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Історія знає багато випадків, 
коли той темний вітер, який несе 
ворожнечу, глупство і пустоту, — 
відвертали. Багато разів, багато 
де в світі. 

І жодного разу за останні 30 
років в Україні.

Ми запросили вас сюди саме 
для того, щоб НАДЗУСИЛЛЯМ 
ЛЮДЕЙ ДОВГОЇ ДОБРОЇ ВОЛІ 
відкрити дорогу надії та світлу. 

Ми, Україна, точно можемо дати 
більше людству, чим життєві, 
біологічні, метафізичні простори 
для інших — розумніших, 
спритніших, чесніших… 

І самі, без вселюдської солідарності 
людей прогресу — зусилля марні.

Пручаємося! Конструюємо! Бу-
дуємо! 

А для початку — широко 
розкриємо очі. 

Врешті, нам насправді немає 
нічого втрачати, окрім того, що 
нас привчили озиратися і забути 
справді важливе. 

Все це НАДЗВИЧАЙНО 
НЕПРОСТО. 

Проте, шанс поки що є!..

Павло Вікнянський — лідер 
республіканців України

3. Що окрім забруднення і 
ненависті людство ще може 
дати Всесвіту? 

2.Чому для мене важливо 
брати участь у «Зимових 
Студреспубліках»?

Ілля Афанасьєв
Зло згуртоване в потужні 
угруповання, які щодня грабують 
і вбивають невинних людей. 
Порядні розумні люди мають 
шукати один одного, знаходити 
порозуміння між собою.

Всестороннее развитие  челове-
ческих, производительных, 
(родовых) сущностных сил, без 
предустановленных  мер, мас-
штабов и границ. Экологическое 
и нравственное отчуждение 
должно быть преодолено в 
процессе упразднения частной 
собственности = общественного 
разделения труда, что в 
отдалённой перспективе ставит 
вопрос уже не столько развития 
в пространстве и времени, но 
Становления вне пространства 
и времени в Бесконечной 
Диалектике Универсума.

Андрій Метльов

Редакційна група:
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«Наше суспільство — це спільнота
 багатьох меншин»

Онлайн-факультатив на тему: 
«Політика і прогрес: український 
вимір», провів філософ Михайло 
Мінаков. Він поділився своїм 
досвідом і розповів 2 головні 
суперечності між владою та 
політикою, державою та країною.

 
Основні витяги з чудової 
вступної доповіді інтелектуала: 

«Добра воля з’являється в певних 
спільний діях людей, і ні в якому 
разі ця воля не може здобувати 
добру волю через білого вождя. 
Це має бути воля до соціальної 
інклюзії: «Ми разом зможемо 
побороти спільні проблеми».

«Цілком сором. Вся історія 
київської громади — це сором 
якийсь, один гірший за інших, 
тому, саме соціальна інклюзія має 
перемогти це, звести обличчям 
різні меншини і всіх інших».

«Наше суспільство — це 
спільнота багатьох меншин. І 
якщо держава буде не заважати, 
а підтримувати діалог, не 
«вип’ячувати» права одної з 
меншин, а зводити ці меншини 
разом і задавати ритму та 
сприяти вдалій співпраці, тоді 
ми маємо сильну можливість 
соціальної інклюзії. На сьогодні 
більшість цих меншин має 
проблеми з бідністю, доходами, 
та більше того вона передає цей 
занепад в спадок, багато даних 
свідчать про це».

«Не треба забувати і про 
біополітичну інклюзію. Українці, 
як і інші народи, повинні мати 
доступ до професійних якісних 
медичних благ. На сьогодні це 
актуальна тема для українців, 
що стосується вакцинації від 
коронавірусу, яку має отримати 
все населення, але це стосується 
і інших хвороб: туберкульоз, кір, 
патології. Біополітика також 
передбачає і віддання частини 
території дикому світу, ми маємо 
повернути життя природі».

«Україна є в стратегічному союзі 
Заходу, але поки, що цей 
стратегічний союз тлумачиться 

з точки зору військової безпеки 
та підконтрольності решти 
території українському уряду. 
Вона великою мірою об’єднана 
із Заходом, саме на Заході існує 
можливість для спілкування 
громадянам меншин в рівному 
діалозі — це і є ресурс, який 
Україна не використовує». 

«Головна ціль — революційний 
шлях! Треба відновити спів-
працю різних спільнот, заради 
відновлення кожного міста, села 
та відновлення простору, де 
може бути інше — не-людське 
життя відбуватись, і дивитися 
на країну з повагою, адже 
влада має бути використана 
на користь громадян спільнот. 
Якщо ми зможемо довгий час 
утримувати логіку співпраці 
та покорення, ми в результаті 
отримаємо модель прогресу, 
якою в майбутньому можемо 
ділитися. Важливо знайти цю 
модель, перестати рухатися 
туди-сюди, а знайти один 
вірний напрямок».

Міркують на «Зимовій»

Артем Ніколенко

1. У чому прікол ОДГ? ОДІ — це місце найсміливіших 
експериментів, це лабораторія 
думок, це маленьке життя! 
Тільки тут ти можеш 
конструктивно працювати над 
проєктами прогресивної зміни 
людства і в той же час вчитись 
мисленню, не кухонній аналітиці 
та перебиранню фактами, а 
справжньому, змістовному 
мисленню! Не побоюсь пафосу 
сказати, що тут ти найбільше 
стаєш людиною в розумінні homo 
sapiens! 


