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KARL

HINTERLECHNER:

PREMOŠKO BOGASTVO POSAMEZNIH DRŽAV IN
N1IH MEDSEBOJNO RAZMERJE.
Zaradi jasnosti mi bodi dovoljeno, da spregovorim1) najprej par besed
o premogu sploh.
Kar se tiče r a z s e g a sedaj kolikor toliko znanih premogišč, naj pripomnim, da je njih area najrazličnejša. Deloma je le tolika, da se o kakem
praktičnem njih pomenu niti govoriti ne da. Po drugi strani so pa znana
tudi t ako velika nahajališča premoga, da si njih razsega navadno niti prav
predstavljati ne moremo, ako si ne pripravimo primernega merila, s katerim
potem dotično ozemlje ocenimo. V Ameriki se nahajajo premogišča, ki merijo po 120—, 150— do 200 tisoč km 1 in na Kitajskem meri baje eno samo
1

) Govorit kof rekfor na svetosavski proslavi univerze v Ljubljani 1925.
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premogišče nekako 340.000 km 2 . Jugoslavija meri nekako 250.000, bivša
Avstro-Ogrska skupno z Bosno in Hercegovino je pa merila nekaj manj
nego 680.000 km 2 .
2 ozirom na poznejša izvajanja bi bilo popolnoma pogrešeno, ako
bi presojali medsebojni pomen držav in njih premoško posest kar slepo le
zadevno množice premoga. Poleg kvantitete odločuje tudi kvaliteta, to je
zlasti k u r i l n a v r e d n o s t raznih premogov, ki zavisi predvsem od njih kemijskih lastnosti. Te se seveda menjavajo od slučaja do slučaja. Z njimi je
dalje v najtesnejši zvezi sposobnost za proizvajanje koksa. Tega procesa
namreč ne dovoljuje vsakatera premoška snov.
Samostojno je pa v stanu zastopati svoje interese vsaka država le tedaj,
ako ima na razpolago zadostno množico domačega, črnega premoga, ki se da
koksati. Od tega zavisi namreč zlasti produkcija železa v okviru lastnih političnih
meja. Domača produkcija kovin sploh in zlasti Fe je pa med drugimi eden
najvažnejših momentov pri presojanju pomena kake države v splošnem koncertu držav. Kovine rabi namreč vojskovodja ; premogi pa služijo za produkcijo sile, ki jo rabimo pri dobivanju kovin iz rud. Medsebojni pomen
držav zavisi torej med drugim zlasti od vprašanja : koliko, po drugi strani
tudi kakšnega premoga ima ta ali ona država d o m a na razpolago. V
tem zmislu govore jasno vse skušnje pred in med svetovno vojno ter po
sklenjenem miru.
*

