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Obzornik
Ustanovitev Zemljepisnega muzeja Slovenije.

Med novimi .znanstvenimi institucijami, ki nam jih je  dala ljudska 
oblast nove Jugoslavije v  poznanju ogromnega pomena znanosti za ljudstvo, 
je  tudi Zemljepisni muzej Slovenije, ustanovljen na pobudo Geografskega 
instituta ljubljanske univerze. Dne 15. maja 1946 je  izšla v Uradnem listu 
LRS uredba vlade LRS o ustanovitvi 'in ustroju institucije.

Glavni namen Zemljepisnega muzeja Slovenije je, da pokaže z nazor
nimi zbirkami (slikami, kartami, diagrami, reliefi, modeli, knjižnimi zbirkami) 
ne samo strokovnjakom, temveč vsemu ljudstvu geografsko sliko celotnega 
slovenskega ozemlja, nadalje razvoj slovenske geografske vede ter še posebej 
razvoj kartografskega (prikazovanja slovenske zemlje. Splošni prikaz Slove
nije bo obsegal gradivo, ki zajema vso Slovenijo tako s fizičnogeografskega 
kot z antropotgeograifskega vidika. Poleg teh razstavnih skupin, ki bodo pri
kazovale v pregledu celotno slovensko ozemlje, bodo prikazane tudi posa
mezne pokrajine z vsemi njihovimi geografskimi značilnostmi. Slovenska 
kartografija, od prvih začetkov do današnjih dni, bo  zavzemala poseben raz
stavni prostor. Ravno tako b i bila s posebno razstavo prikazana tudi slovenska 
geografska literatura ter literatura v drugih jezi/kih, ki obravnava slovensko
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zemljo. Da bi öbislkovalec muzeja dobil tudi splošno sliko Jugoslavije in 
oistal'ih slovanskih držav, bodo prikazane tudi geogralske značilnosti teh enot.

Zemljepisni muzej Slovenije stopa v življenje. N jegov začetek je seveda 
skromen. Treba bo mnogo truda in sredstev, predno si bo mogel ustvariti 
najosnovnejše izbirke. Da bo mogoče izvesti njegov program, je  nujno, da dobi 
ustanova potrebne prostore, ki bodo ustrezali njenemu delu in namenu. Na
dalje je  nujno, da sodelujejo pri zbiramjtu gradiva vsi slovenski strokovnjaki 
ter da nudijo muzeju vsestransko pomoč vse one ustanove, ki so v posesti 
takega gradiva ali pa kakor ikoli lahko podpro ustvarjanje muzejskih zbirk. 
Novi Zemljepisni muzej ni le ustanova krajevnega pomena, temveč je  usta
novljen zato, da predstavi slovenskemu ljudstvu njegovo zemljo, ki je danes 
postala njeigova resnična last. Vladimir Leban.

Nekaj politično-geografskih podatkov

1. Sovjetska zveza. V 'sestav Sovjetske zveze so prišli ob velikih zma
gah sovjetskega orožja in sovjetske politike mnogi novi teritoriji.

Ko je  poljska vojska v septembru 1939 klonila pod inapadom hitlerjev
ske Nemčijo in je  'reakcionarna vlada zbežala iz dežele, je  Rdeča armada 
17. IX. 1939 prestopila takratno poljsko mejo, da zaščiti življenje in imetje 
prebivalstva Zapaidine Ukrajine in Zapadne Bele Rusije. Narodni skupščini 
obeh dežel, ki sta bili nato (izvoljeni v  demokratičnih volitvah, sta proglasili
28. in 29. X. 1939 sovjetsko Oblast in zaprosili za sprejem v Sovjetsko zvezo. 
Vrhovni sovjet ZSSR je  prošnjama ugodil in tako sta bili Zapadna Ukrajina
2. XI. 1939, Zapadna Bela Ruisija pa 3. XI. 1939 vključeni v Sovjetsko zvezo 
in združeni z Ukrajinsko oziroma Belorusko SSR. Staro litovsko prestolnico 
Vilno z okoliškim ozemljem pa je  sovjetska vlaida 10. X. 1939 prepustila Litvi. 
Končna sovjetsko-poljska meja je  bila določena v pogodbi med ZSSR in novo 
demokratično Poljsko v  Moskvi 16. VIII. 1945 in poteka po Curzonovi liniji 
z nekaterimi spremembami v poljsko korist. Po tej razmejitvi je  pripadlo 
Sovjetski zvezi (SSR Ukrajini, Beli Rusiji in Litvi') 180.145 km2 oizemlja bivše 
imperialistične Poljske. Po poljskem  štetju  9. XII. 1931 je  živelo tod 10,900.000 
prebivalcev, kar da, preračunano na 1. I. 1939, približno 11,900.000 ljudi.

Ob mirovni pogodbi 12. III, 1940 je  odstopila Finska Soivjetski zvezi 
44.400 ikm2 ozemlja, potrebnega za varnost Leningrada in Murmanska. Prebi
valce tega teritorija, okoli pol milijona, je  finska vlada pred izročitvijo 
oblasti preselila. Ozem lje je  bilo v glavnem pripojeno Karelski avtonomni 
SSR, ki je  bila istočasno 31. III. 1940 povzdignjena v  zvezno Kairelo-finstko 
SSR. Ko je  Finska, ki je  potem na strani Nemčije znova stopila v vojno proti 
Sovjetski zvezi', 19. IX. 1944 podpisala premirje, je  bila potrjena m eja iz leta 
1940, ziraven tega pa je  Finsika vrnila Sovjetski zvezi pokrajino Pečenge, 
ki je  bila vedno izven nekdanje avtonomne velike vojvodine Finske in jo  je 
Sovjetska zveza v miru 14. X. 1920 prostovoljno odstopila Finski. Ozemlje 
Pečenge meri 10.480 km2 im je  imelo leta 1939 4.330 prebivalcev. Ob premirju 
se je  Finska raizen tega obvezala, da bo 'izročila Sovjetski zvezi v najem 
ozem lje v predelu Poirkkala-Udd. jugozapadno od Helsinkov, za sovjetsko 
vojaško pomorsko oporišče.

26. VI. 1940 je  Sovjetska zveza predlagala nimimski vladi, naj Rumiù- 
nija vrne Besarabijo, (ki si jo  je  bila nasilno prisvojila po prvi svetovni vojni 
(ne da bi b ila  ZSSR to ikdaij priznala), im prepusti Severno Bukovino, nase-
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lijeno z ukrajinskim prebivalstvoma. 27. Vil. 1940 je  rumuinska vlada predlog: 
isipirejela. Novo ozem lje je  bilo priključeno Ukrajinski SSR 'in Moldavski 
ASSR, ki je  postala 2. VTII. 1940 zvezna SSR. .’Premirje, sklenjeno 13. IX. 1944 
z Ruimunijo, je  potrdilo m ejo iz ,leta 1940. Besarabija in Severina Bukovina 
merita 50.000 km2 in sta imeli po preračunu leta 1939 3,700.000 prebivalcev.

Poleti 1940 so se pridružile Sovjetski zvezi 'baltiške države, ,ki jih  je  
mednarodna imperialistična reakcija po prvi svetovni vojni odtrgala od sov
jetske oblasti in ustvarila v  njih buržuazne republike. Junija 1940 je  sovjetska 
vlada zahtevala, da se diktatorske protisovjetske vlade v Litvi, Latviji in 
Estonski nadomestijo z demokratičnimi. Nove vlade iso izvedle demokratične 
volitve, naikar je  bila 21. VIT. 1940 v vseh -treh državah proglašena sovjetska 
oblast in so zaprosile za isprejeim v ZSSR. Dne 3. VIII. 1940 je  bila sprejeta 
Litva, 5. VIII. 1940 Latvija, 6. VIII. 1940 pa Estonska, visie 'kot zvezne irepublike. 
Litva je  bila ob 'vstopu v Sovjetsko zvezo brez Klajpede, sovjetska vlada pa 
j i  je  bila že prepustila Vilno: meril a je  torej 59.700 km2 in 'imela po preračunu 
leta 1939 2,900.000 prebivalcev. Latvija je  merila 65.791 km2 z 1,950.502 prebi
valcema po štetju leta 1935, torej približno 2,000.000 iljudii leta 1939. Estonska 
je  merila 47.549 km2. Prebivalcev je  imela p o  štetju 1. III. 1934 1,126.413, po 
preračunu leta 1939 1,140.000.

