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Poštovani gospodine Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, 
 
kao pažljivom promatraču javnoga života u Hrvatskoj, a osobito područja visokog obrazovanja i 

znanosti, dopustite mi da Vam iznesem svoju reakciju glede skandalozne hajke koja se podigla i 

koja ne prestaje protiv gospodina Pave BARIŠIĆA, profesora na Filozofskome fakultetu Sveučilišta 

u Splitu, institucije s kojom sam povezan i s kojom surađujem već desetak godina u okviru 

francusko-hrvatske međusveučilišne suradnje. 

 

Ponajprije bih izrazio svoje osobno poštovanje prema kolegama iz Splita općenito, pa tako i prema 

profesoru Pavi BARIŠIĆU, koji je izložen jednoj sramotnoj, zlonamjernoj i po svemu sudeći 

orkestriranoj kampanji ocrnjivanja. Također bih mu želio izraziti svoju potpunu potporu pred 

nedostojnim napadima usmjerenim protiv njega kao sveučilišnog profesora i člana Vaše Vlade, 

zaduženog za znanost i obrazovanje, ministarski resor od najveće, strateške važnosti za budućnost 

zemlje. Te polemike koje se vode ad nauseam, događaju se u trenutku kada na Vašoj Vladi kao 

jamcu nacionalnih interesa Hrvatske počivaju sve nade hrvatskog naroda. 

Također, želio bih izraziti i svoje mišljenje o samoj  utemeljenosti ovog „slučaja“ kao i o navodnim 

„argumentima“ kojima je cilj diskvalificirati predstavnika akademske zajednice, a koji prije svega 

zaslužuje poštovanje svojih kolega i čiji se rad treba razmotriti u svojoj ukupnosti kako bi se 

očitovalo i odlučivalo o njegovim zaslugama, jer znanstvene sposobnosti nekog znanstvenika treba 

procjenjivati na temelju cjelokupnosti njegovih radova i njihovog stvarnog sadržaja. 

 

S obzirom na trenutak u kojem je pokrenuta ova difamacijska kampanja, te imajući u vidu način na 

koji je vođena, držim da su napadi ad hominem usmjereni protiv profesora Pave BARIŠIĆA, ujedno 

usmjereni na cijelu akademsku zajednicu, pri čemu neki nastoje, baš kao i u nekim drugim 

vremenima, nametnuti svoje tutorstvo, premda im je područje istraživanja profesora BARIŠIĆA 

posve strano. Reakcije onih koji su mu pružili svoju podršku dokazuju ipak da je zemlja izašla iz 

jednog doba koje pripada prošlosti, jer je njihova solidarnost lišena svakog ideološkog ili političkog  

predznaka. Kolege sa Sveučilišta u Splitu su s punim pravom osudili žestinu i neprimjerenost 



kampanje zasnovane koliko na neozbiljnim i nepromišljenim, toliko i na nedoslijednim 

argumentima, a koja ne služi na čast niti njegovim napadačima, te puno govori o njihovim 

skrivenima namjerama i primislima koje ih pokreću. Jasno je da je cilj ove hajke destabilizirati ne 

samo ovog čovjeka nego i cijelu Vladu, unatoč njegovim (i njezinim) čvrstim i odlučnim 

namjerama za ozbiljan rad u službi javnog interesa, osobito u trenutku kada toliko stvari treba 

pokrenuti u područjima javne uprave, pravosuđa, obrazovanja, gospodarstva, obrane, diplomatskog 

djelovanja. Ovdje treba naglasiti da će valjano procjenjivati i posve objektivno moći prosuđivati 

samo djelovanje gospodina Pave BARIŠIĆA na čelu Ministarstva,  ponajprije oni koji su mu i 

povjerili mandat. 

 

Kao francuski sveučilišni profesor i pravnik, duboko povezan sa zemljom svojih obiteljskih 

korijena  i zabrinut za budućnost Hrvatske – svoje domovine oduvijek i zauvijek – ne mogu, a da ne  

osudim sramotne smicalice onih koji manipuliraju navodno „etičkom“ argumentacijom kako bi 

poravnali račune niske politikantske prirode i diskvalificirali jednog sveučilišnog profesora u 

njegovim ministarskim funkcijama u službi države. Osim toga, slobodan sam ovdje ukazati Vam i 

na temeljno pravno načelo koje je također mjera svakog djelovanja koje se smatra legitimnim te a 

fortiori „etičkim“:  to je načelo proporcionalnosti kojim se rukovodi praksa svih demokratskih 

zemalja i onih koje se takvima smatraju, osobito u pravosudnim pitanjima. U ovoj aferi vrijednoj 

žaljenja, međutim, postoji očiti nesrazmjer između djela koja mu se stavljaju na teret - a koja su i 

sama diskutabilna -  i pretjeranih, neopravdanih i zlonamjernih sredstava, kojim ta djela služe kao 

izlika.                           

 Svatko bi se ovdje trebao držati  mudre latinske pravne maksime, naslijeđene iz rimskoga prava, 

prema kojoj : « De minimis non curat praetor ». Nažalost nije svima dano da se znaju izdići na čast 

pretora te je činjenica da ovu maksimu mogu shvatiti samo osobe  u dobroj vjeri, koje poštuju 

pravičnost i mjeru u svojim sudovima, a koje razumiju što znači „suditi“.  Oni pak koji se drže  

anakronih i obezvrijeđenih koncepata prava i pravičnosti, kako ih se u prošlim vremenima 

interpretiralo i instrumentaliziralo, doista više ne pripadaju sadašnjosti u mjeri u kojoj ostaju 

ukopani u stavovima i razmišljanjima prošlosti koju je Hrvatska definitivno odbacila. 

 

Primite, gospodine Predsjedniče, izraze moje pune potpore i mog osobitog poštovanja, 

 

 

Marc Gjidara 

Profesor emeritus Sveučilišta Panthéon – Assas, Pariz 2, 

Inicijator i koordinator francusko-hrvatske međusveučilišne suradnje na području pravnih studija. 