*

*

Ako presojamo premoško posest svetovno važnih držav, stoji brezdvomno na prvem mestu s e v e r o a m e r i š k a U n i j a . Zlahka se da
dokazati, da so vsa premoška ozemlja, za kakršna tu gre, skupaj nekako
tako velika, kakor je ploskev vsaj zelo velikega dela srednje Evrope. Dalje
je treba tudi vedeti, da ima Amerika vsakolikega premoga in ne najmanj
črnega, ki je raben tudi za koksanje. Le mimogrede naj dalje omenim,
da ima Unija tudi železnih rud na lastnem ozemlju več nego jih rabi za
lastne potrebe. Iz tega in iz podatkov, ki jih naj še navedem, pa bo sledilo
nespodbitno, da Unija ne potrebuje nikakega zaveznika v namen, da bi jo
zalagal v slučaju vojne z železom ali s potrebnim premogom.
Drugo mesto zavzema zadevno premoga najbrž K i t a j s k o , toda napram Uniji s to razliko, da znači premog za to azijsko staro državo vendar
le nekake „zakopane talente". Največje koristi uživa od kitajskega premoga
dandanes brezdvomno j a p o n s k a , ki pa ima tudi sama precejšnje zaloge.
Odtod izvira vsaj deloma lepi razvoj japonske industrije in tamkajšnje bogastvo. Poslednje in številno prebivalstvo pa je trdna podlaga japonskega
mednarodnega ugleda. Saj prištevajo to otoško državo med velesile in z
njo računa celo mogočna severoameriška Unija.
V E v r o p i stoji zadevno premoške produkcije od nekdaj na prvem
mestu brezdvomno A n g l i j a . Na drugem mestu je sledila pred svetovno
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vojno N e m č i j a . Poudarjam izrečno, da velja to zlasti z ozirom na koksovit
črni premog, ki je, kakor smo čuli, podlaga vsej železni industriji.
Vse ostale evropske države so zaostajale zadevno premoškega bogastva vedno daleč, daleč za Anglijo in za Nemčijo. Prva, ki jima je sledila
po množici črnega premoga, je bila F r a n c i j a , potem B e l g i j a in na
tretjem mestu bivša A v s t r o - O g r s k a . Šele za temi tremi državami je sledila
R u s i j a , vštevši azijsko ozemlje. Za njo sledi v vrsti evropskih držav globoka cezura, ki ji slede po množici domače produkcije črnega premoga
ostale države v sledečem redu: Š p a n s k a , N i z o z e m s k a , I t a l i j a in
Š v e d s k a . Obe poslednji državi si lahko upravičeno podasta roke, morda
je Italija celo še na slabšem. Vsaj 1.1907. je namreč producirala Italija le
453.000 ton črnega in (pretežno 1) rjavega premoga, Švedska pa le črnega
premoga 305.000 ton.
Že ta razvrstitev držav nam daje presenetljiv vpogled v paralelo premoškega bogastva kake države z njeno mednarodno pozicijo. Nekako popolnoma singularno stališče zavzema severoameriška Unija. V Evropi sta
zavzemali do izbruha svetovne vojne brezdvomno vodilno politiško vlogo
na eni strani Anglija in na drugi — Nemčija. Potem sledi premoško - produkcijska cezura in roko v roki s to tudi politiška cezura, kajti sicer priznane velesile, kakor so bile Francija, Avstro-Ogrska in Rusija, vendar niso
imele brez zaveznikov onega vpliva, kakor prvi dve državi že sami zase.
Rusiji moramo sicer priznati tu neko posebno stališče in nekaj podobnega
velja o nevtralni Belgiji.
Na vsej tej vrsti vidimo jasno, kako se družita splošno pojma premoško bogastvo in velesila. Brez premoškega bogastva ni blagostanja,
ker ni industrije, zlasti ne kovinske, in brez te ni nobena država toliko
samostojna, da bi mogla odločevati inicijativno in samostojno o svoji usodi.
Zato ne pretiravam, ako trdim : od premoškega bogastva kake države zavisi
vsaj do gotove meje tudi njen z n a č a j k o t v e l e s i l a .
Morda se mi tu poreče: in Italija? Tu obstoji nekako protislovje, toda
le navidezno, kar dokazujejo prejasno razmere, kakršne so se razvile med
svetovno vojno. Italija je naravnost klasičen vzgled za to, kako velik
je nedostatek, ako nima država zadosti premoga in zlasti ne črnega
