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RIJEČ UREDNIKA

Dragi čitatelji,
pred vama je 6. broj Hrvatskoga neretvanskog zbornika, publikacije koja 

je s ovim brojem prešla 2 000 stranica na kojima se autori s različitih gledišta 
bave Neretvom i Neretvanima, kojom je Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 
u Zagrebu nastojalo probiti nametnutu informativnu blokadu, održati vezu sa 
zavičajem te okupiti „domovinske“ i iseljene Neretvane barem unutar korica 
zajedničkoga libra, libra koji u svojemu naslovu nosi dvije temeljne odrednice 
na kojima počiva i naše društvo, libra koji je hrvatski i neretvanski.

U ovome broju Hrvatskoga neretvanskog zbornika objavljeno je (uključu-
jući riječ urednika) pedeset radova tridesetpetorice autora. Kako radove ni na 
koji način ne bismo vrijednosno razvrstavali, jer, kako reče jedna od autorica, 
i sitno je bitno, od ove smo godine odlučili kako uz imena autora ne ćemo 
navoditi njihove titule. Ujedno smo nastojali donekle osvježiti zbornik podije-
livši ga na manje cjeline. U prvoj cjelini (Iz neretvanske povjesnice) donosimo 
jedanaest radova u kojima se obrađuju različita razdoblja neretvanske povi-
jesti. Krenuli smo ustaljenim putom, od suvremenosti prema daljoj povijesti, tj. 
od Domovinskoga rata, preko Drugoga svjetskog rata i poraća do srednjega 
vijeka i antike. U drugoj su cjelini (Neretvanske pikanterije) do izražaja ponaj-
prije došli neretvanski kolekcionari. Poseban razred tekstova čine oni koji se, 
povijesno, antropološki ili s pogledom prema budućnosti, bave idejom Grada 
Neretve kojom se nastoje prevladati mjesni sukobi i predrasude između Nere-
tvana samih, ali i predrasude drugih prema Neretvanima. U cjelini Znameniti 
Neretvani osvjetljava se život i djelovanje neretvanskih povjesničara, političara, 
novinara, jezikoslovaca i kulturnih trudbenika. Pomalo sjetnu sliku na Neretvu 
kakva je nekoć bila nude tekstovi u cjelini Neretvanski ljudi i običaji u kojima 
se odaje dužno poštovanje jendečarima i lovcima, ali i opisuje život u našim 
malim mjestima poput Momića i Rabe. U športskome se odjeljku pak bavimo 
rukometom, nogometom i veslanjem da bismo se u književnome podsjetili na 
bogatstvo neretvanske usmenoknjiževne baštine te se upoznali s pjesničkim i 
proznim uradcima neretvanskih književnika. Cjelina Kazališna umjetnost i li-
kovnost donosi tekstove o djelovanju metkovskih kazališnih amatera te stva-
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ralaštvu Danijela Žabčića, akademskoga slikara, Zagrepčanina koji je svojim 
slikama darivao Neretvu. Jezikoslovna rubrika sadržava dva teksta o prvome 
predstavljanju jednoga hrvatskog pravopisa u Neretvanskoj krajini te još dva 
koja se bave onomastičkim temama. Posljednja je cjelina posvećena djelovanju 
različitih udruga koje okupljaju Neretvane te Udruge „Pelješki most“ čije je 
tekstove i zaključke počesto prepisivala i potom svojatala trenutačna hrvatska 
vlada.

Svjesni činjenice da do suradnika ne možemo doći samo na temelju vlasti-
tih poznanstava, ove smo godine objavili javni poziv na vodećim neretvanskim 
portalima, tako da nitko od vas, dragi sadašnji i budući suradnici, ne može reći 
da nije pozvan na ugradnju jednoga djelića mozaika u zajednički libar. Ponav-
ljam ipak još jednom javni poziv na suradnju upućen ponajprije neretvanskim 
znanstvenicima, gospodarstvenicima, agronomima i turističkim djelatnicima 
koji nam dosad nisu slali svoje priloge da nam „daju ruke“. Ako vam se pak 
čini da su pojedine društvene i humanističke teme previše zastupljene na našim 
stranicama, podsjetit ću vas na dvije činjenice. Prvo, kraj se u kojemu živimo 
ili iz kojega potječemo naziva Neretvom, Donjom Neretvom, Neretvanskom 
krajinom, Donjoneretvanskim krajem, Donjim Poneretavljem, Dolinom Neretve, 
Neretvanskom dolinom, Hrvatskim Poneretvljem, Deltom Neretve, Donjonere-
tvanskom deltom i tko zna još kako, a njezine se stanovnike i danas katkad 
naziva Neretljanima umjesto Neretvanima. Pa ako ne znamo kako da nazo-
vemo rodni kraj i kako se zovu ljudi koji prebivaju u njemu, zašto se čudimo 
nedostatku dugoročnih planova i strategija u agronomiji, ribarstvu ili turizmu? 
Drugo, upravo je nepoznavanje naše prošlosti čestim uzrokom  naših mjesnih 
podjela, predrasuda i netrpeljivosti koje često koče i gospodarski razvoj jer 
dok se naša naselja, kako često navodi Stjepan Šešelj, čijega sam uredničkoga 
mjesta, ali i ideje o neretvanskome jedinstvu baštinik, tuku za primat u Neretvi, 
zaboravljamo da nam je tvrda granica oduzela prirodno zaleđe koje nam je 
stoljećima osvježavalo krv, ali i povećavalo trgovinsku razmjenu te time razvi-
jalo gospodarstvo. 

Uloga Hrvatskoga neretvanskog zbornika nije stoga samo da vam ponudi 
idiličnu sliku neretvanskih krajobraza, da vas zatravi neretvanskom pjesmom i 
mirisom iz bronzina, nego i da se kritički odnosi prema određenim pojavama u 
neretvanskome društvu kako, ove smo riječi don Mihovila Pavlinovića nekoliko 
puta ponavljali ovih dana, ne bismo dopustili da postanemo goli rabotnici i tuđi 
izmećari, (...) tuđini u zemlji svojoj. Katkad uistinu treba ići i knjigom u glavu.

Domagoj Vidović, Metković


