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O METODOLOŠKI ENOTNOSTI GEOGRAFIJE4 

Zakonitosti geografskega okolja in obča (skupna) geografija. Enot-
nost geografskega okolja povzroča delovanje določenih splošnih, vendar 
zanj specifičnih zakonitosti razvoja, ki pomenijo eno izmed oblik kon-
kretnega pojavljanja zakonitosti materialistične dialektike. Specifični 
karakter teh zakonitosti je v tem, da njihovo delovanje sega tako v 
prirodo Zemlje, kakor tudi v m a tea'i alno etran družbe. Zato jih ne gre 
šteti za čisto prirodne zakonitosti, pa tudi me vključevati brez nadalj-
njega med družbene zakonitosti. Gre oči vidno za posebno skupino za-
konitosti, ki opredeljuje medsebojno učinkovanje med družbo in prirodo, 
medsebojno učinkovanje med prirodnimi in družbenimi zakonitostmi. 
Sicer pa so vse zakonitosti materialnega sveta prirodne zakonitosti. 
Tudi družbene zakonitosti so samo posebna skupina objektivno obsto-
ječih prirodnih zakonitosti. Neprirodnih zakonitosti ni in jih ne more 
biti. 

Eden zmed zakonov razvoja geografskega okolja je zakon vzajemne 
pogojenosti v razvoju njegovih elementov. Formuliramo ga lahko takole: 
pri količkaj bistveni spremembi enega izmed elementov geografskega 
okolja pride neizbežno tudi do spremembe drugih elementov, pride do 
spremembe geografskega okolja v celoti. Vsi elementi geografskega 
okolja od reliefa do rezultatov človeške dejavnosti in do samega prebi-
valstva so najtesneje povezani med seboj. Pri tem so lahko zveze med 
njimi neposredne ali posredne. Spremembe v reliefu, v izoblikovanosti 
morske obale, v gladini vodnih mas (npr. v gladini Kaspijskega morja), 
spremembe rečnih strug itd., pripeljejo tudi do takih ali drugačnih 
sprememb v življenju prebivalstva, ker se z njimi spremene pogoji 
gospodarske dejavnosti, kar s svoje strani nujno učinkuje na vse gospo-
darsko in s tem na družbeno življenje. 

Korelacijski značaj zvez med elementi geografskega okolja pripelje 
do tega, da pogosto celo nebistvene spremembe v nekem njegovem ele-
mentu lahko povzročijo bistvene spremembe v okolju kot celoti. Do tega 

* Fragment iz drugega izdanja avtorjeve knjige >Teoretski problemi 
geografije«, ki je pripravljena za tisk. 
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pride takrat, kadar se zmoti ravnotežje med elementi okolja in s tem 
vzajemna povezanost med njimi. 

Navedli smo enega izmed splošnih zakonov razvoja geografskega 
okolja. Lahko pa je predvideti, da bomo v bližnji prihodnosti odkrili 
še mnogo novih zakonov, katerih poznavanje bo pomagalo človeštvu, 
da bo pravilno izkoriščalo in preobražalo okolje, v katerem se razvija. 
In če tega doslej skoraj ni bilo, je vzrok predvsem v tem, ker so »stike« 
med družbenimi in prirodnim! vedami, sfero vzajemnega součinkovanja 
med družbo in prirodo dolgo proglašali ter jih včasih še vedno proglašajo 
za prepovedano področje proučevanja. 

Normalni razvoj geografskega okolja opredeljuje dinamično ravno-
težje med njegovimi elementi; v primerih, ko se eden ali drugi kompleks 
okolja nahaja na meji ravnotežja, zadostuje že šibek sunek, da ta kom-
pleks spremeni svojo obliko. Ko družba spreminja geografsko okolje, 
mora računati z obstojem tega ravnotežja in z nevarnostjo, da se to 
ravnotežje zmoti; ta nevarnost pa je z vsakim desetletjem čedalje 
resnejša. 

Pri gradnji industrijskih in transportnih objektov, v hidrotehinični 
gradbeni dejavnosti, pri uvajanju novih prijemov v poljedelstvu, pri 
razvoju gozdnega gospodarstva (zlasti pri velikopotezni sečnji gozdov), 
pri ustanavljanju novih inest in naseljevanju pustih ozemelj, skratka 
v vsem procesu družbene proizvodnje je neobhodno potrebno upoštevati 
zakon dinamičnega ravnotežja ali vzajemne pogojenosti v razvoju v;seh 
elementov geografskega okolja. Če se pregrešimo zoper ta zakon, lahko 
napravimo silno škodo človeški družbi in poslabšamo materialne pogoje 
njenega razvoja. Človeška zgodovina pozna mnogo primerov za to, 
kako je porušeno ravnotežje v okolju ustvarilo pust svet v nekdaj 
cvetočih predelih. Razvaline s peskom zasutih mest nas zgovorno opo-
zarjajo na t o . . . , in vendar ljudje preteklosti niso imeli v rokah atomske 
energije. . . 

Klasiki marksizma-Ieninizma niso nikdar govorili o strogi izolaciji 
v delovanju zakonitosti različne kakovosti. Tega oni tudi ne bi mogli, 
zakaj vzajemno prepletanje med družbenimi in prirodnimi zakonitostmi 
je praktično dejstvo, ki si ga ne moremo misliti brez tega prepletanja. 
Zakoni družbenega razvoja, ki so sami posebna skupina prirodnih 
zakonov, SO' stalno povezani z zakonitostmi nižjih oblik gibanja materije 
v vseh procesih proizvodnega značaja. Ta povezanost prihaja do izraza 
v slehernem delovnem proizvodu. Kos kruha je pač hkrati proizvod 
družbene proizvodnje in produkt prirode. Yes delovni proces je zakonito 
vzajemno součinkovanje zakonitosti različne kakovosti. 

