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Izvješća inozemnih stučnjaka iz prve polovice 2000. (1,2) o Sveučilištu u Zagrebu jasna su, 
konkretna i istinita. Njihova opažanja stoga ovdje ne treba ponavljati. Samo ću, kao uvod 
vlastitom prilogu raspravi, naglasiti najvažnije opće zaključke. Služit ću se običnim i jasnim 
jezikom, jer u strašnoj situaciji u kojoj se nalazi Sveučilište uporaba fraza i dimnih zavjesa bila bi 
više od licemjerja, prava izdaja. 
I. BITNI NALAZI INOZEMNIH STRUČNJAKA 
Iako napravljena na osnovi razmjerno površna uvida u situaciju, začuđujuće duboka i ispravna 
raščlamba pokazuje da se radi o vrstnim stručnjacima i da se stanje na Sveučilištu dade lako 
razaznati. 
A. NALAZI 
Stručnjaci dvaju rečenih odbora nisu uočili NI JEDNU pozitivnu stvar, događaj, ili smjer na 
Sveučilištu. To je tim gore stoga što oni nisu proučavali dvije najveće negativnosti Sveučilišta, i to 
one koje se odnose na bit njegova postojanja: katastrofalno nisku znanstvenu produktivnost i 
posvemašnju nebrigu za nastavu. 
Moramo se prisjetiti da je cijela hrvatska znanstvena produktivnost manja od produktivnosti 
talijanskog grada Palerma (3). Od ukupno oko 9.000 ubilježenih hrvatskih znanstvenika, možda 
manje od 5% vidljivo je na međunarodnoj razini (4). Ukupnoj hrvatskoj znanstvenoj produkciji, 
humanističke struke doprinose 2,3% (4). 
Postoje razmjerno vjerodostojne (iako ne i provjerene i objavljene) procjene da se od 30% (na 
najboljim fakultetima) do 80% (na najslabijim fakultetima) nastave na Sveučilištu uopće i ne održi. 
Postoje procjene da su ostala tri hrvatska sveučilišta po znanstvenoj produkciji 6 do 10 puta 
slabija od zagrebačkog, i to nakon normalizacije na broj nastavnika ili studenata (5). 
B. PREPORUKE 
Sve preporuke koje su dali inozemni stručnjaci vrijedne su i primjerene stanju na Sveučilištu. No, 
zbog površnosti uvida, a zacijelo i akademske uljuđenosti, srž problema nije dotaknuta pa stoga 
ni dane preporuke, čak kad bi se i prihvatile i primijenile, ne bi bile učinkovite. 
Stoga ću ovaj svoj prilog raspravi ISKORAK 2001 posvetiti onim problemima Sveučilišta koje 
držim najtežim, i zapravo izvorom svih njegovih nevolja. 
II. OSNOVNI PROBLEMI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
U Sveučilištu u Zagrebu postoji mnogo problema, od kojih je većina nabrojena u Izvješću o 
samoocjenjivanju iz siječnja 2000 (6). No postoji još nekoliko nenabrojenih a ključnih problema 
bez čijeg prepoznavanja i rješavanja ne može uspjeti nikakva reforma niti se može postići 
vjerodostojan napredak. Bez sagledavanja temelja naše nevolje, besmisleno je raspravljati o 
popravljanju boje na fasadi. 
Nije točno da je problem Sveučilišta u nedostatnu financiranju (koje jest nedostatno), 
neprimjerenom ustroju (koji jest neprimjeren), ili ugroženoj nezavisnosti (koja nije ugrožena). 
Ključni problemi Sveučilišta leže u neradu i nemoralu. Iz tih dvaju osnovnih zala proistječu i ona 
specifičnija, koja se stidljivo spominju kad se rasprava više ne može izbjeći. 