Oktobra 1944 je  b'la sprejeta v Sovjetsko zvezo Tuvinska ljudska re
publika. Tuva (po nekdanjem nuiskem nazivu Urjanhaj) je  bila do leta 1911 
del kitajske Mongolije, od leta 1914 pa pod ruskim protektoratom. Z oktobr
sko revolucijo se je  tudi za Tuvo pričela borba za svobodo in za ljudsko 
oblast. Ta borba se je zmagovito zaključila leta 192.1 z ustanovitvijo neod
visne Tuvinske ljudske republike. Leta 1944 je  zaprosila Tuva :za sprejem v 
Sovjetsko zvezo; X. 1944 je  bila kot avtonomna oblast vključena v RSFSR. 
Tuva meri približno 165.000 km2 in ima okrog 70.000 prebivalcev.

Zmagoviti konec vojne proti fašistični Nemčiji je  vrnil Litovski SSR 
Klajpedo, ki so jo  bili Nemci odtrgali od Litve 22. III. 1939. Klajpeda meri 
2.848 km2, breiz Kurske zemeljske kose in Kurskega zaliva pa 2.416 km2. Pre
bivalcev je  bilo 1. I. 1936 152.660.

V skladu z odločitvijo berlinske konference Velikih treh je  bilo  pri
ključeno Sovjetski zvezi mesto Königsberg s pripadajočim teritorijem. Meja 
je  bila določena s so v j etsko -pol j sko mejno pogodbo 16. VIII. 1945. Tako je 
dobila Sovjetska zveza v bivši nemški Vzhodni Prusiji 13.337 km2. Tu je  živelo 
leta 1939 nad 950 ООО ljudi, skoraj samih Nemcev, k i so ob koncu vojne veči
noma ali pobegnili iz istrahu ali pa odšli na podlagi mednarodnih dogovorov.
V spomin na Mihaila Ivanoviča Kalinina, enega prvih in najodličnejših vodi
teljev sovjetske države in Komunistične partije, dolgoletnega predsednika 
Prezidija Vrhovnega sovjeta ZSSR, je  bil leta 1946 Königsberg preimenovan 
v Kaliningrad. Prav taiko- so dobili drugi k ra ji tega ozemlja, ki je  bilo pri
ključeno RSFSR, nova, sovjetska imena. Danes živi tod že nad pol milijona 
sovjetskih državljanov.

29. VI. 1945 sta Sovjetska zveza in Češkoslovaška sklenile v Moskvi 
pogodbo, po kateri „se Zakarpaitska Ukrajina (imenovana v češkoslovaški 
ustavi Podkarpatska Rusija), k i je  na podlagi senžermenske pogodbe 10. IX. 
1919 kot avtonomna edinica prišla v okvir Češkoslovaške republike, v .skladu 
z željami svojega prebivalstva ter na podlagi prijateljskega sporazuma obeh 
držav znova združuje s svojo  davno domovino Ukrajino ter vključu je v 
Ukrajinsko SSR“ . S to pogodbo so bile izpolnjene davne želje vsega ukrajin-
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skciga naroda: vsi Ukrajinci, stoletja ločeni po političnih mejah, so se združili 
v skupni sovjetski ukrajinski državi. Na ta način je  prišlo v Sovjetsko zvezo 
12.647 km2 (češkoslovaška Podkairpaitsika Rusija je  merila 12.617 km2). Pre
bivalcev je  'bilo po štetju 1. XII. 1950 725.357, leta 1938. po preračunu pri
bližno 800.000.

S porazom japonskega imperialističnega fašizma so se vrnili tk Sovjetski 
zvezi (k RSFSR) Južni Sahailin, k i ga je  odstopila carska vlada po rusko- 
japonski vojimi 5. IX. 1905, in Kurilski otoki, ki jih je  bila Ruisija prepustila 
Japonski leta 1875. Dogovor o teh teritorialnih spremembah je  bil sklenjen 
že 11. II. 1945 na krimski konferenci. S tem je  Sovjetska zveza pridobila 
46.286 km2 s 419.000 prebi val ci po japonskem štetju 1940.

Sovjetska zveiza in Kitajska ista sklenili 14. VIII. 1945 v Moskvii spora
zum, po katerem je  postal Port-Artur vojaško pomorsko oporišče obeh držav, 
Kitajska pa je  poverila Sovjetski zveizi obrambo oporišča. Po drugem spo
razumu. 'istega dne pa je  bil proglašen Dailjnjij za svobodno luko, pri čemer 
je  dobila Sovjetska zveza od Kitajske pristanišče v inajem,

Vse te velike pridobitve v letih 1939—1945 so povečale sovjetsko 
ozem lje za 692.000 km2. Danes meri ZSSR 22,284.000 km2. Ob ,površini 
211,592.000km 2 je  imela Sovjetska zveza leta 1926 147,028.000, ob drugem 
štetju 17. I. 1939 pa 170,467.186 pireibi valcev. Koliko prebivalcev ima danes? 
Štetje se po vojni še ni vršilo, zato more biti vsaka izračunana številka vsled 
velikih sprememb, ki jih je  prinesla vojna, samo zelo približna. Na podlagi 
odredb z dne 11. in 14. X. 1945 o  volitvah v Vrhovni sovjet ZSSR, ki določata 
en volilni okraj na 300.000 prebivalcev 'in posebne volilne okraje za pripad
nike Rdeče armade in mornarice izven ozem lja ZSSR (1 volilni okraj na
100.000 prebivalcerv), ter na podlaigi števila teh okrajev lahko sklepamo, da 
je  'imela Sovjetska zveza (računajoč tu tudi sovjetsko vojsko izven držav
nega ozemlja) oktobra 1945 približno 199,500.000 prebivalcev. Drugo približno 
številko dobimo, če prištejemo številu prebivalcev iz leta 1939 prirodni prira
stek za leta 1939—1946 (povprečno 1'23% na leto) in novo pridobljeno pre
bivalstvo, od teiga pa odštejemo vojne žrtve (ki jih  je  imela Sovjetska zveza 
približno 7 m ilijonov ljudi). Številka 200,600.000, ki jo  dobimo za prvo polo
vico leta 1946, se od prve le malo razlikuje. Domnevati moremo torej, da je  
imela Sovjetska zveza sredi leta 1946 nekaj nad 200 m ilijonov prebivalcev. 
Leta 1939 pa je  živelo na današnjem ozem lju Sovjetske zveze (ta številka 
je  zanesljivejša) 194 m ilijonov ljudi. Na tleh, pridobljenih v letih 1939 do
1945, je  tedaj živelo 23,516.000 ljudi.

V item velikem razdobju pa se niso spremenile saimio zunanje meje, 
ampak tudi noitramje. Izpremeinilo se je  število zveznih in avtonomnih SSR. 
Ob štetju leta 1939 je  bilo  v Sovjetski zvezi 11 zveznih republik; v letu 1940 
se je  njih število dvignilo na 16. Avtonomnih republik je  bilo  leta 1939 22: 
danes pa jih  je  16. Dve sta postali zvezni (Karelska in Moldavska), 4 pa so 
prenehale obstojati (Kalmiška, čečeno-inguška, Krimska in Povolških Nem
cev). Sedanje avtonomne SSR so: v RSFSR: Baškirsika, Rurjat-mongolska, Da- 
gestanska, Kabardiinska, Komi, Marijska, Mordovska, Severo-oseitinska, Tatar
ska, Udmiuirtska, Čuvaška in Jakuitska; v Azerbajdžaniski SSR: Nahičevanska; 
v Gruzinski SSR: Abhaška in Adžarska; v Uzbeški SSR: Kara-ikalpaška. 
Avtonomnih oblasti je  9, kakor jih je  bilo  leta 1939, toda Karaičajevskf je  
odpadla, zato pa je  nova Tu vinska. So: v RSFSR: Adigejska, Židovska, Ojrot- 
sika, Tuivinska, Hakaska in Čcsrkeska; v Azerbajdžansfcii SSR: Nago/rno-ka.ra-
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bahska; у Gruzinski SSR: Jugo-osetiinska; v 'I’ad/.iški SSR: Gorno-badah- 
šanska. Nacionalnih okrožij je  10, kakor pred Domovinsko vojno. Vsa so v 
RSFSR: Ustj-ordinsiko bur j  a t-mongol sko, nenecko, aiginsiko bur j a t-mon gol sko, 
eve.nkijsko, korjaäko, čukotsko, tajmdrsko, hamti-mansijsko, komii-permjacko 
in j aim ailo-nenecko.