Tu je umestilo opozoriti na splošno znana Engelsova izvajanja o tem, 
kako višje oblike gibanja vključujejo v sebi (v »sneti« oblik) nižje 
oblike. Če pa so nižje oblike vključene v višje, potem v višjih oblikah 
obdrže (spet v »sneti« obliki) svojo dejavnost tudi zakoni razvoja nižjih 
oblik materije. Potemtakem ni mogoče, da bi v družbi ne nadaljevali 
svoje dejavnosti prirodni zakoni, opredeljujoč razvoj nižjih oblik ma-
terij v okviru družbe. K temu vprašanju se vračamo zato, ker se v 
geografskem tisku še nadalje pojavljajo zatrjevanja, da prirodne za-
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konitosti v družbi ne delujejo. Trditve te vrste so odprte v celoti na dog-
matskem izkrivljanju marksizma, ki ga je dopustil Stalin v »Kratkem 
kurus istorii VKP(b)« in na osnovi katerega bi bilo mogoče razumeti 
družbo samo kot skupnost družbenih odnosov brez materialne vsebine. 
Dejansko pa je človeška družba skupnost ljudi, povezanih med seboj 
po skupnosti pogojev materialnega življenja, ki jih opredeljuje način 
proizvodnje. Proizvodni odnosi, ki oblikujejo družbo, ji ne vzamejo 
njenega materialnega bistva. Ljudje ostanejo v njej biološka bitja, 
čeprav ne samo biološka bitja, temveč tudi nosilci določenih družbenih 
funkcij. Družba je širok pojem, ki ne vključuje samo proizvodnih od-
nosov, temveč tudi delovna orodja, predmet dela in rezultate dela, kar 
si je nemogoče misliti brez prirodnih zakonitosti. Ce bi v družbi, čeprav 

.morda samo za delček sekunde, prenehale delovati prirodne zakonitosti, 
bi bilo družbe konec, podobno kakor je povsem očitno, da si človeške 
družbe ne moremo misliti brez ljudi. 

Seveda bi brez proizvodnih odnosov družba prav tako prenehala 
obstajati. Ravno proizvodni odnosi, ki so vzklili v prvotni čredi (prvotno 
v svojih embrionalnih oblikah), so čredo človeku podobnih živali pre-
oblikovali v družbo. In če bi proizvodni odnosi prenehali, bi se človeška 
družba znova spremenila v živalsko čredo. . . , toda če bi prenehali 
delovati prirodni zakoni, pa bi ne bilo ne družbe ne črede. Vse to je 
očitna, splošno znana resnica. Na žalost pa je o tem še treba pisati, zakaj 
še vedno se srečujemo s trditvami, da zakonitosti prirode v družbi ne 
delujejo. Ta nesmisel se ne samo pogosto ponavlja v razpravah posamez-
nih avtorjev, temveč jo je za baje splošno stališče sovjetskih geografov 
proglasila celo uvodna razprava revije »Izvestija VGO« (1951, št. 5). 

Premotrimo sedaj nekatere posebnosti skupne (obče) geografije kot 
vede o geografskem okolju. 

Pri tem je treba predvsem omeniti, da so že precej davno nekateri 
sovjetski fizični geografi pravilno spoznali, da je ravno v proučevanju 
geografskega okolja skupnost fizične in ekonomske geografije. Tako 
piše K. K. Markov: »Ogromen pomen pojma »geografsko okolje« je v 
tem, ker ta pojem podčrtava zvezo dveh osnovnih vej geografije, fizične 
in ekonomske« (K. K. Markov, Paleografija, Moskva 1951, str. 8). Nič 
manj jasno ne izvajajo enotnosti geografije iz značaja njenega pred-
meta, to je značaja geografskega okolja, nekateri ekonomski geografi. 
J. G. Saušlkin npr. piše: »Prirodno okolje lahko proučuje fizična geo-
grafija sama, geografsko okolje pa lahko proučuje samo skupaj z druž-
beno geografsko vedo — z ekonomsko geografijo« (J. G. Sauškin, Vvede-
nije v ekonomičeskuju geografiju, Moskva 1958, str. 22). 

Nerazumevanje sintetičnega karakterja geografije ima za posledico 
nemožnost ustvarjanja kompleksnih geografskih del. Kako naj zgradimo 
geografsko karakteristiko nekega ozemlja, če se abstrahiramo od zvez, 
od vzajemnih součinkovanj, ki delujejo med prirodo in družbo ter so tako 
različna v različnih deželah? Ne moremo biti geografi, če zanikujemo 
geografijo. 

Ravno po tem, da proučuje prirodno-družbene prostorske komplekse, 
ki so se razvili na Zemlji in postali pogoj za nadaljnji razvoj družbe, sc 
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geografija po predmetu razlikuje od mejnih, tako prirodnih kot družbenih 
discipbn, ki proučujejo prirodo in družbo z nalogo odkrivati zakonitosti, 
ki določajo notranje vzroke njunega razvoja. 

Materialna bistvenost geografskega okolja in zapletenost njegove 
sestave določata tako enotnost kakor razlike v geografiji. Skupna (obča) 
geografija združuje vse vede o geografskem okolju in je zato sintetična 
veda, ki stremi za tem, da bi spoznala teritorialne komplekse geograf-
skega okolja ne po elementih, ki jo sestavljajo, temveč v celoti. To je 
torej hkrati sistem ved, ki so med'seboj povezane po predmetu kakor 
tudi posebna veda s svojim posebnim predmetom proučevanja in s svo-
jimi posebnimi zakonitostmi. 

