішили
від’єднатися, представники ООН, які ще
навіть з Києва виїхати не встигли, просто в
шоці від таких різких змін.
Суворі замислені обличчя
змінюються на вибух сміху,
потім знову серйознішають,
адже теми переважно звучать
зовсім невеселі.
Що сталося за ці пару
годин(для тих, хто спав/гуляв/
був у шоці від побаченого)
Конституційна криза, нова
революція,
військовий
переворот, війна, втручання
усіх кому не лінь,примирення,
переформатування
країни,
зрада
західних
союзників,
нове втручання Росії, найгірша
загроза світової війни за всю
світову історію, революція у
Польші, реінтеграція та повне відновлення
України. Врешті це призвело до нового

Коментар активного гравця пані Людмили :
«Знаєте, є такий радянський мультик – «Вбити дракона», там кожен наступний
дракон був гірший за попереднього. От так і в нас. Раджу переглянути та
проаналізувати власні помилки. Таке враження, що з приходом нового правителя
знову відбудеться відчудження певної території, цей процес – циклічний».
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Експерти поділилися і своїми враженнями
щодо побаченого:
Олександр Губенко

- Чи очікували ви такої розв’язки вечірньої
гри?
Чесно кажучи, так, у мене були такі підозри,
особливо стосовно Польші. І розпад, і
реінтеграцію, включення України у склад
інших країн я розглядав як варіанти можливого
розвитку подій.
- На вашу думку, чи можливий такий
сценарій для України у реальності?
Не хотілося б…дуже не хотілося б навіть
думати про це, але це дійсно можливо, адже є
сильні геополітичні гравці на політичній арені,
яким це вигідно. А в України нема можливостей
чинити опір деструктивним факторам.
- Якій з команд ви симпатизуєте найбільше
і чому?
У мене сталася така історія з командою
«Ультраправих». До того, як обрати
ультраправий курс, вони схилялися до проекту
Червоних бригад, а потім почали обговорювати
ідеї Гітлера. Мене це вразило – такий разючий
поворот дуже символічний, особливо у
контексті колективного несвідомого в Україні.
Українці втратили рівновагу, яка раніше була
їм притаманна, їх психіка розгойдана, тож
нині крайні екстремістські ексцеси, на жаль,
можуть бути сценарієм розвитку України.
Тож загалом ця символічна психодрама, яка
відбулася у команді «Ультраправих» мене
вразила ,адже я теж певним чином змінив
сценарій їх умонастроїв і врешті вони
позитивно сприйняли демократичні настрої.
Сподобалося, що вони не стали жорстокими і
жваво сприймають зміни на краще, імпонує їх
пластичність та людяність.

Андрій Круглашов

- Чи очікували ви такої розв’язки вечірньої
гри?
Я не очікував такого розвитку подій у грі
і це добре, адже продемонструвало нам
моделювання реального історичного процесу,
де невизначеність тільки примножується
кількістю гравців, тим паче насправді
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важко щось вірно передбачити у реальній
політиці. Для себе я вивів цікаву метафору –
«гумова Україна», бо саме її пластичність,
«тут віднялося, а з іншого боку - додалося»
допомогла їй зберегтися.
Гра справді надзвичайно пізнавальна, є деякі
певні упущення, над якими варто працювати
та думати. У республіканців є бажання
домовлятися, але ще не до кінця є вміння це
робити, навички ведення перемовин. Нам
варто бути уважними та гнучкими щодо
зовнішніх обставин, адже, у будь-якому разі,
відокремленість несе нам більше негативних
наслідків, ніж позитивних.
- На вашу думку, чи можливий такий
сценарій для України у реальності?
Таке дійсно може відбутися, ситуація дуже
динамічна, є свої ризики та вигоди у кожному
положенні для України, але у грі ми за
допомогою майстерності ораторів, можемо
швидко усвідомити плюси та мінуси кожної
окремої ситуації.
Але ми фактично не враховуємо динаміку
народу, їх умонастрої та волевиявлення.
Взагалі розіграний сценарій навіть вважати
привабливим,бо нарешті ми принаймні
зрозуміли, чого ми точно НЕ хочемо.
На грі можна одразу побачити наслідки.
Шкода, що не можна в реальному житті
зібрати представників усіх країн у одній
кімнаті та вирішити всі нагальні питання.
- Якій з команд ви симпатизуєте найбільше
і чому?
У всіх гравцях мені подобається швидкість
зміни їх думок, динаміка їх мислення, адже
тільки дурень не змінює своїх поглядів. Тільки
за сьогодні я бачив тричі зміни політичних
векторів гравців і це радує!
Сьогодні на факультативі я намагатимусь
навчити комунікації та прийняттю рішень, на
прикладах з життя кожен з нас знає, що погана
комунікація загострює конфлікти. Важливо,
щоб люди розуміли, що треба не тільки
говорити, а діяти, брати відповідальність,
довіряти та перевіряти.
І це вже не гра – це справжня політика!
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Передвиборчі обіцянки
Ми попросили учасників Студреспубліки на мить уявити, що прямо зараз вони
балотуватимуться у президенти і находу вигадати три передвиборчі обіцянки, за які обов’язково
голосуватимуть.
Юлія з команди «Ультраправих» одразу попередила нас: «Ви будете в
шоці!»
1.Криваве покарання за крадіжки
За пограбування у невеликих розмірах (до 1000$) – відрубати палець, а
за більші – кисть руки. У Османській імперії це колись виявилося дуже
ефективним , рівень злочинності дуже сильно знизився, а людина без руки
вже вважалася вигнанцем і не приймалася на жодну роботу.
2. Більш жорсткі реформи поліції
За водіння у нетверезому вигляді - негайне позбавлення прав та автомобіля
на користь держави.
3.Повністю прибрати приватний бізнес

Анастасія з команди «Лівих» теж порадувала своїми
відповідями.
1.Скорочення урядовців у Верховній раді до 50 осіб.
2. Надання можливостей контролювати процеси у владі.
3.Щоквартальні звіти громаді щодо проробленої роботи.

Людмила
1.Верховенство права.
2.Зменшення кількості діячів «згори» і інтенсифікація роботи на
місцях.
3. Розвиток проблемних прошарків населення за рахунок
приватного бізнесу.

Обирайте свого президента або ж балотуйтеся самі! Якщо у
вас є небанальні ідеї передвиборчих обіцянок – звертайтеся
до журналіста і вас неодмінно надрукують. Можливо, посада
президента чекає саме на тебе?
www.studrespublika.com
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