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Obzornik.
Zemlja in zgodovina. V francoski svetovni zgodovini, ki jo izdaja pod 

naslovom ,,L’ É v o l u t i o n  d e  l’ H u m a n i t é “ znani borec za poglobitev 
historične znanosti H e n r i  B e r  r , je  izšla kot četrti zvezek knjiga histo
rika na strasbourški univerzi L u c i e n a  F e b v r e - a  „ L a  T e r r e  e t  
Г É v o l u t i o n  H u m a i n e. Introduction géographique à l ’histoire.“1 Knjiga 
se v svoji koncepciji razlikuje od drugih podobnih del in zasluži zato 
tudi pozornost naših znanstvenikov. Avtor namreč noče raziskovati razmerja 
med prirodo in zgodovino pri vseh narodih in v vseh časih, ker to presega 
moči enega samega človeka in ker si mora zastaviti to vprašanje vsak so- 
trudnik zbirke za svoje področje posebej; pravtako pa tudi noče pomnožiti 
števila priročnikov, ki v sistematični obliki podajajo glavne rezultate in prin
cipe antropogeografije, priročnikov, na katere gleda sam s precejšnjo skepso. 
Njegov namen je  čisto drug: vsa knjiga rešuje eno samo vprašanje, problem 
načelnega razmerja med prirodo in človekom ter poskuša preko metodične 
jasnosti ustvariti izhodišče za nadaljn ja raziskovanja. Tu naj podam le 
avtorjeve glavne misli.

N ajprej določuje razmerje med antropogeografijo in socijologijo z ozi
rom na polemike É. Durkheima in njegovih učencev, ki so geografom — s 
posebnim ozirom na študij primitivnih narodov — očitali, da poskušajo raz
ložiti ves družabni razvoj iz prirodnih faktorjev, odrekli antropogeografiji 
sploh pravico do obstanka ter jo hoteli nadomestiti s socijalno morfologijo, 
posebno panogo socijologije. Avtorjev odgovor je  jasen: očitek pretiravanja 
je  upravičen le za nekatere geografe, medtem ko se danes antropogeografi 
zavedajo, da je  družba predmet njihovega raziskavanja le takrat in v toliko, 
v kolikor je  v zvezi s prirodnimi činitelji; te pravice jim ne more nihče od
rekati, vsa druga vprašanja pa prepuščajo drugim znanostim.

Na več mestih se dotika avtor uloge ras v zgodovini, t. j. direktnega 
od človekove zavesti in volje neodvisnega vpliva klime in drugih prirodnih 
faktorjev na človeški organizem in značaj narodov. Tudi tukaj svari pred 
pretiravanji, priznava pa važnost tega vprašanja tudi za geografa; toda 
končna odločitev o njih spada v kompetenco drugih ved in ne geografije.

Po teh omejitvah prehajamo k centralnemu problemu. Pisec razlikuje 
dve koncepciji razm erja med zemljo in človekom. Na eni strani stoji Ratze- 
lovo deterministično naziranje, ki izhaja bd opisa prirodnih faktorjev, kakor 
so otoki, puščave, stepe itd., in poskuša določiti kavzalno odvisnost človeka 
od vsakega od njih; cilj antropogeografije je, da ustvari sistem vseh teh 
odvisnosti, ki predstavljajo statični del kulture, medtem ko je  ostala kul
tura odvisna od historičnih faktorjev in zato nekaj izpremenljivega, dina
mičnega. Na drugi strani pa stoji avtorjev posibilizem, ki ga je  prvi razvil 
Vidal de la Blache: izhodišče antropogeografije tvori človek, njegove zamisli 
in njegova volja; priroda ne stoji do njega v razmerju vzroka do učinka, 
ampak mu nudi le možnosti, med katerimi človek izbira. Pri tem kažejo 
človeški motivi in prirodne možnosti tako mnogoličnost,-da se je treba čuvati 
prenaglih generalizacij in študirati najprej dejstva, ne pa graditi takoj siste-

1 2. izd. Paris 1924 (La Renaissance du Livre, 78, Boulevard Saint Michel). 
XXXII +  472 str. 35 fr.
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mov. Treba je  tudi upoštevati, da v prirodi, če se tudi sama ne izpremeni, 
ne pridejo za človeka tekom zgodovinskega razvoja v poštev vedno iste 
možnosti, da odkriva vedno nove ter opušča stare in da tako priroda vsaj 
zanj ni nekaj stabilnega. Starejšo, po prirodoslovju povzeto metodo je  treba 
zafnenjati s historično in naloga antropogeografije je, da raziskuje razmerje 
med prirodnim okoljem in človeškimi družbami v teku zgodovinskega razvoja.