Geografija v celoti (obča geografija), fizična geografija, ekonomska 
geografija kakor tudi katera koli posebna, ožja panoga geografije (geo-
morfologija, klimatologija, geografija industrije itd.) imajo svoje po-
sebne predmete proučevanja, ki predstavljajo določene oblike razvoja 
materije, ki pa so hkrati posebni elementi ali kompleksi elementov 
geografskega okolja. 

Geografsko proučevanje npr. reliefa kot dela celote (dela geograf-
skega okolja) pomeni, da relief »proučujemo v njegovih vzajemnih 
zvezah z drugimi komponentami prirodnega okolja«. Zato je »geomorfo-
logija veja kompleksne fizične geografije (a ne geologije — V. A.), ki 
proučuje na široki geografski osnovi posebno komponento prirodnega 
okolja — relief in uporablja iste metode kot fizična geografija, lahko 
jo torej s polno pravico uvrstimo v okvir geografskih ved. Samo po sebi 
se razume, da lahko napravimo isti zaključek glede klimatologije, bota-
nične geografije« (I. S. Šukin, »Vestnik MGU«, serija V, 1960, NO i, 
str. 17). 

Ravno skupnost predmeta (predmetna skupnost), ki ga po posamez-
nih kompleksih in elementih proučujejo vse geografske vede, je temelj 
za njih združitev v enoten sistem. Enotnost predmeta proučevanja 
zahteva tudi enotnost vede, ki ga proučuje, a zaradi kompleksnosti pro-
učevanega predmeta (njegove mnogoelementnosti) je neizbežna delitev 
naše vede na panoge. 

Geografija v celoti (obča geografija) mora zagotoviti ustvaritev 
celotnih slik prirode in družbe v njunih teritorialnih razlikah. O tem je 
lepo govoril N. N. Kolosovski: » . . . podobno kot stara klasična geografija, 
toda na neprimerno višji ravni . . . Y sodobni etapi svojega razvoja lahko 
sovjetska geografija to doseže z utrditvijo organskih medsebojnih zvez 
med posameznimi geografskimi disciplinami in z razvojem novih disci-
plin — prehodnih mostov — na stikih dveh obstoječih, če se to pokaže 
za potrebno. Možno enotnost celote je pri takih pogojih treba doseči s 
kompleksnostjo... Vendar kompleksnost ni sama sebi cilj, cilj je — 
enotnost geografije, a to ni eno in isto. Kompleksnost je pot za dosego 
enotnosti. Kompleksnost, ki ne pelje k tej enotnosti, v geografiji ni 
potrebna. Hkrati je ugotavljanje vzajemnih zvez in kompleksnosti med 
prirodnimi in družbenimi komponentami . . . ena izmed posebnosti geo-
grafske vede. Geografija ne proučuje katere koli oblike gibanja same 
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za sebe, temveč njihove vzajemne zveze v celoti na določenem ozemljut 
(N. N. Kolosovski, »Voprosi geografii« 37, str. 139). 

Y realnem življenju obstajajo poleg čisto družbenih in čisto pri-
rodnih procesov tudi mnogi, ki jih ne moremo vključiti niti v čisto pri-
rodno, niti v čisto družbeno skupino procesov. Toda to, na prvi pogled 
povsem jasno stališče zadeva na ugovore. Pogosto slišimo, kako se po-
navlja stalinska opredelitev pojma geografskega okolja, ki naj bi bilo le 
prirodna kategorija in katere spoznavanje bi bilo v celoti možno z vidika 
čistega prirodoslovja. Še vedno živi stališče, ki zatrjuje, po katerem je 
zaradi tega, ker se procesi v prirodi in v družbi med seboj razlikujejo, 
nemogoč vsak poskus, da bi proučevali prirodno-družbeno enotnost, 
zakaj take enotnosti ni. 

Toda pisano paleto življenjskih barv je nemogoče omejiti povsod in 
v vsem samo na dve barvi. Ali je npr. možno ugovarjati mišljenju, da so 
kmetijska dela hkrati družbeni in prirodni proces? In ali je mogoče pro-
učevati kmetijstvo samó z vidika prirodnih ali samó z vidika družbenih 
ved? Brez dvoma sicer pripada v kmetijstvu velika vloga prirodnemu 
faktorju, v delovanju katerega se je nemogoče znajti samo s pomočjo 
družbeno-ekonomskih zakonitosti. »Ekonomski proces proizvodnje, ka-
kršen koli bi naj že bil njegov specifični družbeni značaj, se na tem 
področju (v kmetijstvu) vedno prepleta s prirodnim procesom proizva-
janja« (K. Marks, Kapital, T. II., Moskva 1955, str. 358). Kmetijstvo 
pa v tem pogledu ni izjema. Yes delovni proces ne more, čeprav ima 
specifični družbeni značaj, potekati izven delovanja prirodnih zakonov 
in zato nujno doživlja učinke teh zakonov. Ravno učinkovanje prirod-
nih zakonitosti, ki delujejo na različnih teritorijih različno, daje, v 
mejah dane socialno-ekonomske formacije, delovnemu procesu takšno ali 
drugačno geografsko specifičnost. In če hočemo proučevati delovni 
proces samo z družbenimi zakonitostmi, nam nikdar ne uspe razjasniti 
vzroke njegovih teritorialnih razlik. 

