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“На “Зимову Студреспубліку” 
завжди обирались учасники, які 
гризуть граніт науки... Слабо, 
слабо. Я послухав рівень дискусії 
в групі і вирішив просто відійти”, 
- заявив експерт Руслан Коцаба.

“Просто получили огромное 
количество конструктов, за 
которыми не стоит ничего. Нет ни 
понимания, ни представления”, - 
додав заступник керівника Гри 
Олександр Щерба.

“Очень плохо. Нужно было 
расформировать все группы и 
дополнительные не допускать”, 
- підтримав колег Павло 
Вікнянський.

Групи закінчили перший день з 
такими результатами:

Група 4 - 23 плюси
Група 7 - 25 плюсів

Сергій Аркадійович, 
будьте добры… 

поме-е-едленнее, 
я записываю…

Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Соломія Соловей
Верстальниця: Юлія Горда
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Неймовірно цікавий та інфор-
мативний факультатив на тему 
“Практика революції: прогре- 
сивна та консервативна рево-
люційні програми” провів 
для республіканців філософ, 
експерт  Студреспубліки Михайло 
Мінаков. Він розповів про 
визначення революції, прогрес, 
історію і про те, як справді 
ставались революції та до чого 
вони приводили.

Що ж таке революція? 
“Коли ми говоримо про ре-
волюцію, як таку, то це час 
та простір зламаних перепон 
для людської креативності і 
започаткування нових начал у 
різних сферах життя”, - зауважив 
Михайло Мінаков.

Прогресивні та консервативні   
революції

Прогресивні революції, які 
ведуть до прогресу в термiнах 
модерності, до нових начал, до 
ідеального майбутнього (більше 
вибір, більше права, більше 
iнклюзії).
• Ліберальний прогрес (наголос 
на публічному праві і політичній 
рівності, історичність).
• Соціальні революції (наголос 
на соціально-економічній справі 
та соціальній справедливості, 
історизм).
Консервативні революції, які 
ведуть до ідеального минулого 
(минуле як джерело натхнення 
політичної креативності):

“Не кожна революція веде до прогресу”
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Пленарні засідання нарешті 
стартували! На першому з них 
учасники “ЗиСР-ХІІ” дискутували 
на тему “Причини деградації 
України”. 

“У нас вийшло, що незалежачи 
одна від одної, кожну з 
презентованих групами позицій 
можна охаракеризувати якомось 
концептуальним терміном”, - 
зауважив лідер республіканців 
Павло Вікнянський. Зокрема, 
він прокласифікував виступи 
учасників наступним чином:

Група 1. Про комунікативістику і 
питання влади

Група 2. Про доленосний крок 
і отримання незалежності та 
пов’язані з цим виклики

Група 3. Про креативний клас та 
інтелігенцію

Група 4. Про тотальну мані-
пуляцію народом

Група 5. Про зовнішніх та внут-
рішніх ворогів 

Група 6. Про відсутність організо-
ваних груп, спрямованих на 
розвиток

На пленарному засіданні 
№2 розглядали питання 
“Хто відповідальний за 
деградацію”. Загалом, експерти 
не були задоволені роботою.

“Оправдание о том, что было мало 
времени - это псевдоаргумент. 
Кто рассказывает, что виноваты 
все, я вас не понимаю. Я 
это слышу каждый день со 
всех интернет-сайтов. Я это 
слышал от каждого из топовых 
политиков. Я это слышал от 
некоторых олигархов. Я могу 
долго рассказывать, почему 
они это говорят... Если мы не 
научимся находить, кто виноват, 
то нами и дальше будуть легко 
манипулировать”, - звернувся 
до студреспубліканців Павло 
Вікнянський.

Закінчився перший день 
“ХІІ Зимової Студреспубліки” 
пленарним засіданням №3 на 
тему “Хто відповідальний за 
деградацію? Хто може бути 
агентом змін”. Республіканці 
підготували презентацію та 
презентували свої проєкти. 
Проте вони стикнулись із 
критикою експертів та отримали 
дуже низькі “плюси”. 

• Аристократичні революції 
(повернення до станових пірамід, 
сродність праці та владного 
розподілу, aнтибуржуазність та 
антигромадянськість.
• Націоналістині революції 
(повернення до чистоти 
історично тяглих генетично-
визначених колективів, племені 
чи нації, справедливість в 
термінах історичних колективів).
• Расові революції (повернення 
до доісторичної расової чистоти, 
встановлення “справедливості“ 
між расами).

“Не кожна революція веде 
до прогресу. Це дуже важливо 
пам’ятати. Оскільки загальна 
тема – це прогрес, який постійно 
розвивається - постійно або 
впадаючи в революційні пастки, 
або в еволюцію і повільний рух, 
нам треба з’ясувати кілька дуже 
важливих питань. І передусім,  що 
таке модернізація або прогрес. В 
українській мові є чудове слово 
“поступ” - нестояння на місці. 
Поступ може бути регресивним 
або прогресивним.

Прогрес - це поступ, який веде до 
якісного покращення. Сучасний 
прогрес, як правило, пов’язаний із 
певними правилами гри у розподілі 
влади, які потім впливають на 
науку, економіку, сексуальність, 
усі сфери людського життя”, - 
розповів Михайло Мінаков.

Пленарні засідання. День перший!