To svoje naziranje opira avtor na analizo obeh pojmov: „prirodni fak
torji“ in „človeške družbe“. Med prvimi stavi v prvo vrsto klimatično- 
botanične cone; pri vseh drugili momentih, ki jih imenuje „oporišča“ (n. pr. 
gorovja, planote, otoki itd.), pa seveda priznava, da so zelo važni, obenem 
pa poudarja, da kažejo v svojih medsebojnih kombinacijah in v razlikah med 
primeri iste vrste toliko raznolikost, da je  nemogoče spraviti njihovo raz
merje do človeka v nekaj splošnih zakonov, kakor so to delali stari geografi.
— Pri analizi človeških družb pa dokazuje na primeru gospodarskih sistemov 
primitivcih narodov, da vlada pri njih velika diferencijacija in da jih ni 
mogoče reducirati na majhno število tipov, ki bi bili produkt dveh ali treh 
prirodnih faktorjev. — N ajbolj zanimiva pa je  v tem delu kritika znanega 
nazora, da je  primitivni človek popolnoma odvisen od prirode. Avtor po
udarja, da je  ta „liomo geographicus“ identičen z Rousseaujevim primitiv^ 
nim človekom — naravnim individualistom, prostim vseh družabnih vezi in 
pridobitev; nasprotno pa dokazujejo moderna raziskavanja, da je  baš pri 
primitivcih moč družabnih konvencij in verskih obredov zelo velika in zato 
možnost svobodnega izrabljan ja prirodnih možnosti mnogo bolj omejena 
kakor pri civilizirancih.

Posebno važna pa je  aplikacija nove metode na geografijo držav, ko
munikacij in mest. Sem spada kritika nazora o prirodnih mejah ter pri
rodnih jedrih držav in geografskih silah, ki formirajo države. Pristaši tega 
nazora trdijo zavedno ali nezavedno, da obstoji nek v prirodi sami uteme
ljen ideal centrov, ekspanzije in razmejitve držav in vidijo ta ideal uresničen 
bodisi v političnem sistemu sedanjosti, bodisi v svojih političnih aspiracijah 
za bodočnost. Pri tem mislijo, da se človeštvo razvija smotreno v smeri proti 
temu idealu (finalizem) ali pa vsaj, da je  vsako oddaljevanje od njega obža
lovanja vredna zabloda. Proti temu poudarja avtor, da tak ideal ne obstoja, 
da nudi priroda samo mnogo možnosti za formiranje in razmejitev držav, 
med katerimi pa je  človek v teku zgodovinskega razvoja vedno izbiral in 
da je  zato vsak sedanji (in bodoči) državni teritorij posledica cele vrste histo
ričnih slučajev, ne pa produkt geografske predestinacije. — Za vprašanja 
komunikacij in mest pa poudarja avtor, da naloga geografa ni samo študij 
trase, terena in glavnih tipov talnih načrtov, ampak predvsem ugotovitev 
funkcije, ki jo  vrše v gospodarskem, religiozno-duhovnem in političnem živ
ljenju, funkcije, zaradi katere jih je  človek ustanovil in nadalje oblikoval.

Vprašanje, če se človek res vedno bolj emancipira od prirode, se zdi 
avtorju odveč. Mogoče bi bilo navajati argumente pro in contra: tako n. pr. 
danes poskuša vsaka dežela razviti le one gospodarske panoge, za katere 
ima prirodne predpogoje, medtem ko je  skušala prej kriti sama vse svoje 
potrebe. Napredek je-čisto drugje: človek zna vedno bolj izrabljati možnosti, 
ki mu jih nudi priroda.

Ob sklepu avtor še enkrat poudarja, da se je  treba emancipirati od 
sterilne sistematike, ki sloni na domnevi o pasivnosti človeka nasproti pri
rodi. Kakor moderni biologiji organizem ni samo produkt okolja, tako mora
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tudi antropogeografija izhajati od človeka k mnogoličnosti problemov, ki mu 
jih nudijo prirodne možnosti tekom zgodovinskega razvoja.

