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§1. V amerǐski tedenski reviji Parade z več deset milijoni bralcev vrsto let
izhaja rubrika z imenom Vprašajte Marilyn, ki jo ureja Marilyn vos Savant,
sredi osemdesetih let po Guinnessovi knjigi rekordov znana kot oseba z na-
jvǐsjim IQ-jem na svetu. Leta 1990 ji je neki bralec zastavil naslednje vprašanje:
“Vzemimo, da sodelujete v nagradni igri, kjer vam ponudijo na izbiro troje vrat.
Za enimi se skriva avto, za drugima dvema pa kozi. Recimo, da izberete vrata
številka 1, voditelj igre, ki ve, kaj se nahaja za posameznimi vrati, pa nato
odpre vrata številka 3, za katerimi se pokaže koza in vas vpraša: Bi se sedaj
raje odločili za vrata številka 2? Zanima me, ali se tekmovalcu splača zamenjati
izbor vrat?”

Marilyn je bralcu takole odgovorila: “Seveda se splača zamenjati vrata. Prva
vrata dajejo le 1/3 možnosti, da zadenete avto, pri drugih vratih pa je verjetnost
2/3.” Na njen odgovor se je vsul plaz kritik več deset tisoč bralcev. Kar nekaj
teh jeznih pisem je bilo opremljenih z uradnimi žigi univerz in podpisanih z
zvenečimi doktorskimi nazivi. V en glas so trdili, da Marilyn zavaja bralce, saj
se verjetnost za zadetek nikakor ne more spremeniti, če izbor vrat zamenjamo.
Podrobnosti dolgo časa trajajoče polemike, ki je hitro prerasla okvir nedeljske
revije, so na voljo na svetovnem spletu. Povejmo le, da je bil odgovor v rubriki
Vprašajte Marilyn pravilen. Tudi če se zdi kontraintuitiven in v nasprotju z
zdravo pametjo.

§2. Naša civilizacija z vsemi ključnimi znanstvenimi odkritji in tehnološkimi in-
ovacijami je plod rigoroznega mǐsljenja, ki mora slediti jasnim formalno logičnim
pravilom sklepanja. Rezultate takih premislekov gre zato sprejeti, tudi če so
kontraintuitivni ali pa nam preprosto niso všeč. Minus je minus in plus je plus.
Ko terjatev potrka na vrata, se igranje žrtve ne obnese, dolg je potrebno vrniti.
Ker na koncu se dolg v taki ali drugačni obliki vselej vrne. Drugo oziroma
drugačno mnenje je logično in smiselno v zdravstvu, morda še kje, v svetu pre-
ciznih meritev trde znanosti pa ne, čeprav se prav vsega vedno ne da izmeriti.
Toda 2/3 je in bo vedno več kot 1/3. In prav zaradi takega rigoroznega mǐsljenja
nam danes in tu svetijo luči, pa na toplem smo, čeprav se zunaj spuščata mrak
in mraz.



§3. Tudi trda znanost ima seveda svoje omejitve. Sveta in našega življenja v
njem ni mogoče zvesti na preprosto zaporedje vzročno posledičnih povezav in
zato vseh temnih lis, ki se na njegovem zemljevidu sproti izrisujejo, ne povsem
osvetliti. Carl Gustav Jung, švicarski psiholog in psihiater, si je v ta namen
omislil princip nevzročne povezanosti, ki presega čas in prostor. S sinhronostjo,
kot je poimenoval ta princip, pojasnjuje pojave čudnih, pomenljivih slučajnosti
– slučajnosti, ki morda to niti niso. V svoji knjigi z istoimenskim naslovom
opisuje, kako se mu je v enem samem dnevu zgostilo zaporedje pomenljivih
slučajnosti, povezanih s simbolom ribe. Tako pove:

• zjutraj sem si v dnevnik zapisal notico ob pogledu na sliko mozaika, ki
prikazuje človeka z ribjim repom;

• opoldne mi je gospodinja za kosilo pripravila ribo;

• popoldne mi je dolgo časa odsotna klientka prinesla nekaj čudovitih risb z
motivom ribe;

• zvečer mi je pod roke prǐsla gravura pošasti z izgledom ribe;

• in naslednje jutro me je po več letih obiskala še ena klientka in mi pripove-
dovala o čudnih sanjah, v katerih ji je ob sprehodu ob jezeru pred noge
padla ogromna riba.

