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Cijenjena g-đo pročelnice,

Prije svega, ponovno hvala za informacije u svezi sa suradnicima
"Plave revije" koje ste mi (preko naše udruge "Doniraj svijetu
hrvatsku knjigu") poslali 28. kolovoza 2018. godine. Itekako će
mi dobro doći.

Naime, završio sam autorski dio prve faze "Leksikona suradnika
Plave revije". Slijedi tisak i uvez. Nadam se da ću Vam primjerak
(komplet) poslati na dar polovicom siječnja. Mislio sam da će to



biti jedna knjiga, ali su me prevarila mala slova koja su korištena
u
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tisku "Plave revije". Malo, pomalo, došao sam čak do 966 stranice
(moj standardni format: A4, tip slova: Verdana, veličina slova:
14, bilješke 12). Morao sam to razdijeliti u tri knjige: Prva knjiga
– Pregledi priloga, višestruki, moje opservacije, polemike i
raščlambe), Druga i Treća knjiga – Odabrani prilozi, svojevrsne
antologije, tematski složenih, priloga objavljenih u "Plavoj reviji".
Odabrao sam ih 96 od ukupna 292.

Dakako, nastavit ću. Želim i dalje tragati za sudbinama suradnika
"Plave revije" i izložiti uz to, Urbi et Orbi, i neka druga njihova
djela. Želim ih predstaviti u pravom svjetlu.

Sljedeće knjige bit ne drugačije sastavljene. Na početku će biti
izvješće o novim podatcima koje sam prikupio o suradnicima
"Plave revije". Iza toga ću predstaviti neke od njih. Za Knjigu
četvrtu odabrao sam: (1) Leopolda Belobrajdića, (2) Jakšu
Ercegovića, (3) Milivoja Karamarka i (4) Jerka Skračića.

U tu svrhu počeo bih prikupljati građu sukladno s Vašim
obavijestima, pa bih početkom siječnja iduće godine pogledao u
Hrvatskom državnom arhivu, najprije, tematske cjeline koje ste
označili kao: HR-HDA-1801. Razne osobe (168. Karamarko
Milivoj), HR-HDA-1839. Jere Jareb. (Tekstovi Leopolda
Belobrajdića, 47. Belobrajdić Leopold, 234. Gugić Paul, 346.
Katušić Ivan, 403. J. B. Krolo, 424 Dolores Labraš, 750. Janko
Skrbin) i HR-HDA-1805. Zbirka Krunoslava Draganovića
(11.79 esej dr. Leopolda Belobrajdića).

Toliko o prvoj temi. Nadam se da ne će biti poteškoća s uvidom u
navedenu građu.



Nadalje, krenuo sam i s "Leksikonom suradnika Almanaha
hrvatskih sveučilištaraca" iz 1938. godine. Tu sam, zasad,
zamislio
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izraditi četiri knjige: (1) Knjiga prva: Nacionalisti, (2) Knjiga
druga: Gospodarstvenici, (3) Knjiga treća: Pjesnici i (4) Knjiga
četvrta: Revolucionari.

Za knjigu prvu: Nacionalisti – odvojio sam sljedeće autore: Tias
Mortigjija ("Osnov hrvatske politike"), Radovan Latković
("Opravdanje hrvatskog nacionalizma"), Ivo Korsky
("Državotvorni položaj Hrvatske") i Muhamed Hasžijahić
("Nacionalna orijentacija muslimana Bosne i Hercegovine"). Ovi
autori bili bi predstavljeni: (1) člankom iz Almanaha, (2) nekim
drugim odabranim njihovim člancima, (3) prikazom njihove
životne sudbine.

Počet ću od Tiasa Mortigjije. Uz ostalo od gospode sa Županijskog
suda u Zagrebu zatražit ću uvid u njihov spis predmeta kojim se
je "18. veljače 2003. poništilo pravomoćnu presudu Okružnog
suda za grad Zagreb od 8. rujna 1947.". Htio bih i razgovarati s
sucima koji su tako presudili.

Vama to spominjem jer sam pročitao Vaš znanstveni prikaz pod
naslovom "Tias Mortigjija, Moj životopis".

Jeste li raspoloženi sa mnom porazgovarati na tu temu?

Susretnem li se s Vama odmah bi se htio informirati i glede
pristupa građi koja bi bila obrađena za Knjigu četvrtu. Zanimaju
me članci i njihovi autori, koji su u razdoblju od 26. kolovoza
1939. godine (možda i nešto prije toga) do 10. travnja 1941.
godine biti razlogom zabrane nekih novina i časopisa.

Na kraju bih Vas, možda usputno, htio obavijestiti da je 20.
prosinca 2018. godine (prije nekoliko dana) u Vinkovcima počeo s



radom Inicijativni odbor za podizanje Spomen galerije "Dučmelić"
(slavni hrvatsko-argentinski slikar: Zdravko Dučmelić, rođenjem
vinkovčanin), kojega sam i ja član (predsjednik je poznati
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vinkovački kulturni djelatnik Zlatko Virc). Ima li štogod u HDA o
obitelji Dučmelić (Franjo, Željko i Zdravko)?

Želeći Vam ugodan Božić i uspješnu Novu godinu, ostajem

S poštovanjem

dr. sc. Tomislav Dragun

P.S.:

"Hrvatskom poštom" i e-mailom.