To so glavne misli knjige, podprte s številnimi primeri, ki jih tu žal ne 
morem navajati. Avtor bi mogel seveda raztegniti svoj problem še na druga 
področja antropogeografije. Vendar mu tu ne moremo očitati fragmenta- 
ričnosti, niti se ne spuščati v kritiko podrobnosti. Svoj glavni namen, da 
logično in konsekventno pokaže in prim erja obe koncepciji razm erja med 
prirodo in zgodovino, je avtor izpolnil. Brez dvoma je  res, da je  danes posi- 
bilizem edino možno stališče. Na drugi strani pa je  seveda vprašanje, kako 
so se in se še danes znanstveniki orientirajo do teh vprašanj in če je  res 
mogoče Ratzela in Vidala de la Blache imenovati v polni meri predstavnika 
obeh nasprotnih mnenj. Mnogi geografi in historiki si brez dvoma o teh 
vprašanjih sami načelno niso bili na jasnem. Da posibilizem tudi danes ni 
prodrl, dokazuje še v najnovejšem času n. pr. velika večina geopolitične lite
rature, ki spada po avtorjevih izvajanjih o problemu naravnih mej in pri
rodnih teritorijev držav ad acta. To delo zato ni važno samo za ugotovitev 
metode znanstvenih raziskovanj, ampak tudi za vprašanje, kakšna bi ta me
toda ne smela biti. Knjiga je  bogato na idejah in pobudah, posebno tudi za 
nas; zato zasluži, da jo tudi mi podrobneje spoznamo. Fr. Zwitter.

Tretji kongres slovanskih geografov in etnografov. V dneh od 4. do 
17. m aja 1. 1930. se je  vršil v Jugoslaviji III. kongres slovanskih geografov in 
etnografov. Priprave zanj je imel v glavnem poseben pripravljalni odbor v 
Beogradu, sestoječ iz poglavitnih predstaviteljev geografije v naši državni 
prestolici, pri organizaciji in izvedbi kongresa samega so sodelovali tudi dele
gati iz drugih kulturnih središč, Zagreba, Ljubljane in Skopi ja.

V karakteristiko kongresa je  treba reči na prvem mestu, da je  bil pri
rejen domala povsem po vzorcu II. kongresa, ki se je  vršil v 1. 1927. na Polj
skem. Kakor ta je  bil pravi potovalni' kongres, vélika strokovna ekskurzija, 
pa bogato garnirana s svečanimi sprejemi. Predavanja, referati in obravna- 
jiavanje organizacijskih zadev, vse to je  moralo biti opravljeno vmes, in sicer 
v uuivertitetnih mestih Beogradu, Skoplju, Ljubljani in Zagrebu. Predavanja 
so bila razdeljena po osmih sekcijah. Glede snovi predavanj niso bile do
ločene nikakršne specijelne smernice ali omejitve, kar je  imelo za posle
dico, da so se obravnavali najrazličnejši geografski in etnografski problemi, 
iz raznih panog in iz raznih predelov.

Poglavitni pomen kongresa je bil razen v poživitvi osebnih stikov med 
geografi in etnografi slovanskih držav v tem, da so se mogli udeleženci do 
dobra seznaniti s prirodo in z antropogeografskim ter etnografskim obelež
jem Jugoslavije. Za to svrho je bil program kongresa zelo dobro sestavljen; 
zakaj udeleženci so si mogli na potu ogledati vse poglavitne predele države. 
Kongresna pot je  vodila iz Beograda, potem, ko se je bilo tu mogoče seznaniti 
predvsem z morfološkimi značilnostmi južnega panonskega oboda, po Do
navi navzdol skozi Gjerdap in čez Prahovo do Zaječara, odtod čez Knjaževac 
in Niš do Skoplja, k jer so se uvrstile ekskurzije v bližnjo okolico; bila je 
velika škoda, da se je  etnografski aranžma v Mirkovcih (Skopska Crna gora), 
ki naj bi bil nekak pendant k slični poljski prireditvi pri Zakopanem v
1. 1927.. radi hudega naliva ponesrečil. Nadaljnja pot do Kosovske Mitroviče 
in nato z avtobusi ob Ibru do Kraljeva, pa po ozkotirni železnici čez Užice 
v Sarajevo, je  mogla pokazati lepe krajinske scenerije in nad vse intere
santno etnografsko obeležje. Sarajevo je  nudilo zopet priliko za podrobnejši 
etnografsko interesanten ogled mesta, pa tudi za krajše ekskurzije v
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okolico; na nadaljnjem potu ob Neretvi in Popovem polju do Dubrovnika je  
bil v ospredju zanimanja dinarski Kras, prav tako kot na ekskurzijali v 
okolici Dubrovnika ter kesneje Splita. Dubrovnik, vožnja na parobrodu 
odtod do Splita, Split sam ter nadaljn ja vožnja do Sušaka, je  razen morfo
loških in hidrografskih ter rastlinskogeografskih znamenitosti predstavil 
udeležencem tudi poglavitne kulturnogeografske in sploh antropogeografske 
značilnosti našega jadranskega primorja in končno absurden primer nepri
rodne državne meje med Sušakom in Reko. Od Sušaka dalje je  šlo zopet z 
železnico čez Ogulin in Karlovec ter Novo mesto do Ljubljane. Tu se je 
moglo urediti le ogledovanje mesta ter manjše ekskurzije, pot na Bled je  
spričo prepičlo odmerjenega časa ostala skoro samo izlet. Sledila je  vožnja 
do /agreba z ogledom mesta in ekskurzijami v okolico in končno svečan 
zaključek kongresa ter razhod.

