Крстовдан,
27.09.2011.
Поштовани министре науке и просвете,
Поштовани генерални секретаре Скупштине Србије,
Колегинице и колеге,
Драги гости,
Уважени дипломци,
Дипломирали сте у најстаријем храму права у Србији, Правном
факултету Универзитета у Београду, који баштини традицију од 203 године.
Диплому примате управо у дану када ова институција снагу своје
традиције обележава – овековечује отварањем Музеја као стожерног бележника
његовог више од двовековног пута.
Као декан овог факултета у овом свечаном дану и свечаном поводу
желим да Вам упутим ПОРУКУ за ваш животни професионални пут користећи
речи нашег нобеловца Иве Aндрића, исписане у „Знаковима поред пута“:
„Радите свој посао не гледајући ни лево ни десно, ни иза себе ни преда
се, али свој циљ постављајте високо, и тражите мало од света око себе (што
мање то боље!), али много од себе и свога дела. Уверен сам да је већина од нас
од почетка ударила себи сувише мален и сувише близ циљ и да је и више и боље
могла од онога што је желела да уради и постигне....
Хтети далеко и желети много, кад је реч о постављању несебичних
циљева, није грех, није опасно. Погрешно је и опасно ударити себи сувише
блиску мету, јер то значи изневерити себе и друге, остати дужан животу.“
Уважени дипломци,
Студирали сте и завршили право да бисте свој професионални животни
пут посветили трима вредностима: борби за правду, борби за истину и борби за
слободу“.
Зашто борби за правду?
Зато што је „правда мајка права“.
Зато што нам, опет Андрић поручи да „криву Дрину нико не исправи,
што не значи да треба престати са њеним исправљањем“.
Зато што нам древни Сократ остави аманет „никоме не попусти кад је у
питању правда“.
Зато што нас латинска пословица учи да „правда понекад спава, али
никад не умире“!
Зашто борби за истину?
Зато што још Aристотел изусти „драг ми је Платон, али ми је дража
истина“.
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Зато што нас Балзак научи да „на путу части и истине човек не може
залутати“.
Зато што Фулер цементира да се „истина не боји ни једног суда“.
Зато што Жид записа „веруј онима који трагају за истином, а сумњај у
оне који су је нашли“.
Зато што вечита Библија овековечи „истина ће Вас учинити слободним“!
Зашто борба за слободу?
Зато што нам велики Толстој поручи да је „човек слободан само онда кад
служи истини“.
Зато што ненадмашни Хегел овековечи „сфера права је сфера слободе“.
Зато што нам наш велики правник Димитрије Матић подари мисао да је
„право слобода, и обрнуто, слобода је право“!
Поштовани дипломци, ако Ваш професионални кредо буде обележен
борбом за ове три вредности, онда сам сигуран да је и мисија ове столетне Куће
била успешна.
Честитам.
На многаја љета!
Декан
Академик проф. др Мирко Васиљевић
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