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A n t o n  M e l i k :

Druga svetovna vojna in mi geografi
Nečloveška nasilja , strahotno uničevanje živ ljen j in  m ate

ria ln ih  vrednot po preudarjenem  načrtu, sistem atično izvedeni 
poskus zasužnjenja tako posameznikov k a k o r celih narodov, to 
na eni strani, a na drug i nezaslišano trp ljen je , silni napori, 
s trašne borbe, neskončne žrtve, pa jek len a  vo lja  narodov, k i so 
postavili obram bo svobode za n a jv iš ji c ilj, to je  vsebina tega 
strašnega dogajanja , ki mu pravim o druga svetovna vojna, ali 
še bo lj precizno, — velika domovinska vojna.

Ogromno se je  sprem enilo v svetu s to veliko vojno, pri nas 
v Jugoslaviji posebno tem eljito . Narodno osvobodilna borba je  
za je la  vse ljudstvo, iz naših partizansk ih  četic so se izoblikovale 
bo jne  trum e v mogočno narodno osvobodilno vojsko, k i je  v so
delovanju  z zavezniki, p red  vsem z neprem agljivo Rdečo armado, 
izbojevala do k ra ja  borbo za svobodo narodov te r p rik licala  v  
ž iv ljen je  novo Jugoslavijo. Vse naše ž iv ljen je  je  bilo postavijeam 
na nove tem elje; na načelih ljudske dem okracije nasta ja  v nas in 
med nami nov svet. Dosledno izvedena dem okratična načela so 
tudi v razm erju  m ed narodi Jugoslavije položila nove osnove. 
Vodilne smernice te  preosnove so zasidrane v principu  ljudske  
sam ouprave in  niso mogle dovesti do drugačnega zaključka, k a 
ko r da so pom agale izoblikovati federativno ureditev  nove Jugo
slavije. Dosledno izvedeno načelo popolne ljudske sam ouprave 
je  pomenilo organično urejeno medsebojno razm erje  med narodi 
Jugoslavije. Z u red itv ijo  federalnih edinic je  u trjen a  ta zdrava 
osnovnica sedanjega in  bodočega sožitja med našim i narodi te r  s 
tem odstran jena poglavitna dediščina preteklosti, ki je  zastrup
lja la  odnošaje med n jim i. Izmed federalnih  edinic je  M akedonija 
n a jb o lj p re ro jen a  v etnopolitičnem  smislu. Zakaj tam kaj je  živa 
govorica m akedonskega slovanskega prebivalstva z zmago ljudske  
sam ouprave p rodrla  tudi v področje ku ltu re , ko je  postala k n ji
ževni jez ik  M akedoncev, jezik  v  šolah in urad ih  pa v javn ih  n a
pisih itd. S tem je  naša federalna M akedonija postala posnem anja 
vreden vzgled in vzor tudi za M akedonce v sosednjih ozemljih, 
zlasti v Egejski M akedoniji. Na načelih narodne ku ltu rn e  samo
uprave se gradi sedaj tudi ž iv ljen je  drugih  m anjših  narodnih 
enot, kak o r so T urki, pa A rnavti itd. Kosmet, t. j. Kosovo z Meto
hijo, je  kot sam oupravna enota, p rik lju čen  na  federalno edinico 
S rbije , podobno kot Vojvodina, k i ima v marsičem zelo svojsko 
stanje. V Bosni je  mogla pač samo preurediba v samostojno fede-
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ralno edinico naprav iti konec brezkončnim  razprtijam  med p r i
padniki treh  konfesij, k i so jih  v s ta rih  sistemih s tolikim  in tako 
tragičnim  uspehom  ščuvali v m edsebojno borbo. P om irjen je  med 
n jim i je  pač mogla prinesti te r g aran tira ti samo na načelih  ši
roke prave ljudske  sam ouprave zgrajena narodna oblast. Fede
ra lna  republika S lovenija ve še prav  posebno ceniti zmago 
narodno osvobodilne borbe, saj j i  je  prinesla tudi narodno 
združenje in osvoboditev vsega slovenskega etnografskega ozem
lja. Čeprav p rik lju č itev  Slovenskega P rim orja  te r Slovenske 
Koroške še ni form alno dokončno dovršena, j e v  toku domovinske 
vo jne izvršena v duhu ljudskih  množic in  v borbi sklenjenega 
narodnega odpora zoper tu jca  — okupato rja . In p rik lju ček  Trsta 
Jugoslaviji n a j odpre Sloveniji na široko v ra ta  v svet.