premoga v okviru lastnih političnih meja, torej doma na razpolago. Italija
producira letno 2 0 0 - do 300— ali celo 400 tisoč ton premoga, rabi
ga pa okroglo 10 miljonov ton. Vsaj 1.1913. so uvozili v Italijo 9-6 miljona
ton. Iz tega sledi, da zavisi Italija, oziroma njena še jako mlada industrija
in ves njen promet na kopnem in na morju (torej tudi njene vojne mornarice), popolnoma od uvoza. Kaka količkaj stroga blokada Italije uniči prav
hitro vso njeno industrijo, ves ondotni promet in izloči najbrž celo mornarico
iz bojne zmožnosti. Pri tem ne smemo prezreti, kako zleknjena je Italija in
na kakšne ogromne razdalje bi se tu moral prevažati pogojno bojni materijal. Pripomnim naj, da Italija tudi nima nikakih posebnih naravnih rudnih
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resurs, zlasti ne zadostnih železnih rud. Država, ki ima le tako malo lastnega premoga in lastnih železnih rud, kakor Italija, pa ni v stanu stopiti na
bojno polje brez primernih zaveznikov, od katerih je popolnoma odvisna,
kakor pojasnjuje sledeče.
V Italiji so skovali svojčas izraz sacro egoismo. Marsikdo si je mislil
tedaj, da gre Italiji le za pridobitev novega ozemlja. Da je stremela tudi
za tem ciljem, ni dvoma. Pravtako nedvomno pa so sodelovali tu še docela
drugačni oziri in med temi zlasti skrb zaradi primanjkljaja domačega premoga. L. 1913. je dobavila, kakor že rečeno, Anglija Italiji nekako 10 miljonov
ton črnega premoga'. V letih 1913—1915 je padel ta uvoz iz Anglije na 5-8
ali okroglo na 6 miljonov ton, kar Italiji naravno nikakor ni zadostovalo
za vse njene potrebščine. Navzlic temu se je zmanjšal uvoz v prvih kvartalih 1.1916. še celo na 2 5 miljona ton. Temu primerno je stopila cena. Za
cardilfski premog se je plačevalo v Genovi pred vojno povprečno 28— 29 Mk,
oktobra 1916 188, včasi pa tudi 200 Mk. Tej podražitvi je bila deloma vzrok
tudi podražitev prevoza vsled stalne nevarnosti od strani podmornikov.
Italski slučaj je eksfremen slučaj. Prav zato pa pojasnjuje posebno
drastično, kako velikega pomena je v vojnem času za vsako državo domači premog. Kovine so snovi, ki jih rabi vojskovodja, smo dejali uvodoma ;
premog pa je energija, ki jo rabimo za pridobivanje kovin iz rud. Ves razvoj
industrije in vse transportne možnosti, bodisi v miru, bodisi v vojni, zavise
v prvi vrsti, če ne edino le od posesti premoga.
S to okolnostjo se je računalo tudi ob sklepanju miru po svetovni
vojni. Pred vojno sta obstojali v Evropi le dve državi, ki sta se resno bavili z izvozom premoga, in sicer je to mišljeno posebno z izvozom črnega
premoga. Anglija je izvozila 1. 1913. 73 miljonov ton, Nemčija 35'5 miljonov ton. Izvzemši Belgijo so uvažale vse ostale države nekaj premoga,
države kakor Italija ali Norveška so pa premoga naravnost „lačne". Čim
več je kje premoga, zlasti z ozirom na železarstvo vedno poudarjeno črnega
premoga, tem boljše razmere so dane v principu za razvoj industrije sploh.
Zato sta se razvijali Anglija in Nemčija pred vojno industrijalno in po blagostanju med vsemi državami najbolj. Zlahka se bo dalo dokazati, da je
prišlo prav radi tega do bujnega razvoja obeh držav, sicer v raznih časih,
in do konkurence, kar je bilo povod vsega poslednjega vojnega klanja,
k a j t i A n g l i j a ne trpi p o l e g s e b e r e s n e g a e v r o p s k e g a tekmeca.
V tem pravcu so se zato tudi sklepale mirovne pogodbe zadevno velesil,
oziroma posebej kar se tiče Anglije in Francije.
Poglavitne resurse črnega premoga je imela Nemčija pred svetovno
vojno zlasti na treh mestih:
1. na zahodu v Porurju, ali kratko na Westîalskem,
2. v Saarbriickenskem ozemlju in
3. v Zgornji Šleziji.
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V vseh teh ozemljih nasfopajo faki črni premogi, ki se dado koksati
