
UVODNE NAPOMENE 
 

Ova je knjiga nastala pisanim prilozima brojnih autora koji su se odazvali na poziv 
Organizacijskoga odbora stručno-znanstvenoga skupa “More – hrvatsko blago”. Skup je 
pripremio Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske u Zagrebu s pročelnikom Odjela i 
predsjednikom Organizacijskog odbora prof. dr. sc. Zvonimirom  Radićem (na njegov 
prijedlog i uz njegovo vođenje). U priređivanju skupa Odjelu su se – na njegov poziv – 
priključili: Razred za more Matice hrvatske Ogranka u Rijeci s pročelnikom Razreda kap. 
Josipom Viceljom, i  veći ogranci Matice hrvatske uz more. Članovi Programskog savjeta: 
Igor Zidić, predsjednik, Zvonimir Radić i Josip Vicelja dopredsjednici, Anđelko Akrap, 
Darko Deković, fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Davorin Rudolf, Zvonimir Šeparović i Draško 
Šerman svojom su osobnom suradnjom sudjelovali u bitnom proširivanju i produbljivanju 
programa. Na skupu u Zagrebu autori su svoje brojne pisane priloge raspravljali tri dana: od 
23. do 25. travnja 2008. 

Velika potreba da se Matica hrvatska uključi u rasprave o hrvatskom nacionalnom 
blagu koje se nemilice otuđuje, rasipa i obezvrjeđuje, da se uključi onako kako je to zamišljao 
i ostvarivao grof Janko Drašković, njezin osnivač, postoji već desetljećima, ili točnije: od 
njezina raspuštanja u komunističkom razdoblju ranih sedamdesetih godina prošloga stoljeća, 
kao neostvariva potreba, a od njezina ponovnog uspostavljanja nakon istupanja države 
Hrvatske iz jugoslavenske federacije ranih devedesetih godina prošloga stoljeća, kao ostvariva 
potreba. 

Brojni su poticaji naveli predlagača na njegov prijedlog. Među njima dovoljno je 
izdvojiti dva. Jedan je bio najava obustavljanja  hrvatske brodogradnje kao posljedica velikih 
pogrješaka hrvatske tehnološke politike (u posljednja dva desetljeća). Drugi je bio 
pridjeljivanje Hrvatskoj epiteta “duša mediteranska” na hrvatskoj izložbi u Barceloni, koja je 
pripremljena pod nazivom “Pomorstvo na hrvatskom Jadranu”, a kojoj su vrlo kompetentni 
Katalonci, prije samog otvaranja, izmijenili naziv u “Hrvatska – duša mediteranska”. 

Autori su se odazvali na poziv obrazložen u okvirima triju tematskih cjelina. 
Uz prvu tematsku cjelinu “Hrvatsko mediteransko naslijeđe (u povodu izložbe 

Hrvatska, duša mediteranska koju je Ministarstvo kulture RH priredilo u Barceloni)” poziv je 
sadržavao ovaj tekst: 

“Povijesni kontinuitet života na Jadranu proteklih tisućljeća Hrvati su uspješno održali. 
Hrvatska (u državnim zajednicama u kojima je održavala svoj državnopravni identitet) bila je 
mediteranski pomorski susjed koji je utjecao na povijesna zbivanja te na tehnološki i 
gospodarski razvoj Sredozemlja. 

Raspravit će se: zemljopisni i klimatski uvjeti za život na hrvatskom dijelu Jadrana, 
podmorski nalazi te pomorski putovi i trgovina tijekom tisućljeća, povijesni tijek razvitka 
pomorstva na Jadranu i vodeća uloga Dubrovačke Republike, tehnološki i gospodarski razvoj, 
posebno brodarstvo i brodogradnja na hrvatskom dijelu Jadrana.” 

Uz drugu tematsku cjelinu “Hrvatska koja živi uz more, na moru i za more (Hrvatska 
jadranska kultura)” poziv je sadržavao ovaj tekst: 

“Život uz more i na moru bitno utječe na stvaranje hrvatske jadranske kulture, čija se 
obilježja otkrivaju u svim ljudskim djelatnostima. Na otocima i u uzobalju stvaraju se 
hrvatskom dijelu Jadrana svojstveni kulturni obrasci, koji utječu na kulturni razvoj Hrvatske i 
koji upućuju Hrvate na život za vlastito more. 

