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RAZVOJ GEOGRAFIJE V SLOVENCIH. 

Geografski položaj je začrtal Slovencem že iz početka individualno 

smer njihovega narodnega in kulturnega razvoja. Ljudje ravnine, so se ob 

svojem prihodu v sedanjo domovino prilagodili goratemu svetu, zlasti, ko 

so jih Nemci na severu, Italijani na zahodu, Madžari na vzhodu vedno bolj 

potiskali iz težko hranljivih postojank odprte ravnine v gorovje. V večsto-

letnem boju z alpsko-kraško naravo okrnjene domovine, z njenim osornim 

podnebjem, njenim rastlinstvom in živalstvom se je sarmatski človek fizično 

in duševno pretvoril v planinca, ki je tudi razvil svojo slovansko bitnost 

do take višine, da mu je moglo morje mogočnih sosedov pač škoditi, a 

ne ga pogoltniti. Kakor pa se je upiral tuji nadvladi in tlaki ter ohranil 

jedro svojega narodnega ozemlja tako čisto, da imenuje Norbert Krebs 1913 

Ljubljano eno najbolj slovanskih mest v Avstriji, se vplivov sosednjih kultur 

vendar ni mogel ubraniti. Zopet je geografski položaj tisti faktor, ki je do-

voljeval valu nemške kulture, da se je z vso silo zagnal proti jugovzhodu 

in zapustil pri Slovencih neizbrisne sledove, medtem ko se, pri Hrvatih še 

vedno močan, združuje pri Srbih z drugimi, jugovzhodnimi in zahodno-

evropskimi vplivi v interferenčno valovanje. Italska kultura, ki je bila v 

poznem srednjem veku in dokler je Serenissima še kaj pomenjala, močno 

valovala tja do Ljubljane, se je morala umakniti in je osfavila sledove le 

deloma v slogu slovenskih hiš in v jeziku, vendar pa raste danes njen 

vpliv zopet v odtrganem Primorju. Najslabši je bil madžarski vpliv, proti 

bratskemu jugovzhodu pa je avstrijski Divide et impera zlasti v 19. stoletju, 

stoletju našega prebujenja, zgradil na Kolpi in Sotli mejo, ki je silno otežko-

čala izmenjavo kulturnih dobrin. 

Ta geografski položaj je, podprt po političnih nakanah nasprotnikov, 

osamil tudi slovenske znanstvenike. Njih stališče je bilo tem težje, ker niso 

imeli univerze, ki bi jih bila zbrala v svojem okrilju; šele osvobojenje nam 

jo je prineslo 1.1919. Dotlej pa so najboljši predstavitelji slovenske znanosti 

delovali večinoma v tujini, večkrat brez vsakih medsebojnih stikov, tako da 

ni čudo, da je marsikateri izmed njih tonil v tuje morje in pripomagal tuji 

znanosti do večje slave — medtem ko svet ni vedel, da mu je rojstna koča 

stala v borni irt* nepoznani Sloveniji. 
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Ko stopamo z „Geografskim vestnikom" prvič v svet, da se skromno 

pridružimo delu naših južnih bralov na polju geografije, a jih obenem 

vabimo k sodelovanju v prospeh znanosti in proučavanja naše skupne 

domovine, smatramo za našo posebno nalogo, da se oddolžimo borcem -

geografom, ki so pred nami, brez univerze, brez osobitega razumevanja 

s strani širših narodnih krogov, v vednem boju z danes nepoznanimi in 

pozabljenimi težkočami zasadili s krepko roko tudi pri nas geografski plug 

v komaj krčeno zemljo. Kljubujoč vsem oviram in nasprotnikom, so dosegli 

v kratkem času enega stoletja lepe uspehe, katerih sadove še sedaj uži-

vamo, čeprav in ne da bi se lega vedno zavedali, celo s posredovanjem 

tujine. Zato je umestno, da se ob začetku novega razdobja domače zna-

nosti, ki ga je započela ustanovitev ljubljanskega vseučilišča, ozremo tudi 

v njeno preteklost, da iz njenih uspehov in napak razberemo smer njenega 

razvoja in skušamo najti za bodočnost novih poti, po katerih bo moral 

hoditi tudi „Geografski vestnik". 

I.1 

Geografska stremljenja najdemo na slovenskih tleh že prav zgodaj, 

začetkoma pa seveda le v gospodujočih, torej neslovenskih krogih. Vipavec 

S i g i s m u n d He rbe r s t e i n (1486 — 1566) je odkril v 16.stoletju znan-

stvenemu svetu Rusijo, pri čemer ga je na njegovih obsežnih potovanjih 

nedvomno izdatno podpiralo znanje slovenskega jezika; od njega imamo 

tudi prvo točnejšo karto „Moskovije", ki je pomedla s starimi meglenimi 

pojmi o Rusiji in Zahodni Sibiriji. 17. stoletje nam je rodilo I v a n a 

V a j k a r d a V a l v a z o r j a (1641 - 1693), ki je izšel iz bergamaške ple-

miške rodbine; prva njegova dela sta bila krajepis Kranjske in Koroške, s 

svojo monumentalno „Ehre des Hertzogthums Crain" (1689) pa je ustvaril 

tudi za geografa zaklad neprecenljive vrednosti, neizčrpen vir zlasti za naše 

antropogeografske probleme. Le polagoma pride slovenski živelj tudi v geo-

grafiji na površje. Edino važnejše domače geografsko delo 18. stoletja je 

„korografična karta vojvodine Kranjske" v merilu približno 1:111.000, ki jo 

je izdal 1744 (17913) župnik I v a n D i z m a F l o r j a n č i č (* 1691 v Ljub-

ljani)8; kot prvi Slovenec se je bavil tudi z geometričnim merjenjem višin. 

Prva barometrična merjenja višin pa je pri nas izvedel Francoz B a l t a z a r 

H a c q u e t (1739 — 1815), ki je svoji odlični „Oryctographia carniolica" 

(1778 — 89) priložil tudi zemljevid Kranjske v merilu 1:320.000 s skoro 

izključno slovenskimi krajevnimi imeni. A šele prva polovica 19. stoletja, 

1 Slovslvo, ki pride za celo razpravo v poš.ev: C. W u r z b a c h , Biographisches 
Lexikon des Kaisertums Österreich, Wien 1857 ss.; J. M a r n , Jezičnik, zlasii zvezki 
22 — 25, Ljubljana 1884 — 1887; K. O 1 a s e r, Zgod. slovenskega slovslva 2/3, 4, Ljub-
ljana 1896, 1898; F. U m 1 a u f 1, Die Pflege der Erdkunde in Österreich 1848 — 1898 
(Festschrift), Mitt. d. k. k. Oeogr. Ges. Wien, 1898, št. 12. 

' F. O r o ž e n , Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin v prejšnjem in se-
danjem času, ZbMSl 1901, p. 33. 
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ki začenja tudi v ostali geografiji z mogočnim delom Aleksandra v. Hum-

boldfa in Karla Ritterja novo dobo, pokliče Slovence na polje geografskega 

dela in zadnje razdobje velikih odkritij najde tudi v njih svoje skromne 

zastopnike. 

Misijonski poklic je dal dvema Slovencema možnost, da sta ime svo-

jega majhnega naroda zanesla globoko v dva izvenevropska kontinenta, 

F r i d e r i k u B a r a g i (1797— 1868) in I g n a c i j u K n o b l e h a r j u (1819 

— 1858). Baraga3, doma iz graščine Male vasi pri Dobrniču na Dolenjskem, 

je prišel 1830 v Ameriko in deloval kot misijonar najprej med Indijanci ob 

Red Riveru, pozneje med Otavci, od 1834 dalje pa med Čipeva-lndijanci 

ob Gornjem jezeru in na njegovih otokih. Za geografijo in zlasti za etno-

logijo ima ta cerkveni dostojanstvenik, po katerem so hvaležni Amerikanci 

države Michigan krstili pokrajino in mestece Baraga ob Keweenauskem za-

livu4, zasluge zlasti s svojo etnološko knjigo o Indijancih, ki je izšla v 

treh jezikih.5 ]e to prvo domače etnološko delo sploh in še danes po-

membno, ker poroča njegov avtor, oprt na najboljše vire in lastne oči, o 

plemenih, ki so danes malodane izginili. Ko je prišel 1836 prvič zopet v 

Evropo in obiskal v aprilu naslednjega leta mimogrede svojo ožjo domo-

vino, ga je videl tudi takrat 17*letni Ignacij Knoblehar,6 doma iz Škocijana 

na Dolenjskem, ki je bil prebiral z velikim navdušenjem misijonarjeva po-

ročila: pod vplivom Baragove mogočne osebnosti je v svojem hrepenenju 

po tujih zemljah in narodih sklenil posvetiti se istemu vzvišenemu poklicu. 

Slovenska in slovanska geografija ga ne bo smela prezreti, kajti postal je 

pozneje prvi slovanski potovalec v Afriki. Izvršil je šest velikih potovanj 

po Belem Nilu navzgor. Od teh je znamenito zlasti prvo, ki ga je 1849/50 

po 67-dnevni vožnji dovedlo iz Chartuma še čez peto stopinjo severne 

širine v pokrajine, ki jih pred njim še ni videl noben Evropec, in tretje 

(1854), na katerem je dosegel otok Lumutat (Lumitat, Lamatut), ki je ostal 

za več let najjužnejša točka, do katere je prodrl beli človek v svoji ne-

3 L. V o n č i n a , Friderik Baraga, Ljubljana 1869; P. Chr . V e r w y s t , Life and 
Labors oi Rt. Rev. Frederic Baraga, 1900. Ponatis v „Glasilu K. S. K. jednote" Cleveland 
1924; A. L e v i č n i k , List iz zlate knjige, DiS 20, 1907, pp. 209 — 212. 

1 I. M., Še nekaj o Baragu, ibid. p. 286. 
5 F . B a r a g a , Popis navad in zadržanja Indijanov Polnočne Amerike, Ljub-

ljana 1837. 
6 Z g o d n j a D a n i c a 1 — 11, 1849 - 1858; L a i b . Z f g istih let; J a h r e s b e -

r i c h t e des Marienvereines Wien 1—7, 1852 — 1858; V. F. K l un , Potovanje po Bčli 
reki, Ljubljana (1850); A. U m e k - O k i š k i , Abuna Soliman, Ljubljana 1863; F.] a ro-
s i a v, Dr. Ignacij Knoblehar, Celovec 1881; L. E h r l i c h , Katoliška Cerkev 1, Celovec 
1919, pp. 93 —96; ]. P., Misijonar dr. Ignacij Knoblehar, Misijonski koledar, 2, 1919, 
Ljubljana 1918, pp. 31—53; C. R i t t e r , Dr. Ignaz Knoblechers Reise auf dem Weißen 
Flusse, Monatsber. d. Beri. Ges. f. Erdk. 9, 1852, pp. 40-64; B . T a y l o r , Eine Reise 
nach Cenfralafrika itd.. Uebersetzt von J. Ziethen, Leipzig 1855, zlasti poglavja 22, 27, 
29; W. v. R e d e n v Miff. d. k. k. Geogr. Ges. Wien 1,1857, pp. 150—160; (N e u m a n )n, 
Die kafh. Missionen am Weißen Nil, Ztschrft f. allg. Erdk. Berlin 64/1858, p. 349; 
F. Lukas , Geschichtliches zu den . . . Beobachtungen und Tagebüchern. ]ahrb. f. Meteor, 
u. Erdmagn. 6, 1854, Wien 1859, pp. 534- 536; ]. C. M i 11 e r r u t z n e r, Dr. Ignaz Knob-
lecher, Brixen 1869. 
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utešljivi želji po rešitvi nilskega problema. Svoje glavno delo je kot gene-

ralni vikar vršil seveda na misijonskem polju; s svojimi tovariši je usta-

novil misijonske postaje v Chartumu, Sv. Križ in öondoköro. Slednja 

dva kraja sta bila sploh novi naselbini in Gondoköro obstoja še danes. 