Te nenavadne zgostitve “pomenljivih slučajnosti” je mogoče razumeti tudi
kot prezrcaljenje Jungove preokupacije s simbolom ribe. A prav zato se postavlja
umestno vprašanje. Ali ni morda res, da fizični svet odslikuje naše duševne pro-
cese enako močno in kontinuirano kot naša psiha zaznava fizični svet. Če je naše
zavedanje tega obrnjenega procesa fragmentirano in ne vedno prisotno, je to po
vsej verjetnosti zato, ker mu ni lahko slediti. Predpostavlja namreč stalno,
navznoter obrnjeno čuječnost. Te pa danes, ob smetenju z zunanjimi informa-
cijami, ki smo jim priča kot posamezniki in kot skupnost, ni lahko vzdrževati.
Zemljevid fizičnega sveta se nam tako izrisuje kot preplet izračunljivega in
neizračunljivega, razumljivega in nerazumljivega, predvidljivega in slučajnega.
Najbrž je tako tudi prav: naj nam do obzorja raztezajoča se morska površina
tu in tam izbruhne tudi kak čudež.

§4. Pa smo pri Univerzi na Primorskem. Ki je čudež sama po sebi. In kot taka
podvržena mnogim interpretacijam in bojem za zaslužnost in pionirstvo. Je
čudež, ker se ji je sploh uspelo roditi, se prebijati iz leta v leto, vrojenim in pride-
lanim nasprotjem navkljub. Štirinajsto leto njenega obstoja je bilo predadoles-
centnemu obdobju primerno viharno in v vseh ozirih dokončno katarzično. Od
danes dalje pa se gibljemo po znanih teritorijih– smo tudi uradno adolescenti.
Kot se zanje spodobi, bo kdaj pa kdaj korak še prehiteval misli, vendar ve-
likih presenečenj ne bi smelo biti. Izbruh v mednarodni prostor, ki ga je naša



univerza doživela v letu 2016, nam je pot dobro zakoličil. Kakšna pa je ver-
jetnost sočasnosti podvigov, ki so bili doslej privilegij velikih? Ti so se zgodili
v razmaku nekaj mesecev, dva celo na isti dan. Pridobili smo organizacijo
prestižnega evropskega kongresa, pa doslej največji evropski znanstveni projekt
v Sloveniji sploh in uresničili trdno povezavo z eno najelitneǰsih svetovnih uni-
verz? Verjetnost je tako zelo majhna, da sodi v kategorijo čudežev, ki jih lahko
razjasni samo Jungov princip sinhronosti.

Kolegi in kolegice, študenti in študentke, zaposleni, pa vsi, ki ste z univerzo
tako ali drugače povezani, njeni prijatelji in prijateljice: na vse to smo lahko
resnično ponosni. Pri tem nam bodi malo mar za percepcijo, ki jo skozi svoje
izkrivljene leče o nas zrcalijo uradni prenašalci novic. Vseh teh dosežkov nam
nihče ne more vzeti. Ker so se dejansko zgodili, so resnični in imajo tako veliko
težo, da lahko v prihodnost zremo z optimizmom.

§5. Torej samo tako naprej!? Ne, tako preprosto ne bo šlo. Čakajo nas vsaj
trije izzivi. Prvič, daljnosežne posledice spreminjanja svetovnega reda bodo
udarile tudi po univerzah. Osnovno, ne le politično, vprašanje danes je, koliko
svobode bo sploh še ostalo po koncu brezobzirnega pohoda globalizacije: svo-
bode posameznikov in skupnosti, tudi narodnih. Jasno je, da bo odgovor na to
vprašanje zadel v same premise delovanja univerz.

Drugič, spreminja se paradigma sporočanja informacij, ki iz domene glavnih
medijev - teh vse manj priljubljenih uradnih prenašalcev novic - bežijo v vz-
poredni prostor piratstva. Univerza bo morala pri svojem umeščanju v komu-
nikacijski prostor tako spremenjene okolǐsčine z vso resnostjo upoštevati. In
hkrati, ker zgledi vlečejo, vedeti, da se nekaj podobnega lahko zgodi tudi uni-
verzam, če svojega izobraževalnega procesa ne bodo znale uglasiti s pričakovanji
prihajajočih študentov tako imenovane generacije Z. Ker so svoje celotno življenje
preživeli v stiku z novimi tehnologijami, si svoj vrednostni sistem dograjujejo
prek neprestanega obnavljanja informacij, ki jih sprotno črpajo iz globalnega
prostora. Utečeni načini podajanja snovi zanje niso primerni.

To je za našo univerzo še tretji izziv. In svojevrsten blagoslov, saj se lahko
končno spremeni v tisto, kar bi morala biti od samega začetka, v institucijo, kjer
se študentje naučijo rigoroznega mǐsljenja. Ali bolj natančno, kot pove profesor
psihologije na Univerzi v Torontu, Jordan Peterson, pokončni borec za svobodo
govora: Univerza mora biti prostor, kjer se študentje naučijo misliti, pisati in
govoriti. Šele brezkompromisno rigorozno mǐsljenje zmore tako počistiti prostor
materialnega, da se v njem lahko razprejo poti za sinhrone čudeže.


