
Izjava Foruma za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja 

povodom prijedloga Povjerenstva za stegovni postupak Medicinskog fakulteta u 

Zagrebu za psihijatrijsko vještačenje medijskih istupa prof. dr. sc. Matka Marušića 
 

Ovaj tjedan je više medija prenijelo vijest da je Povjerenstvo za stegovni postupak 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zatražilo od trojice uglednih hrvatskih 
psihijatara da, na osnovi medijskih istupa prof. dr. sc. Matka Marušića u kojima je on 
ukazivao na nezakonite postupke i korupciju u akademskoj zajednici, procjene njegov 
psihološki profil. 

Živimo u zemlji gdje državni dužnosnici djeluju u nadzornim odborima tvrtki gdje se 
“zagube” milijuni dolara, gdje ti dužnosnici ne žele objasniti kako su stekli svoju nemalu 
imovinu ili o čijem trošku i s kojim ciljem obilaze operne predstave, gdje dužnosnici postaju 
najuspješniji cestograditelji, iako se radovi na istim tunelima otvaraju i po pet puta a ceste su 
nam višestruko skuplje i višekratno nesigurnije nego bilo gdje drugdje u svijetu. 

Živimo u zemlji gdje djeca sve češće dižu ruku na sebe same, gdje se istinski branitelji 
ponižavaju a oni koji to nikad nisu bili uživaju u privilegijama tajnih popisa branitelja, gdje 
mnogi preživljavaju skupljajući po kontejnerima za smeće prazne boce dok malobrojni našim 
novcem grade sebi kuće i golf igrališta, gdje se rasprodaju ne samo tvrtke i nacionalna blaga 
nego i naši otoci i more. 

Živimo u zemlji sa sustavom znanosti gdje do titula najbrže dolaze političari, gdje se 
stotine milijuna kuna netransparentno prelijeva u pseudoznanstvene i kvazitehnologijske 
projekte, gdje caruje plagijatorstvo i nepotizam, gdje stečene diplome vrijede do Rupe i 
Goričana, gdje ogromna većina djelatnika u cijelom životnom vijeku ne napiše ni jedan jedini 
relevantan rad, gdje izbor za članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podsjeća na 
igru “chi fa meno” u znanstvenim i društvenim postignućima, gdje se generacije studenata 
upropaštavaju fingiranim reformama. 

U takvoj zemlji prof. Marušić se usudio uprijeti prstom u one u svom okruženju koji 
su ogrezli u kriminal i korupciju. Umjesto da se od toga napravi model koji će sve nas 
potaknuti da činimo isto, prof. Marušića i njegovu obitelj se šikanira, kažnjava, pribija na stup 
srama i – nastoji ih se proglasiti ludima. Sve u stilu uprizorenja poznate priče “ja sam im 
vikao da su ludi, oni su rekli da sam to ja – njih je bilo više”. 

Živimo, dakle, u zemlji u kojoj, umjesto da idemo dalje, tonemo sve dublje. Ima li 
dna? 