Skoro 11 let je deloval ob Belem Nilu in v Chartumu. Nad 1100 dni 

je bil v tej dobi na poti po Nilu navzgor in navzdol. Njegovi skrbno 

sestavljeni zapiski o naravi prepotovanega ozemlja, o njegovi etnografiji in 

etnologiji so velike znanstvene vrednosti. To izpričujejo ne le izpovedi 

potovalcev. ki so dobili vpogled v nje, temveč tudi vikarjeva obširna po-

ročila, ki so jih obelodanjala letna izvestja dunajskega misijonskega društva, 

ki ga je bil sam ustanovil, „Zgodnja Danica" in ljubljanski dnevniki tistih 

let. O znanstveni izobrazbi in širokem obzorju moža priča tudi obširno 

poročilo o njegovem prvem potovanju, ki ga je V. F. Klun izdal v sloven-

skem in nemškem jeziku, še bolj pa ladijski dnevnik iste vožnje, ki so ga 

objavili Letopisi dunajskega osrednjega zavoda za meteorologijo in zemelj-

ski magnetizem.7 Prošnji istega zavoda, da bi poskrbel za meteorološka in 

hidrografska merjenja v Sudanu, se je z navdušenjem odzval in od njega 

samega, kakor tudi od njegovega pomočnika misijonarja M a r t i n a D o v j a k a 

(1821 — 1854), imamo prva obsežna meteorološka opazovanja iz tistih 

pokrajin in prve podatke o vodnih višinah Belega Nila.8 Ko je prišel Knob-

lehar jeseni 1850 v Evropo, da vzbudi za svoj misijon zopet zanimanje, 

ki je bilo zastalo vsled viharjev revolucije, je prinesel s seboj dragocene 

etnološke in ornitološke zbirke za ljubljanski in dunajski muzej. Kakor 

Baraga z indijanskim, se je tudi on pečal z jezikom svojih ubogih črncev 

in dunajska državna knjižnica hrani njegove tozadevne zbirke za jezik 

plemen Dinka in Bari. Naj omenimo še, da je ameriški potovalec Bayard 

Taylor za 27. poglavje svojega afriškega potopisa uporabil Knobleharjeve 

dnevnike in albume s skicami; pravtako slone podatki, ki jih navaja 

Ferdinand Lesseps v svoji nilski spomenici na francosko akademijo zna-

nosti ter v drugih sestavkih, večinoma na Knobleharjevih zapiskih in 

ustmenih poročilih.9 Ko je generalni vikar, ki so ga poznala ljudstva od 

Aleksandrije tja skoro do četrte stopinje severne širine pod imenom Abune 

Solimana, izčrpan po nadčloveških naporih svojega ogromnega dela, šele 

38 let star umrl 1858 na svojem drugem potovanju v Evropo v Napoliju, 

je zapustil vse svoje dnevnike in zapiske rimski propagandi in do danes 

se ni našel še nihče, ki bi bil pregledal in obelodanil to dragoceno osta-

lino. Tako je zapadlo ime tega raziskovalca, ki mu je Karl Ritter 1851 

posvetil dva večera v berlinski Geografski družbi, dočim ga je dunajska 

imenovala svojim častnim članom (1857), ki ga je Taylor označil 1854 za 

7 L. c. pp. 529 — 533. 
' Ibid. 497 - 528. 
• F. v. L e s s e p s, Vierzig Jahre Erinnerungen 2, Berlin 1888, p. 381 ss.; prim, 

tudi Th. K o f s c h y, Umrisse aus den Uferländem des weissen Nil, Mili. d. k. k. Oeogr. 
Oes. Wien 2, 1858, p. 78. 
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najboljšega poznavalca Nila, prav nezasluženi pozabi. To je zakrivilo seveda 

tudi dejstvo, da so klimatske razmere in sovražnosti Turkov, Arabcev in 

celo Evropcev proti misijonom, ki so jih s svojim delovanjem ovirali v trgo-

vini s sužnji, kmalu po smrti neustrašenega vodnika onemogočile razvoj 

započetega dela. Takrat in kmalu nato pa so tudi začeli izhajati potopisi 

velikih „Afrikancev", medtem ko je Knobleharjeva zgodnja smrt preprečila 

izdajo večjega dela o Vzhodnem Sudanu. Slovenci smo cenili doslej le 

njegovo misijonsko delo, ki je Antona Umeka - Okiškega navdušilo za 

dolgovezni epos „Abuna Soliman" in Fr. jaroslava za biografijo, ki jo je 

izdala Dražba sv. Mohorja; kot znanstvenika so si ga pa lastili Nemci, 

enako tudi Dovjaka in druge slovenske misijonarje.10 S Knobleharjem je 

namreč šlo še šest slovenskih duhovnikov v Chartum in k Belemu Nilu — 

poleg Dovjaka se je zlasti udejstvoval j e r n e j M o ž g a n (1823 — 1858), 

ki je po Knobteharjevem naročilu ustanovil Sv. Križ — a Africa edax 

virüm jim ni dala živeti; vsi so še mladi in pred svojim voditeljem padli 

kot žrtve njenega strupenega podnebja. Pomisliti je namreč treba, da je 

Markham izvedel svojo kininsko ekspedicijo, ki je povzročila pocenitev 

kinina in tako šele prav omogočila potovanja v tropskem pasu, šele 1861/62 

in da je bil vsak Evropec, ki se je podal pred tem časom za daljšo dobo 

v nezdrave močvirnate pokrajine ob gornjem Nilu, lakorekoč zapisan smrti. 

In če si še predočimo, da znaša razdalja od Aleksandrije do otoka Lumu-

tata, merjena po toku Nila, nad 4100 km, moremo Knobleharja in njegove 

tovariše le občudovati in priznati upravičenost Thompsonovih besed, da so 

bili misijonarji v Afriki neutrudni pionirji odkritij in civilizacije. — Zanimiv 

pojav je J a n e z K l a n č n i k " iz Dovjega na Gorenjskem, ki je prišel 

1853 v Afriko in bil uslužben kot rokodelec pri misijonarju Možganu v 

Sv. Križu. Po njegovi smrti pa je postal trgovec s slonovo kostjo in je 

prišel v zimi 1861/62 kot prvi Evropec na SSW v deželi Njam-Njamcev 

do velike proti zahodu tekoče reke, najbrž do Uelleja. Spoznal je deželo 

tako dobro, da je potem spremljal Nemca Schuberta in Nizozemke Tinne-

van der Capellen na ekspedicijah ob Belem Nilu; svojih odkritij pa ni iz-

rabil. O njem doslej tudi niso znani nobeni drugi življenski podatki. 

Daleč po svetu je prišel tudi A n t o n E d v a r d Č i ž m a n (iz Ljubljane, 

1821 -1874). Po končanih pravnih študijah je bil nekaj časa tajnik posla-

ništva severoameriških Združenih držav na Dunaju. L. 1849. je sledil povabilu 

poslanika Stilesa ter bival poldrago leto na njegovih posestvih zahodno od 

mesta Savannah. Začetkom petdesetih let je prepotoval Združene države in 

Kanado ter priredil v raznih mestih južne Unije številna geografska in 

10 Prim. W. K o n e r , Der Anfeil der Deutschen an der Entdeckung und Erfor-
schung Afrikas, Zfschrft d. Ges. f. Erdk. Berlin 8, 1873, p. 396 s. 

» Zg . D a n i c a 10— 12, 1857 — 1859; Th. v. H e u g I i n, Die Tinne'sche Expe-
dition in wesfl. Nilquellengebiet 1863 und 1864, Peferm. Miif., Ergänzungsh. 15, Gotha 
1865, pp. V, 4, 25; i s t i , Peferm. Mitt. 1863, pp. 106, 355; Slovenski misijonarji, Misi-
jonski koledar 1, 1918, Ljubljana 1917, p. 38. 
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etnografska predavanja, ki jih }e priobčil večinoma v angloameriških Hsfih. 

Nekaj časa je deloval na univerzi v Monfgomeryju; 1856 je obiskal Evropo, 

napravil sfrokovne izpile in sprejel mesfo profesorja za geografijo, statistiko 

in zgodovino na navtični in trgovski akademiji v Trstu, kjer je 1871 postal 

ravnatelj. V počitnicah je prepotoval velike dele vseh kontinentov razen 

Avstralije in si pridobil izredno geografsko znanje. Pisal je v treh tujih 

iezikih in doma priobčeval članke zlasti v Triester Zeitung in v Blätter aus 

Krain. V letih 1857 in 1858 je sestavil na podlagi vsega dotlej znanega 

slovstva izvrstna opisa dveh otočij v Indijskem oceanu, skupine Sv. Pavel-

Novi Amsterdam in Nikobarov12 Poleg bogatega gradiva za oceanografsko 

učno knjigo je osfavil tudi on obširne dnevnike o svojih potovanjih, ki 

vsebujejo brez dvoma mnogo znanstveno važnih podatkov. 

Vsa ta potovanja so bila le slučajne izjeme brez dalekosežnejšega 

vpliva na razvoj slovenske geografije kot take — a jih kljub temu seveda 

ne smemo pozabljati. Doma se je razvoj držal slejkoprej domoznansfva in 

šolske geografije. Marljivi kustos ljubljanskega muzeja. Idrijčan H e n r i k 

F reye r (1802 - 1866)," ki ima tudi za naše naravoslovje precejšnje za-

sluge, je izdal 1843 po dveletnem delu veliko karto Kranjske v 16 listih v 

merilu približno 1 :115.000. Karta ima sicer nemški naslov, a nomenklatura 

krajev je slovensko-nemška; teren je podan v osenjavi in je zemljevid za 

oni čas zelo plastičen, pregleden in točen. Uporabljali so ga skoraj celo 

polstoletje kot stenski zemljevid, dasi ni imel tega značaja niti po naslovu 

(.Special-Karte"), niti po načinu svoje izvedbe. Freyer je bil tudi duša 

naravoslovnega krožka, ki je nastal na pobudo geologa Morlota 1849 v 

Ljubljani in ga smemo v gotovem oziru smatrati za predhodnika tudi na-

šega Geografskega društva. Dasi ta krožek ni dolgo obstojal, vendar vzbuja 

naše zanimanje, ker vidimo med njegovimi člani Petra Pefruzzija, Dragotina 

Dežmana in Petra Kozlerja; poročila o vsakofedenskih sestankih pa sta 

nam deloma ohranila Illyrisches Blaff in Novice istega Jeta." 

