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«Україна та людство» — про свою позицію 
готові заявити групи ЗиСР-XIII:

Шалений лідер

ЛеФ — «Самое главное в 
нашей позиции — это то, 
что мы создали мега-группу, 
не просто объединились, а  
чтобы  совместить взгляды. 
Поэтому теперь — это анархизм 
с женским лицом.  Сейчас 
мы прорабатываем систему 
по смешению наших двух 
идеологий, и стремимся сде-
лать не просто равенство, а 
добиться того, чтобы женщина 
в этой всей иерархии занимала 
особое положение, которое она 
заслуживает. Для нас это не 
просто игра, а мысли, за которые 
мы готовы на очень многое».  

Методо-научная коммуна — 
«Это город-коммуна, который 
объединяет людей по само-
определению, которые видят 
надвигающийся кризис и готовы 
сейчас вложиться в сохранение 
мышления, форматов ны-
нешнего опыта, рефлексии и 
мышления. На данном этапе 
возникают практические слож- 
ности, а именно нужно 
продумать схемы реализации 
этих вещей, прописать людей, 
которые будут создавать это и 
продвигать».
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Редакційна група:

Тележурналіст Андрій Метльов 
прокоментував положення учас-
ників ЗиСР-XIII та їх успіхи у Грі:

1.На якому етапі розвитку 
знаходяться групи?
• На этапе переработки, 
до развития рассудочных пре-
ставлений в научные понятия, что 
подразумевает теоретический 
уровень осмысления проблем.

2.  Чого не вистачає групам аби 
досягти результату?
• Не хватает основ научных 
знаний, понятийного аппарата.

3. Чим саме Ви допомагаєте гру-
пі, яка Ваша роль? 
• Стараюсь оказать помощь 
в обобщении разрозненных све-
дений из различных областей 
знаний.

4. Що Ви можете пореко-
мендувати кожному/ій учас-
нику/ці або в цілому всій групі?
• Систематических занятий 
теорией (диалектика, логика, 
гносеология).

Неможливо було серед усіх 
учасників/ць не помітити 
одного/у з найактивніших грав-
ців/чинь — Івана Усова, який 
взяв керування всієї групи в 
свої руки та почав стрімко та 
впевнено діяти. Іван вірить, що 
саме його позиція заслуговує 
шанс на існування та запевняє, 
що заради революції він готовий 
пожертвувати своїм життям.
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«Поезія може 
бути як інтимним 
моментом, так і 

слугувати закликом 
до революції»

Андрій Метльов, 
філософ, теле-

журналіст

ЗиСР-XIII — моя роль в ОДГ

Олександра Гурник: 
«Я вперше на «Зимовій Студ-
республіці», і неймовірна задово-
лена тим, що знаходжусь тут і 
маю змогу брати участь у Грі та 
обговорювати складні питання, 
які ніхто у країні не піднімає. 
Зараз моя група складається 
з двох людей, і ми прийшли до 
висновку, що на даний момент 
мозковий штурм — це краще 
діяння. Ми — колишні ліберали, 
однак зараз готуємо нову модель 
з іншою ідеєю».

«Я вдруге на Студреспубліці, 
і саме сьогодні Гра для мене 
стала надзвичайно цікавою й 

Євген Обшитош:
 «Почувши про шанс взяти участь 
у «ХІІІ Зимовій Студреспубліку», 
я зрадів, адже даний проєкт — 
це унікальна подія та можливість 
для молодого покоління. Я 
вперше на ЗиСР. Першого 
дня знайомився з оточенням, 
вживався в роль та вникав у 
сенс Гри. Наразі, намагаюся 
отримувати позитивні емоції 
від баталій експертів і учасни-
ків/ць. Попри мою мовчазність, 
мене сильно зацікавлюють теми 
факультативів і викликають 
цікаві думки щодо модернізації 
України та людства. Я твердо 
переконаний, що майбутнє 
України за молоддю і щасливий 
бути частинкою цієї молодої 
рушійної сили!»

Поліна Компанієць: емоційною, оскільки тепер я 
більш впевнена в своїх знаннях 
та  знайома з нюансами Гри. 
Цього разу я зайняла досить 
нову та складну для себе роль у 
складі моєї групи — займаюсь 
ознайомленням нашої (не по-
боюсь цього слова) команди 
із термінологією та пошуком 
інформації щодо теоретичних 
питань. На мою думку,  наразі,  
коли розуміння кожного слова 
дуже важливе — моя роль просто 
необхідна».

Психолог та священик 
о. Антоній Рудий, спостеріга-
ючи за процесом «XІII Зимової 
Студреспубліки» висловив свою 
думку з погляду психології:

«Спостерігаючи за грою, я 
помічаю лише деяких людей, які 

дійсно влилися в процес Гри та 
не бояться діяти вільно. Справа 
в тому, що учасники мають різну 
типологія характеру, яка сприяє 
різному сприйняттю того, що тут 
відбувається. Зараз, на жаль, 
не всі можуть впоратися з цим 
навантаженням, сподіваюсь що 
до кінця гри вони зрозуміють 
та почнуть проявляти свої 
вміння. Раджу учасникам та 
і в цілому групам, швидше 
орієнтуватися, не губитися серед 
інших, вміти висловлювати свою 
думку. Головне, не відступати, 
якщо не підтримали або не 
оцінили тверезо вашу позицію. 
І позбудьтеся нарешті всіх 
гнітючих думок, які вибивають 
вас з процесу Гри»