A. Nerad 
Na žalost, prema Zakonu o visokom školstvu, sveučilišni nastavnici ne moraju dolaziti na posao, 
nego tek u funkciji održavanja nastave. Budući da nema nadzora održavanja nastave (o kvaliteti 
da i ne govorimo), velik broj nastavnika ne samo što uopće ne dolazi na posao nego ne dolazi ni 
na propisanu nastavu. Najčešće ne postoji ni formalna administrativna evidencija održane 
nastave. Doduše, predviđen je automatski nadzor količine i vrsnoće rada kroz ocjene znanstvene, 
stručne i nastavne aktivnosti pri izborima u viša zvanja, ali taj sustav, zahvaljujući akademskoj 
korupciji (7), uopće ne funkcionira. Posljedica je da je radno vrijeme na Sveučilištu posve 
nepoznat pojam. Nerad se onda širi i na one prirodno marljivije te na prateće službe. Konačno, 
kad netko nešto i želi napraviti, sustav mu to ne dopušta. Posljedica je da je cijela Hrvatska 
znanstveno slabija od Palerma i da studenti nevjerojatno dugo studiraju, s golemim udjelom onih 
koji odustaju od studija. 



Na žalost, to nije i jedini negativan rezultat: prave posljedice osjećaju se na razini društva u 
cjelini, kroz kolaps gospodarstva, sudstva, zdravstva, obrane i – svih oblika dužne civilizacijske 
razine življenja. 
Nevolje života u Hrvatskoj ne dolaze od politike nego od Hrvata. Cvijet hrvatstva jest hrvatska 
inteligencija, predvođena zagrebačkim Sveučilištem, a ono izgleda onako nepovoljno kao što je 
opisano u rečena dva izvješća, i još gore, kao što piše ovdje. Svi oni koji rade u njemu to i sami 
dobro znaju. 
B. NEMORAL 
Stručnjaci koji su pisali dva rečena izvješća čude se, na više mjesta, što Sveučilištu nije 
definirana funkcija, barem u najširim crtama. Ta je funkcija mogla ostati nedefinirana iz dva 
moguća razloga: nemara ili stida. Ako je bio nenamjeran, propust da se Sveučilište proglasi 
stožerom napretka hrvatske države i naroda govori o načinu rada na Sveučilištu, a ako mu 
funkcija nije navedena od stida što je upravo suprotna od stvarnosti, nade možda još i ima. 
Nemoral sam jednom nazvao “akademskom korupcijom” (7) i razmjerno podrobno je opisao. 
Prvo, već je sam nerad nemoralan, a drugo, nadasve je nemoralno studente – osnovu buduće 
inteligencije i napretka, podučavati nemarno i neprimjereno. To je ustvari ravno veleizdaji. 
Nemoralno je da ljudi prihvaćaju funkcije koje ne misle obnašati. Nemoralno je ne odgovarati i ne 
tražiti odgovornost, ili barem rezultate rada. Ostale vrste akademskog nemorala, kao što je 
korupcija ispita, nepotizam, zaštita nesposobnosti i promicanje s pomoću protuusluga, poznatiji 
su, površniji i manje zloćudni oblici nemorala na Sveučilištu. 
Nemoral se ne odnosi na druge, nego na NAS. Mi znamo kolege koji ne dolaze na posao, koji ne 
publiciraju, koji prodaju ispite, koji se protuzakonito koriste svojim položajem i koji su napredovali 
u službi protivno i najblažim akademskim kriterijima. Upravo je naše Sveučilište prednjačilo u 
priznavanju lažnih vojnih potvrda u vrijeme i poslije Domovinskog rata. Danas se zgražamo nad 
prevelikim brojem ratnih invalida i umirovljenika, a upravo je Sveučilište 1991. započelo sa 
zloporabom rata, još dok su se današnji lažni invalidi strastveno borili na frontu. 
C. ISTINA I MI 
Je li istina ovo što ja govorim? Nije li to kakvo neurotično pretjerivanje ili osveta kakvog 
nezadovoljnika? Tko drži da je tome tako, neka sam za sebe promisli koliko primjera akademske 
korupcije zna, a ništa glede toga nije učinio. A tko se ljuti, pozivam ga da u otvorenu dijalogu 
iznese konkretne i razumljive protuargumente. 
Je li važna istina? Možda je ipak važniji rezultat, ili pak sama slika u narodu i u svijetu? Treba li 
uopće izreći strašnu istinu, čemu to? Ja držim da poboljšanja bez istine ne može biti. Uostalom, 
tko skriva istinu, i sam je zacijelo kriv. Dug put počinje prvim korakom, a ovdje je to vlastita i 
iskrena dijagnoza stanja. Vlastita ocjena stanja, napravljena u siječnju 2000. (6), nije dosegla 
dužnu iskrenost i dubinu. 
