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§1. Uspešnost in posledično položaj nekega posameznika, ožje ali širše 
skupnosti v družbi zavisi od več dejavnikov. Med drugim tudi od 
sposobnosti dovolj dobrega predvidevanja prihodnjih dogodkov. Pri tem 
ljudje nihamo med na eni strani statističnimi preračunavanji in 
naslanjanjem na Nostradamusu slične spise in prakse. Tudi ime imamo za 
slednje: prekognicija je spoznavni proces, ki prehiteva časovni tok in je 
onkraj običajnih racionalnih okvirov impliciranja. 

 
 
§2. Skozi Konigsberg nekdanje glavno mesto Vzhodne Prusije - danes je to ruski 
Kaliningrad - teče reka Pregel, ki z dvema otokoma deli mesto na štiri dele. Te je sredi 
18. stoletja povezovalo sedem mostov. Zgodba pravi, da so se meščani zabavali s 
poskušanjem, ali bo komu uspelo sprehoditi se po mestu tako, da bo prečkal vsakega od 
mostov natanko enkrat in se vrnil v izhodiščno točko. Problem je pritegnil pozornost 
švicarskega matematika Leonarda Eulerja, ki je v znanstvenem članku z naslovom 
Solutio problematis ad geometriam situs pertinensis, objavljenem leta 1736, pokazal, da 
takšnega obhoda ni mogoče najti.  
 
 
§3. Eulerjevo delo danes velja za začetek teorije omrežij, veje matematike, ki je v zadnjih 
desetletjih, vštric z razvojem računalništva, naša življenja zasukala v povsem drugačne 
koordinatne sisteme, kot smo jih bili vajeni dotlej. Danes na primer živimo v času, ko 
računalniki že s samo grobo močjo obsega operacij, ki jih zmorejo izvesti v delčku 
sekunde, gladko premagajo najboljšega igralca igre Go. In živimo tudi v času, ko nam 
vpetost v najrazličnejša omrežja - od cestnih, telekomunikacijskih do novejših socialnih 
omrežij – omogoča medsebojno povezanost in soodvisnost, kot je doslej v svoji 
zgodovini človek ni poznal. Z vsemi očitnimi prednostmi, pa tudi pastmi.  
 
 
Tehnološki razvoj zadnjih desetletij je iz meglenega predprostora mejnih znanosti 
velikopotezno izmaknil in hkrati osmislil nekatere, nekomu svete, drugemu spet čudaške 
vsebine. Namesto telepatije imamo zato televizijo in pametne telefone. Postajamo en 
velik socialni organizem, vedno bolj sledljiv in predvidljiv. In tako je Nostradamusa 
zamenjalo realno udejanjenje prekognicije. že dolgo namreč vemo, da so matematiki, 
računalničarji in podatkovni analitiki skozi pronicljiv preplet teorije omrežij in logike 
zmožni napovedovanja prihodnjih dogodkov - od epidemij bolezni, vojaških posegov pa 
do drugih bolj ali manj invazivnih razdiranj utečenih ritmov vsakodnevnega življenja. 
 
§4. Ker razmisleki, ki bi nas hoteli napotiti k teorijam zarote, najbrž niso združljivi z 
ambientom današnjega slovesnega dne, bomo vprašanje, zakaj nekaj, kar je vsaj 
načeloma mogoče predvideti, ni mogoče tudi preprečiti, prepustili drugim priložnostim. 
Bolj je na tem mestu relevantno drugo vprašanje. Kako zasnovati strategijo, katere 
poteze povleči v tej neenakopravni igri polodprtega pokra, ko ne ti, ne tvoja institucija, 
kaj šele tvoja država kart drugih igralcev ne vidi, nevidni nasprotnik pa ne le, da tvoje 



karte vidi, še svoje si poljubno izbira. Ker je pač eden tistih nekaj sto globalno 
dominantnih igralcev, ki imajo vedno na voljo potezo več. 
 
Situacija sicer ni preprosta, ne gre pa obupati. Dvoje je mogoče storiti. Posamično, še 
bolje pa izmenoma eno in drugo. Najprej, v temo odmaknjeni, v kontinuumu misli, idej, 
prebliskov utopljeni, tam, kjer noč uničuje njih ostro oko in glasba obuja vse, kar je 
bilo, prav tam, si poiščemo navdih za tisti čas, ko bo dan prebarval noč. In potem se 
lahko v svetlobi dneva spustimo v odprt boj in vso kreativnost svojega racionalnega uma 
usmerimo v iskanje presežnega asa v rokavu. Vse dokler ne vzpostavimo boljšega 
algoritma napovedovanja prihodnjih dogodkov, kot ga imajo Oni. Dodatna poteza bo 
potem naša, zarezala bo kot najostrejša britev znanstvenih dosežkov, ki premikajo 
koordinatne sisteme v naših glavah in izven njih. 
 
 
§5. In tu nekje, v ritmičnem prepletu svetlobe in teme, dneva in noči, znanosti in 
umetnosti naj bi živela vsaka univerzitetna skupnost. Tudi naša. Iz temne tvarine 
neznanega, nevidnega, očem zastrtega - včasih počasi in z mnogo truda, kdaj pa kdaj 
nenadoma in bolj abruptno - odstira sloj za slojem in razširja prostor naše vednosti.  
 
Tako razumimo in občutimo tudi današnji dan. Ta naj bo poklon kolegom učiteljem, 
raziskovalcem, študentom in strokovnim delavcem ter vsem prijateljem naše univerze, 
ki so v preteklih 366 dneh vlagali svojo ustvarjalno energijo v razvoj Univerze na 
Primorskem. Hvala - ohranite oster um in mehko srce. Ostanite tudi v naslednjih 365 
dneh še naprej prav taki kot doslej. Taki, ki probleme rešujejo. Včasih zadošča samo kak 
most podreti ali ga na novo zgraditi. Tako kot so storili v mestu Kaliningrad iz začetka 
naše današnje zgodbe. Skozi zgodovino sta se v njem menjala tako postavitev kot tudi 
število mostov. Nazadnje je bil leta 2005 v čast 750-letnice mesta obnovljen Kraljevski 
most. Zdaj je mostov deset in iskani obhod vseh mostov je mogoče opraviti tako, da 
vsakega prečkamo samo enkrat. 


