In memoriam

VINKO IVANČEVIĆ
(1901-1995)
Umro je Vinko Ivančević, znanstvenik,
čiji vrijedan i uspješan znanstveni rad pred
stavlja značajan doprinos povijesti hrvatskog
pomorstva, a posebno rodne Korčule i Dub
rovnika u kojem je proveo veći dio svog
života.

Vinko Ivančević rodio se 2. siječnja 1901.
godine u Korčuli. Nakon završene trgovačke
akademije, zaposlio se u Prvom dalmatin
skom trgovačkom društvu u Dubrovniku.
Poslije 1945. godine, kada je Društvo nacion
alizirano i preimenovano u Prvo dalmatinsko
industrijsko poduzeće "Radeljević”, Ivančević
je u njemu djelovao kao upravitelj.
Svoj znanstveni rad Vinko Ivančević je
započeo istraživanjem suvremenog gospo
darskog života. Prvi članak s tog područja ob
javio je već 1923. godine, kao dvadesetdvogodišnjak, a do početka II. svjetskog rata
surađivao je u više domaćih i inozemnih
časopisa. Djetinjstvo koje je proveo uz more i
brodove, te rad u Prvom dalmatinskom trgo
vačkom društvu, koje se gotovo dvadeset
godina bavilo i parobrodarstvom (19241941 ), razlog su da se sa suvremenih tema ok
renuo istraživanju povijesti pomorstva i bro
dogradnje.

Prvi svoj rad s tom temetikom (Trinaest
jedrenjaka Dubrovačkog pomorskog druš
tva) objavio je 1949. u splitskom časopisu "Po
morstvo". Nakon toga, tijekom četrdeset i pet
godina, redovito je objavljivao svoja znan
stvena otkrića, pa njegova bibliografija
doseže značajan broj od oko dvije stotine ra
dova, članaka i prikaza.

Knjiga "Luka Livorno i dubrovački bro
dovi (1760-1808)" osobito je vrijedno djelo
Vinka Ivančevića u kojemu analizira znača
jan udio dubrovačke trgovačke flote u prome

tu luke Livorno i opće značajke pomorske
trgovine toga razdoblja. Ovo djelo Ivančević
je objavio godine 1968, u izdanju Zavoda za
historijska istraživanja pomorstva južne Dal
macije.
Posebno mjesto u istraživačkom radu
Vinka Ivančevića zauzima brodogradnja i po
morstvo Korčule i Dubrovnika. Brodogra
dilišta, brodograditelji, brodovi i njihova ime
na hrvatskog podrijetla, parobrodarstvo, po
vijest pomorstva općenito, ugledni kapetani,
ali i brodske posade, zapljene brodova,
gusarenje, naši pomorci kao gusari, naše po
morstvo u ratovima, plovidbene karte-to su
teme koje su naročito privlačile njegovu
pažnju. Znanstvenička radoznalost Vinka
Ivančevića prelijevala se i izvan okvira ovih
vrlo širokih istraživačkih područja. Njegovi
radovi sadržavaju i teme poput dubrovačkih
konzularnih službi, numizmatike (kaluparstvo), tiskarstva (tiskare u Korčuli), karto
grafije te povijesti umjetnosti.

Vinko Ivančević objavljivao je radove u
mnogobrojnim domaćim novinama, zbor
nicima i časopisima o kojih ćemo spomenuti
tek neke kao što su "Naše more", "Dub
rovnik", "Dubrovački horizonti", "Moguć
nosti", "Zbornik otoka Korčule", "Pelješki
zbornik", "Dubrovački vijesnik", "Slobodna
Dalmacija". Objavio je nekoliko radova i u
inozemnim časopisima "Bollettino dell’Atlante linguistico Mediterraneo" (VeneziaPiza), "Rassegna periodica di informationi
del Comune di Pisa", te "Atti e memorie della
Deputazione di Storia Patria per le Marche"
(Ancona).

S velikom ljubavlju, strpljivošću i upor
nošću, Vinko Ivančević dugi je niz godina živo
sudjelovao u sklapanju jedinstvenog mozaika
povijesti našeg pomorstva. Njegovi radovi
otkrivaju trajnu i snažnu povezanost s morem
i pomorstvom. Suradnja s kolegama, čiji je
rad pratio s otvorenom radošću, bila je iskre
na i srdačna. Zato će uspomena na njegovu
osobu i djelo ostati trajna i neizbrisiva.

Vesna Miović-Perić