III. OPĆI OBRAZAC RADA NA ZAGREBAČKOM SVEUČILIŠTU 
Uz nerad i nemoral, znanstvenostraživački je rad mali a nastava slaba. Stoga studenti, dijelom i 
neprimjereno probrani, uče malo i slabo pa malo i nauče. Tome se doskoči snižavanjem kriterija 
pa ispite padaju i godine gube samo oni koji se oko toga jako trude. Snižavanje kriterija nadalje 
snižava studentsko znanje i sposobnosti, a nerad i neodgovornost nastavnika snižava i 
akademske vrijednosti. Konačno se uspostavlja “ravnoteža niske vrijednosti”, gdje u prosjeku nisu 
dobri ni studenti ni nastavnici. Budući da država ne mari a stanovništvo ne zna, dijeljenje počasti i 
diploma stvara privid sustavna, promišljena i vrijedna događanja i barem nacionalne vrijednosti. 
No već pogled s osrednje međunarodne razine otkriva kulise i razvaline, bez i jedne čvrste i 
zdrave uporišne točke. 
IV. REFORMA SVEUČILIŠTA 
Sve stvari su najbolje u najboljem mogućem svijetu, i naše Sveučilište ne može biti bolje od nas. 
No, sveučilište je ipak malo drukčije i od nas samih, od športa, politike ili kazališta; sveučilište je 
poput crkve – institucija od koje bi čovjek očekivao da, i ako nije bolja od njega, barem pokazuje 
put i stremi boljemu. Proistječe da se NE smijemo pomiriti s postojećim stanjem. Uostalom, 
Sveučilište - to smo mi! Razina uljuđenosti neće se popraviti sama od sebe; stranu pomoć imali 
smo predugo i prebolno; više nisu krivi ni komunisti, ni Srbi ni HDZ. Ostajemo sami sa svojom 
odgovornošću. Nemamo se kamo sakriti. 
A. KLJUČEVI REFORME 
Kozmetički popravci oslonjeni na ustrojavanje prema europskim uzorima ne mogu ni pokrenuti ni 



provesti reformu Sveučilišta. Reforma MORA obuhvatiti one ključne probleme koji čine – moglo bi 
se reći – tvarnu osnovu slabosti Sveučilišta. 
1. Opet nerad 
U Zakon o visokom školstvu treba jasno i nedvosmisleno uvesti nužnost da i sveučilišni 
nastavnici bez iznimke rade 40 sati tjedno. Nadzorni mehanizmi izgradit će se teško, a bit će 
podložni svakoj vrsti izobličenja, no, bez osnovnog pravila, uspjeh se nikako ne može postići. 
Tek nakon zakonske odredbe o radnoj obvezi propisanoj i za sve druge djelatnike, može se 
razgovarati o svemu ostalom: nadzoru, stimualcijama, kaznama, popustima, pa i dopunskim 
zaradama. 
Današnji regulativ, u obliku obveznog ispunjenja nastavnih, stručnih i znanstvenih postignuća pri 
izboru u zvanja nije dobar, jer ne može izdržati pritisak korupcije. Bez uvođenja NORMALNOG 
RADNOG VREMENA nema reforme sveučilišta. To je prvi i osnovni uvjet oporavka, i bez njega 
ne vrijedi raspravljati ni o jednom drugom. 
2. Dekani 
Kao što su dužnosnici, dakle oni koji su formalno ponijeli odgovornost, upropastili državu, tako su 
dekani upropastili fakultete (a time i Sveučilište). Do toga se zaključka može doći na dva načina, 
logički i iskustveno. Logički, dekan preuzima upravljanje fakultetom i za nj odgovara, a budući da 
su fakulteti znanstveno i nastavno posve zatajili, odgovorni su oni koji su ih vodili i vode, dakle 
dekani. Samo poznavanje stanja i običaja na Sveučilištu otkriva da pozicija dekana nije posao 
nego titula. Dekan nikad svoju funkciju ne shvaća kao radnu obvezu i odgovornost, nego samo 
kao još jedno postignuće u nizu svojih formalnih akademskih uspjeha. Drugim riječima, koliko god 
se, najčešće putem akademske korupcije, trudili da to postanu, dekanima samo jedna stvar ne 
pada na pamet, a to je da svoj fakultet teškim i pregalačkim radom vode do kakva objektivna 
postignuća. 
