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      Ако икада одеш у Грчку на море, обиђеш Крф, Солун, ако можда једног дана 

одеш у Париз на медени мјесец, ако посјетиш Истанбул, ако посјетиш Беч, ако 

одеш у Скопље, Љубљану, Трст, ако некад одеш на скијање на Дурмитор, Маглић, 

Јахорину, или било гдје на Балкану, ако прошеташ крај неког језера, Скадарског, 

Охридског, ако одеш у Мостар, Сарајево, Београд, ако си ученик, идеш у школу, 

твоји ће се кораци негдје сигурно поклопити са његовим. 

     Јован Цвијић, човјек чије је име уткано у наше уџбенике, налази се у самим 

темељима и зидовима наше школе, често одјекује ходницима. Не сумњам да и 

свако дрво и сваки каменчић у нашем дворишту знају ко је он. Однедавно, вјештом 

руком насликан мурал, његов портрет, штити нас од вандализма, чува нас и мотри 

на нас, а понекад се чини као да нас погледом усмјерава и брине о нашој 

будућности. 

     Другари, замислите да имате професора на чијим се предавањима са 

задовољством  често окупљају, поред студената, и многе његове колеге, професори, 

научници, стручњаци, који долазе да усаврше и прошире своје знање, а такође и да 

уживају у његовим предавањима која он одржава и презентује изузетно занимљиво, 

вјешто, достојанствено и озбиљно, са надахнућем и са стилом. Једном приликом се 

у његовој слушаоници нашао и предсједник Бечке академије наука, који је касније 

истакао да би се таквим наставничким радом поносиле и многе престонице Европе. 

Ипак, Цвијић је био строг професор, који никако није трпио нерад, површност и 

незаинтересованост својих ученика. Али сваки ученик који није показивао ни једну 

од ових особина, имао би његову подршку и подстицај. Такође, сваки марљив и 

талентован ученик имао би прилику да напредује и да буде укључен у нека од 

његових научних радова или истраживачких пројеката. Другари, замислите да баш 

ви постанете овакви професори и научници! 

     ''Живот је за то да се корисно утроши,'' била је његова изрека, али и његов 

животни мото. И заиста, ту реченицу испоштовао је сваког дана свога живота, од 

кога је преко тридесет година посветио науци. Тако је настало неколико стотина 

његових научних радова. Био је неуморан и незаустављив. Вјечни путник. Чак и 

када су га сустигле године и притиснула болест, он је и даље несмањеним темпом 

наставио своја теренска испитивања и екскурзије по тешким, неприступачним и 

опасним теренима. Тек када је пао у постељу, морао је да се одрекне путовања, али 

не и рада. До самог краја свог живота усавршавао је своја дјела и бавио се 

теоријским разматрањима. 

      Нажалост, 16. јануара 1927. године у Београду је умро и то као почасни доктор 

Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу, предсједник Српске краљевске 

академије, ректор Београдског универзитета, члан Академије наука Совјетског 

Савеза, члан Југословенске академије знаности и умјетности, члан Ученог друштва 

Парнасос у Атини и почасни члан многих географских, етнографских, 

природњачких и других друштава широм свијета, носилац енглеске, француске и 

америчке медаље за научне радове... 
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      Његов допринос науци, друштву, допринос цијелом свијету и свим људима, 

несагледив је и непроцјенљив. Остављен нама, као благо, да га чувамо, његујемо и, 

ако је могуће, усавршавамо и бавимо се истим таквим племенитим животним 

задацима. 

 

 

 

 