V tem krogu je bil D r a g o t i n D e ž m a n (1821 -1889),1S ki je tri leta 

po Freyerjevem odhodu v Trst postal kustos deželnega muzeja (1852), 

nedvomno najuniverzalnejši duh in znanstvenik v pravem pomenu besede. 

Položil je našemu domoznanstvu - vsaj v kolikor se tiče njegove naravo-

slovne plati - prve temelje in cela vrsta znanstvenih in drugih časopisov 

se ponaša z njegovimi doneski k naravoslovju Kranjske. Mnogo je pisal 

n. pr. o našem podnebju - sam je bil skozi več desetletij najvesfnejši me-

" A. E. Z h i s h m a n , Die Inseln St. Paul und Neu-Amsferdam, Miff. d. k. k. Geoor-
Ges. 1, Wien 1857, pp. 146-156; i s t i . Die Nikobareninseln, ibid. 2. Wien 1858, DP. 202-230-

15 H. F r ey er, Aus meinem Leben, Vodnikov Spomenik (Cosfa ) , Liubljana 1859, 
p. 92 s.; C. D e s c h m a n n , Heinrich Freyer, posebni odtis iz Laib. Zlg., Laibach 1866. 

14 Prim. fudi F. S ( e i d l ) , Versammlungen von Freunden der Nafurwissenschaflen 
in Laibach im Jahre 1849, Miff. Mus. Ver. f. Kr. 10, 1897, p. 75 s. 

16 Poteg slovstva, k¡ aa navaja D. L o n č a r , Politična zgodovina Slovencev, 
Ljubljana 1921», p. 140, še : F. L e ve c, Kari Daschmann f , Ljublj.Zvon 9,1889, 254—256; 
F. K e e s b a c h e r , Kari Deschmann f , Miff. d. Deufsch-ösferr. Alpenverein. 15, 1889, pp. 
35-87; W. V o ß, f Carl Deschmann, Ösferr. Bot. Zfschff, 1889, pp. 162-167. 
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teorolog na Kranjskem;1® izvršil je celo vrsfo višinskih merjenj, popisal 

Polhograjske Dolomite, preiskoval sledove glacialne dobe na naših lieh in 

se udejsfvoval v planinstvu, bil tudi do svoje smrti urednik glasila Muzej-

skega društva. V svoji mladosti navdušen glasnik slovenstva, — njegov si-

jajni spis „Notranjske gore in Cirkniško jezero" (Ljubljana 1850), moramo 

šteti med najlepše sadove revolucijskega leta — je 1861 vsled znanega 

spora s Tomanom nenadoma postal neizprosen nasprotnik Slovencev. Tu 

ni naša naloga, da bi sodili to njegovo ravnanje: politika je pač bila, kakor 

oravi Leveč, njegova nesreča — in naša. Kajti z njim, ki je bil „živa enci-

klopedija Kranjske", sta naš narod in naša znanost mnogo izgubila. 

Kot njega, ie tudi V i n c e n c i j a Fer. K l u n a (1823 — 1875)17 od-

vrnila politika od slovenstva. Knobleharjev prijatelj iz mladih let, je 

izdal njegovo poročilo o „Potovanju po Bčli reki" in učil najprej v 

Lichtensteigu v Švici (kanton St. Gallen) kot ravnatelj tamošnjih zavodov, 

oofem nekaj časa v Zadru zgodovino in zemljepisje, 1857 pa so ga pozvali 

kot profesorja geografije in statistike na novoustanovljeno trgovsko akade-

mijo na Dunaju (sedanjo visoko šolo za svetovno trgovino). Mimogrede 

ie bil docent za primerjajoče zemljepisje na dunajski univerzi, kjer je 

imel med svojimi učenci tudi mladega janeža jesenka. Politična dvoličnost 

mu je nakopala sovraštvo rojakov, kot znanstvenik je pa bil eden najplo-

dovitejših šolskih geografov svoje dobe. V tem oziru znači njegova obširna, 

seveda nemško pisana občna in trgovinska geografija za trgovske in tehnične 

šole, zlasti njen 1. del, Občna geografija,18 v tedanji Avstriji končnoveljavni 

prelom s starimi metodami v šolski geografiji. Topografijo nam ne prinaša 

več v tako suhoparni obliki, kakor dotedanja dela in negeografski elementi, 

• ki jih je v stari literaturi od Biischingovih časov sem kar mrgolelo, so iz 

nje večinoma izločeni; opažamo tudi začetke razumevanja naravnih geograf 

skih področij in odpor proti shematični razdelitvi gradiva po političnih 

enotah. Za nas je knjiga, ki je doživela celo vrsfo izdaj in prevodov v tuje 

jezike, zanimiva zlasti zato, ker je pozneje Janez jesenko presadil njene 

nazore na domača tla. Skupno s kartografom Henryjem Langejem je izdal 

Klun 1864 atlant k industriji in trgovinski geografiji, ki je med prvimi toza-

devnimi poizkusi. Na Dunaju ga vidimo tudi več let kot tajnika Geografske 

družbe in med njenimi najmarljivejšimi člani; njegova številna predavanja 

iz te dobe nam svedočijo njegovo obširno znanje.19 Značilen za njegov 

znanstveni čut je tudi njegov ostri nastop proti Mianovi nilski ekspediciji, 

ki naj bi (že po odkritjih Spekeja in Granta) raziskovala povirje Nila; 

16 F. S e i d 1, Das Klima von Krain, Mili. Mus. Ver. f. Kr. 4, 1891, pp. 72, 84. 
17 Poleg slovsfva pri D. L o n č a r j u , t. c. p. 142, še : Peierm. Mili. 22, 1876, p. 75. 
18 V. F. K l u n , Allgemeine und Handels-Geographie 1, Allgemeine Geographie. 

Wien 1860 5. 
19 Tako je predaval med drugim n. pr. 1862 o vplivu Zemljine rotacije na tek rek, 

o rečnih kartah Donave in Tise, o Ritterju in Humboldfu itd., Miti. d. k. k. Geogr. Ges. 
Wien 6, 1862, pp. 144-154; 7. 1863, pp. 1-17 in 49-64. 
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zahteval je, naj se znanstveno nekvalificiranega Benečana podredi kakemu 

strokovno izobraženemu znanstveniku, ki naj vodi celo podjetje.20 Vse to 

nam jasno dokazuje, da so očitanja Klunovih političnih nasprotnikov, da 

je deloval in pisal le iz dobičkaželjnosti in ne iz ljubezni do stvari, neo-

snovana. Pisal je tudi mnogo o Slovencih in Jugoslovanih v nemške, 

francoske in ruske časopise; to njegovo delo je pred 1.1867., ko je bil še 

kolikortoliko pristaš narodnega programa, slovenski misli nedvomno koristilo, 

pozneje pa je njegova politična nestrpnost preočito stopala na dan, tako 

da se celo uredništva nemškonarodno usmerjenih časopisov niso strinjala 

z njegovim mnenjem (n. pr. „Ausland" 1872) Njegovo zadnje delo je bila 

.Statistika Avstro-Ogrske", ki je izšla šele po njegovi smrti (1876). 

Mnogo bolj kot Klun je med Slovenci znan šolski geograf in kartograf 

B l a ž K o c č n (1821 -1871),21 ki mu je tekla zibel v Hotunjah pri Ponikvi 

na Štajerskem. Profesor v Celju, Ljubljani in Gorici, se je preselil 1858 v 

Olomouc, zadnja leta svojega življenja pa je prebil na Dunaju. Z izredno 

marljivostjo je risal vse karte svojega 1860 izišlega atlanta za ljudske in 

meščanske šole sam, v kartografiji skoraj avtodidakt. Njegovo delo je bilo 

v tej prvi izdaji seveda še nepopolno in je le s težavo tekmovalo s šol-

skimi atlanti iz Nemčije; a prodrlo je vendar, zlasti ko je priredil že 1863 

izdajo za srednje šole. Uspeh je imel v glavnem zahvaliti dejstvu, da se je 

izdatno oziral na geografijo avstrijskih dežel, ki so jo vsi nemškt avtorji 

zanemarjali. Nove izdaje so si sledile druga drugi in do prevrata jih je 

bilo v celem 42, seveda vedno zopet izpopolnjenih (po Haardtu, Schmidtu. 

Heiderichu). Vsled pretežno nemškega učnega jezika v našem šolstvu pred 

osvobojenjem ta atlant ni doživel nobene slovenske izdaje, pač pa več 

hrvatskih (po Dobriloviču, Hraniloviču, Modestinu in Šenoi); tudi drugi • 

Slovani so ga uvedli v svoje srednje šole in prirejajo še danes nove izdaje 

(n. pr. Poljaki). Wurzbach ve tudi poročati, da je Josip Jireček že ob Kocč-

novem času izdal kot poseben list karto Moravske in Šlezije iz tega atlanta 

v češkem in nemškem jeziku - kar le zopet potrjuje, da je bilo Kocčnovo 

delo nujno in da so ga pozdravljali vsi merodajni krogi. Naše posebno 

zanimanje vzbuja v izdaji iz L 1863. zemljevid alpskih dežel, ki prinaša 

poleg slovenske narodnostne meje po Czornigovi znani etnografski karti v 

spodnjem desnem oglu tudi seznam slovenskih krajevnih imen, dočim 

Kocčn n. pr. čeških in poljskih imen ni sprejel. V tem oziru sicer ni tako 

odločen kakor njegov sovrstnik Peter Kozler, pomisliti pa moramo, da je 

bil njegov atlant n e m š k a knjiga; zato je že poizkus uvedbe pravilnih 

slovenskih krajevnih imen v tisti dobi vreden vsega priznanja. Saj vemo, 

da uredništva tujih atlantov - s častno izjemo Vivien de St. Martina-

a° Ibid., p. 76 s. 
» M. F., Blaž Kocen, DiSv. 11, 1898, p. 737 s.; I. Z a b u k o v š e k , Blaž Kocen, 

Hribarjev Ilusfrovani narodni koledar 11, Celje 1899, pp. 80-85; S. R ( u f a r ) , Blaž Kocin, 
Ljublj. Zvon 19, 1899. pp. 421-425; P. S t r m š e k , Karlograf Blaž Kocin, Koledar Dr, sv, 
Moh. 1923, p. 69 s. 
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Schradera — še danes niso pristala na upravičeno zahtevo ne le Slovencev, 

da je narodna imena treba pisati v nepopačeni narodni obliki. Kocdn se 

je torej — ali tudi pod vplivom svojega bivanja med zavednimi Čehi ali 

ne - čutil Slovenca in ni njegova krivda, če mu poznejši prireditelji nje-

govega atlanta niso sledili na započeti poti. Poleg atlanta je ustvaril še 

več drugih kartografskih del, zlasti stenske zemljevide polut, čeških dežel, 

Štajerske, Koroške, Palestine itd, ki so doživeli večinoma izdaje tudi v 

drugih jezikih in jih še danes uporabljajo. Stenskim zemljevidom se je 

posvetil zlasti v poslednjih letih svojega življenja, ko je delal v Holzlovem 

kartografskem zavodu na Dunaju. Poznejših izdaj svojega atlanta ni več 

lastnoročno popravljal, pač pa je njih ureditev osebno nadzoroval do svoje 

smrti, kakor nam sporoča Rutar; baš zato se je bil preselil na Dunaj. — 

Udejstvoval se je tudi literarno. Že 1857 je napisal v programu goriške 

gimnazije razpravico o goriškem podnebju (Das Clima von Gorz), svoje 

nazore o metodiki geografskega pouka pa je priobčil štiri leta pozneje v 

izveslju olomouške gimnazije. Važnejša pa je njegova prav po tej metodiki 

sestavljena šolska knjiga,22 ki je imela tak uspeh, da je skupno s Klunovo 

geografijo skozi več desetletij popolnoma ustrezala šolskim potrebam. Do-

bili smo (udi slovensko izdajo,23 nemška pa je doživela, popravljena in 

izpopolnjena, dolgo vrsto naklad; 1899 pozna Rutar že enajsto, prirejeno 

po štajerskem Slovencu K o n r a d u j a r cu . 