Od tedaj, ko se je človeška družba izločila v kakovostno posebno 
kategorijo materialnega sveta, so se na Zemlji pričeli razvijati procesi 
treh osnovnih vrst: 

1. Čisto prirodni procesi brez kakršne koli odvisnosti od človeka. 
Primeri take vrste so učinkovanje sončne energije, vulkanska dejav-
nost itd. 

2. Čisto družbeni procesi, lastni notranjemu razvoju družbe. To so 
npr. proizvodni odnosi, ideološka borba in vsi pojavi »nadstavbnega« 
značaja. 

3. Proizvodni procesi, ki so hkrati družbeni in prirodni. Njih usmer-
jajo in določajo zakoni družbenega razvoja, hkrati pa ti procesi temelja 
na delovanju prirodnih zakonov kot neobhodnega pogoja. Takih procesov 
ne moremo spoznavati s pozicij »obrezčlovečenega« naravoslovja, pa 
tudi ne s pozicije »izvenprirodnega« družboslovja. 

Yzajemna prepletanja med družbo in prirodo, obstoj procesov, ki 
so hkrati družbeni in prirodni, vse to je vzrok, da so vse meje med 
področji človeškega spoznavanja pogojne in da je napačno postavljati 
družbene vede v absolutno nasprotje s prirodoslovjem. 
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Obča geografija se razvija na »prehodu«. Ne moremo je v celoti 
šteti k prirodoslovju, prav tako pa je ne moremo v celoti vključiti v 
skupino družbenih ved. »Na primeru geografije je posebno očividna 
nemožnost absolutne razmejitve med prirodnimi in družbenimi vedami« 
(L. F. Iljičev, »Vestnik AN SSSR«, 1963, No 11, str. 15). 

Znotraj geografije so panoge, ki proučujejo elemente geografskega 
okolja, pogojene v svojem razvoju po delovanju prirodnih zakonov in 
panoge, ki proučujejo tiste elemente istega okolja, ki jih določa delo-
vanje družbenih zakonov. 

Hkrati pa so znotraj geografije tudi panoge prehodnega značaja. 
Geografijo prsti lahko s polno pravico imenujemo »prehod« med fizično 
in biološko geografijo. Geografijo kmetijstva in nekatera poglavja 
geografije prebivalstva lahko označimo kot »prehodne« med biološko 
in ekonomsko geografijo itd. Na prehodu med geografskimi panogami je 
tudi mnogo posebnih geografskih problemov. Tako npr. lahko gospo-
darsko oceno zemljišča označimo kot »prehod« med fizično, biološko in 
ekonomsko geografijo, saj lahko do uspešne rešitve tega problema 
pridemo samo s sinteziranjem podatkov, ki smo jih vzeli iz vseh treh 
kompleksov geografskih ved. 

Z razvojem geografije bo čedalje teže in teže »uvrščati« fizično 
geografijo v prirodaslovje, družbeno geografijo pa v sistem družbenih 
ved. Vzajemno prepletanje geografskih ved se krepi, saj to zahteva 
proces spoznavanja geografskega okolja. 

Občo geografijo bi lahko označili tudi kot tisto področje človekovega 
spoznavanja, ki je na prehodu med prirodnimi in družbenimi vedami. 
Dejstvo, da geografije ne moremo dobro »uvrstiti« v običajno klasifi-
kacijo ved, dokazuje, da je le-ta prenehala ustrezati sodobnim potre-
bam znanosti. 

Bistvo geografije in vsega sistema geografskih ved je v proučevanju 
zvez med elementi geografskega okolja, ne pa proučevanje samih ele-
mentov ločeno od celote. V tem pa je moč in slabost geografije. Ker po-
sveča osnovno pozornost zvezam, je odvisna od gradiva, ki je rezultat 
proučevanja sorodnih ved (geologije, biologije, kemije, ekonomije itd.). V 
primerih pa, ko se geografi sami poglobe v proučevanje posameznih ele-
mentov geografskega okolja, ko si sami pridobivajo za to vse potrebno 
gradivo ali vsaj streme za tem, pogosto zanemarijo zveze med tistim 
elementom geografskega okolja, ki ga proučujejo in drugimi njegovimi 
elementi, kar pomeni, da v celoti prestopijo meje geografije. Tu je treba 
potrditi pravilnost izvajanj V. P. Semenova-Tjan-Šanskega o tem, da 
mora geografija za svoje ugotovitve neizbežno uporabljati podatke, ki 
so jih pridobile druge in to različiie vede, čeprav seveda iz tega ne 
smemo napraviti sklepa, da so specialna geografska raziskovanja »pri-
marnega« karakterja nepotrebna. 

Da je nemogoče proučevati geografsko okolje s pozicije vede, ki 
proučuje procese pod učinkovanjem zakonov samo ene kakovosti, je 
jasno tudi iz tega, da so skoraj v vsakem posameznem primeru konkretni 
vzroki, ki so povzročili nastanek takšnega ali drugačnega kompleksa 
okolja, različni. Skrajno redko je mogoče posamezno posebnost tega ali 
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drugega ozemlja pojasniti z delovanjem zakonov, pripadajočih samo 
tej ali drugi skupini (fizikalno-kemični, biološki, družbeni). Navadno 
je treba premotriti rezultate delovanja zakonov različne kakovosti. V 
obljudenem delu kopnega sveta je npr. nemogoče najti sodobno pokra-
jino, ki jo je ustvarilo samo delovanje prirodnih sil. Hkrati pa ni na 
Zemlji niti koščka prostora, katerega posebnosti bi se izoblikovale brez 
učinkovanja prirodnih sil. 