Dekani se u načelu ne odriču svojih prethodnih funkcija ili obveza, a napose ne onih koje donose 
honorare. Na fakultet dolaze rijetko i kratko, a rabe ga uglavnom u svrhu iskorištavanja ovlasti i 
privilegija koje im pruža pozicija dekana. Kao primjer navest ću Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu: dugogodišnji dekan bio je istodobno i potpredsjednik vlade i ministar, a sadašnji je 
ujedno i ravnatelj bolnice, rukovoditelj odjela, vlasnik privatne ordinacije, te član brojnih važnih 
tijela i nadzornih odbora. 
Voluntarizam u obavljanju funkcije dekana prenosi se na djelovanje u Senatu. Stoga nema 
nikakva izgleda da se reforma Sveučilišta provede kroz Senat ili uz njegovu pomoć. 
Ključni preduvjet promjene odnosa dekana prema fakultetima jest proglašenje funkcije dekana 
jedinim poslom koji dekan smije raditi i to u punom radnom vremenu. Napose se zabrana mora 
odnositi na privatno poduzetništvo koje donosi zaradu. Dekan smije biti samo dekan i ništa drugo. 
Tek nakon toga može se razgovarati o njegovim prethodno pokazanim sposobnostima, 
upravljačkim vrlinama i akademskim vizijama. 
3. Kriteriji 
Današnji problem Sveučilišta nije visina kriterija (svih vrsta, no ponajprije onih za izbore i 
napredovanja), nego njihovo nepostojanje. Doduše, negdje neznano zapisani, kriteriji postoje, ali 
se krše na svakom koraku, svakoj razini i u svakoj instituciji. 
Prema tome, prvo, kriterije treba izričito PROPISATI u zakonu, ne ostavivši nikakvu mogućnost 
njihove relativizacije ili iznimaka. 
Drugo, oni moraju biti KVANTITATIVNI, jer je takve teže izvitoperiti. Kvantitativno vrjednovanje 
mora se odnositi na sve tri skupine uvjeta: znanstvene, nastavne i stručne. 
Treće, treba osigurati njihovo poštivanje. To, za početak, znači da moraju biti CENTRALIZIRANI, 
a ne demokratski. Jedna od važnih praktičnih funkcija Sveučilišta mogla bi biti sadržana upravo u 
provjeri zadovoljavanja nužnih kriterija za sve izbore i napredovanja. 
Četvrto, kriteriji moraju biti MEĐUNARODNI. Znanost je svojina cijeloga čovječanstva, pa se 
njezina vrsnoća može vrjednovati samo na toj razini – međunarodno priznatim i prihvaćenim 
mjerilima. 
Peto, kriteriji moraju biti manje-više JEDNAKI za sve struke. Sveučilišni su nastavnici po definiciji 
znanstvenici, i nema razloga da se među njima prave ikakve načelne razlike. Za sve zamislive 
struke i podstruke postoje priznata i poznata međunarodna mjerila (tj. časopisi i indeksne baze 
podataka), što isključuje potrebu za ikakvim iznimkama ili popustima. 
4. Studenti 



Razredbeni ispiti na Sveučilištu listom su nestručni i neprimjereni i manje ili više korumpirani. 
Jedna od najvećih nakaznosti je tzv. studiranje po osobnim potrebama, koje je ustvari ulaz 
nesposobnih za sitni novac. Razredbeni ispiti u globalu otkrivaju bolje pristupnike, a kako su 
upisni pragovi niski, pristupnici koji ne postignu upisni prag a ipak budu upisani kvare i kriterije i 
moral rada na sveučilištu. To tim više što su oni tako upisani, te oni upisani korupcijom, najčešće 
djeca utjecajnih roditelja koji utjecanjem na sveučilište snižavaju kriterije kako bi ih prilagodili 
svojoj djeci ili štićenicima. 