II. 

Vzrastel v predmarčnih tradicijah, je Blaž Kocčn v tujini delal za 

tujino in ni več našel poti nazaj v domovino; v naši znanosti je zadnji 

večji predstavnik stare dobe, ki je nadarjene sinove slovenske rodne grude 

gnala v svet, ker jim preozke domače razmere niso dovoljevale niti naj-

skromnejšega razmaha. Toda leto 1848, ki je bilo globoko vzburkalo naše 

narodno življenje, nam je vzporedno z znatnim napredkom na vseh poljih 

prineslo tudi začetke čistoslovenske geografije. Prehod v to novo dobo 

našega zemljepisja tvori sicer ne obsežno, a velepomembno delo M i h a e l a 

P e t e m e l a (1808- 1884),24 ki je bil doma iz Nove Oslice Dri Škofji Loki. 

Učenec matematika Schulza in fizika Kersnika, je po končanih filozofskih 

in bogoslovnih študijah po 17 letnem delovanju v duhovniškem poklicu 

sledil častnemu pozivu vlade in postal prvi ravnatelj 1852 v Ljubljani usta-

novljene realke. Zgodovina našega naroda pozna le malo tako vsestransko 

izobraženih mož, kot je to bil skromni dotedanji vodiški kaplan. Doma na 

M B. K o c e n , Grundziige der Geographie, Pesl-Wien 1858. 
23 K o c e n o v zemljepis za narodne šole. Poslovenil ]. L a p a j n e, Maribor 1877» 

Dunaj 1879 
24 J. M a r n (R e s n i c k i), Vr'a frojica v pokoju nepokojno sloveča, Slovenec 2, 

1874, 97; S l o v e n e c 12, 1884,182; ]. ]. B i n d e r, Geschichte der k. k. Staats-Ober-
realschule in Laibach, Fesfschrifl, Laibach 1902, pp. 111-116. 
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najrazličnejših poljih znanosfi, sicer ni poučeval geografije - bil je do 

1. 1874. na realki učitelj prirodopisnih ved - bavil se pa je ž njo kof 

pisatelj. Zapustil nam je sicer le dve oziroma tri strokovnogeografske raz-

prave, ki so izšle vse v prvih letnih poročilih njegovega zavoda, vendar 

pa so te tako znamenite, da moramo le obžalovati, da njih avtor vsled 

svojega vsestranskega napornega delovanja ni zmogel izdelave kakega 

večiega dela. Pisane so sicer v nemškem jeziku, a so delo navdušenega 

Slovenca, ki ie svojo domovino ljubit nad vse, a jo tudi poznal kot malo-

kdo. Brez obotavljanja lahko rečemo, da še danes nimamo - mutatis 

mutandis seveda — druoega orav tako temeljiteaa geografskega opisa 

Kranjske, kakor aa je podal Pefernel.25 Kratek, jedernaf, izdatno podprt z 

obširno literaturo, ki jo tudi navaja, je s tem deželopisom prehitel svoje 

sodobnike za več desetletij; in ko beremo,, da ga ie sfavlja! Friedrich Simony 

svojim učencem v vzor, se le čudimo, da ni nikdo mislil na ponatis teh 

težko dostopnih razorav. Peternel je bil tako prožet moderneqa geografskega 

duha. da je v svojih dveh silno zanimivih pedagoških soisih o ustroju in 

namenu realk26 preiskoval gospodarskogeografske razmere kranjske dežele, 

da vidi, „ali bi se moglo na dosedai v naši domovini obsfoiečih pridobitnih 

možnostih kaj izpremenifi ali izboljšati". V ta namen podvrže glavne tri 

gospodarske panoge, s katerimi se ie živel tedanji Slovenec, prevozno 

trgovino, kmetijstvo in industrijo (v najširšem pomenu besedeX zanimivemu 

pregledu in izvaja iz teh antropogeografskih, v naravi zasidranih razmer 

svoje pedaaoške nazore. Tudi v tem oziru nadkriljuje svoj v takih vpra-

šanjih še silno olifvi čas (tu mislimo seveda vedno na slovenske razmere). 

Drug mož revolucije in začetnik nove dobe ie bil Peter Koz l e r 

(1824 - T879),st ki ga ie slovenskemu narodu naklonila usoda rekli bi v 

nadomestilo za Dežmana in Kluna, kajti izhajal ie iz nemške kočevske 

rodbine — Koče pri Kočevski reki so niegov rojstni kraj — a se je že 

v zgodnji mladosti oklenil pod Kersnikovim vplivom slovenstva, tako da se 

je pozneje uvrstil med njegove najbolj vnete borce Kozler ni bil zemljepi-

sec-strokovnjak, njegove študije v Italiji pa so ga nedvomno seznanile 

tudi z geografijo, ki je bila takrat skoraj povsod privesek drugih znanosfi. 

Pravne študije je dovrši! 1846 na Dunaju, kjer je potem služboval do leta 

1849. — nemirno oseminštirideseto leto ga je torej našlo v središču do-

qodkov. Ni čudo, da ga vidimo med soustanovitelji „Slovenskega zbora 

Slovenije", društva, ki si je stavljalo cilj, „da se vse pokrajine, koder sta-

nujejo Slovenci, združč v jedno upravno celoto — zjedinjeno Slovenijo". 

Istočasno pa je mislil na izdajo zemljevida teh pokrajin, o katerih obsegu 

25 M. P e f e r n e l , Andeufungen zur Vaierlandskunde von Krain, Jahresberichf 
H. k. k. Unferrealschule Laibach 1853; I s t i , Geographische Skizze des Herzogfhums 
Krain, ibid. 1855 in 1856. 

»' Ibid. 1857 in 1858. 
27 Poleg slovsfva pri D. L o n č a r j u , i. c. p. 142, še : Sfolefnica Pefra Kozlerja, 

Slov. Narod 57, 1924, 50. 
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in mejah je bil pri njih politični razkosanosti takrat le malokdo prav po-

učen. Že 1848 je torej zbiral slovenska krajevna imena; krog 5000 jih je 

bilo treba zbrati in edini pripomoček za to delo mu je bila Freyerjeva 

karta, ki pa obsega le Kranjsko. Deli karte so bili izgotovljeni še istega 

leta. Sleparstvo s strani risarja in Kozlerjeva preselitev z Dunaja je delo 

nekoliko zavrla, a vendar poročajo Novice 1852, da bo zemljevid gotov 

začetkom drugega leta. Izdajo pa je preprečila Bachova „nevedna in stra-

hopetna birokratija, ki se je silno vstrašila, ko je na zemljevidu opazila, 

da je slovenskega naroda toliko na svetu, in ko je videla, da je Kozler 

meje zaželjene, zjedinjene Slovenije tako daleč na Koroško, v Istro in celo 

na Ogersko potegnil" (Leveč) . Postavili so ga pred vojno sodišče kot vele-

izdajalca in rušitelja „zakonite zveze avstrijskih dežel"; sicer so ga oprostili» 

a izgotovljene izvode zemljevida zaplenili (1854). 1861 dobi avtor na pod-

lagi okfoberskega diploma dovoljenje za novo izdajo; policijska oblast ¡o 

zapleni iznova. Šele na pritožbo prekliče policijsko ministrstvo smešno pre-

poved - »in tako je moje pred 13 leti s tolikim veseljem in trudom začeto, 

leta 1852. dogotovljeno in po skoraj neverjetnih okolnostih zadržavano delo> 

šele sedaj zagledalo beli dan".28 - Zemljevid sam je svoj namen popol-

noma dosegel, namreč da pokaže čim natančneje „kako dalječ beseda 

slovenska seže." Nobeno delo te dobe slovenskemu narodu ni toliko koristilo, 

kot to; bilo je za nas to, kar je pomenjal za Čehe Jirečekov „Nžrodopisny 

pfehled kržlowstwi českčho", prva karta Češke z narodno nomenklaturo 

(1850). Zato nekatere tehnične napake, ki jih graja zlasti Orožen29 (preob-

loženost s krajevnimi imeni, nejasna risba vodovja in drugih signatur), ne 

pridejo toliko v poštev. Zemljevid je izvršil Dunajčan A. Knorr v bakrorezu; 

ima merilo 1:576.000, teren je podan s črtkami, upravne meje pa so na-

značene v barvah. Izšel je trikrat: 1853/61, 1864, 1871, vendar pa sta zadnji 

dve izdaji bistveno neizpremenjeni. - Kozler je tudi mnogo pisal, zlasti v 

Novice in Illyrisches Blatt, a tudi v druge časopise. Priprave za zemljevid 

so ga seznanile z vsemi slovenskimi pokrajinami in on je prvi, ki piše 

pri nas — izpočetka pod psevdonimom P. Slemenski — o Slovencih na 

Ogrskem, v Benečiji in Istri. V zvezi s tem je 1849 v že omenjenem Freyer-

jevem znanstvenem krožku predaval o jezikovnih mejah Jugoslovanov in 

pri tej priliki pokazal odtis svoje karte.30 V njeno izpopolnilo je napisal 

.Kratek slovenski zemljopis" (Dunaj 1854), ki mu je dodal slovenski in 

nemški imenik krajev, jedrnat v vsakem stavku, je Slovencem v tej knjižici 

očrtal v glavnih potezah geografsko sliko domovine in jo podprl s stati-

stičnimi podatki. Kozlerjevo delo je našlo obilno hvalo in priznanje ne le 

doma, tudi drugi Slovani so ga visoko cenili; on in z njim slovenska zna-

18 P. K o z l e r , Dogodbe prvega zemljevida slovenske dežele, Lelopis Mat. Slov. 
1879, p. 109. 

" F. O r o ž e n , 1. c. p. 42. 

s» Frim. Illyr. Blafl 1849, 68. 
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nost sta si štela v posebno čast, da ga je ruska Geografska družba 1866 

imenovala svojim članom sotrudnikom. 