Nemogoče je torej proučevati geografijo današnje prirode Zemlje 
s popolnim neupoštevanjem družbenega faktorja. Po drugi strani pa je 
geografijo prebivalstva in gospodarstva nemogoče proučevati samo z 
vidika družbenih ali celo ,kar je še znatno slabše, samo z vidika ekonom-
skih ved. Za opredelitev geografske specifičnosti prebivalstva in gospo-
darstva nikakor ne zadostuje samo upoštevanje delovanja ekonomskih 
zakonov. Velik pomen imajo tudi posebnosti zgodovinskega razvoja 
in vpliv prirode. Položaj Velike Britanije na otoku npr. je pač posledica 
čisto prirodnih faktorjev. Ali pa morda zato ni važen za razumevanje 
prebivalstvene in gospodarske geografije te dežele? Če bi bila Velika 
Britanija polotok, bi bila vsa karakteristika njenega današnjega prebi-
valstva in gospodarstva docela drugačna, zakaj precej drugačna bi bila 
tudi njena zgodovina. To, da pri nas še vedno na žalost srečamo »geo-
grafe«, ki vidijo v tem »geografski determinizem«, nikakor ne more 
spremeniti očividnosti tega dejstva. 

O metodološki osnovi geografije. Pri proučevanju metod določene 
vede je treba spoznati glavno ali osnovno metodo, brez katere ta veda 
ne more obstajati. Poleg tega pa pomožne metode. 

Posebno na široko so razširjene zgodovinske in geografske metode 
kot izraz kategorij časa in prostora. V podrobnem je težko najti katero 
koli vedo, ki bi povsem ignorirala razmestitev predmeta, ki ga proučuje, 
po Zemlji (ali v širšem smislu — v prostoru). Vse te vede, ki upoštevajo 
faktor teritorialnosti, neizbežno uporabljajo geografsko metodo. Kar 
zadeva zgodovinsko metodo, je ni vede, ki bi mogla iz sfere svojega 
proučevanja izključiti zgodovino svojega predmeta, kar pomeni, da bi 
mogla shajati brez uporabe zgodovinske metode. 

Sploh ni metode, ki bi lahko bila monopol katere koli vede. Še več, 
metode, oblikovane v določeni vedi, se široko uporabljajo tudi v drugih 
področjih človekovega znanja, včasih celo z večjim uspehom kakor v 
tisti vedi, kjer so jih prvič uporabili. In to je povsem zakonito. Vse 
metode so samo konkretne oblike ene metode znanstvenega spoznavanja, 
metode dialektičnega materializma, kakor so tudi vsi predmeti posa-
meznih ved samo konkretne oblike materije, to je deli skupnega in encrt-
nega predmeta, ki ga proučuje znanost v celoti. Sposobnost vsake po-
samezne znanstvene discipline, da uporablja mnogo metod, priča o enot-
nosti znanosti, o pronicljivosti »prehodov« med njenimi posameznimi 
panogami. 

Ali pa je mogoče, če izhajamo iz sposobnosti vsake vede, da ne 
uporablja samo ene, temveč mnogo metod, priti do zaključka, ki bi 
odrekal nujnost upoštevanja metodoloških razlik med posameznimi 
vedami pri njihovi konvencionalni klasifikaciji? Zdi se nam, da je 
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odgovor na to vprašanje lahko samo zanikovalen. Do združitve posebnih 
ved s skupnimi (ali kompleksnimi) pride v tistih primerih, ko je ved^m, 
ki se združujejo, skupen ne samo predmet proučevanja, temveč tudi 
osnovna metoda, ki jo uporabljajo. Hkrati pa so pogojne razlike meto-
dološke vrste povsem očividne, kadar primerjamo med seboj različne 
panoge človekovega znanja. 

Združevanje posebnih ved (posebnih v razmerju do bolj skupne 
vede, ki jih vključuje v sebe, npr. geografskih ved v skupno ali občo 
geografijo) je povsem zakonito in se dejansko uveljavlja spričo dejstva, 
da imajo vse panoge, ki jih združuje geografija, tako skupen predmet 
proučevanja kakor skupno metodološko osnovo. Y geografiji je ta skup-
nost docela jasno izražena. Pokrajinska sfera (rus. landšaftnaja oboločka) 
Zemlje, ki je hkrati geografsko okolje, je skupni predmet proučevanja 
vseh geografskih ved, ki vse uporabljajo pri tem skupno osnovno metodo. 
Vse geografske vede proučujejo svoje predmete (ki so elementi ali kom-
pleksi elementov geografskega okolja) v razvoju, ki je izražen v terito-
rialnih kompleksih. Ravno to stanje nam tudi daje pravico govoriti o 
skupni metodološki osnovi ali o skupni geografski metodi, ki je docela 
nujna za vsako izmed geografskih ved. Samo takšna skupnost objekta . 
in metode je tudi lahko sprejeta za osnovo pri klasifikaciji sodobnih ved. 
Klasifikacija, ki bi se opirala samo na skupnost objekta ali še bolj na 
skupnost metode, bi nas vodila vstran od razumevanja bistva ved, ki 
jih združujemo, na koncu pa k samovolji v njihovem združevanju. Vede 
je torej mogoče klasificirati samo po skupnem upoštevanju objekta in 
metode, ki sta za vsako izmed njih specifični. 