Upravna razdelitev na pokrajine (samo v RSFSR) in oblasti ter razde
litev oblasti na rajone se je  še bo lj izpopolnila v skladu z novimi potrebami. 
Število oblasti se je  silno povečalo; tako v RSFSR od 30 v letu 1941 na 46. \ 
manjšem obsegu so se izpremenile tudi medsebojne m eje posameznih zveznih
republik.

Naslednja preglednica kaže površino, prebivalstvo in upravno razde
litev posameznih zveznih SSR. Površina je  podana po sedanjem stanju (1946), 
prebivalstvo pa po stanju v letu 1939 na ozem lju leta 1946. ker so to za po
samezne republike zadnje zanesljive številke. Republike, ki nimajo oblasti, 
so razdeljene diireiktno na rajone (baltiške SSR na ujezde).

obsega:
e

pH S *0
površina v prebivalstvo *  О 3  Î  Ј2
tisočih .km2 v  milijonih ^  я  <  О й о

1. Ruska SFSR 16.924 ltO'2 12 6 6 46 10
2. Ukrajinska SSR 587 40 6 — 25
3. Beloruska SSR 208 9 4 12
4. Az e rb ajd žanska SSR 86 32 1 — 1
5. Gruzinska SSR 74 36 2 1
6. Armenska SSR 30 13
7. Turkmenska SSR 485 ГЗ — — — 6
8. Uzbeška SSR 411 63 1 — — 9
9. Tadžiška SSR 142 15 — — 1 5

10. Kazahska SSR 2737 6’ 1 __ _  _  16 —
11. Kirgiška SSR 201 1'5 — — — 6
12. Karelo-finska SSR 192 0 5
13. Moldavska SSR 34 2 4
14. Litovska SSR 65 30
15. Latvijska SSR 65 2 0
16. Estonska SSR 46 11

2, Poljska. Od vseh držav v Evropi je  najbolj spremenila svojo obliko 
in značaj Poljska. Predvojna Poljska (t. j. pred letom 1938) je  merila 
388.634 km2, toda skoraj polovica tega ozemlja je  bila naseljena z nepolj- 
skim, pretežno beloruskim in ukrajinskim prebivalstvom, ki je  prišlo v meje 
poljske države proti svoji vo lji in so ga reakcionarne imperialistične poljske 
vlade neprestano zatirale. Leta 1939 se je  to ukrajinsko m belorusko ozem
lje  združilo s srvojo domovino, končna vzhodna poljska m eja pa je  bila dolo
čena v Moskvi 16. VilII. 1945 (gl. Sovjetsko zvezo), tako, da je  Poljska dobiila 
Przemysl in Bialysitoik s precej obširnim teritorijem. Na ta način je  ostalo 
Poljski od predvojne države 208.491 km2 ali 54°/o — poljsko narodnostno 
ozemlje. Na te j zemlji je  živelo po štetju 9. XII. 1931 21,180.000 prebivalcev 
ali 66°/o od celotnega prebivalstva (32,120.000) takratne Poljske. Do 
i. I. 1939 je  to število naraslo na 22,900.000. Po vojni je  dobila Poljska bivše
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Svobod.no mesto Gdansk (1893 km2), večino (64°/o) bivše nemške Vzhodne 
Prusije (23.655 kim2) An starodavno poljsko zem ljo do Odre din Zapadne Nise 
^predvsem Pomor je  in Šlezijo — 77.305, km2) — v celem 102.855 'km2. Po štetju
17. V. 1939 je  živelo tod okrog 8,500.000 :1judi. Vse ite move pokrajine je  posta
vila tudi berlinska konferenca Velikih treh pod upravo poljske države in do
ločila, da se njih nemško prebivalstvo izseli.

Nova Pol jelka m eri torej 311.344 ikm2. Na njenem ozem lju je  živelo leta 
1939 približno 3.1,400.000 prebivalcev. Po štetju, ki se je  vršilo 14. II. 1946, 
pa znaša zdaj število prebivalcev Poljske 23,622.000. Od 'tega jih  živi 18,610.000 
v predvojni Poljski, 5,012.000 pa v novih krajih: imeid temii je  okrog 3 milijone 
movih poljskih naseljencev, okrog 2 milijona pa Nemcev. Gostota znaša 76 
na km2.

Nova Poljska je  isicer manjša, toda trdna, enotna, močna in demokra
tična. Središče države se je  premaknilo za 197 km proti zahodu: prej je  bilo 
81 km jugovzhodno od Varšave, zdaj pa je  20 km severozahodno od Lodža. 
Dočim je  prejšnja Poljska m ejila na isedem držav, ima zdaj le tri sosede: 
Nemčijo, Sovjetsko zvezo in Češkoslovaško. Dočim je  imela prej le skromen 
dostop do morja (65 km, s polotokom Ilelom 140 km), meri zdaj morska meja 
496ikm (z zalivi, polotoki in otoki pa 857km).

3. Češkoslovaška. Predvojna Češkoslovaška je  merila 140.508 km2. Po 
odstopu Zakarpatske Ukrajine (glej Sovjetsko zvezo) ima 127.891 km2. Na tem 
sedanjem ozem lju je  živelo po štetju leta 1930 14,004.179 ljudi, toda od teh je  
bilo 3,300.000 Nemcev in 500.000 Madžarov. Današnja češkoslovaška vlada 
vodi politiko izselitve Nemcev in Madžarov (razen tistih, ki so bili med vojno 
protifašistično usmerjeni). Izseljevanje Nemcev je  v glavnem že zaključeno,
29. X. 1946 je  odšel zadnji transport: v celoti je  bilo izseljenih 2,200.000 Nem
cev (veliko Nemcev, oikoli % milijona, je  pobegnilo brž ob koncu vojne). Za 
izselitev Madžarov je  bil sklenjen sporazum z madžarsko vlado (tudi glede 
priselitve Slovakov z Madžarskega), vendar pa madžarska vlada zavira izvr
šitev. Po cenitvi češkoslovaškega državnega etatističnega urada živi na Češko
slovaškem ob koncil leta 1946 (cenitev na podlagi živilskih kart) 12,300.000 
prebivalcev. Od teh je  250,000 Nemcev in 200.000 Madžarov. Gostota znaša 96 
na km2 (leta 1930 na 'istem ozem lju 110). Vendar pa igre zmanjšanje števila 
prebivalstva predvsem na račun odselitve tujerodnih, državi sovražnih ele
mentov. Leta 1930 je  bilo Čehov in Slovakov na sedanjem državnem ozem
lju okroglo 9,700.000, zdaj pa jih je  približno 11,650.000.

4. Bolgarija. Dne 7. IX. 1940 je  Ru imun i ja  vrnila Bolgariji Južno Dob- 
rudžo, tki jo  je  od n je odtrgala leta 1913. Južna Doibrudža ima 7.700 km2 in 
je  imela po štetju 31. I. 1941 319.55.1 prebivalcev. Sedanja Bolgarija meri 
torej 111.000 km2 in je  imela po preračunu leta 1940 6,732.000 prebivalcev 
(predvojna Bolgarija .po štetju leta 1934 6,078.000) z gostoto 61 na km2. Novo 
štetje se je  vršilo 31. XII. 1946, toda podatki še niso zmami.

5. Rumunija. „Velika Rumunija“ , stvoirjena po prvi svetovni vojni, je  
imela 295.000ikm2 z 20,050.000 prebivalci po preračunu leta 1940. Leta 1940 je  
vrnila Rumunija Besarabijo in Severno Bukovino Sovjetski zvezi (glej tam), 
Bolgariji pa Južno Dolbrudžo. Ozemlje, te  ga je  morala odstopiti Madžarski, 
je  dobila po zmagi nad fašizmom nazaj. Sedaj torej meri 238.000 km2 in je 
imela po štetju leta 1941 na sedanjem ozemlju 16,064.000 prebivalcev.
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6. Madžarska. Madžarska se je  po medvojnih podvigih imperialističnih 
fašističnih vlad vrnila v m eje trianonske Madžarske iz leta 1920 in ima
95.000 km2 z 9,514000 prebivalcev po štetju 51. I. 1941.