Njegov odločni nastop je našel celo vrsto navdušenih posnemovalcev, 

ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih uspešno gradili na poslopju 

slovenske geografije. Leta 1863 ustanovljena Matica Slovenska je že kmalu 

mislila na to, da izda sčasoma popis vseh slovenskih dežel. Izdala je 1866 

prevoda Erbenovih dveh spisov o Koroški in Kranjski (Lésar ) ; sledil jima je 

pozneje nepopoln opis Slovenskega Štajerja.31 Zemljepisni del te knjige je 

napisal Jos i p Š u m a n (1836- 1908), ki je pozneje izdal tudi knjigo o 

Slovencih v nemškem jeziku,32 narodnogospodarskega pa I v a n Ge r š ak 

(1838- 1911). Kakor že Kozler sam, so tudi ti pisatelji oziroma prelagatelji 

občutiti pomanjkljivost slovenske geografske terminologije. Prvi korak k njeni 

izpopolnitvi je storil slovenski atlanf, ki ga je Matica izdala v 1.1870-77. 

Njegov prireditelj, znani slovničar Ma t e j C i g a l e (1819-1889), pa je videl 

v njem le filološki problem, tako da je točna podaja krajevnih imen in 

dodana kratka terminologija edina dobra stran atlanta. Geografsko ne znači 

nobenega napredka; geofizikalna plat je popolnoma zanemarjena, pogre-

šamo pa tudi metodično. Od njegovih 18 listov so n.pr. 4 brez merila, 

drugi pa imajo tako različna merila, da je vsako primerjanje nemogoče. 

Za nas je „Znanstvena terminologija", ki jo je Cigale sestavil par let poz-

neje (Ljubljana 1880), vsekakor večjega pomena. 

Iz nje je črpal tudi j a n e ž j e s e n k o (1838 - 1908),33 iz Poljan na 

Gorenjskem, profesor na goriški in 1867 - 1899 na tržaški gimnaziji; ta 

znameniti mož se je bavil v celi vrsti knjig z geografskim izrazoslovjem 

in ustvaril poznejšim geografom široko podlago, ki jo danes le preradi 

pozabljamo in vsekakor premalo vpoštevamo. Njegov veliki »Občni zemlje-

pis" in „Prirodoznanski zemljepis"34 sta klasični knjigi slovenske geografije, 

temeljiti in izčrpni kakor malokatero poznejše delo. Njiju prednost je pred-

vsem v samostojni obravnavi geografskih problemov na podlagi celotnega 

slovstva (ne le nemškega, tudi francoskega, angleškega in italijanskega) in 

pa v čim točnejši podaji tehničnih izrazov v slovenščini. Nedvomno mora-

mo jesenka šteti med največje slovenske geografe; če vidi Ferdinand Seidl 

v njem „velezaslužnega strokovnjaka, ki je pri nas u v e d e l prirodoznanski 

zemljepis" in če pravi Fran Leveč, da ostane njegovo ime „z zlatimi črka-

mi zapisano v književni in kulturni zgodovini naroda slovenskega",35 ta 

hvala nikakor ni bila pretirana. Poleg omenjenih dveh del imamo od njega 

81 Slovenski Šfajer. Dežela in ljudstvo. Spisali rodoljubi. 1, 3, Ljubljana 1868,1870. 

»' ]. Š u m a n , Die Slovenen, v zbirki: Die Völker Österreich-Ungarns 10, 1, 
Wien und Teschen 1881. 

» I. S l a n o v n i k , janež jesanko, Gorenjec 9, 1908,32; Uči t . tov., 1908, 32 (po 

tržaški „Edinosti"). 

" J. J e s e n k o , Občni zemljepis, Ljubljana 1873; i s t i , Prirodoznanski zemlje-

pis, Ljubljana 1874. 

" F. S e i d 1, Ljubljanski Zvon 19, 1899, p. 639 ; F. L e v e c , ibid. 3, 1883, p. 604. 
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še več šolskogeografskih knjig, ki jih je neumorni delavec priredil za 

različne srednješolske razrede in kakor svoj „Občni zemljepis" večinoma 

založil sam, poln navdušenja za vzvišeno stvar. Metodično so te knjige po-

menjale mnogo, ker so uvajale novejše metode tudi v naše šole (Klunl) 

in s tem vzpostavljale zvezo z vodilnimi geografskimi strujami v drugih 

narodih, vidik, ki ga je poznejša geografija pri nas žal zelo zapostavljala. 

Nič manjša pa ni njih važnost v narodnem oziru, ker naj bi, kakor piše 

jesenko sam, dokazovale tujemu svetu, da svojo mladino lahko poučujemo 

v domačem, materinem jeziku. Napisal je tudi več manjših razprav in član-

kov v raznih časopisih — posebno temeljita je bila n.pr. razprava o „Ze-

meljskih potresih", ki jo je 1881 in 1882 priobčil v Ljubljanskem Zvonu. Iz nje-

govega življenja nam je le malo znanega; bilo je pač življenje lihega učenjaka, 

polno dela, zato pa tudi bogato na zrelih uspehih. Ko je 1908 umrl, je ta 

smrt šla skoraj neopaženo mimo nas in nikdo se ni spomnil njegovih 

velikih zaslug za našo geografijo; preteklo je bilo pač skoro dvajset let, 

odkar je bila izšla njegova poslednja knjiga. 

Vzporedno z jesenkom so se bavili tudi mnogi drugi z geografskimi 

problemi, bodisi kol znanstveniki, bodisi kot poljudni pisatelji, tako da si 

je geografija kmalu priborila ugledno mesto poleg drugih strok. V Trstu je 

deloval tudi Ljubljančan V i l j e m U r b a s (1831 - 1900), ki je pisal veči- ' 

noma v nemškem jeziku o Slovencih, o Čičih in Čičariji, o Cerkniškem 

jezeru in drugih kraških pojavih. Ta doba je našla tudi svojega astronoma 

in matematičnega geografa M a t e j a V o d u š k a (* 1839 pri Novi Štifti blizu 

Ptuja), profesorja v Kranju in Gorici, od 1877 v Ljubljani, kjer živi v pokoju. 

Poleg svojega obsežnega dela o teoretični astronomiji in mnogih drugih 

večjih in manjših spisov o raznih astronomskih problemih je napisal za 

nas geografe važno strokovno delo o določitvi časa, meridijana in geografske 

širine kakega kraja.36 Dolgo vrsto let je tudi vodil meteorološko postajo v 

Ljubljani. — Razne revije, kakor Letopis Matice Slovenske, Ljubljanski Zvon, 

Dom in Svet in druge so začele prinašati tudi geografske sestavke, med 

katerimi je bilo mnogo prav izvrstnih. Med drugimi je n.pr. napisal Evgen 

Lah (*1858) v tem času celo vrsto zanimivih razpravic o najrazličnejših 

domačih geografskih problemih. 

Medtem so Slovenci čutili vedno bolj pomanjkanje dobrega opisa 

svojih domačih dežel. Matična nepopolna zbirka iz šestdesetih let je bila 

že davno pošla, pravtako Peternelovi razpravi, Kozlerjev spis je bil le kratek 

komentar h karti slovenskih dežel, vse troje pa tudi zastarelo. Načrt že 

imenovanega Ivana Geršaka, da bi Slovenska Matica priredila knjigo z 

opisom cele Slovenije, se vsled političnih vzrokov ni dal izvesti; ponovno 

je zedinjena Slovenija strašila avstrijske oblasti. Matica se je tedaj odločila 

38 M. V o d u še k , Bestimmung der Zeil, des Meridians und der geographischen 

Breite eines Orles, Beslimmung absoluter Hohen und der Declination der Gestirne, 

Laibach 1878. 
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za izdajo zbirke, ki naj bi opisala vse naše pokrajine „v prirodoznanskem, 

kulturnem in zgodovinskem obziru", Vsled razdelitve „Slovenske zemlje* 

na dežele, torej upravno razbita področja, pa vednih ponavljanj in mestoma 

tudi prav nenaravnih opisov kar ni bilo mogoče preprečili. Izpeljavo so 

poverili tudi raznim pisateljem, tako da so poedini deli — kakor se to 

godi pač vedno v takih slučajih — tudi prav različne vrednosti. Napaka, 

ki se ji Matica tudi ni znala izogniti, je bila ta, da so prvi deli zbirke 

izšli že v devetdesetih letih, drugi pa so si sledili v večjih presledkih, 

tako da zlasti statističnih podatkov ni mogoče primerjati. Opis Štajerske 

bo izšel menda šele 19251 Posebno važno pa je za celotno zbirko, da je 

geografski opis dotične dežele tvoril vedno del zase in bil popolnoma 

ločen od zgodovinskega, vidik, ki si ga tako jasno ni osvojilo niti isto-

časno izhajajoče monumentalno delo »Die österreichisch-ungarische Mo-

narchie". Domnevamo, da je v tem oziru bil odločilen vpliv S i m o n a 

R u t a r j a (1851 — 1903),37 v katerem je našla Slovenska Matica pač najbolj 

poklicanega sotrudnika za »Slovensko zemljo". Doma iz Krna pri Tolminu, 

je po dovršenih filozofskih študijah v Gradcu služboval kot učitelj oziroma 

profesor zgodovine in zemljepisja v Gorici, Splitu in Kotoru, dokler ga niso 

1888 pozvali v Ljubljano, kjer je podučeval ista predmeta najprej na realki, 

potem pa do svoje tragične smrti na 11. državni gimnaziji. Zgodaj se je 

proslavil s temeljitimi historijsko-geografskimi študijami, zlasti pa s svojim 

prvim večjim delom, »Zgodovino Tolminskega".38 Tej znameniti knjigi je 

dodal na 65 straneh „Prirodoznanski opis Tolminskega" in ga izpopolnil 

s „Statističnim delom", v naši geografiji prvi opis manjše geografske 

enote (če pustimo v nemar manjše prejšnje poizkuse). Sicer dispozicija še ni 

izvedena v današnjem deželopisnem smislu, ker postavlja avtor n. pr. vodo-

pis med morfologijo in geologijo, vendar pa je ta napaka popravljena Že 

v prvem zvezku „Slovenske zemlje", geografiji Goriške in Gradiščanske ;3a 

Ta knjiga je prvi moderni slovenski deželopis. Sledili so ji še opisi Trsta 

in Istre, kakor tudi Slovenske Benečije40, vse odlična dela, mimo katerih 

ne more nihče, ki se hoče resno baviti z geografijo naših primorskih de-

žel. V njih je dozorel Rular v geografa in o tem nam pričajo tudi zgodo-

vinski opisi istih pokrajin, ki jih je pisal vzporedno z geografskimi; povsod 

poudarja važnost geografskih faktorjev za zgodovinski razvoj. Le škoda, 

da je imela zbirka Matice bolj poljuden značaj, tako da Rutar le malokje 

navaja uporabljene vire in je s tem kritična presoja njegovih spisov me-

s ' D. L o n č a r , Profesor Simon Rular, Izveslje c. kr.II. drž. gimn. v Ljubljani 1902/03, 
Ljubljana 1903, pp. 3-12; F. G o v č k a r, Simon Rutar, Slovan 1, 1902/03, p. 213 s.; 
J u t r o 4, 1923, 103. 