Geografija je konkretna znanost. Proučuje geografsko okolje, ma-
terialni predmet, sestoječ iz množice elementov. Poznavanje tega pred-
meta je torej mogoče le, če se mu približamo kot vrsti vzajemno po-
vezanih oblik gibanja, ki jih spoznavamo z ugotavljanjem teritorialnih 
razlik. 

S tem v zvezi je za geografijo važno kartografiranje. Kartografiranje 
(najrazličnejše) pokrajinske sfere Zemlje je eden izmed najbistvenejših 
pojavov geografske metode. Negeografske kartografije ni. Kartogra-
firanje seveda ni monopol geografske vede, temveč ga uporabljamo v • 
zelo mnogih vejah človekovega znanja. 

Rezultati geografskih raziskovanj dajejo vedno več ali manj po-
polno in trdno konkretno predstavo o določenih teritorialnih kompleksih 
geografskega okolja ali njegovih posameznih elementov. Te rezultate 
moremo in moramo zmeraj kartografsko zabeležiti. Karta je, kakor je 
to često govoril N. N. Baranski, glavni kriterij geografskih raziskovanj 
(čeprav se seveda geografsko raziskovanje ne more omejiti samo na 
karto). Naj pripomnimo, da rezultate proučitve komponent prirode in 
posameznih strani gospodarstva često fiksiramo na splošnogeografskih 
kartah, razen tega pa obstajajo kompleksne karte (in celo atlasi). Vse 
to še enkrat podčrtuje obstoj določene enotnosti med vsemi geografskimi 
vedami, tako prirodnimi kot družbenimi, sama kartografija pa je po 
svojem bistvu metodološki del skupne (kompleksne) geografije. 
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Horologija, teritorialnost, razmestitev — vsi ti in podobni pojmi 
vodijo k protiznanstvenim zaključkom, če jih štejemo za predmete 
geografskega proučevanja. Specialne (konkretne) horološke, teritorialne 
ali razmestitvene vede ne obstajajo in ne morejo obstajati. Vendar pa 
so horologija, teritorialnost in razmestitev povsem pravilni in nujni 
pojmi, če jih razumemo kot metodološke kategorije. 

Če imamo v mislih metodološko, ne pa predmetno bistvo geografskih 
ved, jih lahko vise označimo kot teritorialne, horološke vede ali kot vede 
o razmestitvi. Smelo lahko trdimo, da geografskih raziskovanj brez ho-
rologije (in ustrezno brez teritorialnosti, brez razmestitve) ni in jih ne 
more biti, ker so pač ti pojmi izraz geografske metode. Toda naj po-
novimo, da se specifičnost posamezne vede izraža samo v povezovanju 
predmeta z določeno metodo. 

Spoznavanje pokrajinske sfere Zemlje s pomočjo ugotavljanja 
pTocesa njenega razvoja, izraženega v teritorialnih kompleksih, je ne-
razdružno zvezano z uporabo zgodovinske metode. Ravno zaradi te 
nerazdružnosti je geografija v stanju, da naslika podobo preteklosti, da 
pokaže sedanjost in da usmeri pogled v prihodnost. Nepravilno bi bilo 
omejevati naloge geografije samo na proučevanje in karakteristiko 
pokrajinske sfere Zemlje v njenem sodobnem licu. Pogled na geografijo 
kot vedo, ki naj bo sposobna samo »fotografirati« sedanjost, ne pa 
sposobna proučevati preteklost in bodočnost, je dokaj razširjen, toda 
napačen. Moremo in moramo proučevati tudi geografsko okolje od-
daljene preteklosti. Morejo in morajo biti geografska dela, ki karakte-
rizirajo geografsko okolje, kakršno je bilo ob zori človeške zgodovine, 
sredi »ojkumene« davne družbe ali sredi dobe fevdaHzma. Da take 
vrste del skoraj ni, ne govori v naš prid. 

Če ne proučujemo geografskega okolja preteklih dob, težko ra-
zumemo njegove današnje teritorialne komplekse. Tudi ta resnica ni 
nova. O njej je govoril že M. V. Lomonosov. »Najprej se je treba močno 
zavedati, da telesne stvari, ki jih vidimo na zemlji, z vsem svetom vred 
niso bile v takem stanju, kakor jih vidimo danes, od začetka, od na-
stanka, temveč da je v njih prišlo do velikih sprememb, kar dokazujeta 
zgodovina in stara geografija, zabrisana po današnji, pa tudi spre-
membe zemeljskega površja v našem času« (M. V. Lomonosov, »lzbr. 
filosofskie proizvedenija«. Moskva 1950, str. 396). 

O nujnosti proučevanja geografskega okolja v procesu njegovega 
zgodovinskega razvoja, o nujnosti primerjave njegovega današnjega 
stanja s preteklim, da bi spoznali, do kakšnih sprememb je prišlo v 
njem in do kakšnih lahko pride v prihodnje, so v raznih oblikah go-
vorili skoraj vsi količkaj pomembnejši geografi. 

Geografske vede razpolagajo torej z določeno metodološko enot-
nostjo, razpolagajo z združevanjem skupnega predmeta proučevanja 
z osnovno metodo, ki je specifična samo za nje. To tudi odmerja geogra-
fiji položaj posebnega področja človeškega znanja. 