7. Podatki o prebivalstvu nekaterih drugih držav. Združene države 
ameriške so imele leta 1945 139.680.000 prebivalcev (1940: 131,669.275)» — 
Francija ima po štetju marca 1946 40,500.000 ljudi (1936: 41,900.000, 1926: 
40,744.000). — Velika Britanija s Severno Irsko je  imela leta 1945 47,790.000 
prëbirvalcev. — Nemčija (brez zidaj poljskega ozem lja vzhodno od Odre in 
Zapadne Nise — 568.000 km2) je  imela po odloku zavezniškega kontrolnega 
sveta štetje 29. X. 1946. Naštetih je  'bilo 65,910.999 prebivalcev: na sovjetskem 
zasedbenem področju 17,313.581, na ameriškem 16,682.573, ina britanskem 
22,794.655, na francoskem 5,939.807 (prebivalstvo celotne predvojne Nemčije 
je  bilo leta 1939 69,300.000). Od skupnega števila prebivalcev je 29,515.853 
moških in 56,597.146 žensk.

Glavni viri.

N. N. Mihaijlov: Naša strana, Moskva 1945 (tabelo na str. 110, ki kaže 
stanje pred Domovinsko vojno 1941, sem vizel za podlago svojih preračuna
vanj; približne podatke za baltiške države isem popravil s toonejšimd).

Th. Shabad: (Political-Administrative Divisions o f the USSR, 1945 — v: 
Geographical Review, vod. 36, New York 1946, str. 305—511 (ima več napak 
v obeh tabelah: tako daje mnoigo premajhno površino in prebivalstvo za 
teritorij Bialystoka, Pirizemysla 'in Königsberga, upošteva okupatorjeva štetja 
v  baltiških državah, se pri seštevanju prebivalstva ne ozira na leto štetja 
i, ,pod.; zato konični ireiziultati niso pravilni; dobra je  slika državne ureditve 
s spremembami med Domovinsko vojno, k i jo  je  bilo treba dopolniti ile z 
nekaterimi novejšimi podatki).

A. Yajsiljev: Državna ureditev ZSSR, Ljubljana 1946 (prevod iz ruščine) 
(sega do 1941).

Geographische Zeitschrift, 46. Jhrg., 1940, str. 425 (za spremembe 1939/40 
daje v celem dobre številke).

Calendario Atlante De Agmtini 1943.
I. A. Vitveir: Ekonomičeskaja geografija kapitailističeskih stran, Moskva

1946.
Statesman’s Year- Book 1939.
S. Leszczycki: Zemëpisné za/klady nového> Polska ■— v: Sbornik Česko- 

slovenské společnosti zemëpisné, :sv. 50, r. 1945, Piraha 1946, str. 75—79 (po 
njem sem posnel številke za površino nove Poljske in sovjetskih pridobitev 
na bivšem poiljskem teritoriju).

Glowine liozby nowej Pol ski, Gdansk 1945, publikacija l.nistytuta bal- 
tyckega (daje podrobne podatke po okrajih po štetju 1931; pri lastnih pri
bližnih številkah je  manij zanesljiv).

Diplomatičesikaja hronika vtoroj m irovoj vojny, priložemiie k žurnalu 
Mirovoe hozjajstvo i mirova j  a politika, 1946, No 3.

Tz vesti ja  iin Pravda (teksti mednarodnih ,pogodb in karte k  njim ; od
redbe o volitvah; državna razdelitev 17. X. 1945 in 30. X. 1946; podatki o 
izselitvi Nemcev iz Češkoslovaške 1. XI. 1946, štetju v  Nemčiji 18. XII. 1946, 
ZDA 16. IV. 1946.
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Bomba 15. XII. 1946 (štetje v  Franciji).
R. Turčm: Zemëpisnÿ prëhled Českoslo venske republiky, Praha 1946.
Novoe vromja, 1946, No 9, str. 5 (o sovjetskih vojnih izgubah).
Ljudska pravica, 29. Ш. 1946 (o poljskem  štetju).
Inpress, 7. XII. 1946, Praga (o prebivalstvu Češkoslovaške).

Vasilij Melik.

Nekaj beležk o svetovni geografiji med vojno in po njej.

V Sovjetski zvezi.

Kot vse ostalo življenje v ZSSR, se je  1. 1941. tudi sovjetska geografija 
talkoj postavila v službo obrambne domovinske vojne. Geografski institut 
Akademije znanosti ZSSR im Vsezvezno Geografsko društvo sta načrtno 
organizirala delo geografov ustrezno zahtevam vojne. Kot razberemo iz po
ročila vodje Geografskega instituta akademika A. A. G r  I g o r j e v a  v 
„Izvestjih“ Vsezveznega Geografskega društva (Tom 76, 1944) pod naslovom 
„Sovjetskaja geografija i vojna“ ter iz drugih podobnih poročil, se je  to delo 
gibalo v dveh smereh.

Prva smer je  vodila k sistematičnemu geografskemu obravnavanju onih 
sosednjih dežel, kaiteirih poznavanje je  bilo nujno za vojne operacije in za 
vojno ekonomijo (Romunije, Madžarske, vzhodne in južne Nemčije, Norve
ške, Finske, Turčije, Afganistana, Sinlkianga itd.). Posebna pozornost je  bila 
pri tem posvečena onim geografskim potezam, ki so važne za strategijo: po
gojem za zračni promet, prometnim prilikam na zemlji, pa kamuflažnim 
svojstvom pokrajine kot so drobne površinske oblike, prevladujoča barva 
pokrajine v različnih letnih časih in podobno. Pomembnost geografskih čini- 
teljev za vojsko je  bila podčrtana in priznana s tem, da se je  ustanovila pri 
Geografskem društvu posebna komisija za vojno geografijo, ki ima nalogo 
vršiti geografska proučevanja za vojne namene ter se s svoje strani in s 
svojih vidikov udeleževati znanstvenih odprav v  manj znane predele Sov
jetske zveze.

Še pomembnejša je  bila druga smer načrtnega dela sovjetskih geogra
fov. Fašistični napadalec je  zasedel dobršen kos sovjetskega ozemlja, zasegel 
in uničil nekatere njegove osnovne gospodarske vire (Donbas in Pridnjeprje) 
ali pa jih  ogražal (Moskovsko in Leningrajsko industrijsko področje, Stalin
grad, prevoz bakinske nafte po  Volgi). Spričo tega je  postalo nujno potrebno, da 
se čim hitreje in izčrpneje mobilizirajo gospodarski viri na področjih  vstran 
od neposredne nevarnosti. Pri iskanju in organizaciji teh virov je  bistveno 
sodelovala tudi geografija. Poklicana je  bila za to pred vsem v pokrajinah, 
k jer so bile prirodne osnove za gospodarstvo še pom anjkljivo raziskane. 
Taka pokrajina je  bil v prvi vrsti Kazahstan, področje obsežnih step na pre
hodu iz Zapadne Sibirije v Srednjo Azijo, še nedavno redko naseljena dežela 
nomadske paše, k jer  pa je  pričela sovjetska doba v zadnjem času odkrivati 
neslutene gospodarske možnosti (premog v Karagandi, nafta ob reki Embi, 
baker ob Balhaškem jezeru in drugod). Kazahstan je  obenem pokrajina 
ki je  od vsega sovjetskega ozemlja strateško na jbolj na varnem. Sem se je  
usmerilo načrtno delo Geografskega instituta v tesni povezavi z delom ko
misije za m obilizacijo virov na Uralu, ki ji je  tudi načeloval geograf, 
akademik V. L. K o m a r o v .  Delo je  obsegalo tako fizično kot ekonomsko 
geografijo, proučilo je  nove možnosti za poljedelstvo, ki zavise od smiselne
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uporabe skromne atmosferske in talne vode, proučilo je  geografske osnove 
za industrializacijo, za izgradnjo prometnih sredstev, za regulacijo mest 
(med njimi pred vsem glavnega mesta Kazaške republike Alma Ata) in 
ustvarilo prvič podrobno kartografsko sliko tega obsežnega področja, 'lako 
je  postal Kazahstan v inekaj letih ena geografsko najizčrpneje in najpopol- 
neje proučenih pokrajin na svetu, njen gospodarski razvoj (rudarska pro
izvodnja, industrializacija, gradnja železnic), ki je  že v drugi petletki zavzel 
tak tempo kot v  nobenem dragem sovjetskem področju, pa se je  na osnovi 
nove načrtne proučitve še naglo stopnjeval. Iz Kazahstana se je  dejavnost 
sovjetskih geoigTafov razširila na sever v Zapadno Sibirijo, na vzhod v Altaj, 
pa na jug v severno Kirgizijo, v uzbeško Fer gansko kotlino, v Turkmeni
stan, na gospodarsko še borno vzhodno obrobje Kaspijskega m orja in dru
gam. Po 1. 1943. se je pogled Geografskega instituta brž usmeril še na eno 
stran: k obnovi osvobojenih področij, zlasti Donibasa in Moskovskega indu
strijskega centra.