38 S. R u t a r , Zgodovina Tolmiskega, Gorica 1882. 
39 I s t i , Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska, Prirodoznanski, statistični 

in kulturni opis, Ljubljana 1892. 
40 I s t i , Samosvoje mesto Trst in mejna giofija Istra, Ljubljana 1896; is t i, 

Beneška Slovenija, Ljubljana 1899. 
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stoma zelo otežkočena. Poudarili pa je treba, da je njegova znanstvena 

vestnost bila velika in da je ponovno prepotoval vse primorske pokrajine, 

da se pouči na licu mesta o resničnem stanju fizio- in antropografskih 

razmer. Zato je slika, ki jo nudijo njegove knjige, dokaj popolna in trajne 

vrednosti. — Poleg dveh zemljepisnih učnih knjig za srednje šole je pri-

redil 1896 Haardtov stenski zemljevid monarhije ter Haardtov atlant za slo-

venske ljudske šole, a s tem delom ni imel sreče. Ministrstvo ga „ni ho-

telo odobriti zaradi fonetične pisave zemljepisnih imen" (Lončar ) . Ker je 

avtor ni hotel popraviti, sta zemljevid in atlant nekaj let pozneje izšla v 

Orožnovi predelavi. Nebroj manjših razpravic, člankov in ocen iz Rutar-

jevega peresa je raztresenih po raznih listih, zlasti v Ljubljanskem Zvonu, 

Soči, Izvestjih Muzejskega društva itd.. Naj omenimo še, da njegovi zgodo-

vinski spisi niso nič manj temeljiti kakor geografski in da je tudi ustvaril 

temelje slovenskega starinoslovja; med njegovimi starinskimi in arheolo-

škimi deli pa se nahaja tudi marsikatero za domačega antropogeografa važno 

zrno. Za vse svoje ogromno delo je žel mnogo priznanja in ga je, prvega 

zavednega Jugoslovana med slovenskimi geografi, imenovala srbska akade-

mija znanosti svojim dopisujočim članom. Zaradi svoje narodne odločnosti 

je pretrpel marsikatero krivico, saj vemo, da je bil n. pr. Kotor, kjer je 

služboval sicer le eno leto, v takratni Avstriji na glasu kot ultima Thule; 

tudi je krivična obsodba njegovih kartografskih del po ministrstvu žalila 

njegov znanstveni ponos. A v delu za svoj narod in v hvaležnosti svojih 

učencev, ki jim je bil — kakor nekdaj jesenko in pozneje Orožen in Pajk, 

več kakor učitelj, je našel svoje najlepše plačilo. In če sodi italijanski 

zgodovinar Savini o njem, da je bil sicer človek temeljite učenosti, da pa 

je svoj narod ljubil p r e s t r as t no, je to pač najlepši dokaz za plemenito 

stremljenje lega izrednega moža. 

Opis Kranjske za „Slovensko zemljo" je Malica bila poverila že ome-

njenemu Viljemu Urbasu, a sredi dela ga je dohitela smrt. Njegovo nalogo 

je tedaj prevzel in izvršil F r a n O r o ž e n (1853 — 1912)41, profesor na 

ljubljanskem učiteljišču (rojen v Laškem trgu na Štajerskem, je prej službo-

val na Dunaju, v Kopru, Novem mestu in na realki v Ljubljani). Njegova 

knjiga42 ne dosega Rutarjevih niti po geografskem duhu niti po vsebini; 

vendar se pa v dispoziciji naslanja nanje in je mnogo boljša k o lC i p e r l o v 

opis, ki je bil izšel dve leti prej in je pisan po Balbijevem načinu45. Bolj 

kot Rutar, ki je obdeloval geografsko vendar še kolikortoliko enotno pri-

morsko pokrajino, je občutil Orožen neznanstvenost celotnega načrta za 

Matično zbirko; prav njegovo delo nam je tudi pokazalo, da bo treba še 

41 M. P a j k , f Fran Orožen, Carniola N. v. 4, 1913, pp. 79-82; 1. M a c h e r , 
f Prof. Fran Orožen, Plan. Vest. 19, 1913, p. 19 s.; M. P i r n a t, f Prof. Fran Orožen, 
Nasf. Vjesnik, Zagreb 1912. pp. 534-536. 

» F. O r o ž e n , Vojvodina Kranjska. Prirodoznanski, politični in kuliurni opis, 
Ljubljana 1901. 

" ]. C i p e r l e , Kranjska dežela, Ljubljana 1899. 
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mnogo podrobnega dela, preden bo mogoče podali zaokroženo geografsko 

sliko slovenske zemlje. Večje zasluge pa ima Orožen na šolskem in tu-

rističnem polju. Na učiteljišču je brž spoznal metodične pomanjkljivosti 

zemljepisnega pouka zlasti na naših ljudskih in meščanskih šolah in je 

zato že 1891 izdal „Metodiko"44, ki je nekaj let pozneje doživela drugo 

izdajo, redek pojav v našem vzgojnem slovstvu. Sledilo ji je več izbornih 

učnih knjig, s katerimi je po Rutarjevi sodbi „storila slovenska šolska 

literatura velik korak naprej"; v njih srečujemo tudi prvič slike oziroma 

črteže, ki olajšujejo razumevanje zlasti matematične geografije. V „Me-

todiki" sami polaga Orožen posebno važnost na čitanje zemljevidov, ki so 

pač glavni pripomoček geografskemu pouku. Lastne zemljevide, zlasti 

stenske, pa so Slovenci takrat silno pogrešali. Da temu odpomore, se je 

lotil tudi kartografskega dela in priredil poleg stenskih zemljevidov polut, 

Evrope, Avstro-Ogrske in Palestine karti Kranjske in Primorske v merilu 

1:130.000, s čimer je izdatno pomogel domovinoznanstvu. Kakor v „Vojvo-

dino Kranjsko" je tudi v stenski zemljevid uvedel po nepotrebnem nekatera 

„papirnata zemljepisna imena" (B r i n a r ) , ki sicer izborno delo nekoliko 

kazč. Ravnokar je K a r i C a p u d e r priredil nekoliko popravljeno in na 

celo Slovenijo v današnjih političnih mejah razširjeno izdajo45. Poleg že 

omenjene izdaje Haardf-Rutarjevega atlanta je tudi prvi globus s sloven-

skim besedilom v merilu 1:50,000.000 Orožnovo delo46. 

Slično kakor je bil Peter Kozler izpopolnil svojo karto z „Zemlje-

pisom", tako je tudi Matica svojo „Slovensko zemljo" hotela izpopolniti z 

velikim zemljevidom našega narodnega ozemlja. Obširne študije, ki so jih 

naši filologi od M i k l o š i č a sem posvečali krajevnim imenom, so tvorile 

dobro podlago za to kartografsko delo; za Miklošičem so se s topono-

mastiko bavili zlasti K a r o l Š t r e k e l j , L u k a P i n t a r in M a k s Ple-

t e r š n i k - geografi pričakujemo že željno ureditev in izdajo tozadevne 

Pleteršnikove zbirke. Že pred desetletji napovedani zemljevid bi bil moral 

iziti 1909, a so ga zlasti po letu 1914. zasledovale avstrijske oblasti s slično 

nestrpnostjo kakor svojčas Kozlerjevo in Rutarjevo kartografsko delo; šele 

prevrat je omogočil končno redakcijo in Z e m l j e v i d s l o v e n s k e g a 

o z e m l j a je 1921 izšel v štirih listih in v merilu 1:200.000. Žal pa mo-

ramo reči, da niti izdaleka ni izpolnil pričakovanj in nad, ki so jih slav-

ljali v njega geografi. Njegova slaba tehnična izvedba je povzročila obža-

lovanja vredno nepreglednost, ki jo preobloženost s krajevnimi imeni le še 

povečuje. S skoro 80 let starejšo Freyerjevo karto Kranjske ga v tem oziru 

kar ne moremo primerjati, zaostaja daleč za njo. Zdi se, da je vojnogeografski 

zavod na Dunaju, ki je zemljevid izdelal, za terensko-topografsko podlago 

44 F. O r o ž e n , Metodika zemljepisnega pouka, Ljubljana 1891, 1898J. 
46 K. C a p u d e r , Stenski zemljevid Slovenije. Po prof. Fr. Orožnu priredil dr. —; 

merilo t : 130.000 (Ljubljana 1925). 
41 F. O r o ž e n , Holzlova zemeljska obla, za slovenski jezik priredil —, Dunaj 1901 
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uporabil plošče kake starejše izdaje sicer prav izvrstne avstrijske generalne 

karte. A tudi sicer je zemljevid nezanesljiv, mrgoli netočnosti ne le v karto-

grafskem oziru, temveč tudi v krajevnih imenih samih. Vzrok za to je pač 

zopet isti, kakor pri „Slovenski zemlji", da je namreč karta delo več 

avtorjev z različno predizobrazbo, ki so poleg tega obdelovali svoje odseke 

vsak z drugih vidikov - na drugi strani pa je bilo tudi gradivo za raz-

lične pokrajine različne vrednosti. Vendar pa pomena tega zemljevida ne 

smemo podcenjevati, ker je prvi zemljevid našega ozemlja v večjem merilu 

in ker tiči kljub številnim hibam v njem ogromno podrobnega dela. Druga 

izdaja se bo nedvomno znala izogniti napakam prenagljene prve. Naj do-

stavimo še, da je R i k a r d S v e t l i č sestavil seznam vseh krajevnih imen, 

ki se nahajajo na zemljevidu/7 

III. 

