U novigradskom Muzeju Lapidarium predstavljena je knjiga “Sažeci propisa novigradske
općine 1481. – 1794. / Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794”.
Riječ je o…
U novigradskom Muzeju Lapidarium predstavljena je knjiga "Sažeci propisa novigradske općine
1481. – 1794. / Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794". Riječ je o drugom
svesku budućeg izdanja reprinta novigradskog Statuta iz 1402. godine, koji će kroz godinu-dvije
također ugledati svijetlo dana. Riječ je o znanstveno-izdavačkom ciklusu koji pod nazivom Kolana od
statuti izdaje povijesne statute istarskih gradova, među kojima je jedan od posebno vrijednih i onaj
novigradski. Knjigu sažetaka propisa od 15. do 18. stoljeća brojnoj publici predstavili su njezin
priređivač Jakov Jelinčić, urednik izdanja Neven Budak, te stručna suradnica na projektu Kolane od
Statuti Tajana Ujčić, dok su riječi dobrodošlice uputili gradonačelnik Novigrada Anteo Milos i
ravnateljica Lapidariuma Ketrin Milićević Mijošek. Okupljene je u ime Državnog arhiva u Pazinu,
koji je pored Grada Novigrada suizdavač predstavljene knjige, pozdravila je Biserka
Budicin.Gradonačelnik Milos naglasio je kako je dovršetak ove knjige važan korak prema onome što
svi s nestrpljenjem očekuju, a to je izdavanje reprinta povijesnog novigradskog Statuta. Ovakva
povijesna dijela omogućuju nam da mnogo toga doznamo o prošlosti svojega grada, o načinu na koji
su njegovi stanovnici ovdje živjeli davno prije nas, pa da iz toga izvučemo i po neku pouku kako da se
dana s odnosimo prema svome gradu, kako bi neke buduće generacije njegovih žitelja, za nekoliko
stoljeća, mogle pisati o onome kako mi danas živimo, naglasio je Milos, dodajući kako pozdravlja cilj
pokretača projekta Kolane od Statuti, da se time probudi i pobudi ljubav građana prema svojemu
gradu, jer je upravo taj osjećaj pripadnosti i zajedništva ono što treba malim sredinama poput
novigradske.- Želim vas na kraju pozdraviti porukom: "Doviđenja do što skorijeg ponovnog susreta
na kojem ćemo s ponosom predstaviti i Novigradski statut", zaključio je svoj pozdravni govor
novigradski sindako. Tajana Ujčić, jedna od inicijatorica projekta Kolane od statuti, te urednica
njeogva prvog izdanja, statuta Dvigradske općine, prenijela je kako je do ideje o reprintu statuta došlo
i temeljem jedne izjave akademika Margetića koji je rekao kako su uz pulsku Arenu, statuti istarskih
gradova jedna od najvećih kulturno-povijesnih vrednota Istre i bila bi prava šteta to blago ne
valorizirati i ne oteti zaboravu.- Nakon dvigradskog izdan je i vodnjanski Statut, a usuđujem se reći
kako će novigradski biti najbolji do sada, ako ništa drugo, nećemo ponoviti greške prvih dviju
publikacija, našalila se Ujčić.Urednik ove knjige, Neven Budak, iznio je nekoliko tehničkih podataka
o samoj knjizi, te predstavio tim suradnika odnosno sve one koji su pomogli u realizaciji ovog
izdavačkog projekta. Zahvalio je i Gradu Novigradu te Istarskoj županiji, koji su poduprli projekt, te
naglasio kako ovo izdanje nije zanimljivo samo stručnjacima koji proučavaju povijest, već i
prosječnom čitatelju, posebice stanovnicima Novigrada, koji će ovim putem doznati niz zanimljivih
povijesnih činjenica iz prošlosti svoga grada.Jakov Jelinčić, kao autor odnosno priređivač knjige,
objasnio je što sve knjiga sadrži, kako je nastajala, te s kojim se problemima i "zamkama" susretao
dok ju je priređivao. Objasnio je kako knjiga sadrži prijepis Novigradskog statuta iz 1401. godine kao
i propise donesene od strane dužda i upravnih tijela u Veneciji, Kopru i Rašporu, kao i neke od
zapisnika i odluke sa sjednica novigradskog Vijeća (Consiglio Maggiore), te kako je autor svih tih
zapisa Bortolamio Rigo, novigradski građanin i plemić, kancelar Novigradske općine. Iz tih zapisa
mogu se izvući mnogi zanimljivi zaključci i povijesne okolnosti u kojima su nastajali, pa tako i
doznati u kakvim su odnosima Novigrađani bili sa svojim susjedima, kakva je bila gradska ekonomija
u to vrijeme, od čega se i kako živjelo, kakve su nedaće morile tadašnje stanovništvo, od neimaštine
do pošasti kuge, i još mnogo toga. - Sadržaj ove knjige daje vrlo plastičnu sliku svakodnevice
Novigrada u razdoblju od 300-tinjak godina, pa vjerujem da će takvo štivo mnogima biti zanimljivo,
zaključio je Jelinčić.Dodajmo i kako su među uzvanicima bili i istaknuti istarski povjesničari, poput
Roberta Matijašića i Maurizija Levaka, a brojna publika imala je nakratko prigodu uživati i u
uspješnim nastupima dviju mladih gitaristica, polaznica Osnovne glazbene škole pri novigradskoj OŠ
Rivarela, Valentine Beg i Jane Opačić.
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