Toda obstoj (in uporaba) metode, ki je skupna vsem geografskim 
vedam, nikakor ne izključuje razlik v raziskovalnih metodah, ki jih 
uporabljajo posamezne geografske vede. Hkrati s skupno metodološko 
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osnovo ima vsaka geografska veda tudi svoje metodološke posebnosti. 
Metode, ki jih uporablja fizična geografija, so bistveno različne od 
metod, ki jih uporablja ekonomska geografija. Pa tudi znotraj fizične 
in ekonomske geografije obstajajo panoge s svojimi posebnimi predmeti 
in metodami proučevanja. Toda ta posebni predmet proučevanja je 
del skupnega objekta, ki ga proučuje geografija, specifične metode pa 
temelje na metodološki osnovi, ki je skupna vsem geografskim vedam. 
Takšen obstoj lastnega predmeta, lastne metode ravno določa kakovostni 
karakter razdelitve geografije po panogah. Zaradi svojega specifičnega 
predmeta in svoje metode, zaradi svojih »posebnosti« postanejo panoge 
geografije vede, ki so do neke mere sposobne samostojnosti. In to je 
povsem naravno, zakaj » . . . da bi spoznali posamezne strani (posebnosti), 
smo jih prisiljeni izločiti iz njihovih prirodnih ali zgodovinskih zvez 
in raziskovati vsako posebej po njenih lastnostih, po njenih posebnih 
vzrokih in posledicah itd.« (F. Engels, »Anti-Diihring«, Moskva 1957, 
str. 20-21). 

Izločitev posebnosti iz celote (to je iz pokrajinske sfere Zemlje) 
z namenom, da jih bolj poglobljeno proučimo, je zakonit in nujen pojav. 
Nepravilno bi bilo, če bi v težnjah za občegeografsko sintezo nastopali 
proti razvoju posameznih geografskih ved. Slabo ni to, da se posa-
mezne panoge geografije razvijajo, pač pa to, da njihova rast na 
splošno priteguje k sebi skoraj vse znanstvene sile. Kot posebno 6labo 
se pokaže, da je spričo enostranskega razvoja po panogah malo dovolj 
velikih, mnogostransko izobraženih geografov širokega profila, ki bi 
koordinirali raziskovanja po panogah in sintetizirali njihove rezultate. 
Slabo je, kadar drevo raste samo po »vejah«. S tem se razvije velika 
krošnja pri šibkem deblu. Tako drevo zlahka zlomijo vetrovni sunki . . . 

O rajonizaciji. Z vprašanji skupne, osnovne metode geografije 
se veže vprašanje rajonizacije. Po svojem bistvu je rajonizacija, podobno 
kot kartografiranje, konkretni izraz geografske metode in zato lasten 
•vsem geografskim vedam. Bistvo rajonizacije je v odkrivanju objektivno 
obstoječih teritorialnih razlik v geografskem okolju ali v njegovih 
posameznih elementih. Ugotavljanje teritorialnih razlik vedno vodi k 
rajonizaciji. Stopnja podrobnosti raziskovanja, bolje merilo raziskovanja, 
določa stopnjo podrobnosti rajonizacije, ki se nujno odlikuje po močni 
raznoličnosti. Geografi lahko opredele teritorialne komplekse za po-
samezne komponente geografskega okolja, kar pripelje do specialne 
rajonizacije (rajonizacije po panogah), če se npr. opredele in karto-
grafsko prikažejo geomorfološke, klimatske, botanične in druge regije. 
Pri fizično-geografskem ali ekonomsko-geografskem proučevanju se 
oblikujejo fizično-geografski ali ekonomsko-geografski rajoni. Pri tem 
ima rajonizacija kompleksni karakter. 

Lahko gre tudi za vmesne rajonizacije, kadar se pokažejo terito-
rialni kompleksi posameznih skupin komponent geografskega okolja 
(npr. teritorialni kompleksi prsti in rastja, industrijako-transportni, 
kmetijski itd.). 

Zakoni, ki opredeljujejo oblikovanje prirodnih pogojev, so princi-
pialno razhčni od zakonov, ki določajo razvoj družbenih pogojev, kar 
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povzroča večjo dinamičnost v formiranju družbenih pogojev v primer-
javi s prirodnimi. Zato se meje ekonomsko-geografskih rajonov odli-
kuje jo po manjši stabilnosti kakor fizično geografske meje. 

Fizično-geografske meje se zaenkrat odlikujejo po sorazmerno večji 
stabilnosti, kar je zvezano s sorazmerno »stabilnostjo« reliefa in klime, 
venidar tudi one niso, posebno zadnji čas, ko se je okrepil družbeni vpliv na 
prirodo, niti zdaleč absolutno stalne, celo ne v življenjskem razdobju 
enega človeškega pokolenja. Kar zadeva ekonomsko-geografske meje, 
niso samo manj stabilne, temveč tudi bolj pogojne kakor prirodne. Med 
ekonomsko-geografskimi rajoni se oblikujejo nekakšna »prehodna ozem-
lja«. Zato ni čudno, da se ekonomsko-geografske meje le v sorazmerno 
redkih izjemah ujemajo s prirodnimi mejami, pa še te vrste ujemanja 
so največkrat le začasen pojav. 

Važnost naloge opredeljevanja ekonomsko-geografskih rajonov ni 
samo v tem, da je njena izvršitev osnovni metodološki prijem ekonomske 
geografije za poznavanje teritorialnih proizvodnih kompleksov (to je 
ima važen spoznavni pomen kot ena izmed metod spoznavanja), temveč 
tudi v tem, da je ekonomsko-geografska rajonizacija osnova za državno 
ekonomsko rajonizacijo, ki je s svoje strani zelo važna metoda pri pla-
niranju socialističnega narodnega gospodarstva. 

