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ROJNICA, Ivo
Rodio se 20. kolovoza 1915. u Cisti nedaleko od Imotskog. Tu završava pučku školu i upućuje se u
trgovački zanat. Već kao mladić dolazi u Dubrovnik i otvara vlastitu trgovinu tekstilnom robom. Želju
za studijem prava na Sveučilištu u Zagrebu omela je njegova rana i neprekidna politička djelatnost u
uspostavi i očuvanju hrvatske države. To ga ipak nije spriječilo u stjecanju bogate opće naobrazbe.
Na kraju rata otišao je u nepoznato s onu stranu granice s tisućama ratnih izbjeglica. Stajao je već
pred izručenjem u Lavamundu, odakle se odlazilo u sigurnu smrt, ali se čudom uspio spasiti. Prelazi u
Italiju, u Trstu biva uhićen od engleskih vlasti i lažno optužen. Odredili su ga izručiti Jugoslaviji, ali se i
iz te smrtne opasnosti uspio izvući najprije uvjerljivo glumeći ludilo, a zatim smionim i dramatskim
bijegom.
God. 1947. stiže u Argentinu. Učio je odmah španjolski jezik i tekstilni zanat. Nakon završenog zanata
uz pomoć prijatelja otvorio je vlastitu pletionicu i tako napredovao, da je postao ugledni i priznati
argentinski privrednik, a svakako spada u najbogatije Hrvate u iseljeništvu.
Uvijek je djelovao kao tih, ali moćan mecena u brojnim hrvatskim iseljeničkim kulturno-političkim
pothvatima u cijeloj emigraciji. Tako je, primjerice samo u Buenos Airesu sudjelovao u osnivanju i
uzdržavanju Hrvatsko-latinoameričkog kulturnog instituta i uglednog časopisa na španjolskom jeziku
“Studia Croatica”. God. 1991. imenovan je opunomoćenim predstavnikom Republike Hrvatske za
Argentinu i Latinsku Ameriku.
Rojnica se znao javljati svojim pisanim prilozima u hrvatskim emigrantskim glasilima, ali se njegova
stanovita darovitost vještog pripovjedača najbolje iskazuje u njegovih tisuću sabranih stranica
uspomena i putopisa. Kako su to tekstovi koji imaju za podlogu godinama vođene osobne zapise,
zanimljivi su kao povijesno-politički izvor.
Zasebice je objavio sljedeća djela:
– Susreti i doživljaji I. (uspomene i putopisi), München – Barcelona 1969.
– Prikaz povijesti Argentine i doprinos Hrvata, Buenos Aires 1974.
– Susreti i doživljaji II. (uspomene i putopisi), München – Barcelona 1983.
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