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«Я вже вдруге на «Зимовій 
Студреспубліці», і якщо 
минулого разу я не розуміла, що 
відбувається і про що говорять, 
то цього разу я відчуваю себе 
більш впевненою, ніж два роки 
тому. Сьогоднішній день дав 
мені зрозуміти, як треба думати, 
оскільки мені дуже важко 
структурувати свої думки, 
пояснити їх та відокремлювати 
основні тезиси. Перша складність 
нашої групи полягала в тому, 
що на першому планетарному 
засіданні ми не представили 
чітку позицію, якраз зараз ми 
працюємо над цим. Моя задача в 
групі — координувати учасників 

та пояснювати, як вся ця 
система працює». Також Поліна 
поділилася своїми намірами від 
цієї гри: «В моїх планах отримати, 
по-перше, максимальну користь 
від процесу, прокачати свої 
скіли, розкритися, а взагалі бути 
корисною не лише для своєї 
групи, але й в цілому для гри».

Спрощення світу зробило 
осмислене складне життя, 
м’яко кажучи, не модним, чи 
є у вас рецепт чи здогадки 
як повернути хоча б повагу 
до щирого, справжнього, ви-
сокого, сильного?

Андрій Окара
Я б не казав, що зараз 
відбувається спрощення світу. 
Зараз у людей виникло безліч 
нових можливостей. І вже 
від тебе самого залежить — 
як ти використовуватимеш 
той самий інтернет: він дав 
можливість тримати у руках 
всю мудрість світу за всі 
тисячоліття його існування — 
починаючи від Гомера, Платона 
з Арістотелем та «Упанішад». 
Але абсолютна більшість ко-

ристується інтернетом, аби 
постити фотографії котиків. 
Тобто шлях від просто людини 
до «складної людини», людини 
божественної або навпаки — до 
звіро-людини — тепер набагато 
простіший і легший, ніж раніше. 
Але саме від тебе залежить, 
в якому напрямку ти хочеш 
рушити. Глобальна тенденція 
така: людство розколюється на 
«складних людей» — тих, хто 
завдяки новим можливостям 
стануть надлюдьми або людьми, 
просякнутими божественною 
енергією; і на «спрощених» лю- 
дей — тобто тих, хто еволюціонує 
на рівень котиків. Але ви-
бір — бути складною, складно 
зорганізованою людиною чи 
«одновимірною» людиною — 
залежить тільки від тебе само-  
го — і більше не від кого.
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ЗиСР-XIII. День перший 

«Дуже складно групам дава- 
лися теми першого дня, — 
прокоментував Олександр Щерба, 
— Нужно приложить усилия, 
какие-то действия ко всему. 
Чтобы решить проблему, ее 
нужно расчленить, найти узкую 

Анастасія Черевична

«Я вперше на «Зимовій Студ-
республіці», перший день, дав 
мені зрозуміти, що необхідно 
конструктивно будувати свої 
погляди та не боятися їх 
відстоювати, оскільки саме в 
такому форматі народжується 
нова думка, а в майбутньо-
му — рішення. Мої очікування 
стосовно гри виправдалися, 
все дуже цікаво, інформаційно, 
жваво, зрозуміло, що відразу 
була шокова ситуація, а потім 

Дмитро Рогозний

«Це вже моя друга ЗиСР, минулого 
року я здобув перемогу, цього разу 
я теж налаштований серйозно 
та позитивно. Я сподіваюся, що 
разом з групою ми розробимо 

Насичено

з часом я адаптувалася, і з 
кожним засіданням мені ставало 
простіше і зрозуміліше». 

Реалізація

спільні ідеї, які в майбутньому 
зможемо реалізувати. Мене 
дуже радує те, що кожного 
разу з’являються нові обличчя, 
і всі ці люди мають можливість 
висловити свою думку саме 
на Студреспубліці. У мене є 
певні думки та принципи, але 
поки що змістових фрагментів 
для себе я не бачу, оскільки це 
потребує більше часу. Саме над 
оперативністю зараз і працює 
моя група, щоб в майбутньому 
поєднати та правильно виразити 
свою думку».

точку, и тогда это может привести 
к успеху. Соответственно, вы, 
работая в группах, когда у вас 
есть некий  ответ, спросите 
себя: «Дает ли этот ответ нам 
действительно возможность 
двигаться дальше?», потому 
что каждый вопрос, который 
есть в игре, он прямо связан 
между собой, и если его 
хорошо проработать, он на-
толкнет вас к дальнейшему 
росту. Соответственно, когда у 
вас получится ответ, который 
не дает продвижения дальше, 
логически — это просто 
неверный ответ, даже без 
оценок того, что вы говорили».

«Політика — не про 
владу, а влада —

не про політику, 
вони діють один 
проти одного»

Михайло Мінаков, 
філософ
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