V novih socialno-ekonomskih pogojih, kakršni so nastali v Sovjetski 
zvezii, ekonomsko rajonizacijo (in s tem tudi ekonomsko-geografsko) 
široko uporabljajo. Naj opozorimo, da je V. I. Lenin vedno pripisoval 
zelo velik pomen pravilni opredelitvi ekonomskih rajonov, tako objek-
tivno obstoječih kot tistih, ki naj se oblikujejo šele v perspektivi v zvezi 
z državnim planiranjem narodnega gospodarstva. Sestavljanje plana 
GOELRO so, kakor znano, spremljali prvi zarodki perspektivne rajo-
nizacije. Ta plan ni samo predvideval elektrifikacije države v celoti, 
temveč je tudi upošteval pomen elektrifikacije za oblikovanje posa-
meznih ekonomskih rajonov, vseboval je znanstveno analizo razvoja 
proizvajalnih sil teh rajonov na novi energetski osnovi, to se pravi, 
premotrival je elektrifikacijo kot faktor, ki oblikuje rajone. 

V nadaljnjem sta Gosplan in specialna komisija VCIK pod pred-
sedstvom M. I. Kalinina obdelala osnovna metodološka načela perspek-
tivne rajonizacije naše dežele. Opirajoč se na ta načela, je bil ves razvoj 
narodnega gospodarstva stalno zvezan s problemom rajonizacije, z 
upoštevanjem krajevnih ekonomskih in prirodnih pogojev. 

Vprašanjem ekonomske rajonizacije in upoštevanju krajevnih po-
gojev pri tem je bilo večkrat odmerjeno veliko pozornosti na kongresih 
KPSS. 

Z državnim pomenom ekonomske rajonizacije je predvsem zvezano 
dejstvo, da je sovjetska ekonomska geografija napravila iz rajonizacij-
skega prijema svoj metodološki »čredo«, kar je s svoje strani ustvarilo 
možnost, da se podatki ekonomske geografije uporabljajo za cilje držav-
nega ekonomskega rajoniranja, brez katere danes ne more v nobeni 
socialistični deželi shajati perspektivno planiranje narodnega gospo-
darstva. Posebno velika vloga v razvoju rajonske metode v ekonomski 
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geografiji pripada največjima sovjetskima ekonomskima geografoma 
N. N. Baranskemu in N .N. Kolosovskemu. 

Seveda so med ekonomsko-geografskim rajoniranjem in državnim 
ekonomskim rajoniranjem razlike. Državno ekonomsko rajoniranje 
upošteva vpliv mnogih faktorjev (predvsem ekonomskih in zlasti po-
litičnih), ki s stališča ekonomske geografije niso vedno oblikovalci rajo-
nov. Pri državnem rajoniranju imajo npr. velik pomen razlogi ob-
rambe, upoštevanje administrativnih potreb, nacionalna sestava pre-
bivalstva, pa tudi nujnost začasne stabilnosti meja ekonomskih rajonov, 
celo kadar te meje ne ustrezajo več v polni meri razvitim gospodarskim 
kompleksom, a se nove meje s svoje strani še niso jasno opredelile. Zato 
ni nikakor treba, da bi se meje rajonov, ki jih opredele ekonomski geo-
grafi, absolutno točno ujemale z mejami gospodarskih rajonov, ki jih 
opredele državni organi. 

Vendar iz tega ne smemo izvajati sklepa, da je mogoče ekonomsko-
geografsko rajonizacijo postaviti v nasprotje z državno. Med njima 
so razlike, toda tudi najtesnejše zveze. Pri tem so razlike nebistvene, 
zveze pa načelno važne. Ekonomsko-geografska rajonizacija je znan-
stvena osnova državnega ekonomskega rajoniranja. Ekonomsko-geo-
grafska rajonizacija mora iti pred državno, kakor mora sploh znanost 
korakati pred prakso. Najslabše je, kadar se ekonomski geografi, na-
mesto da bi ugotavljali realno obstoječe in razvijajoče se rajone, bavijo 
z »znanstvenim utemeljevanjem« ekonomskih rajonov, ki so bili vnaprej 
določeni odnosno pogojno nakazani v državnih institucijah, pri tem pa 
pogosto niso niti zdaleč dovršeni. Tu se srečamo z enim od tipičnih pri-
merov za to, kako se znanost često izrodi v uradniško apologetiko in če 
pri tem »sveti«, sveti ne naprej, temveč nazaj . . . v bistvu pa pri tem 
preneha biti znanost. . . 

Prevedel S. Ilešič 

SUR L' UNITÉ MÉTHODOLOGIQUE DE LA GÉOGRAPHIE 

У. A. A n u č i n (Université de Moscou) 

Dans un chapitre préparée pour la nouvelle édition de son livre >Les 
problèmes théoriques de la géographie« l'auteur s'occupe du problème des 
lois du milieu géographique tant physiques que sociaux dont les relations 
réciproques sont, d'après l'avis de l'auteur, l'objet par excellence de la science 
géographique unitaire. Ces relations se font valoir surtout dans le processus 
de la production. C'est justement pourquoi la géographiè occupe un domaine 
typique entre les sciences physiques et les sciences sociales. Mais ce n'est 
pas seulement l'objet commun qui caractérise l'unité de toutes les branches 
de la géographie, mais cest aussi une méthode commune traitante tous les 
phénomènes de la géosphere dans leurs complexes territoriaux (point de vue 
chorologique) ainsi que dans leur évolution (point de vue génetique). L'auteur 
s'occupe enfin de la régionalisation géographique en tant qu'une expression typi-
que de la méthode géographique en soulignant que la régionalisation, dans le 
cadre de la géographie économique, ne doit pas toujours être tout-â- fait iden-
tique à la régionalisation opérative de l'État. 
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