
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Јован Цвијић - географ, истраживач, визионар“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Треба се навићи и о проблему, послу, професији дуго, кадшто и непрекидно мислити, док 

се нађу решења. Има светлих часова, нарочито светлих ноћи, које се ретко јављају; у њима 

се нађе решење питања, или се смисле планови научног рада. То доба духовне луцидности и 

креативности ваља употребити, а не по оној обичној људској, још више оријенталној 

тромости мислити на одмор. То махом ни организму не шкоди, али и ако шкоди, организам 

је зато да се честито утроши.”(Јован Цвијић,1987,Балканско полуострво.Сабрана дјела 

Ј.Ц.књига 2) 



ован Цвијић, уважени српски географ и научник свјетског гласа, рођен је у Лозници 12. 

октобра 1865. године у трговачкој породици. Родитељи су му били Марија и Тодор 

Цвијић. Тодор је неко вријеме био трговац на гласу, а мајка Марија потиче из старе и угледне 

сеоске породице Аврамовић из Корените, удаљене десетак километара од Лознице. Јован је био 

треће дијете у породици. Највише утицаја на његово образовање имала је мајка Марија, која га 

је подстицала на даље школовање и усавршавање. Утицај на Цвијића имао је и млади професор 

физике Ранко  Петровић, не толико по својим предавањима колико по страсном пропагирању 

социјалистичких идеја. Основну школу и прва два разреда гимназије Јован је завршио у 

Лозници, а затим се преселио у Шабац. Више гимназијско школовање 1881. године наставио је 

у Београду. Био је члан Ђачке дружине Нада, на којој је читао своје преводе са њемачког језика. 

Дипломирао је 1888. године и одмах био постављен за предавача Друге београдске гимназије. 

Године 1893. је промовисан за доктора филозофије у Бечу, но касније се вратио у Београд да би 

био професор Велике школе. Школске 1907/1908. године био је ректор Универзитета у 

Београду.  

 

ован Цвијић био је оснивач Српског географског друштва и Географског завода као и 

члан осам академија наука и шеснаест географских и природњачких друштава. Јован је 

титулу доктора наука добио у Бечу (1893. године) и то дисертацијом о карсту (кршу). Због тога 

се сматра утемељивачем карстологије. Његово откриће је било и препознавање трагова 

глацијације (стварање леденог покривача) у виду 102 планинска језера у Србији и Бугарској. До 

тада се сматрало да овај регион није био захваћен глацијацијом, а због своје љепоте и 

модроплаве боје таква језера је називао „горске очи“. Истраживао је криптодепресивна језера 

занимљива по томе што им је површина изнад, а дно испод нивоа мора. Бавио се подједнако 

друштвеном и физичком географијом, геоморфологијом, етнографијом, геологијом, 

антропологијом и историјом. За више од три деценије интензивног научног рада, Цвијић је 

објавио неколико научних радова. Јако је тешко издвојити само нека дјела која је створио током 

своје каријере. Свако од њих било је генијално и иновативно за своје вријеме. Цвијићев 

фантастични научни опус чинила су монументална дјела као што је: Балканско полуострво и 

јужнословенске земље, Геоморфологија 1 и 2, Глацијација балканских планина, Карст и човек, 

Општа антропогеографија, Језерска пластика Шумадије...  

 

Бројна путовања по скоро свим крајевима нашег полуострва развила су код њега интересовања 

за народну културу, те је на Филозофском факултету у Београду организовао проучавање 

антропогеографије и етнографије. Путовања која је организовао цијелог живота спадају у групу 

истраживачких подухвата. Путовао је под врло неповољним друштвеним и политичким 

приликама и тиме често себе доводио у непријатне ситуације. Био је одличан организатор 

научно-истраживачког рада. Грађа прикупљена на терену представљала је основу цјелокупног 

научног стваралаштва. Био је најпопуларнији научник свог доба на Балкану и уважаван 

академик у свијету. Својим знањем и интелигенцијом успио је да добије бројне научне, али и 

политичке битке за свој народ. Приликом испитивања геоморфолошког и тектонског карактера 

Балканског полуострва, Цвијић је истовремено прикупљао и други драгоцјени материјал. Као 
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научник племенитог кова и изоштреног научног дара, запазио је да на Балкану, на сразмјерно 

малом простору, живи неколико народа различитих по поријеклу, вјери, менталитету и култури. 

То га је подстакло да се посвети и антропогеографским истраживањима Балканског полуострва. 

За своје сараднике је сачинио упутства за проучавање села. Из свега је проистекло једно од 

Цвијићевих најзначајнијих дјела - Антропогеографски проблеми Балканског полуострва. 