in torej prihajajo v poštev za železarstvo. 1. P o r u rs k o o z e m l j e leži
toliko odmaknjeno od bivših političnih nemških mej, da ga mirovna konferenca deloma že zaradi tega ni mogla odtrgati od Nemčije. So pa morda
bili merodajni vsaj za Anglijo še drugi momenti. 2. S a a r b r i i c k e n s k o
o z e m l j e leži ob lorenski meji tako, da ni bilo nikake posebne težave
amputirati tu primeren teritorij, zlasti ker je s tem dobila Francija le zopet
nazaj ono, kar je zgubila 1.1870/71. 3. Z g o r n j e Š l e z i j s k o o z e m l j e .
Zahodno od Krakova stikale so se že pred svetovno vojno tri države : Rusija,
Nemčija in bivša Avstro-Ogrska. V tem teritoriju nahajamo ogromne množice
črnega premoga, ki se da koksati in je torej važen za železno veleindustrijo.
Predmetno premogovno ozemlje so si delile pred vojno pravkar navedene
tri države in sicer tako, da je pripadal na premogu najbogatejši distrikt
Nemčiji. Dandanes pripadajo ta ozemlja, le da so drugače zaokrožena, ČSR,
Poljski in le še nekaj je ostalo Nemčiji. Tudi tukaj je torej Nemčija izgubila
važen del svojega bogastva. Očividno se je to zgodilo bistveno tudi zato,
da ne bi prišla Nemčija po izglajeni poti do prejšnjega bogastva in nekdanje moči. Toliko z ozirom na Nemčijo po vojni.
Zanimiva je tudi vloga F r a n c i j e po sklenjenem miru. Znano je, da
je prišlo vsled reparacijskega vprašanja do zasedbe Porurja po Franciji,
torej do zasedbe edinega Nemčiji še preostalega važnega premoškega ozemlja.
S tem se je hotela Francija baje odškodovati za reparacije, oziroma je hotela prisiliti Nemčijo k tozadevnim dajatvam. Ali je Francija zasledovala s
to zasedbo tudi še kake druge posebne namene, ni jasno brez primerne
analize. Izključeno se to že vsled tega ne vidi, ker je morala Francija pred
vojno za lastne potrebe v železarstvu uvažati črni premog. Francija bi Porurje sploh najraje odcepila od Nemčije na kakršen koli način, kar nam
postane posebno razumljivo, ako izvemo, da bo imela Francija najbrž v
nekaj desetletjih le še eno samo ozemlje koksovitega črnega premoga, ki
bo služil kot podlaga vsemu železarstvu in domači industriji orožja 1 Vsa
ostala ozemlja s koksovitim črnim premogom bodo izčrpana in delo v njih
bo sploh ustavljeno. In ko se to zgodi, pade Francija najbrž na nivo industrijalnih držav II. vrste. To pa bi ugajalo očividno ravno Angliji, ker bi
bila po svetovni vojni Nemčija, po poteku naravnih dogodkov pa Francija
toliko oslabljena, da ne bi imela Anglija na evropskem kontinentu, izvzemši
morda pozneje kedaj Rusijo, nikakega resnega tekmeca. Tudi tu se torej pojavlja premog kot važen faktor odvisnosti ali neodvisnosti in kot činitelj
moči posamezne države, ali kratko: kot u s t v a r j a j o č a s i l a .
V živem spominu je še, do kakšne napetosti je prišlo med Anglijo in
Francijo po okupaciji Porurja po francoskih četah. Deloma pojasnjuje to napetost že pravkar navedeno, toda popolnoma šele doumemo položaj, če vpoštevamo sledeče razmere.
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Pred seboj imamo v sledečem nekaj števil, ki nam kažejo razvoj
raznih držav z o z i r o m n a ž e l e z o ; ta števila pojasnjujejo obenem pomen
premoškega bogastva za dotične države, ker je premog predpogoj vsega
železarstva. Oglejmo si razmere zadevno produkcije sirovega žele a posebej
v letih 1871—1907. To sta namreč dve pomembni mejni letnici v zgodovini
Evrope; po eni strani francosko-nemška vojna in po drugi aneksija Bosne
in Hercegovine 1. 1908., ter drugi znani historični dogodki, ki so sledili
letu 1907. skoro zdržema. Kot enota, s katero hočemo računati v nastopnem,
naj nam služi množica 1000 ton, ker bi sicer dobili silno velika in zato
nepregledna števila.
Produkcija sirovega železa :

