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На шляху до суб ’єктної модернізації 
 Ранковий факультатив «Технології 
утворення нової суб’єктної 
модернізаційної еліти в Україні в 
умовах війни й економічної розрухи 
(політологічний і соціально-
філософський аспекти)» провів 
політолог, політичний філософ Андрій 
Окара . 
 Чи існує лиха «українська карма» 
насправді та як її позбутися? 
Минули тисячоліття, а проблематика 
і типи відносин залишилися сталими.  
На початку незалежності Україна 
мала гарні стартові умови: була ще 
не втрачена спадщина Радянського 
союзу, але ця заявка на розвиток 
помножилась на нуль. Наступний 
втрачений шанс  – Помаранчева 
революція, коли здавалося, що 
з’явилася свіжа кров, але якісного 
оновлення так і не відбулося. Третій 
сплеск активності - революція 
2013-2014 років, яка вже не була 
схожою на Помаранчеву, адже 
відбувалося постійне кровопролиття, 
а не суто мирний протест. У Росії ці 
події розглядаються виключно як  
державний переворот. 
 Які світові тренди розвитку можуть 
бути корисними для України? 
 Розвиток національного мислення 
можна поділити на три етапи:класична 
р а ц і о н а л ь н і с т ь , н е к л а с и ч н а 
раціональність та постнекласична 
раціональність. 
 Зараз є всі можливості переходу 
від некласичної раціональності 

до постнекласичної, і від  моделі 
самоорганізації до  моделі 
саморозвитку, хоча це титанічне 

завдання.
  Враховуючи це, унікальність 
останньої української революції і її 
не схожість на Арабську весну та 
Помаранчеву революцію полягають 
у тому, що  було намагання піти від 
самоорганізації до саморозвитку. 
Україна на деякий час опинилася на 

“Україна в когнітивних 
та інформаційних війнах 
навіть не програє, а дизертує, 
сподіваючись,що інші гравці 
(США, ЕС) нададуть допомогу 
та врешті врятують.”

Золоті думки з факультативу «Чому колективна тупість 
сильніша індивідуального розумового феномену», 
психолога та священика о. Антонія Рудого.

«Пам’ятайте, що мова визначає образ мислення.»

«Практикуйте усвідомленість власних дій, спробуйте 
присвячувати час медитації, хоча б по 15 хвилин на день. 
Саме це допоможе вам розвинути системне мислення.»

«Без розуміння механізму роботи нервової системи ми не зрозуміємо самих себе та 
процесів нашого мислення. Так само ми і не розуміємо політичних процесів до кінця, не 
бачимо сутності явищ.»

« Щоб змінити систему на краще, треба як 
мінімум знати, як вона працює зараз.»

«Не так страшне знецінювання зовнішніх факторів, 
більше лякає знецінення у душі та розумі кожного з нас».

«Завжди є можливості вирішення проблем, інша 
справа, що ми можемо їх так і не використати.»

«Кожна людина народжена з великим потенціалом 
розвитку і гідна любові та гарного ставлення апріорі».

«Всі ми думаємо, як змінити цей світ, при цьому не міняючи себе. І у цьому 
велике зло, адже починати треба з себе. Це такі прості слова, але мало хто згадує 
про це у повсякденному житті».

«Інтелектуальний розвиток - це найбільше багатство.»
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Початок на стр. 1

  Були створені можливості щоб 
Україна була причетна до розробки 
нового проекту побудови світу. 
 Але перший і головний прояв 
української несуб’єктності полягає 
у нездатності інтелектуального 
середовища відрефлексувати 
революцію та виявити її унікальні 
особливості.
 Можна виділити три складові 
останньої революції: екзистенційна - 
революція гідності, антифеодальна та 
антиімперська революції, у контексті 
цього з’явилися унікальні позначення 
та образи, такі, як Небесна сотня (до 
речі, першим його вжила Олександра 
Кужель на Фейсбуці). Реальність,  яка 
склалася внаслідок революційних 
дій, була описана вже у багатьох 
книжках та аналітичних працях, але 
складної філософської рефлексії, на 
жаль, не відбулося. Народ ще не встиг 
усвідомити історичну унікальність цих 
подій. 
 До того ж, Україна поки не вміє 
критично сприймати інтеграцію до ЄС 
і це виказує повну неспроможність 
політичних еліт у цій сфері. Відсутність 
суб’єктності одразу виявляється 
у відсутності критичної рефлексії, 

