Вітання до 100-річчя з Дня народження Ж. Дюрана

Шановні друзі та колеги – учасники ХІІ Міжнародного теоретикометодологічного семінару / ІХ Міжнародного конкурсу молодих науковців Української школи архетипіки, об’єднаних спільною темою: “Уявне, архетипи та державне
управління”!
Щиро раді вітати Вас – провідних науковців і початківців, представників науки
державного управління та суміжних соціальних і гуманітарних наук – від імені організаторів спільного франко-українського симпозіуму “Уявне та щоденне життя: теоретичні підходи до робіт Жильбера Дюрана”!
Для нас, представників спільної франко-української наукової платформи, велика
честь відзначити п’ятиріччя нашої міжнародної співпраці організацією знакового франкоукраїнського наукового форуму, організаторами якого є: паризький “Центр дослідження
сучасності та повсякденності” та журнал “Європейські зошити уявного”, засновниками
якого є Жильбер Дюран і Мішель Маффесолі, Соціологічна лабораторія LERSEM-IRSA
університету Монпельє-ІІІ імені Поля Валері й Українська школа архетипіки Національної академії державного управління при Президентові України, Всеукраїнська асамблея
докторів наук з державного управління й Інститут політичної та соціальної психології
Національної академії педагогічних наук України, Українська технологічна академія й
Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, а також ініціатор майбутніх
(2022) щорічних заходів Української школи архетипіки – КЗВО “Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради.
Приємно бачити серед авторів цьогорічної наукової збірки наших незмінних учасників-“старожилів”, які своїми роботами зміцнюють фундамент вітчизняної наукової
школи архетипіки і водночас слугують дороговказом молодій зміні прихильників
плідних і вельми затребуваних сучасністю ідей засновника аналітичної психології
Карла Юнга та його європейського послідовника Жильбера Дюрана, який 1 травня
2021 р. святкував би свій 100-річний ювілей!
© Маффесолі М., Афонін Е.А., 2021
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Ми сподіваємось, що французький форум, який ґрунтується на працях Жильбера
Дюрана, зокрема на його базовій роботі “Антропологічні структури уявного” (1960),
стане незгасним смолоскипом для майбутніх поколінь. Адже дедалі стає очевидним,
що ніхто не має більше законності “говорити згідно із законом” будь-якого порядку
(правового, соціального, морального чи політичного), ніж визнання людського та державного обов’язку, що надається нам у спадок від предків. Обов’язок, який не походить від ідеї, апріорі гарантованої філософом чи політиком. Проте обов’язок як вираження природного порядку є своєрідною “спонтанною секрецією інстинктивного суспільства”. Це те, що Жильбер Дюран назвав “динамічним виміром” міфу в його
архетипному корінні. Його книга нагадує нам, що бути разом – це, насамперед, згода
волі або, як ми зараз говоримо, вираз почуття приналежності. Іншими словами, цей
інстинктивний обов’язок виникає з реального життя. Тому головний урок “Антропологічних структур уявного” полягає в тому, щоб нагадати нам, що реальне є можливим лише через нереальне. Це нереальне є сукупністю фантазій, мрій, міфів і символів,
які, з одного боку, є продуктом суспільного життя, з іншого боку, структурують і
підсилюють його як таке. Це невидима сила уяви, якій майстерна робота Жильбера
Дюрана дала свої найміцніші основи.
Отже, бажаємо всім нам, як сказав би британець Зигмунд Бауман, плинності думки, свободи духу і совісті, що ґрунтуються на принципах наукової честі, гуманістичного, людиновимірного поступу наших з вами устремлінь!
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