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Prof. dr. sc. Željko Tanjić,  
rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 

 
Pozdravni govor na početku nastave na Medicinskom fakultetu 

 
Ponedjeljak, 27. rujna 2021. u 11 sati 

 

 

Poštovani,  

u više sam navrata na ovome mjestu citirao riječi velikoga pjesnika Huga von 

Hofmannstahla: „U svakom početku nalazi se vječnost.“ Da, svaki početak u sebi nosi klicu 

vječnosti, klicu koja obećava, ispunjena je nadom, iščekivanjem i čežnjom. Tako je i s našim 

današnjim početkom, početkom nastave na našem nedavno osnovanom Medicinskom 

fakultetu. U ovom trenutak početka zapravo je utkano mnoštvo različitih početaka te 

nijednog nije moguće u potpunosti odvojiti od drugoga.  

Dok vas sve pozdravljam radostan zbog vašeg dolaska i nazočnosti na ovom 

zborovanju, želio bih da svi osjetite moju zahvalnost što ste ne samo dionici ovoga početka, 

nego i što ste, mnogi od vas, vjerovali i omogućili da se on dogodi. Jer, dok sam spremao 

ovaj govor razmišljao sam koliko je puno ljudi vjerovalo u ovaj početak i koliko je zdušno 

radilo kako bismo mogli danas osjetiti radost baš ovoga početka koju bih želio podijeliti s 

vama, razmišljajući baš o početku. 

Početak je dar.  

Hvala Uzoritom kao i Zagrebačkoj nadbiskupiji na povjerenju i onda kada nam se činilo da 

je početak nemoguć, hvala inicijatorima programa okupljenim oko prof. dr. sc. Damira 

Sapunara s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koji je zajedno sa svima nama zdušno 

radio vjerujući u ovaj početak. Premda danas nisu s nama, uvijek će ostati začetnici ovoga 

početka.  

Hvala svim nastavnicima, mojim skromnim i samozatajnim suradnicima na 

Sveučilištu, hvala svim crkvenim, državnim, javnim i stručnim institucijama koje su nas 

pratile, usmjeravale, korile, upozoravale, koje su nas savjetovale i pomagale nam da ne 

zalutamo i koje su nam svojim povjerenjem omogućile ovaj početak, od ministarstava do 
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AZVO-a i naših suradničkih ustanova, nastavnih baza. Vi ste svojim znanjima, iskustvima 

i djelovanjem omogućili ovaj početak. Znam da ćete nam i dalje pomoći da ovaj početak 

raste i iz klice postane razgranato stablo koje će obogatiti vrsnu edukaciju budućih liječnika 

u našoj domovini Hrvatskoj. Bez vas to ne možemo učiniti. 

Ovo je veliki dar našoj sveučilišnoj zajednici jer početkom djelovanja Medicinskog fakulteta 

naše Sveučilište uistinu se nalazi pred svojim drugim početkom. Stoga je ovaj čin 

prispodobiv onome njegovog samog osnutka jer svi znamo koliko je medicina važan, 

složen, odgovoran, zahtjevan studij. Povjereno nam je puno i puno će se od nas tražiti.  

Početak je odgovornost. 

Medicinski fakultet našega Sveučilišta odgaja i obrazuje buduće liječnike. Stoga mi je drago 

da mogu danas pozdraviti naše studente. Hvala vam što ste nam dali svoje povjerenje. U 

životu nema ničega ljepšega od povjerenja i ničega tragičnijeg od gubitka povjerenja. Sve 

ćemo učiniti da to povjerenje raste, a ne gubi se, premda znamo da to neće biti lako i da nas 

čeka mnoštvo izazova. Odgovorni smo prema vama, prema Crkvi, prema hrvatskom 

čovjeku i društvu koji ponekad previše od svih nas očekuju, ali ne smijemo ih nepovratno 

razočarati. 

Početak je poniznost. 