Strahotno sled je  pustila  za seboj druga svetovna vojna. Čez 
našo domovino je  v ihrala v  le tih  1941—1945, a trp lje n je  in raz
de jan je , ki ga je  povzročala, ni bilo m anjše ko v n a jb o lj p riza
detih predelih  Evrope. Pozni rodovi bodo z grozo poslušali in 
b ra li pripovedovanja o teh strahotah, zgodovinarji bodo brez 
dvoma mogli zapisati, da se je  ob n je j zarezalo eno največjih  
razdobij v razvo ju  narodov.

Učinki te  velike vojne so tako ogromni, da  p rih a ja jo  vidno 
do veljave že v geografski s tru k tu ri ozemelj, ponekod bo lj, d ru 
god m anj, povsod pa dovolj očitno. Še dolgo bo potreba, da se 
p ri geografski karak teris tik i posameznih te rito rijev  v p rav  iz
datni m eri ustavimo ob sprem em bah, ki jih  je  povzročila strašna 
uničevalna v ih ra  druge svetovne vojne.

Bridko dovolj jih  poznamo, te spremembe, že iz Jugoslavije 
in iz naše n a jo ž je  domovine, iz Slovenije. Požgane vasi, pogoreli 
in podrti domovi, poškodovane prom etne naprave, razrušeni mo
stovi, podrte tovarne, razstre ljen i rovi in zaliti rudniki, p red rti 
nasipi, varu joč i pred  povodni jo  ali m orjem  itd. itd., to je  slika 
razdejanja,. Podobno je  bistveno prizadeto  s tan je  naše živine, 
bodi goveda ali kon j, drobnice ali prašičev, celo perutnine. Toda 
medtem ko se bo moglo stan je  živ inoreje obnoviti, ne da bi geo
grafska pok ra jin sk a  slika trpela  ob tem, se naše vasi n ikdar ne 
bodo obnovile v isti obliki, v isti genetično utem eljeni, mnogo- 
stoletne razvojne stopnje razodevajoči značilnosti. Domovi do
len jsk ih  vasic se pač ne bodo obnav ljali v značilnih starih  tipih, 
k i jim  morem o ugotavljati v a rijan te  po posameznih področjih, 
kakor so se razv ija le  v toku dolgih stoletij. N astajale bodo nove 
vasi in  postav ljali te r zidali bodo nove domove, nem ara bo lj ra 
cionalno, bolj smotrno, vsekakor pa bolj uniformno. V elika p la



DRfJGA SVETOVNA VOJNA IN MI GEOGRAFI 107

nina je  obnovila svoje tako izredno karak teristične  zaobljene 
pastirske koče; kakšne so vendarle sprem em be?

Ne mislimo se s tem spustiti v rom antično objokovanje sta
rinsk ih  tvorb, m arveč nam  je  le za ugotovitev dejstva, kako so 
strašna razd e jan ja  te  vojne sprem enila k u ltu m ögeograf sko lice 
pokrajinam . Saj se je  podobno zgodilo v neštetih  mestih, malih 
sredn jih  in velikih, po ogromnem delu  Evrope in Azije, samo da 
ponekod še v  mnogo hujši meri. M estna naselja  v U k ra jin i in 
Beli Rusiji, ob Donu, p a  na Poljskem  ali v N orm andiji bodo ob
nav lja li pač po m odernih urbanističnih  vid ik ih  in n jihova vnan ja  
podoba se bo nem ara k repko  razlikovala od starega lica. Novi 
S talingrad, novi Sevastopol j, nova Varšava, novi Caen bodo imeli 
takorekoč pečat te strašne preizkušn je  v vsej svoji novi struk tu ri. 
D a bo podobno v m arsikaterm  mestu bom bardirane Nemčije, je  
ob sebi umljivo.

