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                                                                    Zagreb, lipnja 2018. 

 

 

Poštovani, 

 

U Selcima na otoku Braču, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH 

gospođe Kolinde Grabar Kitarović, održat će se 28. svehrvatska jezično-

pjesnička smotra Croatia rediviva ča-kaj-što. Obilježavajući 75. obljetnicu 

paljenja Selaca od talijanske okupacijske vojske (9. kolovoza 1943) Croatia 

rediviva dogodit će se uz sam  kataklizmički spomendana, u petak,  10. kolovoza 

2018. u 21 sat. Izim Selaca koja su najviše stradala i pretvorena su u ruševine, 

spaljeno je i pet inih bračkih mjesta (Novo Selo, Gornji Humac, Pražnica, 

Pučišća,  Bol). Prelijepo kameno mjesto s osobinama grada, usprkos herojskim 

naporima domoljubnog načelnika Općine Selca Ivana Štambuka da spriječi 

fašističko paljenje, uništena su u potpunosti i postala obilježena zauvijek. Od 

spomenutog barbarskog čina nisu se nikada potpuno oporavila i još uvijek su 

gradić s brojnim ruševinama i ruševnim palačama, biserima kamenoklesarske 

tradicije. Smotra će dodatno obilježiti i 130/135. godišnjicu osnutka 

Hrvatskoga sastanka, kulturno-odgojnoga domoljubnog društva koje u Selcima 

zaživi 12. kolovoza 1888. i bi snažnim zamašnjakom promicanja hrvatske 

slobode i zajedništva. 

 

Manifestaciju Croatia rediviva utemeljio je dr. Drago Štambuk 1991. godine 

gradeći  je na ideji trojstvenosti i koineizacije hrvatskoga jezika. Iz potonjeg 

proizlazi i već se 30-ak godina vriježi, prema utemeljiteljevom  nazivu: zlatna 

formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što, iznimno važna za hrvatski jezik, kulturu 

i identitet. Smotru podržavaju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 

Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika i Institut za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje, a njeni organizatori su  Udruga Croatia rediviva, Općina Selca i 

KUD Hrvatski sastanak. Jednog od nastupajućih pjesnika (iz svih triju 

hrvatskih književnih idioma: ča- kaj- što) ovjenčava se Maslinovim vijencem pa 

dotični/a postaje poeta oliveatus.  Dvadeset i sedmero dosadašnjih ovjenčanika 

predstavljeno je mramornim pločama na Zidu od poezije, na središnjem 

selačkom trgu Stjepana Radića, s uklesanim stihovima po utemeljiteljevu ili 

ovjenčanikovu izboru. Njih 25 predstavljeni su svojim stihovima i u pet knjiga 

Maslinovih vijenaca, u svakoj po pet, pod uredništvom i u izboru utemeljitelja 

smotre. 

Oliveati su, redom,  od 1991: Zlatan Jakšić, Drago Štambuk, Jakša 

Fiamengo, Božica Jelušić, Vesna Parun, Luko Paljetak, Tonko Maroević, 

Ivan Golub, Vlasta Vrandečić Lebarić, Slavko Mihalić, Dragutin 

Tadijanović, Zvonimir Mrkonjić, Petar Gudelj, Sonja Manojlović, Tatjana 



Radovanović, Mate Ganza, Joško Božanić, Mladen Machiedo, Milko Valent, 

Zoran Kršul, Igor Zidić, Ante Stamać, Branimir Bošnjak, Ernest Fišer, 

Veselko Koroman, Delimir Rešicki i Tomislav Domović.  

 

Pjesnici nastupaju na Trgu Stjepana Radića, popularnoj selačkoj Pijaci, u 

petak, 10. kolovoza u 21 sat. Večer započinje pozdravnim govorom 

utemeljitelja Drage Štambuka i čitanjem pjesme Maslina Vladimira Nazora, te 

s obraćanjima načelnika Općine Selca Ivana Marijančevića i visokih gostiju. 

Slijedi otkrivanje ploče prošlogodišnjeg oliveatusa Tomislava Domovića, s 

osvrtom Božice Brkan na njegovo djelo i ovjenčanikovo govorenje vlastitih 

stihova, te nastup pjesničkih sudionika. U pauzi vijećanja i izbora ovjenčanika – 

kraći je glazbeni program koji izvodi župnik don Andro Ursić, nakon čega 

utemeljitelj ovjenčava maslinovim vijencem 28. omaslinjenika/cu čija će se 

ploča naknadno podići na Zidu od poezije. 

 

Svi sudionici bit će smješteni lokalno, a nadoknađuju im se samo ranije 

dogovoreni putni troškovi (neophodan oib i adresa prebivališta). Vaše ime nalazi 

se na popisu sudionika/uzvanika pa vas molimo da lokalnu organizatoricu i 

osobu za kontakt Nikolinu Tonšić (091-160 7296; 021-648 209; email: 

tzoselca@st.t-com.hr) obavijestite o svom sudjelovanju na priloženu 

elektroničku adresu do 31. lipnja 2018.  

 

Radujemo se vašem dolasku! 

 

 

 

                                                      

 

Dr. Drago Štambuk,  

utemeljitelj Croatia rediviva 1991. 

predsjednik udruge Croatia rediviva 

auktor zlatne formule hrvatskoga jezika ča-kaj-što                             
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Selca na otoku Braču 

 

 

Program 28. Croatia rediviva: 

 

 

Petak, 10. kolovoza 2018. 

 

17 sati, okupljanje sudionika / uzvanika pred Ružmarinom, uz okrjepu, na Trgu Stjepana 

Radića u Selcima. 

 

21 sat, početak jezično-pjesničke manifestacije Croatia rediviva (uz obraćanje utemeljitelja 

Drage Štambuka, načelnika Općine Selca Ivana Marijančevića, visokih uzvanika/predstavnika 

hrvatskih nacionalnih institucija i pokrovitelja), te otkrivanje nove 27.  ploče sa Zida od 

poezije, s uklesanim stihovima Tomislava Domovića, prošlogodišnjeg oliveatusa; osvrt 

Božice Brkan na njegovo djelo i nastup prošlogodišnjeg  ovjenčanika. Slijedi nastup poetskih 

sudionika.  

 

22:30, kraći glazbeni program izvodi župnik don Andro Ursić u pauzi nagradnoga vijećanja. 

 

22:45,  utemeljitelj Štambuk proglašava novoga/novu poeta oliveatus i ovjenčava ga/je 

Maslinovim vijencem. 

 

Skupna fotografija na Trgu. 

 

23 sata, večera pjesnika i uzvanika u Ružmarinu, na trgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