Mi smo svjesni svojih skromnih početaka i toga da smo patuljci na ramenima divova. Naš 

je fakultet iznikao na predanom radu i ljubavi mnogih suradnika, naših nastavnika na čelu 

s dekanom Karlovićem, na otvorenoj suradnji sa znanstvenim i zdravstvenim sustavom 

naše domovine. Znamo da puno toga znamo, ali znamo da i puno toga moramo učiti. I 

ostati ponizni. A to znači biti svjestan onoga što možemo i hoćemo, ali i toga da nismo ni 

prvi, ni sami, ni jedini. 

Početak je oduševljenje. 

Živimo u izazovnim i teškim vremenima. Znam da su se mnogi već umorili radeći na ovom 

projektu, a znam da smo se često osjećali ranjeno tako da se čini patetičnim govoriti o 

oduševljenju. Ali, to je ono što bih poželio svima. Da nas, i onda kada nam se čini da smo 

pred zidom, nosi oduševljenje početka jednog iznimno važnog projekta za naše Sveučilište, 
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Crkvu i domovinu. Jer povijesni je ovo projekt koji je utkan u samu srž poslanja Crkve koja 

je i u našoj Domovini bila začetnica i školstva i zdravstva. 

Početak je čežnja. 

Čežnja za dobrotom i ljubavlju. To je ono što pokreće svakoga od nas. Neka pokreće i naš 

Fakultet. Da bude rasadnih dobrih liječnika. Dobrih ljudi i dobrih stručnjaka. Znam da 

danas dobro izgleda kao prosječnost, ali nije tako. Biti dobar je uzvišena čežnja koja 

oplemenjuje ovaj svijet, posebno svijet prožet otuđenošću, bolešću i napuštenošću. Neka 

čežnja za dobrim nastanjuje naš Fakultet. 

Početak je stvarnost. 

Svaki početak znači biti uronjen u stvarnost. A ona u mnogočemu nije onakva kakvom sam 

je prethodno opisao. Ali nije ni slijepi usud i mračna stvarnost. I u nevoljama naše 

stvarnosti, od pandemije Covida-19 do mnoštva drugih problema i poteškoća koje i mi sami 

živimo i na Sveučilištu i na našem Medicinskom fakultetu, mi stvarnost prepoznajemo kao 

onu koja je otkupljena i ispunjena djelovanjem Božje milosti koja ju preobražava i koja se 

očitovala u Isusu Kristu. Stvarnost pa i ona najteža prožeta je njegovom ljubavlju. Volio bih 

da takvu stvarnost vidimo i da ju svjedočimo. I zato mi je neizmjerno drago da smo se 

okupili na dan kada Crkva slavi sv. Vinka Paulskog, sveca zaštitnika bolnica i bolesnika. 

Sv. Vinko imao je u svom životu različitih razdoblja, od onih u kojima ni sam nije bio 

siguran zbog čega je postao svećenikom do onih u kojima je sve davao za pomoć onima koji 

su bili nemoćni i bolesni. Zašto sam postao svećenik? Zašto sam postao profesor? Zašto sam 

postao liječnik? Zašto želim postati liječnik? Stvarnost nije uvijek laka, ali ona je jedino 

mjesto u kojem se Bog nastanjuje i koje prožima, jedino mjesto u kojem i mi stanujemo i 

vjerujemo da u njemu možemo biti svjedoci te ljubavi. Svjesni smo stvarnosti našega 

Fakulteta. Ona nije laka, nije lišena problema i poteškoća na svim razinama, ali nije 

lakomisleni san niti beznadni hir. Stoga neka naš Fakultet raste uronjen u stvarnost našega 

društva i Crkve donoseći nadu i utjehu. 

Poštovani, nisam govorio o datumima, ni o brojkama. Nisam predstavljao projekte i 

programe. To ću prepustiti dekanu. Želio sam s vama podijeliti radost ovoga početka. 
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Početka obrazovanja novih liječnika. A liječnik je dar, liječnik je odgovornost, liječnik je 

poniznost, liječnik je oduševljenje, liječnik je stvarnost.  

Poštovani dekane, zahvalan na svemu do sada učinjenom, vama i vašim 

suradnicima, vašim studentima želim blagoslovljen početak i neka živi i raste naš 

Medicinski fakultet jer u svakom početku nalazi se vječnost. 

 

 

 

 

 