Še mnogo bolj strahotn i so učinki druge svetovne vo jne v 
dem ografskem  pogledu. Dosti časa bo še minilo, p reden  bodo na
tančno ugotovljene silne človeške žrtve, k i jih  je  te rja la . Toda 
že dosedanji podatki, dasi se ne opirajo  na izčrpno statistično 
ugotav ljan je , p ričajo , da so krvave žrtve naravnost neverjetno  
velike. Toda ne povsod enako velike, n iti ne sorazm erno enake. 
Izven dvoma je , da smo v Jugoslaviji m ed na jbo lj prizadetim i, pa 
da  so nekateri naši predeli trpeli več kak o r drugi. Jugoslaviji ob 
s tran i je  po silnih žrtvah  p red  vsem U k ra jin a  in Bela R usija te r  
sosedna področja Sovjetske zveze, pa  kom aj k a j m anj Poljska. 
D ruge države so trpele  mnogo m anj, postavimo Češkoslovaška, 
M adžarska, Rum unija, B olgarska itd., medtem ko je  G rčijo  tudi 
p rece j močno prizadelo. Poudariti je, d a  imamo p ri tem v mislih 
samo dem ografske žrtve, padle in um rle v vo jn i in  rad i vojne, pa 
v partizansk ih  borbah, p a  v brezštevilnih ita lijansk ih  in  nem ških 
in ternacijsk ih  taboriščih, k i bodo ostala v zgodovini zapisana kot 
n a jv eč ja  dosedanja m orišča vseh časov. V ključene so tud i one 
neštete množice talcev, pa stotisoči in m ilijoni moških, žensk in 
otrok, pom orjenih širom te rito rijev , kam or je  segla nem ška oku
pacija, v prav  posebno obilnem številu pa na ozem lju Poljske, 
Bele Rusije, U kra jine  in Jugoslavije. K tem u moramo šteti še 
one, tudi ne m aloštevilne ljud i, k i jih  je  vzelo pom anjkan je , la 
kota, bolezni, m raz itd. V poštev moramo vzeti še posredne žrtve: 
izpad ro jstev  skozi več let, silni pom or m oških in žensk v m la
d ih  in vsekako najbo ljših  letih, ka r bo kazalo svoj dem ografski 
učinek še dolge vrste let v obliki prim erom a m ajhnega števila 
ženitev in sorazmerno m ajhnega števila rojstev. P ri tem nismo
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vzeli v poštev, da je  ostalo silno mnogo invalidov, pa  drugače po
škodovanih, zlasti pa takšnih, katerim  je  vojna izpodkopala te
lesne moči v oblikah, k i bodo p riš le  do učinka šele v nekaj letih.

Izven dvorna je , da so v prim eri z vsem tem dem ografske 
žrtve v zapadni Evropi nesorazm erno m anjše. Mnogo m anjše pa 
so tudi v N em čiji ter A vstriji. Nedvomno so Nemci n a  bojiščih 
izgubili zelo mnogo lju d i in brez dvoma jih  je  obilo pokončalo 
tudi bom bard iran je  iz zraka, — v celem pa je  p ri n jih  demo
grafska bilanca bistveno ugodnejša, nego v te rito rijih  na vzhodu. 
N ajugodnejša je  seveda v onih redk ih  državah, ki se jim  je  na- 
ključilo , da so ostale nevtralne, bodisi v Evropi, kako r v A m eriki 
in drugod po svetu.

P ri tem ne bi bilo prav, ako se ne bi posebej ustavili ob po
g lav ju  židovskega prebivalstva. Vsa poročila doslej soglašajo 
v tem, da je  prebivalstvo židovske vere prav  posebno trpelo, 
bodisi v Nem čiji kak o r tud i in nem ara še bolj v državah, ki jih  
je  zajela  nem ška okupacija. Židovsko prebivalstvo je  bilo so
razm erno najm očneje zastopano v Poljski, Beli R usiji in  v 
U krajin i. Število ljudsk ih  žrtev  v teh te rito rijih  je  bilo spričo 
tega še večje, saj se je  nem ški rasistični bes s posebno> brezsrč
nostjo  obračal zoper ljudstvo židovske veroizpovedi, k i  se je  v 
teh  deželah že na zunaj, dejansko že n a  prv i pogled vidno, 
razlikovalo od ostalega prebivalstva. Podoba je , da so m ilijoni 
pom orjenih Židov v teh deželah silno stopnjevali število krvavih  
izgub n a  Poljskem  in v Beli R usiji, v Litvi ter U krajini. Saj je  
videti, da so nem ški okupatorji pokončali veliko večino židov
skega prebivalstva tud i po ostalih okupiranih  državah, v Češko
slovaški, M adžarski, R um uniji in v Jugoslaviji te r  ostalih b a l
kanskih  državah.

K adar bodo o vsem tem na razpolago eksaktne številke, 
bomo mogli te, na splošno izrečene p resoje opreti na  dokum en
ta rne  podatke in brez dvoma se bo pokazal dem ografski učinek 
v naznačenem  smislu. Slovanski narodi n a  vzhodu in jugovzhodu, 
k i so se odlikovali po  največjem  prirodnem  prirastku , so trpeli 
največ, relativno  in  absolutno, in  številčno razm erje med Nemci 
in slovanskim i narodi se je  bržkone prem aknilo v k o ris t prvim. 
Podobno na  dobrem  bo dem ografska bilanca z,a rom anska lju d 
stva, kak o r ne dosti m anj za narode v  severnozapadni Evropi, 
k je r  je  bil povsod p rirodni p rirastek  zdrknil na prim erom a 
nizko stopnjo.