Reči se mora, da je  ta pot nudila udeležencem prav dobro pregledno 
sliko naše države. Prav tako pa je treba reči. da je  za diskusijo opazovanih 
dejstev in problemov malokje preostalo dovolj časa, zakaj mudilo se je do
mala povsod. V primeri s poljskim, je  imel naš potovalni kongres mnogo 
večje težave, zakaj bilo je  treba potovati najprej z ladjo po Donavi, nato 
z normalnotirno železnico, potem z avtobusi in kamioni, nadalje z ozkotirno 
železnico, pa zopet z ladjo po morju (dve noči zaporedoma!), in končno 
zopet z normalno železnico. Zato ni čuda, da se je  moralo potovanje razteg
niti skoro na 14 dni, pa je  bilo še zelo naporno spričo pogostnega presto
panja, brige s prtljago ter neudobnih nočnih potovanj, kar se niti pri najboljši 
volji ni dalo preprečiti. Ali bogat celoten vtis je  bil vsekakor dobro plačilo 
za težave in napore.

Škoda, da je  bil kongres slovanski le v skrčenem smislu, zakaj razen 
iz Jugoslavije so se ga udeležili le zastopniki geografske in etnografske vede 
iz češkoslovaške in Poljskè — z nekaterimi emigrantskimi Rusi — ter nekaj 
gostov iz neslovanskih dežel, ni pa bilo niti Bolgarov niti sovjetskih Rusov. 
To je  otežilo tudi sklepanje o prihodnjem kongresu in vprašanje je  moralo 
ostati odprto. Ako se kongres priredi v eni od treh držav, k jer se je  že pri
redil, kar je  vsekakor najverjetneje, je  gotovo, da ne bi imelo smisla, pri
rediti ga v dosedanji obliki, marveč ga je  treba organizirati po drugačnih 
vidikih in mu dati tudi določeno vsebino, to je  koncentrirati predavanja, 
diskusije in ekskurzije na določene probleme. V tem smislu so se skicirali 
načrti, ne da bi že dobili konkretno obliko; kesneje se je  na konferenci slo
vanskih geografov v Parizu v septembru 1. 1931. dogovorilo, da se radi med. 
diskusije in ekskurzije na določene probleme. V tem smislu so se skicirali 
narodnega kongresa, ki se vrši 1. 1934. na Poljskem, IV. slovanski kongres 
odloži na čas po tem, morda na leto 1936.

Z zadoščenjem moremo konstatirati, kako ogromno delo so opravili do
sedanji trije kongresi za medsebojno spoznavanje slovanskega sveta, bodisi 
v stvarnem kot osebnem oziru. Cvijičeva ideja, ki je  dala pobudo zanje, se 
je  izkazala sijajno.

Da se domači in tu ji udeleženci dodobra seznanijo z našo zemljo ter 
prebivalstvom, je  pripravljalni odbor v Beogradu izdal nalašč v ta namen 
posebne publikacije in sicer:

1. K r a l j e v i n a  J u g o s l a v i j a .  Geografski i etnografski pregled. U 
ime Pripremnog odbora za III. kongres slovenskih geografa i etnografa, uredio
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P a v l e  V u j  e v i ć. Beograd 1950. Knjiga se je  istočasno izdala tudi v fran
coskem prevodu.

2. O p i s  p u t a  III. kongresa slov. geogr.: i etnogr. u kraljevini Jugo
slaviji 1950. Uredio Pavle Vujevič. Prvi deo Beograd-Sarajevo. Drugi deo 
Sarajevo-Zagreb. Beograd 1950. Oba dela sta izšla istočasno tudi v franco
skem jeziku pod naslovom L i v r e t - G u i d e  du III Congrès etc.

Razen tega je Geografsko društvo v Beogradu izdalo za kongres 1. zve
zek zbirke Atlasi Geografskog društva: J. C v i j  i č , D i n a r s k i  K a r s t  
(Karst Dinarique). Beograd 1929. — Poseben Redakcioni Odbor v Zagrebu 
(Dr. Branimir Gušič in prof. Vladimir Tkalčič) je  izdal za kongres J  a - 
d r a n s k e  s t u d i j e  (prigodom III. kongresa slavenskih geografa i etno
grafa) Zagreb 1950. — Naše Geografsko društvo v Ljubljani je  priredilo na
lašč za kongres ter mu poklonilo večjo številko Geografskega Vestnika 
V.—VI. Razen tega so se udeležencem v nekaterih mestih poklonile še razne 
informativne publikacije, med temi na pr. Jugoslovenska narodna nošnja 
(Posebna izdanja Etnografskega muzejo v Beogradu zv. 1.) Beograd 1950 itd.