Jedna četvrtina do jedna trećina najslabijih studenata, od razredbenog ispita do kraja studija 
doista treba plaćati studij. No, prvo ta cijena mora biti ekonomska, a ne smiješna kao sada. 
Drugo, da se tko ne bi lažno opravdavao siromaštvom, u tu svrhu studentima treba omogućiti 
dobivanje regularnih bankovnih kredita. Treće, kako bi svi imali iste uvjete a i prilike za popravak, 
procjenu najslabijih treba obavljati svake školske godine. I ponovno je najvažnije da u procesu ne 
smije biti mjesta ni za kakve iznimke (sjetimo se prevara s ratnim potvrdama). 
Najbolje studente valja nagrađivati mogućnošću odabira radnih mjesta. Jedini kriterij vrsnoće 
smije biti prosjek ocjena, jer je njega ipak najteže izvitoperiti. 
5. Uspjeh studiranja 
I pored visoke razine korumpiranosti i niskih kriterija za prolaz na ispitima, uspjeh studiranja na 
zagrebačkom sveučilištu upravo je zaprepašćujuće slab. Na žalost, zbog neprimjerena probira 
upisnika i nemarna odnosa prema nastavi te izostanka ikakve odgovornosti nastavnika, fakulteta i 
sveučilišta za uspjeh studenata, ta se tužna činjenica neće promijeniti dok se ne poprave sve 
ostale mane. (Jedino je moguće, a i prilično realno, da se umjetno još jače snize kriteriji i tako 
lažno poveća uspješnost i nastave i studiranja.) 
No, problem nije samo u studentima koji dugo studiraju ili napuštaju studij. Još je veći problem 
veoma upitno znanje i sposobnosti koje sa sobom u stvarni život nose studenti koji diplomiraju. 
Stanje u hrvatskoj znanosti, školstvu, gospodarstvu, sudstvu, medicini i zapravo svim aspektima 
života, a napose kad se usporedi s mjerilima razvijenog svijeta, pokazuje da sa sveučilišta 
većinom izlaze diplomci slaba znanja, morala i radnih navika. U praksi se potom svim silama 
nastoji izbjeći i najmanja natruha vrjednovanja vrsnoće, primjerice prosjeka ocjena postignutih za 
vrijeme studija, pa i oni malobrojni vrijedni budu zatrti sivilom ili natjerani u emigraciju. 
Da je dobre volje i marljivosti, tom bi se problemu moglo doskočiti mjerom koja bi djelovala brzo, 
učinkovito i bila samodostatna. Na razini ministarstava trebalo bi uvesti poštene, velike i 
kvantitativne državne ispite za sve struke. Potom nitko ne bi mogao dobiti stalno zaposlenje ili 
napredovati u službi dok ne položi takav ispit. Rezultati ispita vjerno bi oslikavali kakvoću 
pojedinaca, njihovih škola pa i samih nastavnika, a to bi državi i sveučilištu omogućilo primjerene 
intervencije, pravedno vrjednovanje i učinkovit probir onih najboljih za najvažnije i najodgovornije 
funkcije. 
Sadašnji državni ispiti nemaju nikakve veze s opisanim, pa se od njih ne treba ničemu nadati, a 
napose iza njih ne bi trebalo zakrinkavati postojeći nemar. Državni ispit mora biti centralizirani 
pismeni test od najmanje 400 pitanja koja nose kvantitativnu vrijednost i ne smije se održavati 
više od dva puta godišnje. 
6. Ispiti 
Ispiti za studente moraju biti pismeni, takvi da ih se može kvantificirati, moraju se održavati 
istodobno za cijelu studentsku generaciju i ne smije postojati više od dva (najviše tri) roka 
godišnje. 
Nažalost, tehnologija ispita ne može se, i ne smije, popraviti prije nego što se popravi kvaliteta 
nastave. 
A. DVA PRIVIDNO VAŽNA PITANJA 
1. Odnos Ministarstva i Rektorata 
Bez ključnih civilizacijskih reformi, prijenos moći (novca) s Ministarstva znanosti i tehnologije na 
Sveučilište, može biti samo kontraproduktivan. Profesori su zaštićeniji od političara jer uvijek budu 
reizabrani; pa će zloporabe samo biti veće ako reforma ne počne reformom osnovnih problema. 