Ako pogledamo Evropo kot celoto, pa jo prim erjam o z 
ostalim svetom, moremo prav  tako  računati z učinkom, da se je
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dem ografsko razm erje  predrugačilo  našem u kontinentu  v škodo. 
N em ara še na jm an j v prim eri z Azijo, k je r  je  b ila K ita jska  zelo 
p rizadeta, p recej tudi Japonska te r okupirana ozem lja na ju g u  
in jugozapadu, pa posebej tudi azijsk i deli Sovjetske zveze. 
Podoba je, da se je  dem ografsko razm erje  sprem enilo najbo lj 
ugodno v prilog Ameriki, k i ima brez dvoma, n a jm an j krvn ih  
žrtev, saj ni n ik je r  trp e la  pod okupacijo, niti je  ni zadelo bom
bard iran je , da o drugih tegobah vo jne  niti ne govorimo. Skoro 
ne moremo dvomiti, da se je  celotna b ilanca m aterialnega stan ja  
in  populacijskega, razm erja  med kontinenti prem aknila znova 
p rav  izdatno novem u svetu v korist.

Zato bo geograf s prav  posebnim zanim anjem  čakal rezu l
tatov novega ljudskega štetja , bodisi glede domače dežele kako r 
za področja  drugih  narodov in držav širom sveta,. V teh številkah 
bo taikorekoč zrcalo dem ografskega učinka, k i ga je  povzročila 
druga svetovna vojna.

Skozi dolga s to le tja  svet ne pozna takšnih  množičnih selilnih 
p rem ikanj ljudstev, k ak o r jih  je  s svojo zavojevalno politiko 
povzročil nem ški im perializem . Saj je  zavzelo ogromne di
m enzije že p rese ljev an je  onih m ilijonov ljud i, k i so jih  Nemci 
deportira li iz okupiranih  držav, v nam enu, da si u d in ja jo  n j i 
hovo delovno moč. Toda ti so se vsaj vrnili v domovino, ko liko r 
jih  je  seveda ostalo p ri živ ljen ju . V elike so bile množice p re 
bivalstva na Poljskem , v Sloveniji (predvsem v Posavju, z 
jedrom  na Krškem polju), v Loreni in drugod, k i so jih  nemški 
nacisti v sklenjenem  terito rija lnem  obsegu nasilno izselili iz 
domovine, da ma n jih  mesto kolonizirajo  svoje sonarodnike. Tudi 
te preselitve je  p rev rg la  zmaga svobodoljubnih narodov, toda 
mnogo nesrečnih izseljencev je  med deportacijo  pom rlo ali bilo 
pom orjenih. Končno imamo še velike selitve pripadnikov nem ške 
narodnosti, ki so b ivali raztreseno v širokem  področju od Bal
tiškega do Črnega in Jadranskega m orja. Sprva so se izseljevali 
po nalogu iz Berlina, kasneje iz strahu, v zavesti krivde, k e r  so 
se bili p rid ruž ili nacističnim  okrutnikom  ter postali n jihovi po
magači in  eksponenti med m iroljubnim i narodi, končno p a  so 
odhajali tudi na  tem elju  določb m ednarodnih dogovorov. In tako 
so v celem stotisoči in m ilijoni Nemcev zapustili svoja bivališča 
v področjih. Sovjetske zveze, ob Baltiku, pa v B esarabiji itd., 
d a lje  v Jugoslaviji, k je r  so se izselili K očevarji, Švabi iz V oj
vodine itd., pa n a  Poljskem  te r  v  češkoslovaški, odkoder od
seljevan je  Nemcev še tra ja . Za m ilijone se je  s tem prem aknilo 
prebivalstvo, dem ografska in zlasti etnografska s tru k tu ra  se je
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m nogokje tem eljito  sprem enila. Gostota obljudenosti v Nemčiji 
se s tem veča, p o  drugod se je  za nekoliko zm anjšala. P rese lje 
van je  Slovakov iz M adžarske in  M adžarov iz Slovaške je  še v 
teku  ali celo še sporno. Koliko bo od ljudskih  selitev po drugod 
ostalo za tra jn o  učinkovitih, postavimo na Finskem , v T ransil
vaniji, na Južnem  Tirolskem, bo razodela šele bodočnost. Po 
drug ih  celinah nim ajo  dosti opravka s podobnimi ljudskim i 
selitvam i, a brez n jih  vseeno ni bilo. Kaže se, da  bodo pognali 
naza j n a  m atično otočje one stotisoče japonskih družin  in po
sameznikov, k i jih  je  im perija listična tok ijska  v lada naseljevala 
po K oreji, po M andžuriji te r ostali K ita jsk i s Formozo. У A friki 
je  bilo n ek a j ita lijansk ih  kolonistov bodisi v L ibiji, kakor v 
Abesiniji.