неможливості цілепокладання.
 Еліта останні 15 років хоче змінити 
залежність від Росії на залежність від 
Заходу. В чому відмінність? У тому, 
що росіяни мають до України в цілому 
позитивні почуття, у багатьох росіян є 
українські родичі, і як би пропаганда 
не створювала такий негативний 
образ України, росіяни ставляться до 
українців як до родичів. 
  У Заходу ж немає такої майже 
сімейної приязні до нашої країни, 
натомість постає багато  мінусів, які 
навпаки тільки віддаляють нас один 
від одного:  інше віросповідання, 
належність до слов’янських народів, 
незрозуміла азбука та тим паче 
незрозуміла модель розвитку. 
 Яким чином зараз утворити в Україні 
суб’єкт змін та модернізації?
 Варто усвідомити, що розвиток не 
можливий без суб’єкту. А.Окара з 
колегами працює над проблемою 
створення чогось подібного в Україн
 По-перше, для цього потрібне ядро. 
Ядро може ґрунтуватися на спільних 
цінностях, принципах, цілепокладанні 
та баченні майбутнього. Необхідні 
тренди, пов’язані з взаємною довірою, 
альтруїзмом, самообмеженням, 
синергетичною взаємодією та  
солідарністю, бо все це підсилює 
здатність до виживання в умовах 
війни та розрухи. 

P.S. Хто першим прочитав цю статтю 
- завітайте до редакції “Хроніки” і 
скажіть ключове слово “Зимка”. На вас 
очікує приємний сюрприз!

  Для Росії Україна  ніби 
молодший брат з придур’ю, 
для Заходу ж українці – це 
аборигени, які створюють 
проблеми.

 Активний учасник гри Олександр, поділився з нами 
своїми передбаченнями щодо майбутнього України.  
Уявляєте, знаходите ви цю газету років через 10 і 
розумієте, що Глазов таки мав рацію! (На цей випадок 
бережіть цей випуск як зіницю ока). 

 «Чесно кажучи моє уявлення на початку гри – це 
усвідомлення неминучості «відпадання» від України 
її частин. З тією політичною роботою, яка зараз 
проводиться в Україні, регіони все таки налаштовані 
відділятися для того, щоб полегшити собі життя, 
регіони не хочуть тягнути на собі відповідальність за 
всю країну. І ці частини України будуть приєднуватися 
до когось іншого, того володаря, який їм допоможе. 
 Але чотирьохгодинне моделювання послугувало 
прикладом того, що якщо навіть деякі землі 
відійдуть, коли почнеться наступне відділення, 
то влада, вже зрозуміє свою помилку і не буде 
створювати новий фронт, а все-таки дозволять цим 
землям мирно відійти.     А самі урядовці України вже 

будуть працювати з тією частиною території, яка залишиться. 
  Буде проведена робота над помилками та наполеглива робота з усіма сферами життя на землях, 
які залишилися. Може навіть інші країни висловлять своє бажання приєднатися до України.
  Я вже депутат і хотів би потрапити надалі в місцеву раду. У сучасній політиці  є багато нюансів 
і вказівки «зверху» сковують роботу на місцях. Сподіваюся, що я не розчаруюся остаточно та не 
опущу руки, буду йти все далі та балі, змінюючи як закони, так і життя людей на краще. 

Іменинниця на Студреспубліці!
Цього чудового сонячного дня  у вирі дискусій, пленарних засідань та захоплюючих 
факультативів  свій День народження святкує активістка, справжній лідер, цікава 
особистість, політична надія нації та просто красуня Вікторія Рєпка!
Редакція та всі учасники та організатори «VIII Зимової Студруспубліки»  щиро 
вітають з цим святом та бажають нових звершень та здійснення заповітних мрій! 
Насолоджуйся життям, вір у власні сили та будь щасливою щодня!
З Днем народження!

 Думка Андрія Гедровича діаметрально протилежна до 
попереднього оратора.
 «Через 15 лет я представляю Украину, которая сможет 
найти решение и начнет имплементировать его  в 
решения  системного мирового кризиса коммуникаций.      
Страна будет отвечать новым, не только существующим  
проблемам, но и будущим, на ближайшие 30-40 лет. В 
итоге это даст возможность обратить на нас внимание 
других сильных игроков, субъектов мировой политики, 
и тем самым опосредованно втянет нас в этот круг 
субъектов. У меня однозначная позиция – мне не нужна 
Украина в любом другом состоянии, чем она есть 
сейчас. Возможно, произойдет расширение границ, но 
на ближайшие 15-20 лет я хочу именно Украину в ее 
нынешних физических границах. 
  Есть уверенность в том, что это реально, у нас для этого 
силы и ресурсы, и самое главное – от нас этого ждут во 
всем мире. 
  - Кем ты видишь себя в политике через 10-15 лет?
   Наверное, я больше чиновник исполнительной власти, минимум – заместитель 
министра, а то и министр.»