U n i j a S. A
Nemčija
. .
Francija
Rusija
Italija
Anglija

1.1871

1.1907

î.734
1.564
860
359
17
6.733

26.195
13.046
3.589
2.750
32
10.083

predmetnih enot.
V odstotkih pa znaša č i s t i p r i r a s t e k 1871-1907 okroglo:
Unija S. A
1400%
Nemčija
700 „ (skupno z Luksemburško)
Rusija
650 „
Francija
300 „
Italija
100 „
A n g l i j a le
50 ,,
1. Iz navedenih števil sledi, da so igrale od 1.1871. (pa tudi že prej)
prvo vlogo zadevno produkcije sirovega železa in torej tudi sicer v industriji, le one države, ki so se odlikovale po posebnem bogastvu na koksovitem črnem premogu, te pa so : severoameriška Unija, Anglija in predvojna
Nemčija. Italijo navajam tu zopet le v pojasnitev njenih malenkostnih tozadevnih razmer in da doznamo nje sorazmerje v tej točki z drugimi državami. 2. Do 1. 1871., pa tudi še nekaj časa pozneje, je stala v železarstvu
in v industriji sploh med evropskimi državami na prvem mestu brezdvomno
Anglija. 3. Nemčija se je pričela razvijati šele po francosko-nemški vojni,
od tedaj pa popolnoma nesorazmerno z ostalimi državami. 4. Zlasti je treba
opozoriti na sorazmerje z Anglijo. Produkcija sirovega železa je znašala
namreč: 1.1871. v Nemčiji komaj 2 5 % one istega leta v Angliji, 1.1907.
pa skoro za 3 0 % več nego je znašala v Angliji sploh vsa produkcija. V
36 letih ni Nemčija torej Anglije zadevno produkcije sirovega železa le dohitela, marveč jo je celo prehitela k a r z a 1/3 a n g l e š k e p r o d u k c i j e
t e g a l e t a . In to bistveno zaradi zadostne posesti domačega koksovitega
črnega premoga.
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In vse le skušnje z Nemčijo naj bi bila Anglija prezrla, ko se je sklepal
mir z isfo Nemčijo? Vse to naj bi bila Anglija v nemar pustila, ko je videla,
kako zaseda Francija Porurje? Nikdar 1 Saj je bil prav razvoj železarstva,
temeljem premoške posesti, in vsled tega nesorazmerni razvoj industrije in
blagostanja Nemčije pravi vzrok najprej konkurence in dalje nasprotstva med
Anglijo in Nemčijo ter končno tudi vzrok vseh posledic, ki jih nazivljemo
svetovno vojno.
Anglija je napravila v francosko-nemški vojni veliko hibo s tem, da
ni pomagala Franciji. Ta napaka je bila posredni povod, da si je osvojila
Nemčija med drugim tudi bogata nahajališča železnih rud v Loreni. Njihova
posest obenem s primernim premogom pa ni pripomogla pozneje malo k
bogastvu in k politiški moči Nemčije. In danes naj bi napravila Anglija podobno pogrešeno potezo znova? Ne, nikdar 1 Zlasti ne, ker preti Angliji v
slučaju, da ostane Francija v Porurju, celo možnost, da se združita francoska
ruda in nemški premog in ustvarita primeren k o n t i n e n t a l e n i n d u s t r i j s k i b l o k . Angleško oko je prav v takih vprašanjih prebisfro.
Nemčija je danes oslabljena in ostane taka vsaj še nekaj časa. Ako
bi bila krepila pri tej situaciji Anglija poliliško pozicijo Francije v Porurju,
bi si bila ustvarjala le novega konkurenta na kontinentu. Na mesto Nemčije
bi bila stopila v gotovih mejah Francija ali pa celo industrijski blok Francije
in Nemčije, kakor že omenjeno. Ker torej Anglija tega sedaj ni storila, bo
imela v bodoče vsaj nekaj časa še opravka po eni strani z oslabljeno
Nemčijo, po drugi pa s Francijo, ki ji bodo usahnili najbrž v par desetletjih
važni premoški domači viri. In dalje se sedaj tudi ne sme podcenjevati
okolnost, da bi prišlo danes dosti težje do kakega industrijskega bloka med
Francijo in Nemčijo, ko se poslednja zaveda zopetne posesti, ali vsaj bližnje
neomejene posesti tako važnega premoškega ozemlja kakor je Porurje.1)
Relacija, kakršna se je razvila med Anglijo in Francijo po sklenjenem miru,
je torej pred vsem logična posledica pomena, ki ga ima za vsako državo
posest domačega ali pa vsaj zlahka dosegljivega tujega, koksovitega, črnega
premoga.