Anton Melik.

Mednarodni geografski kongres v Parizu. V dneh 16.—24. septembra 
1. 1951. se je  vršil v Parizu mednarodni geografski kongres, ki je  zbral n a j
odličnejše predstavitelje geografske znanosti domala iz vseh kulturnih pre
delov sveta, v največjem številu seveda iz bližnjih evropskih držav. Ni pa 
bilo na kongresu zastopnikov iz takoimenovanih centralnih držav, osobito 
Nemčije in Avstrije, dasi so se bili nekateri od njih že priglasili; vzrok temu 
je  spor radi nekaterih točk v pravilih mednarodne geografske unije, ki pri
reja  kongrese. Udeležba je  bila letos naravnost ogromna, zakaj priglasilo 
se je  za kongres okrog 900 strokovnjakov, zares udeležilo pa se ga je  nekaj 
nad 600, kar je  še vedno izredno mnogo, več kot na kateremkoli od doseda
njih, vsako tretje leto se vršečih kongresov. Seveda pa je  k tako veliki ude
ležbi mnogo pripomogla druga stvar, namreč to, da je  bila istočasno v Parizu 
velika kolonialna razstava, ki je  ravno geografe vabila na poset in ogled.

Treba je  naglasiti, da je  bilo strokovno delo kongresa odlično, nad vse 
sistematično organizirano. Priprave za kongres in organizacijo samo je  vodil 
Narodni francoski geografski odbor (Comité National de Géographie français) 
odnosno od tega postavljeni organizacijski odbor, ki mu je  bil tajnik Emma
nuel de Martonne, danes poglavitni predstavitelj francoske geografije. Že v 
povabilu na kongres, pravzaprav že na prejšnjem  kongresu v Cambridgeu, 
so se določila poglavitna vprašnja, o katerih naj se vršijo predavanja in 
diskusije, in sicer v naslednjem redu:

1. Kmetska naselja (L’habitat rural).
2. Proučevanje obrežnih in fluvijalnih teras v svrho, da se preišče eksi

stenca konstantnih nivojev in da se dožene, ako eksistirajo, njihov razpored 
(succession).

5. Proučevanje klimatskih sprememb posebno za historično dobo.
4. Proučevanje živalskega in vegetacijskega sveta v gorovjih.
5. Pripravljanje paleogeografskih kart za plio- pleistocensko dobo v 

svrho, da se prouči geografski milijé prvotnega človeka.
6. Pripravljanje karte rimskega imperija v merilu 1 : 1,000.000.
7. O bjavljanje fotografskih reprodukcij starih kart.
Razen teh poglavitnih problemov, za katere so bile že poprej sestav

ljene posebne komisije, se je določilo še nadaljnjih 26 vprašanj, tako da je
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bilo v celem postavljenih 53 geografskih problemov na dnevni red kongresa. 
K.er so se vrh tega tiskala priglašena predavanja v kratkem izvlečku še 
pred otvoritvijo kongresa, se je  delo moglo zares koncentrirati na določene 
panoge in diskusije so mogle biti zares produktivne. Ker so bila nekatera 
vprašanja na pr. kmetska naselja in terase na dnevnem redu že na prejš
njih kongresih, so se mogla v raznih državah in predelih vršiti še poprej 
sistematična podrobna raziskovanja nalašč v ta namen, da se pridobi iz
črpno gradivo za mednarodni raziskovalni program. Na ta način more raz
iskovalec rezultate svojega proučevanja primerjati s sličnim raziskovanjem 
v drugih predelih, kar gotovo ni majhnega pomena, ne glede na to, da se 
more proučevanje na ta način usmeriti in organizirati po enotnih vidikih 
v zelo širokem področju.

Značilnost pariškega kongresa je  bila, da so skupne seje domala po
polnoma izginile; v sredo, 16. sept. ob 3. uri popoldne se je  vršila slavnostna 
otvoritvena seja, a dne 24. septembra popoldne slovesna zaključna seja, to 
je  bilo vse. Razen tega so se udeleženci-kongresisti sestajali v celoti le še 
na recepcijah in sličnih večernih ali popoldanskih prireditvah, na pr. v So
ciété de Géographie. Vse pravo delo kongresa pa se ,je, lahko se reče, speci
jaliziralo, to se pravi, porazdelilo se je  na posamezne sekcije, in sicer na 
naslednje: I. Topografija in kartografija; II. fiziška geografija; III. biogeo- 
grafija ; IV. antropogeografija (géographie humaine); V. historiška geografija 
in končno VI. bibliografija in pouk. Navedene sekcije so zasedale seveda 
ločeno, ampak istočasno, tako da je mogel vsak udeleženec participirati se
veda samo na eni. Vsak večer se je  izdajal poseben litografiran dnevni red 
vseh sekcij za naslednji dan.