Političnogeografske spremembe za nas niso m ed najm anj 
važnimi. N ekatere so že dokončne, druge žele provizorne ali celo 
samo nakazane, ponekod šele domnevane. N ajpom em bnejše je  
vsekakor veliko  razširjen je  Sovjetske zveze. V anjo so vstopile 
baltiške države Estija, L atv ija  in Litva. Razen tega so se m eje 
ZSSR prem aknile na SZ, n a  Z in JZ. K are lija  se je  razširila  na 
finsko stran, najširše  ob F inskem  zalivu, pa ob Ladoškem in 
Oneškem jezeru . Zelo pom em bna je  razširitev  ob m urm anski 
obali, k je r  se v  Pečengi (Petsamo) sovjetsko ozem lje stika z 
norveškim  državnim  teritorijem . Bela R usija in  U krajina , zvezni 
socialistični sovjetski republik i, sta si mogli p rik lju č iti vse svoje 
narodno ozem lje, ki je  dotlej pripadalo  Poljski, R um uniji in 
Češkoslovaški. Posebno pom em bna je  p ri tem p rid ruž itev  Za- 
karpatske U k ra jine  (nekdanje Podkarpatske Rusije), pomembno 
zlasti za nas v  Jugoslaviji, zakaj s tem se je  sovjetsko zvezno 
ozem lje razširilo  p reko  K arpatov v Panonsko kotlino, v robno 
področje one iste velike p rirodne enote, ka te re  široki robni pas 
na J in JZ p ripada  ozem lju Jugoslavije, v znatnem  kosu območju 
Slovenije. Tu imamo osnove za docela konkretno skupno regio- 
n a 1 nog e o g ra f sk o proučevanje. S prom etno- in  gospodarskogeo- 
grafske perspektive izredno pomembno je  razširjen je  ZSSR na 
ozem lje nekdan je  P rusije , k je r  j i  je  pripadlo veliko pristaniško 
mesto Königsberg, ki bo nudilo vsemu osrednjem u področju 
evropske Sovjetske zveze n a jb liž ji dostop na Baltiško m orje, v 
luki, k i je  skozi vse leto prosta  ledu. Za nas v Jugoslaviji je  
jako  pomembno, da se sovjetska oblast zopet naslan ja  na Do
navo, glavno vodno pot našega državnega ozemlja.

Po ljska je  doživela ogromno sprem em bo v političnogeograf- 
skem, какот tildi v etnografskem  pogledu. O dpadle so beloruske
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in uk ra jin ske  dežele na vzhodu, a  p ripad le stare poljske zem lje 
na S v M azurih in ob spodnji Visli te r  na Z v Šleziji te r v Po- 
m orju. Ko postane dokončna zapadna poljska m eja n a  spodnji 
O dri in n a  Nisi, bosta državnem u gospodarstvu n a  razpolago 
k a r  dve važni vodni poti, a za dovoz železne rude v zgornjo 
Šlezijo te r odvoz šlezkega prem oga bo O dra celo važnejša od 
Visle. In če ostane S tetin  poljska luka, ne bo m anj prometa, v 
n jem  ko v  G din ji ali G dansku.

S trem i ekspanzivnim  tipalkam  podobnim i rog lji se je  za
jedalo  nemško narodno in  državnopolitično ozem lje p ro ti vzhodu 
med te rito rije  slovanskih in drugih narodov, v P rusiji, v Šle
ziji te r  v A vstriji. P rva dva rog lja  bi b ila z zapadno poljsko 
m ejo  na O dri in Nisi odbita. S tem bi b il razb it tudi oklep, ki 
je  obdajal Češkoslovaško. Lužiško Srbsko posta ja  znova m ejno 
ozem lje in m ore se zgoditi, da se kot svobodna enota n a jm an j
šega slovanskega, naroda nasloni bodi na  poljsko bodi na češko 
stran.

Na mnogih drugih  področjih  v Evropi so m ejna vprašan ja  
še odprta. Med že trdnim i sprem em bam i je  vrn itev  južne 
D obrudže v bolgarsko državno skupnost.

