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Pred letom dni sem vas pozdravil z besedami dobrodošli na najzahodneǰsi slovanski univerzi,
danes dodajam: dobrodošli v Kopru, mestu najzahodneǰse podružnice moskovske državne
univerze Lomonosov.

§1. Na življenje sta možna poenostavljeno povedano dva skrajna pogleda. Po prvem je
scenarij življenja pravzaprav naša prosta izbira – človek ima moč, da je v kateremkoli trenutku
snovalec in priča svoje prihodnosti. Po drugem si prihodnosti ne more sooblikovati, ne s
skrbnim in vestnim modeliranjem na podlagi izkušenj, še manj pa s priprošnjami in močnimi
željami. Življenje je preveč zapleteno, da ne bi bilo tudi nepredvidljivo. Vsak od teh dveh
pogledov je legitimen in v realnosti izrazljiv in preizkušen.

§2. Najprej, v matematiki, ki je s svojo rigoroznostjo omogočila pot do znanstvenih izsledkov,
brez katerih si naše civilizacije ne moremo predstavljati, je eden osrednjih temeljev teorija
množic. Tu ima posebno mesto kontroverzni Aksiom izbire, ki zelo poenostavljeno pravi:
če imamo pred seboj poljubno, lahko tudi neskončno, število škatel, v vsaki od katerih je
kaka stvar, potem je mogoče vanje hkrati seči tako, da iz nobene ne pridemo praznih rok. Ali
z drugimi besedami: spustimo se v neskončni prostor vseh naših potencialnih misli, upov in
želja. Potem aksiom izbire zagotavlja v vsakem časovnem trenutku izbor poljubno dolgega
sosledja teh istih misli, upov in želja. In nam tako zagotavlja, da si lahko scenarij, po
katerem se bo odvijal film našega lastnega življenja, sami izberemo. Gre za drzen postulat,
ki ga lahko razumemo tudi tako, da ljudje zmoremo sooblikovati poleg svoje sedanjosti, tudi
svojo prihodnost.

§3. Pa še druga skrajnost. Črni labod je sintagma, ki izvorno prihaja s področja financ
oziroma borznega dogajanja. Označuje tisto vrsto slučajnih dogodkov, ki so v času redki,
nepredvidljivi in zato vsakokrat presenetijo ter imajo velik vpliv na druga dogajanja, Primer
je svetovni borzni zlom – črni ponedeljek, 19. oktobra, 1987. Na strani priprav in zaščite
pred črnimi labodi več kot to, da se zavedamo dejstva, da lahko iz nepregledne množice belih
labodov, včasih vznikne tudi kak črni labod, ne moremo storiti. Razumljivo. Notranje struk-
turno ravnovesje vsakega sistema, in s tem njegova stabilnost, je v neprestani konfrontaciji z
zunanjimi pritiski in vdori. Ko ti presežejo zgornjo mejo sprejemljivosti, se vrojeno notranje
ravnovesje zlomi. Sistem se mora preoblikovati in si s počasnim, a gotovim vzponom poǐsče
pot v novo stabilnost.



§4. Tu nekje med aksiomom izbire in črnim labodom se je odvijala naša, z današnjimi
podpisi, formalizirana zgodba. Z dolgim zaporedjem zamisli in želj, in dolgim zaporedjem
presenetljivih zasukov. Prav je, da se na tem mestu spomnim vseh tistih, ki so prehojeno
pot omogočili. Ko mi je stari in novi dekan Fakultete za management Matjaž Novak v
začetku leta 2014 predstavil drzno zamisel na vzhod obrnjene internacionalizacije, sem bil,
tudi zaradi vsakodnevnih in predvsem odvečnih banalnosti delovnega mesta, ki ga opravljam,
rahlo skeptičen. Pa se je potem vse nekako začelo odvijati na videz samo po sebi, a brez
pomoči množice ljudi, ki jih vseh tu ne morem posebej omeniti, ne bi šlo.

Vendarle pa bom, poleg dekana, nekatere med njimi posebej izpostavil. Najprej na strani
naših ruskih prijateljev, slovanskih bratov: gospoda Aleksandra Nekipelova in Sergeja Shak-
ina, ki sta nas na tistem prvem obisku v maju 2014 skrbno poslušala in kmalu začela verjeti v
izvedljivost projekta, pa gospoda Vladimirja Kvinta, ki je vzpostavil konkreten predavateljski
stik s Fakulteto za managemnet in našo univerzo, in seveda svojega kolega gospoda Viktorja
Sadovničija, za katerega so mi vedeli povedati, da prav vsakogar ne sprejme na sedežu uni-
verze, le redko koga pa več kot enkrat. Ker si drznem misliti, da je tudi skupna znanstvena
veda imela kaj pri tem, se bom zahvalil še svoji odločitvi iz mladostnih dni, da znanstveno
pot posvetim svoji veliki ljubezni – matematiki.

Zahvaliti se želim tudi vsem, ki so projekt omogočili na naši, slovenski strani, najprej vsem
svojim kolegom in osebju Univerze na Primorskem, posebej pa vodji kabineta Jeleni Čeklič,
in vodji mednarodne pisarne Tatjani Mikelič Goja. Za vso pomoč sem hvaležen Kseniji
Benedetti, vodji protokola RS. S posebnim zadovoljstvom vidim danes tu gospoda Anteja
Levaja, ki je bil ves ta čas most med Slovenijo in Rusijo. Hvala tudi gospodu Otmarju Zornu
in vsem slovenskim gospodarstvenikom, ki so v tem projektu videli zgodbo vredno podpore,
pa seveda vsem trem ministrstvom za finančno podporo, državnemu sekretarju na ministrstvu
za gospodarstvo g. Alešu Cantaruttiju, posebej našemu zunanjemu ministru Karlu Erjavcu,
ki je projekt reševal, ko mu ni kazalo najbolje. In navsezadnje, posebej sem hvaležen županu
mesta, v katerem bo stala podružnica Univerze Lomonosov, gospodu Borisu Popoviču za
podporo pri izvajanju tega projekta, še najbolj pa zato, ker me je vsakokrat, ko sem ob
mnogih ovirah, postajal malodušen, znal prebuditi z opozorilom, da je potrebno pisati velike
zgodbe, da edino te ostanejo, da naj samo pomislim, kako bi ravnal moj brat Andrej, ko bi
bil še med nami.

§5. Tako smo prǐsli do konca, ampak le do konca prvega poglavja. Od tu dalje lahko gremo
samo še naprej. Zgodb, ki jih lahko spǐsemo, je veliko in vsaka med njimi je lahko sama
po sebi velika. Za Koper, za Slovenijo, za širše okolje tja v Istro, Hrvaško in Italijo, v celo
Evropo. Ki ji bo šlo najbolje, ko bo delovala kot celota, sicer različnih, a sodelujočih delov.
Mi tu živimo v osrčju Evrope in imamo zato radi tako točko kjer Sonce vzhaja, kot tisto,
kjer Sonce zahaja. Po tem univerzalnem vzorcu delujeta tudi znanost in gospodarstvo, ki sta
v tem projektu podružnice Lomonosov v Kopru tesno speta. Zato niti najmanj ne dvomim,
da nam ne bi uspelo. Samo zavedati se moramo dejstva, da se labodi obarvajo v črno samo
zelo poredko, samo vsake kvatre enkrat.