Za časa kongresa se je  priredila tudi razstava kart v Nacijonalni biblio
teki in se je organiziral ogled drugih za geografa važnih stvari v Parizu 
ter okolici. Pred kongresom in pa po njegovem zaključku so se priredile v 
velikem stilu ekskurzije, trajajoče 6—10 dni, pod vodstvom francoskih pro
fesorjev, in sicer pred kongresom v Jura in savojsko alpsko predgorje (Pré- 
alpes), v Plateau Central (južnovzhodni del), v Auvergne, v Dauphinéjske 
Alpe, po kongresu iz Pariza v Rouen in Hâvre, v področje teras ob Seinei 
in Sommei ter na severnofrancosko obrežje, v Provanso in primorje Mar
seille, Toulon, Cannes, Menton ter končno v Algerie. Na teh ekskurzijah 
so imeli udeleženci priliko seznaniti se z metodami francoskega geografskega 
proučevanja ter diskutirati na mestu fizikalnogeografske in druge probleme. 
Za vsako ekskurzijo se je  izdala posebna knjižica z opisom predela.

led a j se more konstatirati, da je  imel kongres v Parizu velik uspeh, 
da pomenijo sploh kongresi te vrste pozitivno delo, ker postane z njimi in 
na njih mednarodni kontakt, ne le osebno, marveč tudi stvarno, še inten
zivnejši, nego je  samo s pomočjo knjižne komunikacije. Glede prihodnjega 
kongresa je mednarodna geografska unija na zaključni seji sprejela predlog 
poljske delegacije, da se svetovni geografski kongres v 1. 1934. vrši na Polj
skem. Na njem se bodo razmotrivala poglavitna dosedanja vprašanja še na
dalje, poleg teras pa se bo posebna pozornost obrnila na površja, planote in 
sploh visoke ravnine, v antropogeografiji pa posebno na problem preobljude- 
nosti. Vse nadaljnje o pripravah za prihodnji kongres bomo doznali od polj
skega narodnega geografskega odbora, ki prevzema njegovo organizacijo.

Kot komunikacijski in diskusijski jeziki so na mednar. geogr, kongresih 
pripuščeni razen francoščine in angleščine, ki se daleč najbolj uporabljata,
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tudi italijanščina, španščina in nemščina. Predstavitelji slovanskih delegacij 
so se v Parizu razgovarjali, da je  treba doseči tudi pripustitev slovanskih jezi
kov in sicer morda najprej jezik tiste države, v kateri se kongres vrši.

Anton Melik.

Društvo za raziskavanje jam  je raziskovalo v 1. 1930 19 jam  na 20 izle
tih, v 1. 1931 (do novembra) pa 30 jam  na 34 izletih. Nadaljevala so se pro
učevanja naših velikih jam Logarčka pri Planini, ki se je nanovo izmeril, in 
Križne jame. Y slednji so prodrli jam arji blizu i'A km daleč po vodnem rovu, 
ki se mestoma razširja v dvorane z neštetimi prelepimi kapniškimi oblikami. 
Od 20. VIII. do 1. IX. 1931 se je  s podporo zetske banovine, ministrstva za 
trgovino in pa Srpske kralj, akademije raziskovala jam a Vjetrenica na juž
nem robu Popovega polja pri Zavali v Hercegovini. Vjetrenica je v Jugoslaviji 
največja in tudi morfološko najbolje obdelana jam a (M. S. Radovanovič, Pe
ćina Vjetrenica u Hercegovini. Morfološko-hidrografska studija. Spomenik 
LXVIII Srp. kr. akad. nauka, Beograd 1929.).

Posebno se je  proučevala njena znamenita fauna, ki jo je  prvi zasilno 
opisal K. Absolon. Našlo se je  več novih oblik. V skrajnem južnem koncu sc 
je  posrečilo prodreti preko Globokega jezera do udora, ki je ustavil nadaljnjo 
pot. Odkrili so se tudi novi stranski rovi znatne dolžine. Jam a se bo uredila 
za tujski promet. Sicer ni ravno bogata na kapniških tvorbah, je  pa obli
kovno zelo zanimiva; na obiskovalca napravi velik vtis s svojo razsežnostjo 
(dolžina rovov 8 km). — Jeseni 1931 je  uspelo nekaj manjših prodorov v vodne 
jam e na zahodnem robu dobrepoljske kotline (600 m novih rovov).

Albin Seliškar.

