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«Це було нереально! У мене це
перша така важлива поїздка, де
ти не просто ставиш питання
спікеру, а спілкуєшся, взаємодієш
з учасниками та експертамигравцями. Неймовірна рада, що
відмітили саме мене, оскільки
такі результати дуже мотивують
до чогось нового та надихають
робити все, щоб бути кращою з
кращих».

Артем Ніколенко

«Кожна «Зимова Республіка» —
це нове окреме життя, після якої
ти стаєш зовсім іншою людиною.
Я вдячний за цей виклик та
можливість опрацювати такі
складні й у той же час, важливі
речі для нашої країни та всього
світу. З позиції республіканців я
впевнений, що ми все зможемо,
оскільки іншого виходу у нас
просто немає».
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В Україні революційні події — невідворотні…
Редакція
«Хронік»
поспілкувалася з керівником Гри,
лідером республіканців Павлом
Вікнянським, аби дізнатися,
як він оцінює Гру ЗиСР-XIII та
як відіб’ються її результати
на Україні і людству.
1.
Оцініть, будь ласка, процес Гри, чим саме «XIII Зимова
Студреспубліка» відрізняється
від попередніх?
З кожним разом наші задачі
стають більш приземленими,
щодо того, що відбувається
в країні і світі [ухмиляється].
Це стосується більш реальних
запитів українського суспільства
і
тих
величезних
потреб,
пов’язаних з суперкризою, які
зараз стоять перед усім світом — та
знаходяться в фактично передкатастрофічній, я б навіть
сказав,
передапокаліптичній
ситуації. У нас є достатньо
скромні, але наразі з величезними
амбіціями, намагання зробити дії,
які б допомогли активно молоді (не
про вік) уявити, що вихід з такої
депресивної ситуації можливий, і
не тільки є ймовірність принципово інакшої політики, історії,
подій, вчинків та героїв, але і
можливість Відновлювати. Цим ми
і займаємося спільно з молодими
лідерами з України, відкриваємо
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в них ці здібності — бути готовими до історичних подій та якісної
роботи заради народу України.
«XIII Зимова Студреспубліка» —
це унікальний формат, всі наші
Студреспубліки спрямовані на
формування такого роду якості
людей, а там як вони цими
здібностями,
навичками
та
знаннями скористуються — це
вже інше питання.
2.
Оцініть цьогорічний рівень учасників?
На жаль, є все більший тренд,
пов’язаний з величезною кризою
української системи освіти, з її
спрощенням на те, що молоде
покоління втрачає здатності
до маштабного, абстрактного
мислення, до співвіднесення величезних масивів, матеріалів,
понять, історичних епох, робити з цього висновки, не
просто прогнозувати майбутнє,
а конструювати та планувати
його. Але якщо у людей вже є
інтенція та воля приїхати з різних
регіонів України, щоб спільно
працювати, не спати ночами,
то, звісно, це вселяє надію, що з
надзусиллями все можливо.
3.
Всі ми знаємо, що Республіка має прогностичну силу і
те, що відбувається в Грі студреспубліканців, потім так чи
інакше відтворюється в житті.
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Як на вашу думку, підсумки Гри
«XIII Зимової Студреспубліки»,
відтворюється в Україні та світі
в реальність?
Та логіка яка відбувається у
Грі, то це дуже небезпечна
та деструктивна логіка, яка
може призвести до подальшої
деградації, падіння України,
збільшення проблем у всьому
світі, які будуть накопичуватись
й перетворюватися в лавину,
яка просто зносить звичний світ,
до якого ми всі такі приязні.
Гарним прикладом є ситуація з
закриттям кордонів та спалахом
пандемії
коронавірусу,
які
виявили те, що ми не такі
вже і цивілізовані, просунуті,
модернові, ми зрозуміли, що
відстань між варварством і тим,
що є наразі, — не така вже і
велика. Варварство є величезним
ризиком, в який ми всі падаємо.
Під час Гри ми намагаємося
відвернути ці тенденції. Яким
чином вдасться відвернути негативні тенденції — це залежить
виключно лише від усіх нас
та того, як ми будемо діяти в
практичних ситуаціях в реальній
Україні і у всьому глобалізованому
людстві. За допомогою «Зимових
Студреспублік», ми намагаємося
віднайти основні рецепти, надихнути людей до звершень,
стати одним з центрів відродження
нового
світу
надій,
розвитку та прогресу.

Якщо говорити про прогнози,
я б це так прокоментував: спираючись на висновки попередніх
Студреспублік, можу сказати,
що в Україні революційні події
— невідворотні, але чи буде це
«кривавий карнавал» чи дійсно
спроба повернення народу країні
і всього, що з нею пов’язано — це
питання залишається відкритим.
Але я в цьому не сумніваюся,
ця гра абсолютно відверто це
показує».
4.
Спираючись на результати
«XIII Зимової Студреспубліки»,
на Вашу думку, ми підемо
революційним чи еволюційним
шляхом?
Я все життя був прихильником
еволюційного
шляху,
але
я
практично переконений, що цей
«виток» розвитку для нинішньої
України вичерпаний. Тут наступна
логіка: є люди, інтелектуали,
учасники/ці Євромайдану, які
вважають, що ці революційні події
не завершилися, вони почалися
2013р. і до цих пір, з певними
перервами на контрреволюційні
витки, революція продовжується.
На мою думку, та історія закрита,
але загалом революційний імпульс
невичерпаний, більше того, —
він лише назріває. Але, якщо у
нас є достоїнство та воля — ми
поважаємо себе і є вільними
людьми — іншого варіанту, окрім
того, як пручатися поневоленню,
не маємо.
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