Поред стручних сарадника, за своја истраживања успио је да придобије добар дио 

интелигенције из народа, нарочито свештенике, учитеље и друге школоване људе. Константно 

је био у контакту са народом и врло брзо је почео уочавати разне карактере и различите 

психичке особине, које су биле у директној вези са географским поријеклом. Као велики 

познавалац основних карактеристика људи са Балканског подручја истицао је да постоје 

позитивне и негативне особине људи. Посебну пажњу обраћао је на моралне особине људи, 

јер је сматрао да су велика сметња правом научном раду, а то су површност, слаба воља, 

спремност на подвале, пакост и злоба. Сматрао је да улазак у свијет науке представља 

васпитање снаге воље и моралних вриједности научника и да су она основа на којима 

израста научно стваралаштво. 

 

Цвијић је био и велики национални радник. Његова је велика заслуга за ширење научних 

схватања у најширим народним слојевима, чему су допринијели политичко-географски и 

етнографски радови. Све је то утицало на јачање националне свијести. Крајем балканских 

ратова, кад је српска војска заузела албанску обалу од Љеша до Драча, Цвијић се енергично 

залагао за излазак Србије на Јадранско море. Негдје, средином 1920. године осјетио је прве 

срчане тегобе, што је био почетак његове дуге болести. Лијечио се у Карловим Варима. У 

посљедњим годинама живота остварио је још један културни задатак. У жељи да словенске 

народе зближи и на научном пољу, био је иницијатор организовања и сазивања Првог конгреса 

словенских географа, који је 1924. године одржан у Прагу.  

 

Добитник је Златне медаље Краљевског географског друштва у Лондону, златне медаље Conrad 

Brun  и Сребрне медаље Eugen Potron Географског друштва у Паризу, као и медаље Gauthiot 

Друштва за економску географију у Паризу. Велики број његових дјела налази се у фонду 

Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду. Неки његови чланци су 

дигитализовани. Најважније његово дјело је „Балканско полуострво и јужнословенске земље“ 

(1922. године). Само нека од његових значајних остварења су: 

̶ Ка познавању крша источне Србије (Просветни гласник,1889.) 

̶ Географска испитивања у области Кучаја, Геолошки анали Балканског полуострва 

(књ.V,1893.) 

̶ Das Karstphanomen, Geographiche Аbhandlungen V (Беч,1893.) 

̶ Karst, географска монографија (Београд,1895.) 

̶ Пећине и подземна хидрографија у источној Србији, Глас Српске краљевске академије 

наука (1895.) 

̶ Извори тресаве и водопади у источној Србији (1896.) 



̶ Трагови старих глечера на Рили (1897.) 

̶ Глацијалне и морфолошке студије о планинама Босне и Херцеговине и Црне Горе 

(1899.) 

̶ Структура и подела планина Балканског полуострва (1902.) 

̶ Балканска, алпска и карпатска глацијација (1903.) 

̶ Неколика посматрања о етнографији македонских Словена (1906.) 

̶ Ђердапске терасе (1922.) 

̶ Балканско полуострво и јужнословенске земље (1922.) 

̶ Сеобе и етнички процеси у нашем народу (1927.)  

 

Јован Цвијић је током свог живота био члан чак осам академија наука (укључујући и Чешку и 

Италијанску), шеснаест географских друштава и два пута је био ректор Београдског 

универзитета. Објавио је на стотине признатих научних радова. Добио је почасни докторат 

Карловог универзитета у Прагу и Сорбоне у Паризу. Добио је златну медаљу Краљевског 

географског друштва у Лондону и златну медаљу у Њујорку за научни рад на географији земаља 

Балканског полуострва. Народна банка Србије је, 17. септембра 2004. године, пустила у оптицај 

новчаницу од 500 динара са ликом Јована Цвијића, чиме му је држава Србија још једном одала 

почаст за његов велики допринос научном развоју и угледу земље, а врх планине Рудник зове 

се, по њему,  Цвијићев врх. Послије дуже болести, Јован Цвијић је умро у Београду 16. јануара 

1927. године.  

 

 овако великој и важној личности треба знати, читати и писати. Јован Цвијић не само 

да је дао допринос развоју географије у нашој земљи него и самој свијести људи 

уопште. Захваљујући њему, култура и писменост нашег народа је већа и богатија. Залагао се за 

своју државу, народ и културу. Цвијић није само познати српски научник, него је и познати 

свјетски научник. Видимо по томе колико је признања добио у свијету и да су га савременици 

цијенили и поштовали. Савјесност је особина која дугорочно гарантује успјех на свим животним 

пољима. Савјестан значи бити темељит, пажљив, промишљен, амбициозан, све што је Цвијић 

био и ми требамо тежити да постанемо.  
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