
Kusić: samozatajan, strpljiv i tihi rad 
stvara istinske vrijednosti 

ZAGREB, 9. veljače 2011. (Hina) - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
(HAZU) ovih je dana pokrenula seriju foruma, okruglih stolova, predavanja i 
drugih aktivnosti kojima će nastojati širu javnost upoznati sa stajalištima 
utemeljenim na znanstvenim pristupima mnogim društveno važnim problemima - 
u pravosuñu, gospodarstvu, prometu itd., izjavio je predsjednik HAZU Zvonko 
Kusić.  

Na upit ima li HAZU rješenja za aktualne probleme hrvatskog društva, akademik Kusić, 
u razgovoru za Hinu, odgovorio je kako ne postoje jednostavna rješenja koja bi riješila 
naše probleme, a takve promjene u društvu, kako je dodao, teško je očekivati samo 
mjerama i dekretima vlasti. 

Povod za razgovor s poznatim liječnikom, profesorom zagrebačkog medicinskog i 
stomatološkog fakulteta, akademikom Zvonkom Kusićem (Zagreb, 1946.) osim toga što 
je od 2011. predsjednik HAZU su i tvrdnje pojedinih uglednih akademika kako se u 
HAZU osjeća novo ozračje. 

"Akademija će svojim djelovanjem nastojati utjecati na formiranje društvene svijesti", 
izjavio je, napominjući kako je najteže mijenjati stajalište prema radu budući da je u 
životu "za uspjeh i napredak važna sistematičnost, uporan rad, ozbiljnost i odgovornost". 

Kusić drži kako samozatajan, strpljivi i tihi rad koji stvara istinske vrijednosti i daje prave 
rezultate nije u nas na cijeni. "Svi pričaju o nekim velikim talentima. Mi smo nacija koja je 
impresionirana samo herojskim potezima, a nitko se ne bavi radom. Uspjeh ne počiva 
na velikim riječima i parolama", dometnuo je. 

Po njegovim riječima, HAZU treba stalnim pravilnim vrednovanjem društvenih pojava 
postupno i uporno voditi do prihvaćanja novih društvenih mjerila i vrijednosnih sustava te 
tako djelovati kao korektiv društvenih zbivanja. 

"Akademija je jedina institucija koja nije direktno zainteresirana, što daje dodatnu težinu 
njezinim stavovima", rekao je, dodajući kako ona mora motivirati i ostale znanstvenike 
izvan nje. 



Predsjednik HAZU smatra kako Akademija treba znanstveno raspraviti i obraditi 
najaktualnije društvene teme, čime će nesumnjivo pridonijeti izgradnji stajališta 
utemeljenih na znanstvenim, stručnim i etičkim pristupima rješavanja pitanja i problema. 

"Akademija se mora više otvoriti široj javnosti i upoznati je sa svojim aktivnostima", 
izjavio je, pojasnivši da raznim dogañajima i aktivnostima - Dani Akademije, simpoziji, 
forumi, predavanja, koncerti, izložbe i sl. - trebaju se poticati i stimulirati otvorene i 
zanimljive teme koje su od javnog interesa. Rekao je kako "predstoji uporan i dugotrajan 
rad kako bi se izišlo iz medijske indiferentnosti". 

Po Kusićevim riječima treba osnivati radne skupine s najkompetentnijim znanstvenicima 
i stručnjacima iz pojedinih područja iz Akademije i izvan nje koje bi, pod vodstvom i 
okriljem Akademije, kontinuirano radile i davale meritorne procjene, mišljenja i evaluacije 
važnih pitanja u društvu.  

"Akademija treba posebno istaknuti sva postignuća svojih članova koja se u javnosti ne 
prepoznaju kao rezultat njezina rada, nego kao pojedinačni rad ili rad neke organizacije 
kojoj akademici takoñer pripadaju. Posebno je potrebno javnosti približiti golemu 
iznimno vrijednu nakladničku djelatnost Akademije", napomenuo je. 

Odgovarajući na upit kani li se uskoro čelništvo HAZU sastati s premijerkom, nakon što 
je nedavno upriličen susret s hrvatskim predsjednikom, akademik Kusić je rekao kako se 
nada da će ih premijerka uskoro primiti i da će joj izložiti svoj program.  

"Poticanje gospodarstva u ovome trenutku smatram najaktualnijim zadatkom", rekao je 
predsjednik HAZU. S tim u vezi, kako je dodao, dolazi i sve ono što to omogućuje - 
pravosuñe, borba protiv korupcije, promet, energetika itd. 

Po njegovim riječima, za vrijeme stvaranja hrvatske države uključivanje akademika u 
politički život bilo je potrebno i važno. "Sada je njihovo djelovanje važno kroz instituciju 
Akademije kao svojevrsni korektiv u društvu. Akademijina snaga je u nezavisnosti i 
otklonu prema dnevnoj politici", smatra akademik Kusić. 

Glede otvaranja za javnost sjednica Predsjedništva HAZU rekao je kako misli da nema 
velikog zanimanja za "rutinske sjednice" tog predsjedništva dok su skupštine javne. "O 
važnim odlukama javnost će biti uvijek obaviještena i mi ćemo biti uvijek dostupni 
medijima", dodao je. 

Takoñer misli kako ukupan broj članova Akademije ne bi trebalo povećavati, jer se 
ionako smatra da je za državu naše veličine i sada prevelik. "Zbog toga, osnivanje novih 
razreda ne bi bilo dobro jer bi tada razredi bili vrlo mali, što bi kod izbora novih članova 
povećalo subjektivnost", rekao je u svezi s nekim mišljenjima o potrebi osnivanja novih 
razreda. 

"U postojećim razredima mogu se primati istaknuti znanstvenici i umjetnici iz svih 
područja. Kod izbora novih članova nastojat će se dati prednost mlañima ako su drugi 



uvjeti podjednaki", rekao je u vezi s primjedbama o pomlañivanju članstva istaknutim 
znanstvenicima. 

Budući da će ove godine HAZU proslaviti 150. obljetnicu osnutka, mnoge zanima hoće li 
biti dovršen jedan od najvećih projekta u posljednjim desetljećima - "Hrvatska i Europa". 
Predsjednik HAZU ističe da će "uložiti sve snage da se to ostvari" i dodaje kako će 
HAZU izići i sa svojim mišljenjem glede pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. 

"U Europu moramo, izlišno je o tome i govoriti, ali u Europi ćemo se pozicionirati onakvi 
kakvi budemo. Tu ćemo se morati izboriti za svoje mjesto radom i nametnuti se aktivnim 
djelovanjem naših političara", izjavio je akademik Zvonko Kusić. 
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