Tudi v A frik i in A ziji političnogeografske sprem em be še 
n im ajo  končnoveljavnih oblik. O d doslej trdnega moremo im e
novati popolno osamosvojitev V nanje M ongolije, k i se je  po 
vo lji p rebivalstva izločila iz k ita jske  državne skupnosti. P ovra
tek  luk  P ort A rtu r in D a ljn ij v sovjetsko uporabo kako r tudi 
m andžurske železnice so sprem em be znatnega gospodarskega 
pomena. Skrčenje  Japonske na matično otočje pomeni obenem 
obnovo sam ostojne K oreje, pa  vrnitev južnega Sahalina te r Ku- 
rilov v sovjetsko oblast, spremembo politične pripadnosti na 
Formozi in otočju Lu-ču, pa seveda na oceanskih otokih in 
otočkih.

V južnovzhodni A ziji je  ono področje, k je r  je  p rav  ta  velika 
vo jna  največ pripom ogla, da je  p rik ipe la  do vrhunca politična 
problem atika tam kajšn jih  kolon ijaln ih  dežel. Dežele Indonezije, 
pa Indokine in drugih  področij Zadnje in  P redn je  Ind ije  s svojim  
nadarjen im  prebivalstvom , k i im a za seboj čase visokega k u l
tu rnega procvita, se pač ne bodo dale več držati v stari ko lon i
ja ln i podrejenosti. S trem ljen je  po samoodločanju, k i ga m ani
festira prebivalstvo, razodeva dinam iko, ki nam dokazuje, da 
ne bo dolgo, ko bo tudi v politični geografiji nastalo tu novo 
stanje.
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Vojna le ta so p rik lica la  v ž iv ljen je  nešteto novih podjetij, 
katerih  naloga je  b ila p ro izvaja ti za vojsko orožje, strelivo, 
aeroplane, vojne in prevozne lad je  itd. itd. N astale so nove to
varne, pa celo nova tovarniška naselja , ki bodo ostala tud i v 
m irni dobi, dasi nem ara prevedena v drugačne funkcije. Sovjet
ska  zveza je  prem estila velik del za vojno potrebne industrije  
na  vzhod, še čez U ral, pia, tam kaj u red ila  veliko industrijsko  
proizvodnjo. Ni mogoče dvomiti, da bo tud i ta  nova industrija  
ostala, nam eščena tam kaj, kam or jo  je  velevala postaviti b riga  
za varnost in prom etnogeografsko sm otrnost v  toku vojnih let.

Nedvomno bodo ostali tudi negativni sledovi. M arsikje v 
Nemčiji, pa tudi drugod, bodo morda, ostale od tovarn , od indu
strijsk ih  naselij, samo razvaline. M arsikje bodo pod je tje , tudi 
ako ga bodo obnovili, nam estili v druge k ra je , izbrane bolj 
smiselno, upoštevajoč m oderne nagibe racionalne razporeditve.

V ojna p rizadevan ja  v obram bi svobodoljubnih narodov so 
pripom ogla tudi do mnogih velikih uspehov tehniške prirode, 
uspehov, ki bodo ostali tra jn e  vrednosti v splošni uporabi. Ka
mion, oklopni voz in tank so im eli ogromno vlogo v te j vojni, 
ni pa še razodeto dosedaj, če je  n jihova uporaba k a j bistvenega 
doprinesla k  stari tekm i m ed železnico te r  kam ionskim  prevozom 
odnosno avtom obilsko cesto. Pač pa je  že sedaj gotovo, da bo 
silna izpopolnitev aeroplanske uporabe bistveno pripom ogla k 
razširitv i te r  intenzivni uporabi avionskega prevoznega sredstva, 
zlasti za osebni prenos ljud i in lažjih , m anj volum inoznih pa 
dragocenih izdelkov, p ri k a te rih  je  smiselna k a r n a jh itre jša  
zveza med proizvodniki te r potrošniki. Osobito se je  izboljšala 
in popu lariz ira la  avionska pot čez široka m orja  in oceane. N ji
hova p revedba v  civilno službo bo brez dvoma m ed n a jim en itne j
šimi prom etnogeografskim i pridobitvam i druge svetovne vojne.

