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Слово від редакторки Соломії Соловей

Зима прийшла, а разом із нею - 
«XІI Зимова Студреспубліка»!

Впевнена,  ви,  як і я, з нетерпінням 
чекали початку проєкту та нашої 
чергової зустрічі в Карпатах. 

Тема цьогорічної «Зимової 
Студреспубліки» - «Прогрес між 
еволюцією та революцією». 

У процесі гри застосуються 
методи й інструменти, які 
дадуть змогу рефлексувати 
власні та колективні дії, глибоко 
занурюватися в проблематику 
та знаходити відповіді на 
найскладніші питання. 
Учасники та експерти з усієї 
України та  з-за кордону  зібра-
лись на цій інтелектуальній події. 
Ви матимете змогу поділитись 
власним досвідом та ідеями, 
познайомитись із цікавими 
людьми, отримаєте нові знання 
та безцінний досвід.

Наша ж редакція в свою чергу 
дбатиме, щоб ви впродовж 
3-ох днів були в курсі всіх 
подій та нічого не пропустили. 
Сподіваюсь, ми з вами подру-
жимось. 

Що ж, не буду вас довго мучити 
балачками. Ми вирушаємо в 
чергову подорож під назвою «XІI 
Зимова Студреспубліка»! 

Продуктивності нам!
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У кожному нашому житті може 
розкритися  шанс  на   усвідомлення: 
в чому його глибинний, пота-
ємний, пов’язаний із іншими, а 
значить справжній, сенс. 
Так само може статися і з цілими 
народами та державами. А може 
не статися.

Дорослішання республіканців, 
наш величезний досвід помилок 
і успіхів, обминання спокус 
і докопування до самої суті, 
привело нас до такої теми 
«Зимової», яка є абсолютно не 
відчуженою, а надзвичайно 
практичною. Хоч і, як завжди, 
дуже непростою.

Як нам всім в Україні нарешті 
стати на рейки нормального 
життя?
 
Чи дійсно без революції, але 
справжньої, а потім послідовної 
еволюції – ми приречені? 
Що ми ще можемо зробити для 
прогресу? 

Якщо в України і є якесь 
покликання, то воно в тому, щоб 
осяяти Майбутнє. Це, принаймні, 
як показали Корольов і Глушков – 
у нас досить непогано виходило.

Павло Вікнянський - лідер 
республіканців України

Шанс повноцінно розкритися нашим життям
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Майбутнє світле і прекрасне, але 
нас в ньому може не бути.

І єдиний спосіб потрапити 
в майбутнє це змінити свої 
уявлення і ще за свого життя 
змінити світ щодо своїх уявлень. 
Це вдається дуже небагатьом.

Майбутнє творять справжні 
революції. А от еволюції 
не творять майбутнє, вони 
покращують теперішнє.

Надзвичайно рідко люди потра-
пляють в майбутнє. Зазвичай 
вони живуть в минулому.

Щоб почати жити в теперішньому, 
потрібно докласти великих зусиль 
— прийняти якусь позитивну 
картину світу і почати змінювати 
світ відносно цієї картини. Тобто 
ми не просто побачимо прогрес, 
а станемо прогресувати світ, 
станемо прогресорами.

От лише ті, хто іде в ногу 
з прогресом, живуть в те-
перішньому. Найчастіше більш 
старші та старі люди живуть 
в минулому. Молодь живе в 
теперішньому.

А от майбутнє це лише те, 
що радикально відмінне від 
теперішнього. Те, що зазвичай 
називаються майбутнім безліч 
експертів, це подовжене 
теперішнє.

Ті, хто живуть в майбутньому 
і творять революції, зазвичай 
маргінали. Вони говорять 
незрозумілою мовою, лякають 
людей всілякими радикальними 
змінами, тобто,коротше кажучи, 
творять футурошок. Якщо ми 
не творимо футурошок, ми з 
майбутнім справу не маємо.

Жити в минулому це жити 
еволюційно.

Жити в ногу з прогресом це жити 
в теперішньому.

Шлях в майбутнє — лише через 
революцію.

Визначайтеся.

Сергій Дацюк - філософ, експерт 
Студреспубліки

Очікування учасників/ць ЗиСР-XII 

Руслана Дзюба. Полтава

Вчетверте на Студреспубліці. 
Вперше на “Зимовій Студреспубліці” 

“Я гадаю, що ці чотири дні я 
проведу весело, пізнавально, 
дізнаюсь для себе щось нове 
і звичайно ж розгляну тему 
прогресу в Україні”.

Віталій Слюсаренко. Кіровоград

Вшосте на Студреспубліці. На 
“Зимовій Студреспубліці” втретє.

“Я очікую чогось нового, такого, 
як ніколи раніше. Ця ЗиСР-XII 
буде винятково продуктивною”.

Анастасія Корицька. Чернігів 

Вперше на Студреспубліці. 

“Хочу вирішувати проблеми 
разом. Хочу знайти нові 
знайомства і розуміти, що ти не 
одна така активна і по Україні 
є ж такі активні люди. Крім 
того, хотілось би дійти спільного 
рішення разом з усіма”.

Анастасія Стародубець. Чернігів

Вперше на Студреспубліці.

“Я очікую знайти нові 
знайомства, поспілкуватись з 
людьми, дізнатись їхню точку 
зору й знайти нові способи та 
шляхи вирішення важливих 
питань, які будуть підніматись”.