N ajvečja mesta v Jugoslaviji. Po ljudskem štetju z dne 31. marca 1931 
je  v Jugoslaviji 16 mest, ki imajo nad 30.000 prebivalcev.1 Slede si takole:

, , , Velikost občine Število
M  e s 1 °  v k m 1 j  prebivalcev

Beograd.................  74 8 241 542
Zagreb....................  644 185.581
S u b o t i c a . . . . . . .  809-2 100.058
Sarajevo.................  13 0 78182
S k o p lje .....................  38 1 64 807
Novi S a d .............. j 203-7 63 966
L jub ljan a..............  38'3 59.768
S p lit .......................  82 3 43 808
O sijek ....................  56 6 40.339
Šibenik . . . . . . .  4S9'0 37.284
N iš ....................... ..  29 2 35.384
M aribor........... ..  . 71 33.149
Bitolj..............  28 6 32.982
Veliki Bečkerek . . 1191 32.838
Som bo r.................  308 3 32 256
Senta.............. ..  372-9 32 044

1 Podatke o občinskih arealih nam je  poslalo vodstvo Občne državne 
statistike v Beogradu, za kar se mu tudi na tem mestu lepo zahvaljujemo.

A. M.
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Nad 100.000 ljudi imajo tedaj tri mesta. Subotica je  prišla zraven šele le
tos, čeprav so v  n je j našteli že k 1921. celo več ljudi kot sedaj. Toda del mest
nega teritorija je  zatem pripadel Madjarski, z njim pa nad 10.000 prebival
cev, tako da je  znašalo število ljudi v mejah okrnjene mestne občine 1. 1921. 
samo 90.961.

Pred desetimi leti je  ljudsko štetje ugotovilo le 11 mest, ki so imela nad 
30.000 prebivalcev. Pet mest se je  pridružilo šele pozneje in sicer Bitolj, Niš, 
Split, Šibenik in Veliki Bečkerek. Velikost mestnih občin je  silno različna. 
Največja subotiška, ki je  površinsko skoro tolika kot Slovenska Krajina, je  v 
primeri z mariborsko občino več kot stokrat tolika. Zato prebivalstvo mest ni 
zanesljivo merilo za presojo velikosti posameznih krajev in tudi njihovega de
janskega napredovanja ne moremo prav oceniti, ker je  često tudi posledica 
politično-upravne priključitve okolice. Slednje velja zlasti za Beograd, čigar 
občinski teritorij je  meril 1. 1921. le 12 km2, je  pa vendar tudi sedaj še vedno 
precej skromen. R- S.

t  Wolf Luckmann. Dne 1. Vib 1930 se je  smrtno ponesrečil v stenah 
Dovškega Križa v Julijskih Alpah Wolf Luckmann, kartograf Geografskega 
instituta na Univerzi kralja  Aleksandra v Ljubljani. Dne 17. ju lija  so ga 
pokopali na Dovjem ob številni udeležbi prijateljev in znancev, zastopnikov 
univerze in njenih slušateljev.

Pokojni Luckmann je  bil rojen 18. novembra 1903 na Jesenicah. V L jub
ljan i je  dokončal realko, študij tehnike na Dunaju pa je  po očetovi smrti 
moral predčasno opustiti. Od 1. 1927. je  bil nastavljen kot kartograf v Geo
grafskem institutu in opravljal tam tudi fotografske posle. Obenem je  bil 
redni slušatelj geografije in geologije.

Poleg velikega interesa in veselja za stvar je  bila znana pri njegovem 
<lelu preciznost, vestnost in izredni smisel za zunanjo obliko kartografskih 
proizvodov. Tekom svojih študij bi se pač izpopolnil tudi v kartografski 
teoretiki, zlasti pa tudi v geografski znanosti sploh, ki bi mu še pojačala n je
govo individualno noto in svobodno inicijativnost pri delu; s tem bi dobila 
ljubljanska univerza v njem prvovrstnega, strokovno naobraženega karto
grafa. Njegove karte in skice v zadnjih letnikih „Geografskega Vestnika“ 
(k člankom: dr. Rus-a, „Prebivalstvo in obseg francoske Ljubljane“ GV III., 
str. 110; dr. Rakovca, „Postglacialne terase Blejskega jezera“, GV. IV. str. 18 
in 25; dr. P. Blaznika, „Bitenj“, GV. IV. v prilogi; k članku dr. A. Melika 
„Blejsko-radovljiška ledeniška čelna kotanja“, GV. V.—VI. priloga 1 ; karte o 
razvoju Ljubljane, GV. V.—VI., str. 128 in priloga 2.) delajo tudi s tehnične 
strani naši reviji le čast. Obširno zasnovano delo, velika topografska karta 
Slovenije na podlagi specijalnih kart, pa je  žal ostalo le v početkih.