Po zmagovitem zaključku domovinske vojne se je  delo sovjetskih 
geografov vrnilo v  normalni tir. Posvetiti se je  moglo v  veliki meri tudi 
teoretičnim znanstvenim vprašanjem. Zmotno je  mnenje, da se sovjetski 
geografi pri svojem  delu om eju jejo le na gospodarsko-geografsko stran. Po
glejm o si samo njihovo obsežno delo v f i z i č n i  g e o g r a f i j i .  Sloviti sov
jetski geološki in geografski raziskovalec V. A. O b r u č e  v nam že v 1. 1945. 
v svojem članku „Sostojanije geologo-geografičeskih nau)k i zadaci ih dal’nei- 
šego razvitija“ (Izvestija Akadem iji Nauk SSSR, Serija geologičeskaja, 1945, 
No. 1.) podrobno razlaga najbližje naloge sovjetske fizične geografije in n je 
nih sorodnih ved (regionalne geologije, tektonike, geologije premoga in nafte, 
diluvialme geologije, vulkanologije, hidrogeologije, pedologije, merzlotovede- 
nija, t. j. proučevanja stalno zamrznjenih tal, oceanologije, liminologije itd.). 
Pri tem opozarja na potrebo b o lj sistematične organizacije teoretičnega 
znanstvenega dela, tehnične izpopolnitve obstoječih znanstvenih institutov, 
gradnje novih geografskih institutov in opazovalnih postaj (oceanografskih, 
limnoloških, vulkanološkiih) ter končno na mujino potrebo večje  povezanosti 
z inozemsko znanostjo, ki naj b i slonela na zamenjavi strokovnih publikacij, 
pa tudi na izmenjavi znanstvenih delavcev. Vse znanstvene panoge, ki jih 
navaja Obručev, so tudi dejansko bile že v prvih povojnih mesecih pridno' na 
delu. Razumljivo je  seveda, da so pri tem v ospredju panoge, .ki so nepo
sredno važne za gospodarstva. To velja n. pr. za pedologijo, ki je  v sovjetski 
znanosti iz razumljivih vzrokov že od nekdaj ena na jbolj gojenih znanstve
nih disciplin. Naj opozorim samo na veliko in odlično opremljeno sintetično 
delo M. M. F i l a t o v a ,  Geografija počv SSSR (Učpedgiz, Moskva 1945), ki 
je  za geografa tem pomembnejša, ker vsebuje poleg pedološke geografije 
v ožjem  smislu tudi izčrpne geološke, geomorfološke, klimatske, hidrološke in 
vegetacijske preglede za posamezna sovjetska področja. V zvezi s pedologijo 
se vedno krepkeje uveljavlja tudi nova veja, t. zv. agroklimatologija.

Za usmerjenost sovjetske fizične geografije je  značilen tudi članek 
akademika A. G r i g o r j e v a  „Nekotorie itogi razrabotki novih idei v fizi- 
českoj geografiji“ (Izvestija Akadem iji Nauk SSSR, Serija geografičeskaja i 
geofizičeskaja, Tom X., No. 2., 1946), k jer avtor polaga težišče na analizo t. zv. 
„fizično-geografskega procesa“ . Fizično—geografski proces je  oni zamotani 
prirodni proces, ki ga ob sitiku atmosfere, hidrosfere, litosfere dn biosfere 
sestavljajo razne komponente v medsebojnem sodelovanju in prepletanju
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ter talko ustvarjajo .posebnosti f izično- geogr afskega Okolja, njegovega raz
voja  in s tem vnanje slike zemeljske površine. Ta „fizično-geograf ski pro
ces“ ni prav za prav nič drugega kot po dialektični metodi podčrtamo sode
lovanje različnih kategorij prirodnih pojavov v nastanku in razvoju prirodne 
pokrajine. Proučitev tega sodelovanja pa je  itak osnova vsakega sodobnega 
geografskega gledanja. Nikomur pač mi dialektični materializem tako sam po 
sebi razumljiv kot ravno geografu. Slehernemu geografu .se zdi tudi čisto 
naravno, če  G rigorjev razširi pojem  „procesa“ kot dinamičnega pojava tudi 
na antropogeografijo ter govori o  „splošnem geografskem procesu“ dm še po
sebej o  „socialno-geografskem procesu“ , ki vk ljuču je zamotani kompleks 
procesov gospodarske izralbe prirodnih virov, proizvodnje, potrošnje itd. 
Učinek teh procesov v  sodelovanju ali v borbi s f i zičn o-geograf skirn proce
som je  tako zvana kulturna pokrajina. G rigorjev nam s tem le posebno na
zorno im živo predoči ono metodo opazovanja, ki jo  itak že delj časa nujno 
zahteva moderna geografija.

S tem pa smo načeli tudi vprašanje odnošaja med sovjetsko fizično 
geografijo in a n t r o p o g  e o g  ;r a f di j  o,. V  sovjetski geografski književnosti 
kaj radi opazimo, da se poleg fizične geografije omenja kot vzporedna geo
grafska panoga le še ekonomska geografija. Spričo nujnih nalog, ki jih je  
morala rešiti ekonomska geografija v  Sovjetski zvezi, ni prav nič čudno, da 
je  včasih v sklopu celotne geografije stopila preveč v  ospredje, da se je  pri 
tem preveč osvobodila povezanosti z vsemi ostalimi geografskimi procesi, ki 
v prav taki meri prispevajo h snujoči in razvijajoči se sliki geografske po
krajine. Prav to je, ma kar opozarja N. N. B a r a  m s k  i v metodičnem članku 
„Stranovedenie i geografija fizičeskaja i ekonomi českaj a“ (Izvestija Vseso- 
juznogo Geografičeskogo Obščestva, 1946, No. I.). Baraniski je  mnenja, da so 
sovjetski geografi grešili, ker so se preveč specializirali ma ffcično geografijo 
na eni ter na gospodarsko geografijo na drutgi strani ter s tem razbili enoten 
geografski pogled. Delitev je  šla tako daleč, da gospodarski geograf ni znal 
napisati k svojemu delu uvodnega odstavka o  prirodnih pogojih, fizični geo
graf pa se ni upal poseči v obravnavanje človekovega vpliva. Boječ se 
pretiravanj stare amtropogeografije, iki je  s svojimi trditvami o povezanosti 
prirode 'in človeka pogosto vodila v zablodo geografskega determinizma in fa
talizma, so ti fizični in ekonomski geografi to „staro antropogeografijo“ ubili, 
niso pa na njeno mesto postavili ničesar novega. Gospodarski geografi so se 
om ejili ma gospodarstvo, pozabili pa so pri tem na človeka. Iz geografskih 
knjig so na ta rnačin izostala poglavja o  prebivalstvu, o naseljih, o  načinu 
življenja, o  običajih, o kulturnem razvoju in podobno. In vendar je  raVno 
to prebivalstvo mosilec in ustvarjalec vsega gospodarstva, ki se razvija v 
določenem prirodnem okolju. Klic Baranskega po oživitvi in razširitvi geogra
fije  človeka izven ožjega okvira gospodarske geografije se zdi popolnoma na 
mestu.

Navedeni člamek Baranskega pa nam živo riše tudi odmošaj sovjetskih 
geografov do r e g i o n a l n e  g e o g r a f i j  e. Že Obručev v zgoraj omen je 
nem pregledu opozarja na to, da je  sovjetska geografska književnost še na 
islabem glede regionalno-geografslkih opisov vnanjega sveta. Kolikor je  takih 
opisov, slone po večini le ma literaturi im ne na lastnih opazovanjih. Pa ne 
samo to. Velika vrzel zeva tudi še v regionalni geografiji Sovjetske zveze 
same. Sovjetska izveza je  že doživela svoj kartografski prikaz (v drugem 
delu velike publikacije „Bol’šoi sovjetski atlas mira“ , Iki je  izšel tik pred
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vojno), ne pa še svojega velikega sintetičnega regionalno-geograjskega opisa. 
Spričo teh vrzeli smatra Baranski za (nujno, da se organizira na sovjetskih 
univerzah sistematično delo na polju  t. zv. „stranovedenija“ . „Stranovedenije“ 
naj bi izobrazilo posebne sovjetske poznavalce za posamezna važnejša sve
tovna področja, n. pr. za anglosaške države, za Kitajsko, za slovanske, države, 
za dežele Bližnjega in Srednjega Vzhoda itd. Ti specialisti naj bi ne spozna
vali svojih področij le iz geografske literature, temveč naj bi jih spoznali 
tudi na lastne oči, se seznanili s tamošnjim jezikom, se vživeli v tamošnje 
kulturno življenje in podali (sovjetskemu svetu o  teh področjih podrobne 
informativne knjige, k i bi iseveda na široko prestopile okvir regionalne 
geografije.