Koliko bo ostalo za tra jn o  uporabo iz p rizadevan j in novih 
izsledkov v kem ičnem in  fizikalnem  področju, se bo na širše 
razodelo šele polagoma. P rav  tako pričakujem o o b jav  glede iz
popolnitve m etod po izkušnjah, pridobljen ih  z aerološkim i raz- 
iskavanji, Pač pa  je  že sedaj ves svet poln napovedi o tem eljno 
važnih učinkih, ki jih  bo imelo odkritje  in uporaba atomske 
energ ije  za celotno gospodarstvo. Kako bo moglo to vplivati na 
k a rak te r gospodarsko-geografskih dejstev, je  danes še docela 
nepregledno.

Brez p re tirav an ja  moremo reči, da bo takšn ih  in podobnih, 
za geografsko lice pokrajine  učinkovitih sprememb brez števila, 
enako jih  bo mnogo v področju geografskih človeških skupnosti.
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P ri tem se nismo n iti še dotaknili splošnih preuredi) v slo
vanskem  svetu, k i je  p rv ik ra t v zgodovini k ren il po enotnih ali 
vsaj sličnih gospodarskopolitičnih in  k u ltu rn ih  sm ernicah in  si, 
naslan jajoč se n a  Sovjetsko zvezo, u s tv arja  osnove za sm otrni 
n ad a ljn ji razvoj. Sovjetska zveza je  n ap rav ila  orjašk i razm ah od 
le ta 1917. dalje ; gospodarska in politična živi jenska sila  sovjet
skega sistema se je  čudovito im enitno preizkusila v toku te 
strašne vojne te r  se s tem  u trd ila  še bolj in sicer ne le za se, 
m arveč p rav  tako  tudi za druge narode. Ž ivljenje, k i ga sedaj 
začenjam o, kot logični zak ljuček  narodno-osvobodilne borbe, 
m ora voditi do tem eljite  p reuredbe in preusm eritve m alodane 
v vseh področjih človeškega gospodarjen ja  in sploh človeškega 
udejstvovanja, pa m ora končno nujno  dovesti tudi do prehoda 
v načrtno gospodarstvo. S tem se p ričen ja  hk ra ti p reu re jan je  
marsičesa, k a r  pom aga sestav ljati inventar zelo vidnega ze
m eljskega površja, k a r  tvo ri lice ku ltu rn e  pokrajine. Tudi v 
predelih  Sovjetske zveze se je  ob velik i gospodarski preustro j i tvi 
m arsik je  zelo sprem enila zunan ja podoba ku ltu rne pokrajine; 
zem ljiška razporedba se je  predrugačila, naselja  so prestavili, 
(postavimo, v sibirskem  področju  samotnih km etij), nove poljske 
ku ltu re  so uvedli, nove sadeže za industrija lizacijo , skrčili so 
gozd, izkopali plovne kanale, naprav ili nove prekope za umetno 
nam akanje, za h id rocen trale  posegli v  vodne tokove, napravili 
z jezovi um etna jezera, začeli z novimi rudniki, novimi topil
nicami, ustanovili nove indu strije  itd. itd. Naše leto 1943., leto 
zmage narodno osvobodilne borbe, smemo upravičeno p rim erja ti 
z ruskim  letom 191?.; prej ali slej se bo tudi p ri nas učinkovito 
uveljavilo  načrtno gospodarjen je  in geografija  bo im ela hva
ležno nalogo, da p ri tem sama aktivno sodeluje s proučevanji, 
z nasveti in z dejansko pom očjo svojih  spoznanj. G eografija  je  
ak tualna  veda, če smemo uporabiti ta nem ara nekoliko banaln i 
izraz; ko p rouču je relief, p rirodne osnove za gospodarsko izirabo, 
k lim atske pogoje in sploh možnosti, k i jih  je  narava nudila člo
veku za gospodarjenje, m ora nujno  s temi pogoji p rim erja ti 
dejansko  stan je  gospodarske izrabe, obstoječo gospodarsko in 
naselbinskogeografsko stan je , s tem pa se že postavlja k r itik a  in 
se u stv arja  osnova za načrtno gospodarsko p reu re jan je . G eogra
fiji je  po no tran jih  funkcijsk ih  pogojih  stroke odm erjen celo 
p rav  znaten delež p ri tem. Prevzem am o ga s svežo podjetnostjo , 
z vročo željo  po u v e ljav ljen ju  doseženih izkušenj in spoznanj, 
pa po novih proučevanjih , novih prizadevanjih .
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Великая отечественная война и мы географы
Автор хочет кратко охарактеризовать последствия великой отечественной 

войны, особенно важные для географа. Это, прежде всего, переустройство 
Югославии, которая вышла из народно-освободительной борьбы как вполне 
прерождённое государство — федеративная народная республика. Между 
федеративными единицами особенно большое влиянье имело последо
вательно проведённое народное самоуправленье в Македонии, где живой 
народный язык славянского населенья вошёл в область культуры ставши 
литературным языком, употребляемым в книгах и в газетах, в школах н 
в учережденьах. В Боснии — также федеративной республике — только прп- 
мененье полного равноправия и народной демократии могло принести и 
загарантировать примиренье последователей трёх вер — католической, пра
вославной и мусульманской — и покончить с раздорами между населеньем. 
Федеративная республика Словения сумела особенно хорошо оцепить по
беду народно-освободительной борьбы, т. к. последняя несёт ей соединенье 
и освобожденые всей словенской этнографической територии, с Словенским 
Приморьем и Словенской Каринтией.