Raspravit će se kulturna obilježja pojedinih dijelova priobalja s pripadnim zaleđem, 
koji se mogu izjednačiti s kopnenim dijelovima morskih županija Istarske, Primorsko-
goranske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-
neretvanske, te otoka s većim urbanim središtima kao što su: Krk, Cres, Rab, Lošinj, Pag, 
Dugi otok, Ugljan, Pašman, Murter, Šolta, Brač, Hvar, Vis, Korčula, Lastovo, Mljet, ali i 
ostalih naseljenih hrvatskih otoka kao što su Susak, ili Koločep.” 
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Uz treću tematsku cjelinu “Hrvatska koja pretvara vlastito morsko blago u nacionalno 
bogatstvo (Hrvatska jadranska tehnologija i na njoj zasnovano hrvatsko gospodarstvo)” poziv 
je sadržavao ovaj tekst: 

“Blago hrvatskoga gospodarskog pojasa Jadranskoga mora Hrvatska ubrzano otkriva. 
Veliko zanimanje za taj dio Jadrana bogate Europe, moćnih Sjedinjenih Američkih Država i 
Azije koja se snažno i brzo razvija, oblikuje hrvatsku svijest o prijekoj potrebi zaštite i 
racionalne pretvorbe toga još neotkrivena blaga u nacionalno bogatstvo. 

Raspravit će se: prirodne, društvene i tehnološke značajke procjeni dostupnoga 
hrvatskoga morskoga blaga, metode buđenja nacionalne svijesti o potrebi rigorozne zaštite 
toga blaga, tehnološka i gospodarska pretvorba jadranskoga blaga u nacionalno bogatstvo te 
uključivanje svih raspoloživih hrvatskih znanstvenih, tehnoloških i gospodarskih potencijala u 
procese istraživanja i zaštite hrvatskoga morskoga blaga i njegove pretvorbe u nacionalno 
bogatstvo.”  

Veliki broj pisanih priloga mogao se osim po tematskim kriterijima razvrstati i u 
skupinu pretežno taksonomijskih tekstova koji otkrivaju duboke interdisciplinarne 
isprepletenosti temeljnih značajka hrvatskoga morskog blaga. Već je odziv brojnih autora iz 
društveno-znanstvenih, prirodno-znanstvenih i tehnološko-gospodarskih djelatnosti 
posvjedočio duboko razumijevanje članova Matice hrvatske koliko se te tri odijeljene i 
antagonizirane skupine djelatnosti međusobno prožimaju, da bi se ta činjenica na kraju 
nepobitno potvrdila njihovim pisanim prilozima i raspravama. Iz svega što je napisano i 
rečeno može se jednoznačno zaključiti da je krajnje vrijeme da se Matica hrvatska vrati 
svojim korijenima: da svoje programe usmjeri na premošćivanje dubokih jazova koji su se 
otvorili između spomenute tri skupine djelatnosti. 

Skup je raspravljao pretežito tematske tekstove na tematskim sjednicama drugoga 
dana, a pretežito sistemske tekstove na skupnim sjednicama prvoga i trećega dana. Održano je 
ukupno dvanaest tematskih sjednica i šest skupnih sjednica. 

Tematske sjednice i to: 
  četiri sjednice na teme “Hrvatsko mediteransko naslijeđe (u povodu izložbe 

Hrvatska, duša Mediterana koju je Ministarstvo kulture RH priredilo u Barceloni)” vodili su: 
Zdenko Brusić, Mithad Kozličić, Mirko Orlić i Irena Radić Rossi; 

 četiri sjednice na teme “Hrvatska koja živi uz more, na moru i za more (Hrvatska 
jadranska kultura)” vodili su: Anđelko Akrap, Joško Belamarić, Kuzma Kovačić i Koraljka 
Kos; 

 četiri sjednice na teme “Hrvatska koja pretvara vlastito morsko blago u nacionalno 
bogatstvo (Hrvatska jadranska tehnologija i na njoj zasnovano hrvatsko gospodarstvo)” vodili 
su Zvonimir Radić, Davorin Rudolf, Zvonimir Šeparović i Josip Vicelja.  

Prve četiri skupne sjednice vodila su po tri voditelja: iz svake od navedene tri tematske 
cjeline po jedan. 

Petu su skupnu sjednicu (ususret zaključcima) vodili: Anđelko Akrap, Zvonimir 
Šeparović i Josip Vicelja, a završnu, šestu skupnu sjednicu vodili su (po programu): Igor 
Zidić, predsjednik Matice hrvatske, Zvonimir Radić, pročelnik Odjela za nacionalnu 
tehnologiju Matice hrvatske i Josip Vicelja, pročelnik razreda za more Matice hrvatske – 
Ogranka u Rijeci. 

Skup je protekao u plodnim raspravama a završio usuglašenim mišljenjima o nekim 
najvažnijim tematskim i sistemskim problemima koji se pojavljuju u  odnosima Hrvatske 
prema vlastitom nacionalnom morskom blagu. Sva su ta usuglašena mišljenja našla svoj izraz 
u završnom dokumentu “Prosudbe i zaključci stručno-znanstvenoga skupa More – hrvatsko 
blago”. 

          Zvonimir Radić 
 