Izraz teh prizadevanj so nekatere sovjetske publikacije, ki so dospele 
že tudi na naš knjižni trig. To je  pred vsem s e r i j a  p r i r o č n i k o v  o 
i n o z e m s k i h  d r ž a v a h  („Serija spravočnikov po zarubežnim Stranam“), 
ki jo  v redakciji P. I. Lebedeva - Poljanskega, F. N. Petrova in O. J. 
Schmidta izdaja državni institut „Sovjetska enciklopedija“ . V n jej so izšli 
doslej (od 1. 1942. dalje) priročniki za Zedinjene države Amerike, za tiho- 
oceanske dežele, za dežele Bližnjega in Srednjega Vzhoda, za Britanski im
perij in za skandinavske države. Vsajka knjiga obravnava svoje področje 
vsestransko, od fizične geografije preko gospodarstva do zgodovine, državnega 
ustroja, oboroženih sil in kulturnega življenja. Zbinka torej zares ni regio- 
nal no-geografska, marveč enciklopedična. Ûisto r e g i o n a lno-ge ogr af sik i značaj 
pa ima z n a n s t v e n o  - p o p u l a r n a  s e r i j a  (Naučno-popul jarnaja se
rija) Geografskega instituta Akademije nauk SSSR, iz katere smo dobili ne
davno v roke izčrpen fizično-geografski opis Rumunije (1946, avtor D. L. 
Armand).

Na zaključek kronike o  današnji sovjetski geografiji bi sodila še 
omemba umrlih sovjetskih geografov. Koliko jih je  postalo žrtev vojne, o 
tem nimamo podatkov. Večina vodilnih sovjetskih delavcev naše stroke živi 
in živahno sodeluje v sovjetskih geografskih publikacijah (med njimi Gri- 
gorjev, Obručev, Baranski, Kalesnik itd.). Eden najpomembnejših, Lev Sem- 
jonovič B e r g ,  častni član in prezident Vsezveznega Geografskega društva 
ZSSR, je  praznoval letos 70 letnico. Pač pa je  smrt v zadnjih letih izbrisala 
iz kroga najvidnejših sovjetskih znanstvenikov dve znani imeni: J. Š o k a l -  
s k e g a  (1856— 1940), (znamenitega oceanografa, proučevalca Črnega m orja in 
avtorja sintetičnega oceanografskega priročnika (Pizičeskaja okeanografija, 
1933), in G. J. V e r e š č a g i n a  (1889— 1944), doktorja geografskih ved, vo
dilnega sovjetskega limnologa, direktorja liimn o loške postaje na Bajkalskem 
jejzeru, katerega proučevanja so postala aktualna posebno v zadnjem času 
v zvezi z načrtom velikih hidrotehničnih naprav na reki Angara, odtočniai 
Bajkalskega jezera („An gars troj“ ). L. 1946. je  umrl tudi VI. L. Komarov, o  
čigar delu smo zgoraj govorili.

Na Poljskem«

Pregled o življenju  in delu poljskih geografov med vojno podaja novi 
zvezek poljske geografske revije „Przeglajd geografiicziny“ (Tom XIX., za leta 
1939/45).

Napisali smo: o  življenju  in delu. Beseda o  d e l u  je  povsem na mestu. 
Kajti iz poročil v navedeni reviji vidimo, kako so poljski geografi v dolgih 
in težkih letih vojne 'in okupacije, ki skoraj nikjer niso bila tako trda kot
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na Poljskem, vendar strokovno delali. Tako varšavski kot krakovski krog 
geografov je  v  tej dobi tajno nadaljeval s-voje delo, prirejal sestanke, pre
davanja, diskusije, organiziral tečaje in podobno. Vse 'to kljub temu, da so 
bile knjižnice in zbirke uničene ali pa jih  je  okupator raznesel ter se mo
rejo danes le počasi in v omejenem obsegu obnavljati. Tajno strokovno clelo 
poljskih geografov je  šlo v tri smeri: najprej v smeri izpopolnitve in do- 
vršitve znanstvenih del, ki so jih  imeli posamezniki že prej v delu, potem 
v  smeri proučitve in dokumentacije bodočih meja in novih pokrajin bodoče 
Poljske, in končno v smeri organizacije tajnega srednješolskega in univer
zitetnega pouka geografije. Kar težko si predstavljamo, kako je  bilo mogoče, 
da so se kljub neznosni mreži gesitapovsikih agentov vršili večletni tajni uni
verzitetni tečaji geografije z maloštevilnimi, a stvari res predanimi sluša
telji. Krakovski tečaj je  trajal celo zdržema od  I. 1943. do 1. 1945., ko je 
enostavno prešel v javnega. Več kot zanimivo je, da so se geografski krožki 
s predavanji in tečaji vršili celo v poljskih ujetniških taboriščih, pa v žen
skem koncentracijskem taborišču Ravensbrück.

Bolj mračna je  slika o medvojnem ž i v l j e n j u  poljskih geografov. 
Ne le da je  bilo to življen je en sam niz težav, odrekanj, skrivanj in tveganj: 
vrh vsega taga je  smrt tako močno kosila med našimi poljskim i sostrokov- 
njaki, da nas pri listanju „Przegl^d-a“ kar stresa mraz. Nič mainj kot 68 
geografov in zastopnikov sorodnih strok beleži medvojna smrtna lista. Med 
njimi je  11 najvidnejših zastopnikov poljske geografske znanosti. Tako je 
bil ob priliki varšavskega upora dne 1. IX. 1944 umorjen Stanislaw L e n -  
c z e w i c z  (1889— 1944), po E. Bomerju najvidnejši zastopnik sodobne p o lj
ske geografije, dolgoletni urednik revije „Przegl^d geograficzny“ , medna
rodno priznan geomorfolog, ena najizrazitejših osebnosti na mednarodnih in 
slovanskih geografskih kongresih kakor tudi na mednarodnih zborovanjih 
za diluvialno geologijo, avtor velike sintetične geografije Poljske (1937) in 
vse do svoje tragične smrti idejni vodja in pobudnik podtalnega poljskega 
geografskega dela. — Že 1. 1939., ob prvem prodoru Nemcev do Poznanja, je 
izginil brez sledu v gestapovskih zaporih Stanislaw P a w î o w s k i  (1882 do 
1939), profesor in tedanji rektor pozinanjske univerze, prav tako odličen 
predstavnik poljske fizične geografije, proučevalec rečnih teras in diluvialne 
imorfologije, hkrati metodik geografije in avtor odličnih zemljepisnih učbe
nikov za poljske šole, znan pri nas po svoji knjižnici „Pogled na geografiju 
Poljske“ , ki jo  je  izdalo Geografsko društvo v Beogradu 1. 1931. — V okviru 
deportacije znanstvenikov z Jagelonske univerze v Krakovu sta nemški ta
borišči v Oranienburgu in Mauthausenu požrli med drugimi dva vidna poljska 
geografa: W iktorja Rudolfa O r m i c k e g a  (1898—1941), nekdanjega asistenta 
pri znanem krakovskem geografu Sawiokem, njegovega naislednika pri ure
jevanju revije „Wiadomosci geograficzne“ , specialista za prebivalstveno in 
gospodarsko geografijo, ter Jerzy S m o l e n s k e g a  (1881—'1940), izredno 
plodovitega delavca v geologiji, geom orfologiji in oceanografiji. — Tudi m o
rišče v Oswiçcinu je  zahtevalo dve težki žrtvi: Adama G a d o m s k e g a  
(1894—1942), geomorfologa poljskih Tater, in Walenty-a W in  i d - a  (1894 do 
1945), poljskega specialista za baltiška vprašanja in za anglosaški svet. — V 
Katynu je  izginil Wladyslaw D e s z c z k a  (1893— 1941), amtropogeograf iz 
šole Pawlovsikega, bomba pa je  1. 1944. v Varšavi ubila kot aktivno borko 
Marijo K o z w a r o w o  (1897—1944), m arljivo delavko na polju  geografskega 
pouka, posebno med okupacijo. — Nadalje so med vojno umrli še Wlady-
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slaw G u m i p l o w i c z  (1869—'1942), sin znanega sociologa, antropogeograf 
izrazite socialistične smeri, Antoni S u j k o w s k i  (1867—1941), osnovatelj 
m odem e poljske ekonomske geografije, in Teofil S z u m a n s k  i (1875— 1944), 
najsposobnejši poljski kartograf in desna raka E. Romerja pri izdaji od
ličnih poljskih zemljevidov in aitlantov.