Matična s karto izpopolnjena zbirka nekako zaključuje drugo dobo 

slovenskega zemljepisja, ki sta jo bila začela Pefernel in Kozler. Ta plo-

dovita doba je doba pripravljanja, tipanja, iskanja nove poti. Slovenci smo 

se v tem času šele prav zavedli pravic do svojega prostora na solncu; 

Kozler je ugotovil meje tega prostora, opisovali so ga pa Rutar in njegovi 

tovariši, izdatno podprti po Jesenkovih občnih delih. Prav v «Slovenski 

zemlji" imamo Kozlerjev očrt izdelan na širši podlagi, prvo veliko sliko 

slovenske domovine. Da je razbita na več knjig, da ne vzdrži v vseh svojih 

delih strogega, recimo akademsko-znanstvenega merila — tako je „Vojvo-

dina Koroška"18, spis M a t e j a P o t o č n i k a (* 1872), vzbudila ostro kritiko - , 

ni krivda naše geografije, kajti tudi druge znanstvene panoge, kakor n. pr. 

zgodovina in prirodopis, takrat ne presegajo istega povprečja. Časovne 

razmere pač niso dovoljevale še večjega razmaha in kdo bi bil bral takrat 

strogo znanstvene geografske knjige v slovenskem jeziku? Razen tega pa 

je morala biti pot naše znanosti, slično kakor vseh drugih, ta, da je šele 

po ugotovitvi in sumaričnem opisu geografskih dejstev mogla začeti z nji-

hovo razlago, t. j. z ugotovitvijo vzročnih zvez19. Najprej je moral človek 

spoznati celo zemljo v njenih glavnih obrisih; ekstenzivni dobi odkritij pa 

sledi intenzivna podrobnih raziskovanj. Tudi pri nas sledi dobi, v kateri so 

nam geografi od Peternela do Orožna dali sintetičen pregled zemljepisnih 

razmer domovine, nujno doba analize; to pa je tretje in najnovejše raz-

dobje slovenske geografije. Ne more biti naša naloga, da ga popišemo v 

vseh njegovih podrobnostih in ocenjujemo njegove zastopnike, ki so nam vsem 

znani in večinoma še sedaj delujejo med nami; za vsako pravilno in pra-

41 R. S v e t l i č , Kazalo krajev na .Zemljevidu slov. ozemlja', Ljubljana 1922. 
48 M. P o i o č n i k , Vojvodina Koroška 1, Prirodoznanski, političen in kulturen 

opis, Ljubljana 1909. 
49 A. H e i t n e r , Die Geographie des Menschen, Vhdlgn d. 16. d. Oeograpi:ent., 

Berlin 1907, p. 302. 
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vično presojo vseh sfruj nam manjka vsekakor potrebna časovna razdalja. 

Vendar pa bodi dovoljeno, da radi celotne slike omenimo vsaj glavne pred-

stavnike novega časa in njihova važnejša dela. 

Kakor ostale dobe, tudi nova ne nastopi naenkrat, temveč ima svoj 

prehodni stadij. Deželopis stopa poleg zbirke Slovenske Matice, ki v po-

časnem tempu uresničuje svoj stari načrt, popolnoma v ozadje in se loti 

le še manjših geografsko zaokroženih enot, a že z izrazitim podčrtavanjem 

problema, s katerimi so se avtorji bližje pečali. Tako je Ernes t K r ame r 

(1854—1907) svoje prirodopisne, kulturnofehnične in narodnogospodarske 

podatke o Ljubljanskem barju izpopolnil z lastnimi hidrologičnimi izsledki, 

J anez K o p r i v n i k (1849—1912) pa v svoji poljudni monografiji Pohorja 

povdarjal zlasti geološko plat. Vendar prinašata oba še zgolj opis vseh 

geografskih in drugih faktorjev dotične pokrajine, ne da bi globlje raziska-

vala njih medsebojne zveze50. Svojega izrazitega začetnika pa je našla 

nova doba še v času največjih Rutarjevih uspehov v F e r d i n a n d u S e i d l u 

(* 1856 v Novem mestu, profesor v Gorici, sedaj v pokoju v svojem rojstnem 

kraju). Kakor je bil svojčas Petemel glasnik narodne geografije že nekaj 

desetletij, preden so se izživeli predmarčni nazori, tako je Seidl že koncem 

osemdesetih in začetkom devetdesetih let posvetil svoje znanstveno delo-

vanje posameznim geografskim problemom in takoj vzbudil največjo pozor-

nost, ne toliko doma, kot v inozemskem učenem svetu. Nekaj manjših klima-

toloških razprav je tvorilo pripravo za njegovo veliko delo o podnebju 

Kranjske,61 s katerim je ustvaril važno osnovo za deželopisno proučevanje 

Slovenije. Orožen tega zaklada ni znal izrabiti 1 Po ljubljanskem potresu 

1895 se je Seidl začel baviti s seizmološkimi študijami in do prevrata 

skrbno zbiral vse podatke o potresih na Kranjskem in Primorskem. 

1907/08 nas je presenetil s prvo slovensko znanstveno monografijo domače 

alpske skupine, Savinjskih planin.52 Dasi pretežno geološko, prinaša to delo 

tudi mnogo čisto geografskega gradiva, morfološkega pravtako kakor bioge-

ografskega. S tem pisateljeva vsestranost še ni bila izčrpana: jeseni 1918 

je Slovencem baš kot vezilo k osvobojenju poklonil moderno rastlinsko-

geografsko delo »Rastlinstvo naših Alp".58 Priljubilo se nam je tako, da je 

druga izdaja s slikami, ki je že pripravljena za tisk, resnična potreba. To 

so le večji Seidlovi spisi; lepo število temeljitih manjših razprav in ocen 

pa je napisal za različne znanstvene in druge časopise. 

Medtem ko je Seidl naravoslovec v najširšem in najlepšem pomenu 

besede, so se drugi v svojem delu še bolj specializirali. Tako je J o s i p 

10 E. K r a m e r , Das Laibacher Moor, Laibach 1905; ]. K o p r i v n i k , Pohorje, 
Ponaiis iz Plan. Veslnika, Maribor 1923. 

» F. S e i d l , Das Klima von Krain, Mili. d. Mus. Ver. f. Kr. 4 - 1 5 , 1891-1902. 
52 I s t i , Kamniške ali Savinjske Alpe, njih zgradba in njih lice. .Slovenska zemlja* 

5, 1/2, Ljubljana 1907, 1908. 

" I s t i , Rastlinstvo naših Alp. Prispevek k spoznavanju slovenske zemlje, Ljub-
ljana 1918. 
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K o ž u h (* 1854) posvetil posebno pozornost matematični geografiji in s 

svojo knjigo in nekaterimi manjšimi spisi skušal dvigniti njen ugled v 

srednjih šolah." Lepi razvoj našega alpinizma, ki datira od 1.1893., ko so 

nekateri navdušeni planinci ustanovili „Slovensko planinsko društvo", je 

ustvaril marsikatero pomembno delo; predvsem je H e n r i k Turna (* 1858) 

poleg temeljitih opisov mnogih alpskih skupin zlasti v julijskih alpah se-

stavil tudi važno morfološko terminologijo.55 S hidrografijo naše dežele sta 

se že zgodaj pečala poleg drugih zlasti I v a n Š u b i c (1856 — 1924), 

»mojster v poljudnoznanstvenem pripovedovanju" ( S e i d l ) in hidrotehnik 

I v a n S b r i z a j (* 1867). V zvezi s tem je rastlo od leta do leta tudi zani-

manje za kraške probleme, dokler ni začelo z njih sistematičnim prouča-

vanjem 1910 ustanovljeno „Društvo za raziskovanje podzemskih jam", ki 

mu je bil duševni in znanstveni vodja j o si p C er k (1881 -1912)56. Penckov 

učenec, je hotel dognati predvsem vodopisne razmere našega Krasa in 

preizkusiti upravičenost Grundove teorije o talni vodi. Njegov nekaj let sta 

rejši prijatelj M i l a n P a j k (1876-1913),57 ki je napisal tudi učno knjigo 

za 1. razred srednjih šol, se mu je v tem delu pridružil. Tragična usoda je 

oba iztrgala iz naše srede, še preden sta mogla izvesti le del svojih velikih 

načrtov. Pedagoško in znanstveno izredno nadarjena, sta zapuslila vrzel, 

ki se ne da izpolniti 1 Tudi antropogeografija za matematično in fizikalno ni 

zaostajala. D r a g o t i n L o n č a r (* 1876) je napisal važni študiji o gostoti 

prebivalstva na Kranjskem in o domovini in naseljevanju Jugoslovanov,58 

v zadnjih letih pred vojno pa se je V i n k o Š a r a b o n (* 1880) uspešno 

pečal zlasti z demografskimi študijami.69 

S tem smo dospeli že v najnovejšo dobo. Najdrznejše sanje naših 

narodnih borcev so se uresničile - Slovenci se veselimo svobode, dasi 

moramo obžalovati odcepitev skoro ene tretjine našega naroda. Nova doba 

je slavila naši geografiji nove naloge. Zanjo je značilno, da se za širšo 

javnost posamezni znanstveni problemi začasno umaknejo nujni želji po 

natančnejšem poznavanju geografskih razmer ne le naše nove domovine, 

54 ]. K o ž u h , Navodilo h kariografičnim osnovam, Celje 1907; is l i , Podoba, 
velikosi in razdelitev naše zemlje, jahresber. d. k. k. Staatsgymn. Cilli 1908; i s t i , Čas 
in njegova določitev, ibid. 1911, 1912. 

65 H. T u r n a , Nekoliko morfologije in terminologije za alpiniste. Plan. Vestnik 
15, 16, 1909, 1910. 

68 M. P a j k , t Dr. Josip Cerk, Plan. Vest. 18, 1912, pp. 105- 107; i s t i , Dr. losip 
Cerk, Carniola N. v. 3, 1912, pp. 216—219; P. K u n a v e r , Na planine 1 Ljubljana 1921, 
pp. 46—49. 

« ]. B r e z n i k , f Prof. Milan Pajk, Carniola N. v. 4, 1913, pp. 178-182; J. To-
ni i n š e k , t Prof. Milan Pajk, Plan. Vestn. 19, 1913, p. 146 s. 

5» D. L o n č a r , O gostosti prebivalstva in krajev na Kranjskem, Izv. c. kr. II. drž. 
gimn. v Ljubljani 1901/02, Ljubljana 1902; i s t i , O domovini in naseljevanju južnih 
Slovanov, Sedmo izv. mestne višje realke v Idriji 1906/07, Idrija 1907. 

69 V i n k o Š a r a b o n , Prebivalstvo Evrope v XIX. stoletju, DiSv 20, 1907; ist i ' 
Die Verschiebung der Bevölkerung in Europa im 19. Jahrhundert, Miff. d. k. k. Geogr. 
Ges. Wien 60, 1917, pp. 53-64; i s t i , Težišče prebivalstva Evrope 1.1910., Čas 17, 
1922/23, pp. 42—49; i s t i , Prebivalstvo Rusije 1. 1851-1910, ibid. pp. 133 — 147. 
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temveč tudi ostalih evropskih in izvenevropskih držav. Poleg številnih kart 

je cela vrsta novih učnih knjig izvršila to informativno nalogo za šolo; 

širše kroge pa je poučil glede inozemstva predvsem Vinko Šarabon s svojo 

„Gospodarsko geografijo" in s prvim slovenskim deželopisom Češkoslovaške 

republike60 glede domovine pa poleg Ka r l a C a p u d r a (* 1879)61 in drugih 

zlasti A n t o n M e l i k (* 1890) s svojo knjigo o Jugoslaviji, ki jo smemo 

šteti med najboljše korografične opise naše kraljevine.62 Sintetično je tudi 

delo J o že R u s a (* 1880), ki je že 1920 sestavil prve statistične podatke 

o naši državi, v novejšem času pa podal pregled geološko-morfološke zgradbe 

slovenske zemlje.'3 Naj še omenimo vzorni poljudnoznanstveni spis P a v l a 

K u n a v e r j a (* 1889) o kraških pojavih61. 

