(Передмова до збірника праць
міжнародного семінару DIPED-2008)

РУКИ ГЕТЬ ВІД ГРУЗІЇ!

Цей збірник уже був підготовлений до друку, але сьогодні трапилась подія, яка змусила
замінити в ньому традиційне вступне вітальне слово на це звернення. Порушуючи всі
існуючі юридичні і моральні правила і елементарні принципи людської поведінки,
Велика Держава, вже окуповуючи значну частину суверенної країни Грузії, розв’язала
збройний конфлікт (по суті – війну), бомбардуючи її міста і села. Все це прикривається
інтенсивною брехливою пропагандистською кампанією. Варварство, нахабство і цинізм
– інших слів тяжко знайти для цього поступку.
Існує велика небезпека, що цей акт агресії не зустріне належної відсічі світових
держав-лідерів, оскільки і інші „великі держави” вже не раз використовували сумнівне
право збройного „захисту інтересів (теж часто сумнівних) своїх громадян (не завжди
легітимних) за межами своєї країни.” Існує єдиний законний спосіб захисту цих
інтересів – забрати цих громадян до себе і там ними достойно піклуватися. Проте мета
цієї акції інша і очевидна: показати, що єдиною правдою у цьому світі є правда сили.
Але агресор завжди залишається агресором, скільки б він не називав себе
„миротворцем”.
Незважаючи на всі труднощі і перепони, ми збираємось провести наш семінар в
запланованому місці (Тбілісі, Грузія) і в заплановані терміни, хоча б довелось це робити
під бомбами і кулями. Він був започаткований близько чверті століття тому як щорічна
зустріч науковців із Росії, Грузії і України, пов’язаних спорідненою тематикою
досліджень, і зараз є відомим міжнародним міроприємством. Ця обставина має
неабияке символічне значення в ситуації, що склалася.
В цей критичний час ми висловлюємо надію, що науковці всіх країн зможуть об’єднати
свої зусилля і зробити все можливе, щоб уникнути світової катастрофи, що стрімко
насувається. Разом вони можуть вплинути на своїх політиків і свої уряди, які
прискорюють її настання. Особливе звернення до наших друзів і колег – науковців
Великої Держави: існує реальна небезпека, що ваша мовчазна підтримка дій свого
уряду може обернутись і вашою прямою відповідальністю за їхні наслідки у
майбутньому. Такі випадки історія добре знає.
Існує неписане правило – організатори і учасники всякої наукової конференції повинні
старатись уникати використання цього міроприємсва для цілей, відмінних від тих, що
визначені у її програмі. Проте вважаю, що кожна людина має моральне право (і
громадянський обов’язок!) принаймі раз в житті порушити існуючі правила і традиції,
коли переконана, що це може принести загальну користь. Користуючись цим правом,
закликаю:

Руки геть від Грузії!
Свободу не спинити!
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