Na Češkoslovaškem.

Tu mora maše poročilo poseči najdalje nazaj, vise do marca 1939. D o
godki, ki so tedaj zajeli češkoslovaško republiko, so ,se v češkoslovaški 
geografiji pokazali na zunaj le v malenkostni spremembi: „Sbornik Česko- 
slovenské Společnosti zemôpisn.é“ se je  preimenoval v „Sbornik Češke Spo- 
lečnosti Zemëpisné“ ter je  izhajal maprej. Iz njega smo že tedaj razbrali (a 
ne zabeležili v „Geografskem vestniku“), da je  umrl (27. sept. 1939) Vaclav 
Š v a m b e r a  (1866—1939), vodilni češki geograf starejšega rodu, profesor 
Karlove univerze, mcderniizator tamošnjega Geografskega instituta, predsed
nik Češ ko sl o v e n ské společnosti zemëpisne, osnovatelj znanstvene serije t r a 
vaux Géogr aph i ques Tchèques“ , znanstveni delavec, čigar raziskavam j a so 
posegla izven domačih m eja v Afriko in na polam a področja.

Čeprav je  češki zemljepisni „Sbornik“ vsa leta nemške okupacije iz
hajal dalje, moremo to njegovo življenje imenovati samo životarjenje. Za to 
fasado je  šla usoda vodilnih čeških geografov povsem drugačno pot. O n jej 
nam zgovorno pričajo prve strani 50. letnika ,ySbornfka“ , ki je  izšel po osvo
boditvi. Iz njih izvemo, da kljub mirnejšemu videzu češkim geografom ni 
bilo mnogo bo lj prizaneseno kot poljskim. V 1. 1941. in 1942. so našli smrt 
pod morilsko roko nacističnih zločincev v taborišču Mauthausen kar trije 
odlični češki geografi, vsi trije z M asa г y kov e univerze v В ram. Prvi je  bil 
František K o l a č e k  (1881—1942), silno produktiven delavec v vseh geo
grafskih panogah. Največ dela je  opravil v klimatologiji, panogi, ki je  če
škim geografom od nekdaj posebno pri srcu. Proučeval je  posebno baltiške 
vplive v češkem podnebjiu. Mnogo je  delal Kolaček tudi v hidrografiji, kjer 
je  sestavil doslej najizčrpnejšo klasifikacijo vodnih tokov na svetu na osnovi 
odtoka (System vodnih tokû na zaklade odtoku, Brno 1925). Kolaček je  osno
val Geografski institut na brnski univerzi, žal je  to njegovo delo povsem 
uničila avionska bomba. — Nič manj pomemben ni bil František É i k o  v s к y 
(1901— 1942), ki je  prav tako posvečal pažnjo pred vsem klimatologiji, pa 
tudi geomorfološkim vprašanjem in kasneje posebno geografiji naselij, ki 
j i  je  bilo  posvečeno njegovo zadnje delo (Zakladv k sidelnmiu zemëpisu 
Česko-Slovenska, Brno 1939). Tretja žrtev Mauthausena je  bil Bohuslav 
H r u d i č k a  (1904—1942), docent za meteorologijo in klimatologijo na Masa- 
rykovi univerzi. Končno je  ob priliki množičnih represalij po atentatu na 
Heydricha padel pod nemško kroglo še Jan A u e r h a m  (1880—1942), docent 
za antropogeografijo na Karlovi univerzi in predsednik češkoslovaškega sta
tističnega urada. H sreči pa so se vesti o smrti Jiri Č e r m a k a ,  našim alpi
nistom iznainega geografa, ki so med vojno prodrle do nas, izkazale kot ne
resnične. Čermak kot trudi drugi naš znanec Viktor D v o r  s k y  sta 1. 1945. 
praznovala 60 letnico.

Po osvobojenju se je  češkoslovaško geografsko delo že živahno razgi
balo. Obnovili in razširili so se geografski instituti na vseh treh velikih 
univerzah : na Karlovi univerzi v Pragi pod vodstvom prof. Jiri K r â l a  (s
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posebnim oddelkom, za slovansko geografijo), na Masarykovi univerzi v Brnu 
pod vodstvom Fr. V i t â s k a  in na slovaški univerzi v Bratislavi pod vod
stvom J. H r o  m. â d k e. Njihovo delo se že zrcali v  novem „Sbom iku“  za 
1. 1945. Y njem  je  ob javljeno lepo število razprav, med njimi tudi članki sov
jetskega geografa N. J. K r i g e r a ,  ki je  porabil kot član Rdeče armade 
čais svojega bivanja да Češkem tudi za to, da je  tam preizkusil svojo origi
nalno matematično metodo za proučevanje rečnih teras, poljskega geografa 
St. L e s c z y c k e g a  o geografskih osnovah nove 'Poljske in belgijskega geo
grafa L. C a l e m b e r t - a  o krasu v Beligiji. У drobnem delu posveča „Sbor- 
nik“  podobno kot že doslej posebno pažnjo slovanskim državam. Zabeležimo 
naj, da je  tam uvrščena tudi beležka o m eji koroških Slovencev in poročilo 
o zadnjem predvojnem  „Geografskem vestniku“ . Od ostalih novih čeških 
geografskih publikacij naj opozorimo na „Ilustrovanÿ zemčpis všech dilù sveta , 
k i je  pričel izhajati v  novi izdaji pod uredništvom Fr. M a c h a t  a, in začasno 
izdanje „Zemëpiismy prëhled Ceskoslovanslké republiky“ (Praga 1946) izpod 
peresa Rudolfa T u r č i n -a,  profesorja na praški visoki politični in socialni 
šoli, knjiga, ki vsebuje že najnovejše statistične in gospodarske podatke o 
novem Češkoslovaškem.

V Franciji.

Vojna in okupacija v Franciji nista povsem ustavili znanstvenega 
delovanja. V  čisto posebnem položaju, v katerem so bili francoski kulturni 
delavci v tej dobi, je  prišlo do takih absurdov, da je  bil n. pr. geograf René 
Musset iz Caëna interniran v Buchenwaldu, Pierre Gourou iz Bordeauxa pa 
podpredsednik krajevnega osvobodilnega odbora, njihove razprave pa so se 
istočasno tiskale v  „Annales de Géographie“ , k i so v skrčenem obsegu izha
jale dalje. Francoski geografski krog predvojne dobe (Emm. de Martonne, 
Albert Detmangeon, Henri Baulig, Raoul Blanchard, Etmil-Felix Gautier, Jules 
Sion, André Siegfried) kot naslednik šole, iki jo  je  osnoval Vidal de la Blache, 
se je  odlikoval po svoji delavnosti in vsestranosti. N jegova delavnost se je  
podaljšala daleč v  vojno dobo. Poleg njega se je  pojavila mlajša generacija, 
v kateri stopajo v ospredje imena novega vod je  pariškega Geografskega 
instituta André-ja  C h o l  l e y -а,  med vojno komandanta geografskega od
seka pri francoskem generalnem štabu, Max. S o  r r e - a, profesorja na Sor- 
bonni, Ch. R u f o e q u a i n a ,  zastopnika kolonialne geografije na Sorbonni in 
R. D i o n a , nosilca nove politično-geografske stolice dstotam.