Največje upe stavlja slovenska geografija na našo univerzo v Ljub-

ljani. Že 1919/20 je Ar f u r G a v a z z i (* 1861) z najskromnejšimi sredstvi 

ustvaril in opremil Geografski institut85; številni mladi geografi - slušatelji 

pa so se z vnemo lotili proučavanja domače geografije. Kot prvi sad tega 

dela smemo smatrati ustanovitev Geografskega društva na univerzi (1922), 

ki se je v naslednjih letih lepo razvijalo, tako da je 1925 lahko mislilo 

na izdajo lastnega znanstvenega lista. 

• * 
* 

Naš pregled je zelo nepopoln, zlasti v kolikor se tiče najstarejše in 

najnovejše dobe, vendar pa tudi iz njega lahko razberemo osnovne črte v 

razvoju slovenske geografije. Narodno še indiferentni predmarčni dobi sledi 

v 2. polovici 19. stoletja narodno usmerjeno sintetično delo naših geografov, 

ki ga z novim stoletjem izmenja proučavanje posameznih problemov; se-

veda poedinih dob ne moremo strogo ločiti drugo od druge. Vse tri stoje 

pod gospodujočim vplivom nemškega geografskega slovstva — uvodoma 

očrtani geografski položaj našega naroda zahodnoevropskim sfrujam ni 

dovoljeval dostopa. Medtem ko imajo Hrvati že primeroma zgodaj prevode 

francoskih in angleških del, pravfako Srbi,"' je pri nas v starejši dobi le 

Jesenko poučen tudi o nenemškem slovstvu. Le ta ali oni izobraženec sega 

po nemških prevodih ; tako priporoča n. pr. Leveč že 1. 1869. Janku Kersniku, 

naj čifa znani dve knjigi Draperja in Buckleja'7 — o kakem neposrednem 

80 I s t i , Gospodarska geografija, Ljubljana 1922; i s t i . Češkoslovaška republika, 
Ljubljana 1922. 

61 K. C a p u d e r , Naša država, Maribor 1919. 
A. M e l i k , Jugoslavija 1, Ljubljana 1921, 1924», 2, Ljubljana 1923. 

153 j. R u s , Glavni sfatisfički podaci o državi Srba, Hrvata in Slovnaca, Ljub-
ljana 1920. 

64 P. K u n a ver , Kraški svet in njegovi pojavi, Ljubljana 1922. 
95 A. G a v a z z i , Geografijski inslifut sveučilišfa u Ljubljani, Nasf. Vj snik, 

Zagreb 1922, pp. 536-539. 
Prim. H. P a a o j i h fe, Oahoc H3Meljy reorpa^Hje h cpncne HCTopHorpatjmje, 

36ophhk pa«0Ba, nocBefeeH JoBaHy IjBHjHfcy, Beorpa« 1924, pp 475 - 504. 
" I. P r i j a t e l j , Janko Kersnik, njega delo in doba 1, Ljubljana 1910, pp, 50, 127. 
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vplivu zahoda pa ni govora. Naloga bodočnosti je, da posvetimo tudi Slo-

venci zahodnoevropskemu strokovnemu slovstvu več pozornosti. Francoska 

šola nikakor ne zaostaja za nemško, velikopotezna angleška nam pa bo 

širila obzorje. Naloga bodočnosti je tudi, da poslušamo glas prvega kon-

gresa slovanskih geografov in etnografov v Pragi 1924, ki vabi sploh vse 

slovanske geografe k skupnemu sodelovanju; nikakor nam ni v Čast, da 

ruske, češke, poljske in bulgarske strokovne literature skoraj ne poznamo 1 

V domovini sami pa čaka nebroj geografskih problemov rešitve ; ne mislimo 

tu le na Slovenijo, ampak na celo državo. Ali naj prepustimo tujcem reševanje 

teh problemov? Ali naj venomer požiramo očitke, da smo kulturno zaostali, 

da naša znanost nič ne pomenja? 

Te naloge, ta vprašanja so nam lebdela pred očmi, ko smo ustanovili 

Geografsko društvo. Da pripomore k njih rešitvi, je cilj tudi Geografskega 

vestnika. Skušali ga bomo doseči ne le z večjimi in manjšimi članki iz 

vseh področij geografije in njej sorodnih ved, temveč tudi s poročili o stro-

kovnem slovstvu doma in drugod, posebno pažnjo pa bomo posvetili slo-

vanski literaturi. Napredki geografije v studijski sobi kakor na geografskih 

ekspedicijah bodo v Vestniku našli svoj odmev pravtako kakor geopolitične 

izpremembe, prinašali bomo poročila o za geografijo pomembnih osebnostih 

pravtako kakor o strokovnih kongresih. Obenem pa bo list glasilo Geograf-

skega društva v Ljubljani. 

Naj bi naše prizadevanje našlo v javnosti cele naše države mnogo 

blagohotnega razumevanja 1 

R é s u m é . C'est la position géographique de la nation slovène qui a, outre 

les causes politiques, empreint la marque individuelle au développement de ses 

sciences. Aussi la géographie slovène marchait-elle son chemin à peu près 

sans contact avec les autres Yougoslaves, sous 1' influence prépondérante de 

la littérature scientifique allemande. La carte géographique de la Carniole, pu-

bliée en 1744 par ]. D. F l o r j a n č i č , désigne le commencement de la science 

géographique slovène, mais les travaux relatifs ne prirent une envergure plus 

large qu' aux temps de l'éveil national du XIXe siècle. Dans les années 1849 — 1850, 

J. K n o b l e h a r (1819 — 1858) pénétra, en missionaire, le long du Nil Blanc 

jusqu' a 4° N. C'est à lui et à ses compagnons que nous devons quantité 

de comptes rendus précieux sur la géographie du Soudan Oriental; on lui 

êst surtout obligé d' avoir effectué des mesurages météorologiques et hydro-

graphiques dans le domaine du Haut Nil. J. K l a n č n i k vint, vers 1860, dans 

le territoire des Nyattis - Nyams jusqu' à 1' Ouellé. En même temps, A. Č i ž m a n 

(1821—1874) voyagait dans 1' Amérique du Nord, en Asie et en Afrique et 

publia en anglais, en allemand et en italien, une série de traités. Cependant 

H. Freyer (1803 — 1866) édita, en 1846, une belle carte spéciale de la Car-

niole en 16 planches, et Ch. D e ž m a n (1821 — 1889) écrivit plusieurs études 

sur des problèmes géographiques de notre pays. A Vienne, V. K lun (1823 — 1875) 
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et B. K o c é n (1821 — 1871) ne manquaient pas de déployer, eux aussi, une 

activité imposante; ce dernier fit paraître, en 1860, le premier atlas géographique 

à 1' usage des écoles autrichiennes, dont on se sert aujourd' hui encore, tant en 

Autriche q >e dans quelques pays slaves dans des éditions revues naturellement. 

Cette époque d'avant mars, comme on 1' appelle, ne contribua cependant 

qu' à la science élrangère, le sentiment national n' étant pas encore assez 

éveillé: une géographie purement slovène ne fut introduite que par le mouve-

ment national de 1' année 1848. Dès lors, on voyait le but de cette science 

dans la constatation des limites du territoire de la nation slovène et dans sa 

description sommaire. M. P e t e r n e l (1808-1884) fut le premier de donner un 

précis de la géographie de la Camiole, et P. K o z l e r (1824 — 1879) dessina 

la première carte embrassant 1' ensemble du territore national slovène, ce qui 

lui valut de 1« part des autorités autrichiennes l'incrimination de haute trahison. 

Déjà, la „Matica Slovenska" à Ljubljana, fondée en 1863 et tenant place d 'une 

Académie slovène, publia, dans les rnnées soixante du siècle passé, deux tra* 

ductions des oeuvres tchèques sur la Carinthie et sur la Camiole et une oeuvre 

incomplète sur la Styrie. Faute de savants géographes et per la suite d' une 

terminologie insuffisante, cette science ne fit pas de progrès qu' on désirait. 

Le mérite d' avoir jeté les fondements de la terminologie géographique slovène 

est dû a ]. J e s e n k o (1838 — 1908V autour de deux livres excellents: de la 

„Géographie générale" (1873) et de la «Géographie physique" (1874). La 

science était maintenant déjà tellement avancée que la „Matica" put songer à 

1' édition d* une description de tout le territoire slovène, le besoin de laquelle 

se faisait ressentir de plus en plus. L'intolérance autrichienne ne permettant 

pas de traiter de la Slovénie comme d' un complexe à soi, on se décida à 

répartir les matériaux par les diverses provinces; il va sans dire que cet arran-

gement ne fut pas avantageux à 1' oeuvre totale, à ne pas mentionner que la 

rédaction en fut confiée à différents puteurs. Celui qui obtint le plus de succès 

ce fit S. R u t a r (1851—1903), géographe du Litorat slovène; ses publications 

restent d' une vfleur scientifique importante. F. O r o z e n (1853 — 1912), géo-

graphe de la Carniole, ne 1' atteint pas tout à fait, mais on lui fait un mérite 

d' avoir introduit dans 1' enseignement de la géographie des méthodes appro-

priées à cette discipline et d' avoir publié de nombreuses cartes murales. La 

collection de la „Matica" n' est pas encore achevée, même pas à 1' heure 

actuelle, puisqu' il y manque ta partie concernant la Styrie méridionale. Grâce 

aux efforts mentionnés nous obtînmes en 1921, une grande carte du territoire 

slovène, à 1' échelle 1:200 000 en 4 planches, non pas sans défauts, il est 

vrai, mais néanmoins de suprême importance, étant la première carte slovène 

de la Slovénie de si grandes proportions. 

Par cette oeuvre semble être terminée la seconde période de la géographie 

slovène, qu'on pourrait appeler 1' époque de la préparation et des travaux syn-

thétiques. Elle est suivie du temps moderne, c'est de 1' époque des travaux 

analytiques. F. S e i d l (* 1856) se donne à de tels problèmes et c'est de lui 
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que nous avons, entre autres, 3 oeuvres importantes: une climatologie de la 

Carniole, une description des Alpes de Savinji 'et une phytogéographie des 

Alpes slovènes. D' autres s' occuppnt de 1' hydrographie et de la spéléologie 

du Karst, ce qui est bien compréhensible dans un pays qui abonde en phéno-

mènes de ce genre. L' anthropogéographie es' représentée par des études 

démographiques de V. S a r a b o n (* 1880). Après 1918, on remarque un intérêt 

toujours croissant pour le nouveau royaume SHS autant que pour tes états 

voisins, notamment en fait de la géographie économique. Ce travail d' infor-

mation fut accompli par beaucoup de cartes et d'oeuvres d'A. Me l i k (* 1890), 

de V. S a r a b o n , de Ch . C a p u d e r 0 1870) et de ). Rus ( '1888). En 1919, 

une université fut inaugurée à Ljubljana, où A. G a v a z z i (* 1861) créa, en 

peu de temps et avec des moyens médiocres, l'Institut Géographique continuant 

les traditions de notre géographie. Le fruit premier en est la revue présente. 

L' auteur finit par désirer qu' elle aide à résoudre les problèmes qui se posent 

à nos géographes et qu' elle trouve un accueil bienveillant. 


