
ИЗВОДИ ИЗ ПИСАМА ГОСТИЈУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Patrick Hugg, продекан Правног факудтета Универзитета ’’Лолоја”, Њу Орлиенс. 11. децембар 1991.”У име Правног факултета Универзитета ’’Лолоја”, дозволите ми да изразим искрену захвалност за љубазност гостопримства које сте Ви и Ваше колеге приредили Киту Ветеру и мени прошле недеље прили- ком прославе годишњице Ваше школе. И Ви и колеге сте премашили оно што следује у. таквим приликама и учинили сте да ce осећамо као код куће. Искрено могу да кажем да никада поводом таквог једног дот гађаја нисам осетио ништа слично. Ви и колеге професори сте испољи- ли изванредну срдачност позвавши нас на прославу и указали сте нам краљевски третман. Никада нисам толико јео тако изврсну хрануСигу- ран сам да сам добио пет фунти за она три дана. Будите сигурни да Кит и ја свима y Њу Орлиенсу (а то je град који има најбољу кухињу y Америци - прим. прев.) говоримо да je српско гостопримство невероват- но. Били смо такође импресионирани високим нивоом академског дела прославе. Ваш Факултет има историју за памћење и спада y најпре- стижније институције по научном раду и предавачима. Посебно цени- мо лично представљање школе и наставног плана. ’’Превод шапатом” док су ce разни говорници смењивал и за ’’округлим столом” био je веома користан. Ви већ знате колико сам уживао y ’’Лабуцовом језеру” и ван- редно доброј вечери која je уследила. Киту ће бити потребни часови играња пре следеће посете. Хтео бих такође да вам захвалим за велико- душни поклон Павићеве књиге, као и на вожњи до аеродрома. To су били типични примери специјалне пажње коју сте нам указали. Надам ce да ћемо y будућности бити y могућности да бар y некој мери узвратимо гостопримство.Пратимо стране вести овде и желимо Вам срећу y свим невољама које ce y Хрватској настављају. Захваљујући овом путовању, боље разу- мемо историју Ваше земље и неке од несрећних проблема који дивљају y тим областима. Пријем који je лично приредио председник Србије био je веома срдачан и на том смо веома захвални. Молимо вас пренесите нашу искрену захвадност нашим пријатељима са Правног факултета, и до скорог виђења”.
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Peter Birks, requis professor из Оксфорда 5. децембар 1991. године.’’Пишем на брзину да бих ce захвалио због дивног, али сувише кратког гостовања. После палата и манастира, приватне балетске пред- ставе и хора, тешко ми je да ce вратим обичном професорском животу. Поставили сте стандарде због којих само могу да ce постидим када их упоредим са мојим напорима y организовању светског конгреса исто- ричара права (SIDHA). Вероватно ћу ce уписати y Грентову партију (примедба: Грент Меклауд, професор из Единбурга, познат по великим симпатијама за Србију)... Смучи ми ce када, пошто сам ce вратио отуда, видим како наше новине једнострано приказују ваше невоље y новина- ма. Разговараћу са неким веома утицајним људима до чијих ушију мој глас понекад може да допре...”. *
Jams White, Office consultant on Legal Education ABA(ревизор свих правних факултета y САД y погледу испуњавања услова за лиценцу) Вашингтон, 2. децембар 1991.”У име Секције Правног образовања y оквиру Адвокатске коморе САД и y име 7.000 декана и професора права, као и 124.000 студената права y 176 правних факултета, шаљем Вам честитке и најбоље жеље Декану, професорима и студентима Правног факултета y Београду по- водом сто педесете годишњице. Поздрављамо вас и придружујемо ce y мислима прослави тог срећног догађаја.*
Александар Соловјев, саветник Конгресне библиотеке y Вашингтону (син професора Соловјева)Вашингтон, 31. децембар, 1991.” Још једном желим да вам изразим своју дубоку и искрену захвал- ност на вашем позиву на прославу 150-годишњице Правног факултета. Било je заиста врло свечано, дивно и јако дирљиво. Алал вера на орга- низацији тог незаборавног сусрета и дружења. Тај мој боравак y Београ- ду остаће ми до краја живота као једна од најлепших и најсветлијих успомена, јер je то била једна потпуна рехабилитација мог пок. оца, коју je одавно заслужио. Хвала вам од свега срца”.
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Thomas Read, декан Правног факултета y Сан Франциску. Сан Франциско, 23. децембар 1991.”Били сте величанствени домаћини. Ваша прослава стопедесето- годишњице била ј е ванреДно лепо вођена. Био сам задовољан и поносан што сам могао да представљам факултет "Хеистингс” и узбуђен што сам могао да присуствујем. Унапред ce радујем и са нестрпљењем очекујем нашу будућу сарадњу.Спремни смо да примимо једног од ваших изванредних студената за јесењи семестар који почиње средином августа. Чим одаберете, са- општите ми његово име и ми ћемо бити срећни да направимо програм.Разговарао сам са професорима Летропом и Јунгом. Обојица су спремна да дођу y Београд, о трошку Хестингса крајем пролећа и одрже неколико предавања. Желео бих да им ce омогући сусрет са вашим професорима и да људи виде да озбиљно схватамо нашу будућу сарадњу y оквиру програма "Побратимство са факултетом y Београду”. И ја ce надам да ћу бити y могућности да негде y јулу дођем и бићу више него срећан да одржим неколико предавања из америчког процесног права.Још једном - нисам y стању да изразим колико сам задовољан што . сам уживао тако топло гостопримство. Поздрав свим колегама из Бео- града”. *
Charalanibos Papastatis, професор Правног факултета из Солуна и бивши министар за Свету ropy. Солун, 23. децембар 1991.”У организацији прославе сто педесете годишњице Правног фа- култета y Београду поставили сте тако високе стандарде које je тешко достићи. Био je то велики успех.Срдачно вам хвала за топло гостопримство”.
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