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Керівник Гри Павло Вікнянський: 
«Знову присутня певна недопра-
цьованість у кожної групи, ми не 
критикуємо, а вимагаємо від вас 
фіксації важливих моментів. У тому 
числі для середовища європейських 
неоліберальних еліт, питання кри- 
зовості мультикультурної концепції 
очевидне, тому купа правих, 
праволіберальних, правонарод-
ницьких та партій народу голо-
сують за антимігранські закони. 
Чому це відбувається? Як цьому 
протистояти? Як таке могло 

відбутися? Ці всі питання треба 
задавати всередині групи, а не 
просто: «Ми так хочемо» — не 
так треба діяти. Ви маєте себе 
в цьому контексті критикувати, 
на цьому протиріччі наростити 
щось нове, оригінальне, цікаве 
та зовсім інакше. Сподіваюся, 
що до деяких груп доєдналися 
нові люди і з цього вийде якісна 
робота».
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Редакційна група:

Шосте пленарне засідання

«Победителя в игре 
нету, мы работаем 

на результат!»

Павло Вікнянський, 
лідер республіканців 

України, керівник Гри

Поки групи з усіх сил шукають 
відповіді на складні завдання, 
які перед ними стоять, аби потім 
вдало захистити свою позицію 
під час пленарного засідання, 
редакційна група теж не пасе 
задніх, вона швидко фіксує всі 
дії учасників/ць і намагається 
миттєво видавати вам свіженькі 
випуски. 

«Я із задоволенням стежу за 
кожним/ою з вас, адже під час 
будь-якого процесу, людина 
розкривається, отримує задово-
лення від роботи, а я в свою чергу 
намагаюся спіймати найцікавіші 
моменти, заради крутезного кадру. 
Бажаю натхнення та нових думок, 
слідкуйте за новинами, оскільки 
скоро на вас чекає серія кумедних 
фотографій, посміємося?», — 
фотографиня Діана Черненко. 

«З кожним випуском ми на-
магаємося радувати вас та 
виокремлювати найважливіші 
речі, щоб ви беручи газету до 

рук, розуміли те, що взагалі тут 
відбувається та могли швидко 
оновити свої спогади про гру. 
Я вірю в те, що кожна група 
знайде той важливий гачок, який 
допоможе їм реалізовуватись 
далі», — поділилася своїми 
думками верстальниця «Хронік» 
«XІII Зимової Студреспубліки» 
Юлія Горда.

«Спостерігаючи за учасниками/
цями, я, немов, поринаю в сам 
процес Гри, який неймовірно 
захоплює та надихає на плід-
ну працю. В своїх статтях я 
намагаюся максимально пере-
дати не лише всі події та 
переживання учасників/ць, але 
й зобразити детально кожен 
етап та переосмислення всіх 
груп. Я вірю в те, що молодь 
може змінити цей світ на краще. 
Всім успіхів!», — прокоментувала 
журналістка «Хронік» Марина 
Шишонок.

Привіт від РЕДАКЦІЙНОЇ ГРУПИ:
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«Божественна природа людини — це не 
бажання, а реалізація кращого життя»

Цікавий факультатив на тему 
«Нова складна людина — як 
суб’єкт історії: антропологічний 
вимір модернізації» провів 
політолог, політичний філософ 
Андрій Окара. Експерт-гра- 
вець говорив складно і дуже 
деталізовано, тому для підсилення 
інтелектуального ритму в Грі — 
головні думки: 

«Советская власть пыталась 
воспитывать советских людей 
на образцах высокой культуры 
и содержала оперный театр, 
который требовал больших затрат. 
Советская власть запретила ре- 
лигию, но тем самым, старалась 
воспитывать советских людей на 
всех традициях, которые шли от 
Ренессанса».

«Дорогие друзья, я хочу чтобы 
вы больше брали информации 
от всех экспертов, потому что 

все мы не просто делимся с вами 
опытом и знаниями, а стремимся 
сделать из вас сложных людей, а 
не «двухкамерных».

«Зараз ми знаходимося на пе- 
реході, коли починають доміну- 
вати «нелінійні» процеси, тобто 
процеси які не описуються 
лінійними рівняннями. Є 
три варіанти раціональності: 
класична раціональність, некла-
сична раціональність, постнекла-
сична раціональність. Зараз 
ми якраз знаходимося на межі 
переходу від некласичної ра-
ціональності до постнекласичної 
раціональності. Отже, ми зараз 
переходимо до того світу, в якому 
будуть домінувати нелінійні 
функції розвитку, нелінійні типи 
літератури, культури, мистецтва 
та філософії».

«Трансгуманизм — это общее 
название для очень широкого 
спектра разных учений о том, 
чем должен стать человек, а 
также там можно говорить об ан- 
тигуманистических тенденциях».

«Суб’єктність прямо пов’язана 
з онтологією, коли ти готовий 
бути суб’єктом, тобто організмом, 

який може виробляти власну 
волю, до чогось прагнути 
та будувати свою стратегію 
до того, чого людина дійсно 
хоче. Це надзвичайно складна 
якість. Особисто для мене 
це є яскравим втіленням бо-
жественної здатності людини 
до творчості, шкода, що у 
деяких людей немає цієї волі до 
самореалізації».

Як перестати бути парази-
тами?

Олександр Щерба

Дійсно, бувають такі люди-паразити. 
Вони нічого не створюють, лише 
паратизують на праці інших. 
Деякі з них «вчора прихватизували» 
заводи, на яких працюють тисячі 
людей за безцінь, а сьогодні — 
вони «поважні люди». 
Паразит навряд чи сам перестане 
бути паразитом. Якщо до вашого 
тіла прилипла п’явка — її треба 
відірвати. Якщо до бюджета 
прилип олігарх — його треба не 
тільки відірвати, а й повернути 
вкрадене й змусити відповісти 
за здіяне!

Міркують на «Зимовій»

Баланс у Грі наприкінці 2 дня:


