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Шановні учасники франко-українського онлайн-форуму “Архетипіка і публічне 

управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності”, а також автори 

поважного наукового журналу “Український соціум”! 

Для мене велика честь бути сьогодні разом з вами та вітати вас від імені кафедри 

соціології Університету Монпельє-3 імені Поля Валері у Франції. Тема вашої конфе-

ренції, до якої ви представили свої наукові праці, мені здається цілком доречною та 

важливою. Адже сьогодні як ніколи дисципліни соціально-гуманітарного блоку науки 

є фундаментальними для створення колективної уяви, здатної адекватно відповідати 

на виклики сучасності. 

Ситуація, в якій ви перебуваєте, є жахливою та нестабільною. Я хочу висловити 

вам і всьому українському народу всю свою солідарність і солідарність моїх колег з 

приводу вторгнення, якого ви зазнали: жорстокого, несправедливого, невиправданого, 

неприпустимого. Сподіваюся, що ваш народ незабаром переможе, відвоює мир, демо-

кратію та свободу, на яку безперечно заслуговує. Перебуваючи на Заході, я відчуваю 

себе дещо винним, адже незважаючи на абсурдний вибір В. Путіна та його вчинки, які 

не можна виправдати, Захід теж несе відповідальність за все, що відбувається у вас. 

Я вважаю, що в такий непростий час, як ваш, все ж є підстави знову думати про 

науку, мистецтво та культуру. Вони єднають нас і продукують можливість думати про 

розвиток нашого життя, відновлення культурних форм, здатних поважати інших, щоб 

ми могли процвітати в мирі та свободі. 

Я бажаю вам плідної роботи, сподіваюсь, що цей форум стане початком чогось 

нового для вас, що ми зможемо замінити насильство та війну на думку, яка переосми-
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слює наш час та повертає до громадянських форм спільного життя. А війна, вірю, за-

вершиться дуже скоро для вашого вільного, справді європейського народу! 
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