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Dalmacija u lirici na devetnaestom međudržavnom susretu
HIL-a

Devetnaesti susret članova udruge Hrvatska izvandomovinska lirika održan je
u periodu od 30. lipnja do 3.srpnja 2019. godine u Dalmaciji, točnije u
Makarskoj, Vepricu, Zaostrogu, Živogošću pa do najvišeg vrha Biokova, vrha
sv. Jure.
Udruga okuplja hrvatske pjesnike i zaljubljenike u lijepu hrvatsku riječ iz cijeloga svijeta, te je tako i
ove godine odazvao se priličan broj pjesnika iz USA, Danske, Austrije, Švicarske i drugih država iz
kojih su pristigli, uz nekoliko i domaćih pjesnika iz Dalmacije. U svečanoj književnoj večeri nastupili su
pjesnici Ivan Gerić, Ivanka Sabolić Rukavina, Nasja Bošković Mayer, Branka Grakalić, Ivan Župa,
Pero Rotim, Nadica la Rosa, Suzana Tkalčić, Ana Petrović, Anita Martinac, Grgo Mikulić, Ivan
Ivanda, Ivna Talaja, Marina Jurišić, Ferdo Šarić, Stipe Vela i Maja Tomas. Bogati program je
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moderirala Žana Šulenta, a također su u njemu sudjelovali i Gradski zbor Makarska i akademska
pijanistica Branka Grakalić. Na koncu programa podijeljene su plakate i ovogodišnji zbornik svima
sudionicima.
Svečanoj večeri su nazočili predstavnici iz Hrvatske matice iseljenika gospodin Ivan Tepeš i Ivana
Rora koji su svojom nazočnosti podržali ovaj susret a čestite su došle i iz Središnjeg državnog ureda
za Hrvate izvan RH od državog tajnika Zvonke Milasa. Također uz još brojne prijatelje udruge ovom
susretu nazočila je i bivša veleposlanica u Argentini gospođa Neda Šarić Rosandić.
Pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Makarske, svestrane i neumorne Hloverke Novak Srzić,
koja je prepoznala i podržala pjesnike u njihovoj misiji, te prijateljski dočekala Udrugu HIL, te uz
podršku i pomoć Ogranaka Matice hrvatske u Makarskoj a posebno predsjednika toga ogranka
gospodina Ante Škrabića, koji je pomogao da svečana književna večer bude na visokom
profesionalnom nivou, pjesnici su izlili svoju emociju i oduševili publiku.
U odlično sklopljenom programu ove godine pjesnici su upoznali Dalmaciju, te tako obišli prelijepe
samostane i crkve, upoznali kulturnu baštinu na tom području, a posebno su uživali u prirodnim
bogatstvima područja. Sve to je novi probuđeni izvor za inspiraciju koja tek nadolazi, a kojom se će
pjesnici opjevati Dalmaciju raznoseći hrvatsku riječ diljem svijeta kroz hrvatske zajednice u kojima
djeluju. Program je otpočet polaganjem cvijeća i paljenjem svijeće pred Spomenikom braniteljima a
nakon toga su posjetili marijansko svetište Vepric, u blizini Makarske i nazočili svetoj misi na
otvorenom u prekrasnom ambijentu svetišta. U Zaostrogu pjesnike je dočekao također pjesnik Ivica
Brnas te predstavio najvažniji i najpoznatiji spomenik a to je franjevački samostan Svete Marije, te
muzej, botančki vrt i memorijalnu galeriju Mladena Veže, uz to su kušali i specijalitete koji se
proizvode u samom samostanu. Na grobu fra Andrije Kačića Miošića prisjetili su se njegovog značaja
i uloge u vremenu od 1704. do 1764. sa odjekom do današnjih dana. Posebnu pozornost zaokupila im
je samostanska knjižnice kojoj su darovali svoje knjige i zbornik udruge. U Živogošću pjesnici su
posjetili samostan Sv. Križa gdje ih je dočekao župnik fra Miroslav Bustruc, te uz predstavljanje
znamenitosti, također ih je nasmijao svojim aforizmima. Park prirode Biokovo pokazao im je novo
neistraženo lice Lijepe naše te ih omamio mirisima raznovrsnog bilja i pogledom koji ostavlja bez riječi
i prema moru i prema unutrašnjosti. Pjesnici su neumorno osvojili i najveći vrh Biokova, gdje se nalazi
zavjetna kapelica svetog Jure. Iz makarske bogate ponude može se izdvojiti Malakološki muzej
franjevačkog samostana utemeljio je 1963. fra Jure Radić i crkva sv. Marka. Pjesnici su se naročito
dobro osjećali u prostorijama Turističke zajednice Makarske koja je bila izvrstan domaćin, te se
pobrinula i za odličnu gastronomsku ponudu u restornu Peškera, vratima Biokova i restoranu Kap
ulja, gdje im je domaćin bio Veljko Barbijeri uz sponzorstvo vinarije Grabovac.
Osim susreta lijepe riječi ovo je susret prijateljstva uz razmjenu iskustava izvandomovinskih pjesnika i
predstavnika institucija, udruga i zajednica. Također je održana i redovita Godišnja skupština gdje je
dosadašnje predsjedništvo udruge Anita Martinac i Silvijo Jergović, nakon uspješno odrađenog
mandata a i zbog preuzimanja novih dužnosti, predali novoizabranim Ani Petrović i Zoranu Sovi
rukovođenje udruge, uz prijateljsku i profesionalnu pomoć. Također je najavljeno pokretanje web
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stranice www.hil.hr gdje će se moći pridruživati novi zainteresirani članovi, te se najavljivati novi
susreti, a kako doznajemo to će slijedeće godine biti u Beču, na jubilarnu dvadesetu obljetnicu.
Vidimo se dogodine!
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