И в других отношеньях последствия второй мировой войны будут 
весьма важны для географии. Строя новие населённые пункты на местах 
сожжённых и разрушенных домов и сёл, будут строители вероятно употреб
лять новие более стандартные типы. Разрушенные города, разбитые вполне 
или частью во время войны будут во многих местах обновлятся по совре
менных урбанистических принципах, и будут таким образом, по своему 
внешнему виду, различны от старых населённых мест.

Особенно сильны демографические последствия. Человеческие жертвы 
были особенно многочисленны на Украине и в Белоруссии и в соседних 
советских областях, далее в Польше и в Югославии. Из-за кровавых потерь 
и бесчеловечных методов уничтоженья фашистчких окупаторов количество 
населенья в выше помянутих странах несомненно упало. Точно установит 
это в последствии перепись населенья. Остальные части Европы пострадали 
в этом отношеньи гораздо меньше — будь это средняя, южная или западная 
Европа, а тем менее Америка. Демографический биланс по всему свету 
очень разный. Мы славяне пострадали больше других. Особенно большие 
потери перенесло еврейское населенье. Мы должны считаться с  фактом, что 
по числу населенья немцы сравнительно с славянами меньше тронуты.

Мир уже давно не помнит таких больших переселений народов, как 
те переселенья, непосредственной и посредственной причиной которых была 
экспанзия немецкого империализма. Миллионы немцев переменили свои 
места жительства. Немецкие поселения, разбросанные среди славян, плод 
старой немецкой колонизации, теперь окончательно перестали существовать.

Очень широки также политическо-географические перемены, хотя многие 
из них еще не окончены. Советском Союзу присоединились народы на запа
де, северозападе и югозападе, народное освобожденье Украины и Бело
руссии вполне закончено.

Присоединеньем волей народа Закарпатской Украины к Украинской Со
циалистической Советской Республике сфера Советского союза расширилась 
через Карпаты до границ большой Панонской низменности, южный и юго- 
западный край которой составляет часть Югославии и в частности Словении. 
Этим даны вполне конкретные основанья для совместного изученья обшир
ной панонской географической проблематики. Также валены будуть взаим-
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пые связи в области хозяйства, как, пир. употребленье водяного пути на 
Тисе. Кроме того, большое значенье имеет факт, что Советский Союз по
дошел к устью Дуная, главного транспортного пути всего Подупапья, 
особенно Югославии. Особенно важен в иолитическо-географическом смысле 
факт, что Мазуры, нижная Висла, Шлезия и Поморье вернулись к Польше. 
Среди остальных политическо-географических перемен будут особенно 
важны перемены в Восточной Азии. В колониальной юговосточпой Азии 
начался процесс широкой национальной демократизации, процесс, который 
раньше или позже припесёт большие перемены в политическо-географи
ческом смысле.

Во время войны возникли многочисленные экономические предприятья, 
а также и поселенья около них. Последние, по большей части, вероятно 
остануться. Наоборот бомбардировки во многих местах уничтожили фабри
ки и индустрийские посёлки, многие между которых экономическая рацио
нализация не будет востанавливать.

Война принесла некоторие успехи в науке, практические последствия 
которых наложат свой отпечаток также на будущую экономическую жизнь 
и посредственно на культурно-географическую структуру стран. В транс
портной географии будет, вероятно, играть большую роль самолёт, особенно 
на океанах. Вероятно большого значенья будет употребленье атомской 
энергии в практике.

Особенно важна перемена в социальной и политической области в госу
дарствах нашего славянского мира, в которых после победы народно-освобо- 
дительного движенья мы могли перейти к эпохе широкой народной демо
кратии. Этим начинается эпоха плановога хозяйства; в приготовленьях 
к нему имеет свой удел также и география. Географические изученья полу
чают этим особое значенье и вступают на службу переустроенной родины 
и освобождённого народа.

Антон Мелин
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