Inače su inozemni stručnjaci u pravu: Sveučilište treba imati vlastiti proračun i samo njime 
raspolagati. No, valja vrlo ozbiljno upitati – što će onda raditi Ministarstvo, i tko će na Sveučilištu 
raditi ono što sada radi Ministarstvo? Kome će Sveučilište odgovarati? Čime? Bez jasnih 
odgovora na ta pitanja, “lump sum” novac dodijeljen Sveučilištu, kako to preporučaju stranci (2), 
doista bi bio – bačen novac. 



2. Odnos fakulteta i Sveučilišta 
Prema svemu što postoji u svijetu, a napose u Europskoj zajednici, fakulteti će morati prestati biti 
samostalne pravne osobe. Moram priznati da se s dozom zlobe tome radujem. Fakulteti stvarno 
nikad nikome nisu polagali računa o tome što su učinili s teško stečenim novcem koji su olako 
dobili. Mi znamo da su ga uglavnom podijelili sami sebi, hraneći svoju taštinu i nerad. No, isto se 
nakon reforme ne smije dogoditi na razini sveučilišta. Prije ukidanja fakulteta kao pravnih osoba, 
treba definirati odgovornosti sveučilišta. Priznajem da ću s golemim zanimanjem pratiti taj 
uzbudljiv proces. 
C. JE LI MOGUĆA REFORMA SVEUČILIŠTA? 
Kako sada stvari stoje, reforma Sveučilišta nije moguća. Naravno, pod pritiskom međunarodne 
zajednice poduzet će se različite mlake, polovične i licemjerne akcije od kojih će se neke, ili 
možda sve zajedno, proglasiti reformom. No, to smo već viđali i nije vrijedno spomena. 
Reforma sveučilišta prepoznat će se po njegovim rezultatima. Dok svi sveučilišni nastavnici ne 
budu imali prosječnu znanstvenu produkciju srednje Europe i dok hrvatski studenti ne postignu 
rezultate prispodobive rezultatima njihovih europskih kolega, reforma Sveučilišta u Zagrebu (i 
cijeloj Hrvatskoj) nije izvedena, nego je ponuđen rog za svijeću. 
Srećom, za reformu ne treba nikakav dodatni novac. 
D. NA ČEMU SE MOŽE TEMELJITI REFORMU? 
Nije sve crno; postoje i zrnca vrsnoća, a duboko u blatu zaostalosti krije se pravo blago 
vrijednosti. Njega treba prepoznati, iskopati, i upotrijebiti. To bi trebao biti intelektualni cilj reforme 
Sveučilišta. 
Osnovne vrijednosti Sveučilišta u Zagrebu prispodobive su i ostalim hrvatskim sveučilištima i 
zemlji u cjelini. Navedene se vrline ne odnose na sve i svakoga, ali vrijede za dostatno velik broj 
ljudi pa ih je vrijedno spomenuti i konkretno s njima računati. 
1. Ljudi 
Razmjerno velik broj sveučilišnih nastavnika je DOBRO OBRAZOVAN. Još više njih vrlo su 
INTELIGENTNI. Golema većina ČEZNE za dosezanjem međunarodne razine. To znači da ljudi 
imaju međunarodne kontakte, poznaju pravila i prepoznaju vrijednosti. Ljudi su i MARLJIVI, a 
njihova neaktivnost proistječe iz nepostojanja vodstva. Ljudi su POŠTENI, a rade nepošteno jer 
su onima iznad sebe povjerovali da se samo nepoštenjem (“akademskom korupcijom”, ref. 7) 
može napredovati. Bez obzira na politička uvjerenja, svi su Hrvati OTVORENI EUROPI i žele se s 
njom izjednačiti i mjeriti. Drugim riječima, oni nisu nazadni, zatvoreni, nacionalisti ili izolacionisti, 
nego upravo suprotno. Navedene oznake daju im tek njihovi neprijatelji, ali posve neutemeljeno, 
čak do razine gluposti. No, neprijatelji – svih vrsta i boja – su pobijeđeni, i od njih više nema 
straha. (S njima bi se ustvari trebalo početi izrugivati.) 
