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§1. V baladah in pravljicah mnogih postegiptovskih kultur je pogosto zaslediti
naslednji motiv. Popotnik, junak zgodbe, pride v mesto, kjer nočejo pokopati
človeka, umrlega z neplačanimi dolgovi. S svojim zadnjim denarjem dolgove
poplača in poskrbi za pogreb. Na svoji nadaljnji poti večkrat sreča neznanca,
ki mu na različne načine pomaga iz težav. Pred koncem zgodbe se skrivnostni
neznanec razodene za tistega, ki mu je popotnik omogočil pošten pogreb, za
hvaležnega mrtveca. Ta preprosta, a univerzalna misel o prepletanju življenjskih
poti, o dajanju in sprejemanju, o cikličnem ravnovesju življenja in smrti, ima
tudi svojo slikovno inačico, ki jo je najti na “najbolj neobičajnem mestu, če le
se prav pogleda”.
§2. Omar Khayyam je bil perzijski matematik na prelomu 11. stoletja. Njegovo
delo šteje za predhodnika in znanilca neevklidske geometrije, veje matematike,
ki je bila v celoti odkrita šele mnogo stoletij kasneje. S svojo transformativno močjo je pljusknila daleč čez rob matematike in širše znanosti. Odprla je
možnost nekonfliktnega obstoja vzporednega sobivanja različnih realnosti in s
tem povsem preobrnila dotedanje načine razmišljanja. A kar je za nas tu bolj
pomembno, Omar Khayyam je bil tudi pesnik, zapustil je zbirko štirivrstičnih
pesmi Rubaiyat. In v angleškem prevodu te zbirke je zraven 26. kvartine,
ki naslavlja prav kontinuum prepletanja življenja in smrti, slikovna inačica
hvaležnega mrtveca. Vgraviran je skelet kronan s spletom vrtnic.
§3. In tako nekako se suče naše življenje, v vseh svojih potankostih in hkrati
vseh svojih celovitostih. Kot vrtnica je nevarno lepo, polno je trnja in polno
je cvetja. Pogosto kot trnje zbode, a en sam pogled na en sam polni rdeči
cvet prekrije bolečino desetih zbodljajev. Če kje, vemo, da je temu tako v
znanosti in umetnosti, dveh dejavnostih človekovega uma in srca, ki definirata
in osmišljujeta univerzo. Kot institucijo, še bolj pa kot zatočišče svobodnega
in avtonomnega duha. Nič ne more preseči občutka izpolnjenosti, ko se po
dolgotrajnem, tudi več let trajajočem tuhtanju ob iznenadnem uvidu izriše
odgovor na zastavljeno si vprašanje. To omogoča in zmore samo znanost, ki v
sozvočju z umetnostjo odstira skrivnostnost neznanega in razširja prostor naše
vednosti. In samo univerza, katere prvi postulat je tovrstna zaveza znanosti in
umetnosti, je zares univerza. In obratno, univerza, ki temu postulatu ne sledi,
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nikakor ne more biti univerza. Tako sem ob prvem javno izraženem zapisu želje
in potrebe po ustanovitvi univerze tu pri nas, v Istri, povedal 30. marca 1990
v Primorskih novicah. S tem postulatom sem vodil univerzo osem let in takega
prepričanja ostajam tudi v prihodnje.
§4. Ni me strah, da bi se Univerza na Primorskem temu postulatu odrekla.
Predaleč v svet je z njim prodrla, da bi si dopustila vrnitev v okvire provincialne univerze. Z njim v svesti se bo tudi sicer veliko lažje odzivala na prihodnje
izzive. Dva med njimi mi že dolgo ne data miru, pa ju bom zato tu posebej
izpostavil. Prvič, kako zajeziti in obrniti tok mladih, ambicioznih in sposobnih,
ki se v vse večjem številu ogibajo študiju na slovenskih univerzah. In drugič,
kako se odzvati na vse večje število mladih, ambicioznih in sposobnih, ki se
ogibajo študiju na univerzah nasploh. Predvsem to slednje je zaskrbljujoč globalni pojav, ki postavlja pod vprašaj smisel obstoja univerze kot institucije. S
privrženostjo in zavezo znanosti se bo novo vodstvo, prepričan sem, s tema
izzivoma, pa še kakšnim zraven, znalo spoprijeti.
§5. Predno končam, še kratek zahvalni ritual, s katerim želim nagovoriti vse
tiste, ki so mi v pomoč in oporo zadnjih osem let. Vsem sodelavcem na univerzi,
v rektorski konferenci, celotnem univerzitetnem prostoru v Sloveniji in po svetu,
izrekam globoko hvaležnost. Pa svojim prijateljem. In seveda vsem mojim
doma, zanje so itak možna samo neizrekljiva čustva. In ker mora biti izkupiček
osmih let ravnovesno zaokrožen, sem za neprecenljive izkušnje hvaležen tudi
vsem nasprotnikom mojega pogleda na univerzo in njenega upravljanja.
§6. Ampak za zaključek vendarle pet imen. Tudi zato, ker je 5 prvo število
kjer se racionalno preobrača v intuitivno. S popolno inverzijo zgodbe iz začetka
tega govora izrekam hvaležnost v obrnjeni smeri tistim, ki jih tu med nami več
ni. Hvaležnost zato, ker je vse tako kot mora biti. Moj oče najprej in brat
Andrej. Pa moj doktorski mentor Crispin Nash-Williams, seveda Jerry Garcia
in za konec, tudi kronološko, gospa Ina Križaj. Hvala za tisti težko dostopni
prostor očem nevidnega, ki se ga samo na trenutke in z malimi utrinki srce in
um lahko dotakneta.
§7. Naj zdaj res končam. Novemu vodstvu vse najboljše želje. Merite daleč
in visoko. Vse bo lepo in prav. Kot mora biti, ker je vesolje tako povedalo.
Nekaj boste seveda morali storiti tudi sami. Naj to povem z besedami istega
tekstopisca, ki sem si ga izposodil tudi pred osmimi leti ob nastopu prvega
mandata. Kratko in neposredno: “Without love in the dream it will never
come true.” Brez ljubezni v sanjah se ne bo nikoli uresničilo. Srečno Univerza
na Primorskem.