Geografskih knjig je  izšlo v Franciji tik pred vojno in med n jo  lepo 
število. Po večini gre za obsežne regiomalno-geografske monografije, ki so 
marsikdaj sinteza življenjskega dela zgoraj navedenih najvidnejših franco
skih geografov. Tako je  Emm. de M a r t o n n e  objavil v  veliki zbirki 
„Géographie universelle“ svojo vzorno fizično-geografsko' monografijo 
„France physique“ (La France, Part L, Géographie universelle, Vol. 6, part. 
I, Colin, Paris 1942), A. D e m a n  g e o n  pa pripravil za isto zbirko drugi, 
antropogeografski del o  Franciji, ki pa še ni izšel. Raoul B l a n c h a r d  je 
zaključil svojo obsežno m onografijo Zapadnih Alp (Les Alpes Occidentales, 
v več zvezkih, izišlih v Tours-u od l. 1928. dalje). Izšla je  še cela vrsta mono
grafij o  manjših pod roč j ih Francije in njenih kolonij, k i so po večini vzorna 
geografska dela (najvažnejše so: A. A l b i t r e c c i a ,  La Corse, Etude de 
Géographie économique et humaine, Paris 1942; G. C h a b o t ,  La Bourgogne, 
Colin, Paris 1941; Charles R o b e q u a i n ,  L’évolution économique de l’Indo
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chine française, Paris 1959). Čisto svojevrstna je  študija R. C l o z i e . r - a  о 
severnem 'kolodvoru v  Parizu (La ga г e  du Nord, Baallière et Fils, Paris 1940), 
doslej edinstvena geografska proučitev prometnega mehanizma kakršen je 
velemestni kolodvor. V Sredozemlje (Vue générale de la Méditerranée, Galli
mard, Paris 1945) je  posegel tokrat s svojim  študijem vodilni francoski eko
nomski geograf André S i e g f r i e d ,  profesor politične in ekonomske geo
grafije na Collège de France, prvi geograf, ki je  bil (1945) izvoljen v fran
cosko akademijo. Že po končani vojni se pojavlja ime Pierre-a G e o r g e  -a , 
ki je  izdal knjigo o  gospodarstvu Sovjetske zveze (Économie de l’URSS, 
Presses Universitaires de France, Paris 1945) ter ekonomsko in socialno geo
grafijo Francije (Géographie économicpie et ^sociale de la France, Editions 
Hier & Aujourd’hui, Paris 1946).

Od splošno geografskih del je  omeniti najprej sintetično delo slovitega 
francoskega hidrogeografa Maurice-a P a r d é - a ..Cours de Potamologie 
(Grenoble 1945). V antropogeografiji so osnovnega pomena D e m a n g e o n -  
ovi ./Problèmes de géographie humaine“ (Colin, Paris 1945), ki združujejo v 
enoten, vsebinsko bogat posmrtni zfbornik tehtne člane pokojnega vodilnega 
francoskega antropogeografa, ki jih je  od  1. 1929. dalje  objavil na raznih 
mestih o ekonoms/ko-geografskih vprašanjih ter /posebej o  problemih agrarne 
geografije. Veliko pozornost je  nadalje povsod po svetu vzbudila S o r r e  - 
jeva  knjiga „Fondements biologiques de la géographie humaine (Essai 
d ’une écologie de l'homme, Colin, Paris 1945), v kateri skuša avtor na čisto 
nov način obravnavati razmerje med prirodo in človekom, postavljajoč v 
ospredje biološke momente: vpliv klime na človeški organizem, oblike n je
gove prehrane ter n jegovo borbo proti živeicemu okoljn  (bakterijam itd.), s 
čimer posega v  zanimiva poglavja t. zv. medicinske geografije.

Sorrejeva knjiga je  samo en znak, ki kaže, kako francoska antropogeo
grafija, ki že več desetletij utira nova kritična pota v geografskem prouče
vanju človeka, še nadalje išče novih smeri. Tudi drugi, francoski geografi 
skušajo pravilno opredeliti poleg zunanjega (prirodnega) geografskega oko
lja tako zvano notramje okolje, ki združuje razne zgodovinske, etnične, 
socialne, verske in gospodarske elemente ter določuje najmanj v  ravno taki 
meri antropogeografsko sliko kakor jo  določuje prirodno okolje. Vedno češče 
se med Francozi pojavlja  pojem  „socialne geografije“ : André C h o l l e y  
snuje obsežno serijo kn jig o  splošni in regionalni socialni geografiji sveta. 
Že omenjeni Pierre G e o r g e  pa je  poleg knjig o  agrarni geografiji sveta 
(Géographie agricole du monde) in o industrijski geografiji sveta (Géographie 
industrielle du monde), ki jih  pripravlja založba Presses Universitaires de 
France, izdal v isti založbi že knjigo „Géographie sociale du monde" 
(Paris 1946).

Pri pogledu v sodobno ustvarjanje francoskih geografov pa tudi ne 
sunemo prezreti Obilne smrtne žetve med njimi. Pod neposrednim vtisom 
francoskega zloma v juniju  1940 je  zaključil svoje plodovito življenje 
Albert D e m a n g e o n  (1872— 1940), обе neštevilnih pobud v francoski 
agrarni geografiji in v gospodarski geografiji na splošno, ter avtor vzornih 
regionalno-geografskih m onografij o Britanskem otočju  ter o  Belgiji in Ni
zozemskem v  zbirki „Géographie universelle“ . Skoraj obenem z njim je  kon
čal Jules S i o n ,  znan tudi pred vsem po svojih opisih sredozemskih držav 
in monsunske A zije  v „Géographie universell©“ . — Nemci so ustrelili Th. 
L e f e b v r a ,  prof. na univerzi v Poiti ers-u, Demangeonovega sodelavca v
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agrarni geografiji. — Žrtev koncem,traci jakega taborišča je  postal Jacques 
A n c e 1, profesor na pariški visoki politični šoli, oster nasprotnik nemške 
„geopolitike“ , znan tudi pri nas po svojih knjigah o  Makedomiji in o Sred
nji Evropi. — L. 1941. je  umrl tudi stari Lucien G a l l o i s ,  še neposredni učenec 
Vidal de la Blache-a, po katerem je  previzel uredništvo velike zbirke „G éo
graphie universelle“ . Gallois je  bil tudi dolga leta vodilni član uredništva 
„Anmales de Géographie“ in prezident asociacije francoskih geografov. — Ze 
po osvobojen ju  (sept 1945) je  uimrl Camille V a l l  a u x ,  profesor na visoki 
komercialni šoli, francoski zastopnik geografije m orja („Géographie sociale: 
La mer, 1906, in „Géographie générale des mers“ , 1933) pa tudi metodike in 
filozofije geografije („Les sciences géographiques“ , 1925). Tudi Vallaux je 
bil po svojem  bistvu antropogeograf, učenec Jeana Brunhesa, s katerim je 
svoj čas skupno poskušal razčleniti veizi med geografskim okoljem  in zgodo
vinskim razvojem („La géographie de l’histoire“ , 1921). — Končno se mo
ramo geografi spomniti še ene žrtve nemškega nasilja, agrarnega zgodo
vinarja Marca В 1 o  c h - a, katerega delo „Caractères originaux de l’histoire 
rurale française“ (1931) je  temeljnega pomena za agrarno-geografska pro
učevanja.

V Belgiji.

Od ostalih evropskih držav je  le še Belgija, za katero imamo že nekaj 
vpogleda v medvojno in povojno delo njenih geografov. Nudijo nam ga novi 
zvezki odlične revije „Bulletin de la Société Belge d’Études Géographiques“ 
(Tome XII—XIX, 1942—1945) iz Louvaina. Iz n jih  razberemo najprej, da je
5. okt. 1940 umrl vodilni belgijski geograf P. L. M i c h o t t e ,  profesor na 
univerzi v L&uvainu, pisec tehtnih gospodarsko-geografskih razprav o Bel
giji, o njeni premogovni 'im metalurgični industriji, o njeni preobljudenosti 
itd. Michotte, ki smo ga spoznali tudi v Ljubljani ob priliki obiska belgijskih 
geografov v  septembru 1936, je  bil ob izbruhu vojne sekretar Mednarodne 
geografske unije. Gestapo, ki je  stikala za arhivom in materialom te unije, 
je  omrežila starega Michotta z nadzorovalno službo ter s tem pospešila n je 
govo smrt. Ob tej priliki so Nemci odpeljali tudi sekretarko belgijskega 
geografskega društva, mednarodno priznamo znanstvenico M. A. L e f è v r e ,  
ki pa je  k sreči ostala živa in zdrava ter se nam v zadnjem Bulletinu že 
oglaša z aktualnim prog‘ramatičnim člankom o  nalogah geografije pri po
vojni obnovi in gospodarskih načrtih. Smer, ki jo  je  Lefèvre že pred leti dala 
belgijski geografiji s svojo proučitvijo belgijskih kmečkih naselij, prihaja 
močno do izraza tiudi v novih zvezkih louvainske geografske revije. Tam so 
namreč najpomembnejši članki posvečeni ravno agrarni geografiji Belgije, 
posebno študiju taiko zvane ruralne pokrajine („paysage rural“ ), katere ele
menti so tip naselij (pred vsem stopnja njihove sklemjenosti ali razloženosti) 
ter sistem zemljiške razdelitve in parcelacije.

Svetozar Ilešič.