Što onda nedostaje? Nedostaje SAMOPOŠTOVANJE INTELIGENCIJE, koja bi trebala prihvatiti 
vodeću ulogu. Komunisti su govorili “poštene inteligencije”, misleći na one spremne zatajiti 
Hrvatstvo, no to nije bilo točno ni onda ni danas. Radi se naprosto o tome da ljudi iz sebe izvuku 
ono najbolje, shvate da su dobri i kvalitetni, i – počnu pošteno raditi. Problem Hrvatske, hrvatske 
inteligencije i hrvatskih sveučilišta je u tome što inteligencija odbija preuzeti svoju domovinsku 
odgovornost. To je razlog što u statutu Sveučilišta nema definicije njegove uloge! 
2. Dobra 
(Barem) zagrebačko sveučilište ima prekrasne i vrijedne zgrade i druga dobra nužna za razvoj i 
napredak. Mora se jako jasno reći da novaca ima dovoljno, ali se, na žalost, veći dio potroši 
besmisleno. O nadzoru, odgovornosti ili procjeni dobitka u odnosu na utrošak nema ni govora. 
Kao i svugdje, država je i sveučilištu nesposoban gospodar. 
Ovdje opet valja uočiti kako je žalosno da – u državi koja je NAŠA i koju činimo MI, a ne netko 
drugi – nemamo snage sredstva te naše države namijenjena našemu radu tretirati kao naša. Ne, 
mi ih tretiramo kao tuđa, iako je pitanje koji bi to moral dopustio da se i s tuđim novcem tako 
olako postupa. 
3. Opće hrvatsko ozračje 
Ono rečeno o hrvatskim intelektualcima vrijedi i za cijeli hrvatski narod i opće ozračje u zemlji: 
ljudi su pametni, marljivi, otvoreni i čeznu da postanu građani zapadnoga svijeta. No, samo 
malobrojni uspijevaju sami topogledno što i poduzeti. Nedostaje vodstvo. O tome sam već 
govorio: ako to vodstvo ne mogu preuzeti hrvatski intelektualci, oni će ostati bez prava na 
pritužbe i tužbalice, čak ako i izbjegnu sramoti i kazni. 



4. Opće europsko ozračje 
Opće europsko ozračje jednako je povoljno kao i hrvatsko. No, zahvaljujući tradiciji slobode i 
demokracije, tamo postoje ljudi koji su spremni voditi, makar i po cijenu odgovornosti. Europa će 
nam pomoći, pritiskajući nas da je oponašamo. 
E. KAKO PROVESTI REFORMU? 
Sveučilište samo ne može izvesti reformu, jer problemi zbog kojih je reforma nužna leže i 
proistječu iz samoga sveučilišta. Budući da su izravni krivci za stanje na sveučilištu upravo oni 
ljudi koji ga i čine, volja za reformom i sama reforma moraju doći izvana. Nažalost, najsvetije 
pitanje svjetovnog života – rad sveučilišta – trebaju riješiti političari, ljudi koje sveučilište najmanje 
želi. Kad će, pak, zašto i kako političari odlučiti zagristi tu kiselu jabuku, nikako se ne može znati. 
Njihovoj savjesti i ljubavi prema Hrvatskoj i hrvatskom narodu, kao što znamo, ne možemo se 
utjecati. No, moguće je da će dostatan pritisak na njih izvršiti međunarodna zajednica, a moguće 
je, iako mnogo manje, da će shvatiti da propast tvorevine kojoj su na čelu ne ovisi samo, pa ni 
uopće, o njima, nego i o onima koji bi stvarno mogli pomoći, a to su obrazovani stručnjaci i 
intelektualci. Ukratko, dosegnemo li razinu siromaštva, postoji mogućnost da se poželimo 
primjereno obrazovati. No na toj se je razini već vrlo teško obrazovati, čak i kad se pojavi najbolja 
volja. Ta slika, dakle, ne obećava mnogo. 
Je li moguće da će nas i opet tuđin morati voditi? 
Ako neće inteligencija okupljena u sveučilištu – tko će drugi? Pa eto – međunarodni su stručnjaci 
već tu i ne vide ništa dobro. Krug se zatvara. 
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