Stvar bi se dala zasledovali še v marsikaterem oziru. Le dveh idejnih
kompleksov naj se še dotaknem.
1. Kako važnega pomena za medsebojno razmerje držav je premog,
dokazuje okolnost, da se je predlagalo, da se naj vzame celo za p o d l a g o
v a l u t e m e s t o z l a t a — p r e m o g . V koliko bi to bilo praktično mogoče,
ker se pač premog ne bi dal tezavrirali, prepuščam razmišljanje drugim
krogom. Vsekakor pa pojasnjuje tudi ta okolnost, kako se ocenjuje posest
premoga z ozirom na mednarodno pozicijo posameznih držav.
2. In končno J u g o s l a v i j a . Kraljevina SHS razpolaga v okviru svojih
politiških mej z železnimi rudami. Tozadevno bi ne bili ravno najslabše
!) Govorjeno ob političnih prilikah začasa svefosavske proslave 1925.
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preskrbljeni po naravnem bogastvu, ki predstavlja vsekakor nekako mero
mednarodne potence. Drugače je s premogom. Tudi premoga ima sicer
Jugoslavija dosti, le da premog ni one kvalitete, iz kakršne se da proizvajati
koks, ki ga rabimo neobhodno za produkcijo sirovega železa. Toliko zadevno
Jugoslavije. V podrobnosti se na tem mestu namenoma ne spuščam iz
raznih razlogov.
R é s u m é . Der K o h l e n r e i c h t u m der e i n z e l n e n Staaten und ihr
V e r h ä l t n i s z u e i n a n d e r . — D e r Inhalt der voranstehenden Zeilen war der
Gegenstand einer Festrede, die der Autor als Rektor der Universität Ljubljana
gelegentlich der feierlichen Verteilung von königlichen Geschenken an ausgezeichnete Hörer hielt. Der Vortragende mußte demnach mit einem weiteren Kreis
von Anwesenden rechnen. Inhaltlich handelt es sich kurz um folgendes.
Vor allem wird darauf hingewiesen, daß ein Staat ohne hinreichende eigene
Quellen von Erzen und von koxbarer Kohle keine selbständige Politik führen kann.
Namentlich wurde die Wichtigkeit des Eisens in diesem Zusammenhange hervorgehoben, wobei sachlich auf die Vereinigten Staaten von N. A., auf England, Deutschland, Fran« reich, im negativen Sinne auf Italien usw. aufmerksam gemacht wurde.
Nach einer kurzen Besprechung des deutschen Kohlenreichtums vor dem
Weltkriege und der nicht besonders günstigen Lage Frankreichs betreffs koxbarer
Kohle wurde zahlenmäßig auf die Produktion von Roheisen in folgenden Staaten
hingewiesen: Vereinigte Staaten, Deutschland, Frankreich, Rußland, Italien und
England. D i e s bezüglich der Zeit von 1871 bis 1907. Es wurde beleuchtet, daß
die bezügliche reine Zunahme der Produktionsmenge in % ' n derselben Reihenfolge betrug: Vereinigte Staaten 1 4 0 0 % » Deutschland 700 % usw. und schließlich England n u r 5 0 % •
Im weiterem argumentiert der Autor in dem Sinne, daß sich England in der
Roheisenindustrie seit 1871 beiweitem nicht derart entwickelt hat, wie es die
Zahlen betreffs Deutschland beweisen. Der unverhältnismäßig große Aufschwung
der deutschen Industrie führte zuerst zu einem intensiven stillen Konkurrenzkampf
mit England und schließlich zum Weltkrieg. D e r letztere w rd als Mittel aufgefaßt,
mit dem England Deutschland auf dem Weltmarkte wenigstens für einige Zeit unschädlich machen wollte.
Schließlich wird auch noch die eigentümliche Rolle besprochen, die England
in der Ruhr-Frage gespielt hat. England wäre kein Gegner einer Schädigung
Deutschlands, wenn nicht Frankreich daraus seinen Nutzen zöge. Damit wäre
jedoch England auch nicht gedient, denn es wünscht sich ebensowenig ein zu starkes
Frankreich wie ein starkes Deutschland ; am wenigsten natürlich einen kontinentalen industriellen Block : Deutschland an der Seite Frankreichs. Der leitende Gedanke nach all dem ist a l s o : England hat namentlich wegen des Besitzes an
koxbarer Kohle die Mittel zu einer selbständigen Politik, deren Kern: Englands
Industrie über alles ! auch der eigentliche Grund dafür war, daß die kontinentalen
Staaten bluten und geschwächt werden mußten.

