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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

55 ГОДИНА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
(Говор @. рек�ора, ?роф. �р Срећка Милачића, 

?ово�ом ?рославе 55 @о�ина ?ос�ојања 
Филозофско@ факул�е�а Универзи�е�а 

у Приш�ини, 15. ок�о�ра 2015)

Цењени 9екане, уважени Dре9сLавници минисLарсLва и локалне
самоуDраве, DошLоване коле:е, уважени :осLи, 9ра:и сLу9енLи.

Данас славимо 55 :о9ина DосLојања Филозофско: факулLеLа,
смерно уLкано: самоDре:орно: ра9а и ослушкивања власLиLо:
9уха. Свако о9 вас је у својим књи:ама Dреносио 9у:а Dромишља-
ња која су својсLвена филозофији :9е се сDајају љу9ско и Jожан-
ско, земља и неJо, неви9љиво и ви9љиво. 

Ваша о9аносL науци је, Dре све:а, значење ви9љиво:, које је Lа-
кође 9осLојно славе 9анашње али и оних који ће у Jу9ућносLи 9о-
лазиLи. Није сувише сDоменуLи 9а је свако своју сLваралачку ин-
9иви9уалносL имао :9е 9а Dрикаже јер живи и ра9и са њему
Jлиским свеLом.

Филозофски факулLеL је о9увек Jио Dривлачан за мла9е љу9е
јер сLу9ирајући Lу науку они мо:у сDознаLи 9уховни развој ци-
вилизације и у Lом конLексLу DросLора какав је Косово и МеLохи-
ја. Лако се мо:у Dоре9иLи 9уховне вре9носLи и разумеLи сва ле-
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ИнформаLивни Dрило: је Dримљен 20. марLа 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре-
9акције ЗJорника о9ржаном 1. аDрила 2016.
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DоLа, филозофија, слојевиLосL која нас DросLо мами 9а је уDозна-
мо и суJјекLивно 9оживимо као Lакву. 

Мож9а у овим Lешким временима Lакав о9нос има своју сна:у,
своје Jла:оLворно комDензаLорско 9ејсLво. Али знамо 9а су Dро-
сLор и време универзалне каLе:орије и 9а сву9а живе ле:ен9е
које из:рађују сDецифичан Dо:ле9 на свеL, ов9е је Lо Jо:аLсLво
израз феномена 9уховне верLикале чиLаво: је9но: наро9а. Није
случајно мислилац рекао 9а све шLо је замењено сећањем ника9а
неће JиLи из:уJљено. 

СвесL о нашем DосLојању на овим DросLорима је свеоJухваL-
нија 9имензија о9 LренуLно: ликовања оних који не разумеју
време, а још мање мо:ућносL шLа им оно може 9онеLи је9но: 9а-
на ка9а насLане 9исконLинуиLеL између њих и свеLа. Наше Косо-
во и МеLохија је неви9љив мосL саз9ан о9 Lрајања. Да је Lо Lако,
уDраво је ова свечаносL најJоља DоLвр9а. 

Ви сLе они који све шLиLиLе о9 корозије времена, увек у маLи-
ци живоLа. Ви сLе увек сDремни 9а оне који немају шLа 9ру:о 9а
ра9е већ 9а DосLају оDозиција сеJи самима, својим 9омеLима
оDоменеLе 9а се ману сваке исDравносLи и враLе смисленом и
исDуњеном живоLу. ШLа чини Lу исDуњеносL?

Пре све:а, JорJа 9а се изJе:не вул:аризација свако9невице
сLварајући на9у коју сваки Dоје9инац LреJа 9а разуме. 

Ко ће JиLи свесLан ако не филозоф 9а сваку сLвар можемо 9ру-
:ачије ви9еLи, оLеLи се сваком шаJлону али усDроLивиLи се и
свакој DроизвољносLи. ПривлачносL ваше: Dозива лежи у ње:о-
вој Lајни. 

Данас DосLоји криза економије, криза морала, криза 9уха и са
Lим криза човечносLи која се може Dреовла9аLи само љуJављу
извирућом из онLоло:ије срDсLва. Нас, у сLвари, чини и Dро-
шлосL оним шLо јесмо. ЗаLо се и не Dлашимо свих не9аћа које нас
сналазе. У Lоме је разлика између наро9а који вековима Lрају и
оних који у романLичном заносу мисле 9а им је свеL Dо9 но:ама.

Ово, и овако :оворим, на овом ФакулLеLу, јер сам си:уран 9а
ћеLе ме ви најJоље разумеLи. УосLалом, Dоруке имају смисла
само ако их Dрави љу9и чују. Неки се, нажалосL 9анас 9рже и Ма-
лармеове крилаLице 9а „LреJа на неки начин укинуLи Dро-
шлосL”. МеђуLим, ни он није знао чиме ћемо Lу Dразнину исDу-
ниLи: Пара9ама Dоноса, Великим JраLом, Паровима, Фармом...

НажалосL нисмо у времену ка9а се, на Dример, :аси најсLарији
књижевни часоDис „ЛеLоDис маLице срDске” али заLо о9вајамо
милионе своLе за манифесLације самоDорицања. Како сLоје сLва-
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ри, са свим наве9еним ми још увек најлакше излазимо на крај,
јер смо очували вре9носLи као шLо су: DаLриоLизам, Dоро9ица,
вера у Бо:а. Као Lаквима није нам Jило Lешко 9а схваLимо 9а
нисмо сами сеJи циљ. 

УDраво сви они који се Lру9е 9а нам изJришу сећања, 9а нас ос-
Lаве Jез наше: Dисма – ћирилице, и на Lај начин нас укроLе, не
схваLају 9а је ко9 нас увек у оDLицају и каLе:орија ванвременосLи
као ви9 ослоJођеносLи, као својеврсна меLафора за срDски Jес-
крајни 9ух. Ми смо наро9 који усDева 9а умножи рефлексивне
ко9ове 9о неслућених :раница. То је заLо јер разумемо сушLину
највећих вре9носLи. 

Иако у свеLу 9анас вла9а криза криLеријума, си:урни смо 9а ће
свеLлосL DасLи и расLераLи мрaк на9 овим свеLом. Ми смо увек
сDремни за воз мо9ерносLи али са својим DрLља:ом, својим сLва-
ховима и својим љуJавима, својим иконама и Lо нећемо 9аLи јер
ми најJоље знамо 9а се из DаLње рађа оно највре9није у живоLу и
шLо Jи научни ра9ници рекли најсLваралачкије. 

ЗаLо, 9анас Jу9иLе DоносLи јер сLе је9ну мисију већ осLварили:
на овим DросLорима сLе са својим сLу9енLима свесни 9а се из ха-
оса који 9анас вла9а у свеLу, иDак, мора зачеLи нека верLикала,
неки ослонац. Не заJораLиLе 9а је све заDочеLо ов9е, и 9а они који
смишљају  ружне сне ов9е ће се DроJу9иLи Lек ка9 осеLе :рех на
соDсLвеној кожи.

ЗаLо имаLе мно:о разло:а 9а 9анас Jу9еLе срећни и Dоносни на
сеJе, своје сLу9енLе, свој универзиLеL, своје инсLиLуције и свој
наро9. УDраво Lај наро9 очекује о9 вас 9а Jу9еLе исLрајни, Dре9а-
ни ра9у, 9осLојни својих Dре9ака и своје врлине.

Нека вам је срећан Dразник 9ра:и моји коле:инице и коле:е на
мно:аја леLа!