Wolf Luckmann pa je  bil tudi eden onih redkih, ki je  znal v svojem 
krogu ustvariti trdne medsebojne vezi in s tem osnovo za nadaljnje skupno 
delo. Zato pomeni nesreča v Dovškem Križu neprecenljivo izgubo za Geo
grafski institut in njegovo delo, posebno pa tudi za „Geografski Vestnik“.

S. I.

t  Emilo J. Cvetic. Sredi priprav za lanski vseslovanski geografski kon
gres v Jugoslaviji nas je dohitela vest o smrti srbskega geografa E. Cvetica 
(t 30. aprila 1930).

Rojen 1 1876. v Beogradu je Cvetic 1. 1900. končal zgodovinsko-geograf- 
ske študije na tedanji Veliki školi u Beogradu, služil nato na gimnazijah v 
Kragujevcu, čačku, Nišu in Vranji, od 1903—1919 v Jagodini, nato v Beogradu,
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kjer je  1. 1924. postal profesor na Višji Pedagoški šoli. Deloval je  pa tudi 
znanstveno, osobito v področju historične geografije. Glavno njegovo delo te 
vrste je  Stara Jagodina (1905); v novejšem času pa je  proučeval historično 
geografijo Beograda. Bavil se je  tudi s popularizacijo geografije (Novo- 
pazarski Sandžak, 1. izd. 1909, 2. izd. 1912), zlasti pa s vprašanji geografskega 
pouka na srednjih in osnovnih šolah ter sam napisal Geografijo Jugoslavije 
za IV. razred osnovnih šol (1925).

Za geografsko znanost pa ima Cvetic še neprecenljive zasluge kot dolgo
letni odbornik Geografskega društva v Beogradu. Bil je  tudi eden glavnih 
organizatorjev prvega in doslej edinega kongresa jugoslovanskih geografov 
v Beogradu (27. aprila—29. aprila 1927), ki mu je  tudi predsedoval. S. I.

t  Dr. J. Bayer. Prazgodovinska veda je  izgubila enega svojih najboljših 
mož. Dne 23. ju lija  1. 1. je  širil brzojav vsemu znanstvenemu svetu vest, da jc  
preminul na Dunaju dr. J. Bayer, direktor antropološkega in prazgodovin
skega oddelka dunajskega naravoslovnega muzeja, predstojnik dunajskega 
instituta za proučevanje ledne dobe, konservator zveznega urada za varstvo 
spomenikov, dopisujoči član raznih učenih ustanov.

Čuvstvo hvaležnosti nam narekuje, da se spominjamo velikega znanstve
nika, ki je  z mogočnim znanjem globoko posegel v probleme pračlovekove 
kulture in njegove dobe ter tudi naši paleolitski postaji na Olševi pripomogel 
do mednarodne veljave.

Rojen 1. 1882. kot sin uradniške rodbine, je končal svoje študije na du
najski univerzi ter postal 1. 1907. asistent antropološko-etnografskega oddelka 
bivšega naravoslovnega dvornega muzeja na Dunaju. Leta 1913. se je habili
tiral na dunajski univerzi kot prazgodovinar. Med vojno je  moral za dalj 
časa prekiniti svoje znanstveno delo, vendar se mu je posrečilo kot rez. po
ročniku v Palestini obogatiti vedo z odkritjem askalonske kulture. Po po
vratku iz vojske je  bil imenovan za direktorja na istem zavodu. Nadaljeval 
je  započeto delo in izdal prvi in drugi del svoje knjige: „Der Mensch im Eis
zeitalter“. Tretji del je dovršen v rokopisu, a četrti še ni napisan. Kronolo
gijo ledne dobe je postavil s svojo biglacijalno teorijo popolnoma na novo 
podlago. Za razvrstitev prakultur mu ni bilo merodajno samo arheološko sta 
lišče, temveč je  krepko pritegnil v krog svojih raziskovanj tudi geologijo in 
paleontologijo. Marsikaj se mu je  posrečilo pojasniti, naletel pa je, kar je  
pri tako mnogih novih idejah razumljivo, tudi na močen odpor. Mnogo pa
leolitskih postaj je  s sistematičnim kopanjem sam obdelal, druge je  na pod
lagi svoje teorije kritično premotril. Slaven je  postal v mednarodnem znan
stvenem svetu po najdbi Venere iz Willendorfa. Ustanovil in izdajal je časo
pis „Eiszeit und Urgeschichte“ , katerega je izšlo že sedem zvezkov in otvo- 
ril je  izdajanje „Praehistorica“ , namenjeno posameznim važnejšim najdbam, 
z razpravo o Potočki zijalki. Tu je  tudi proglasil novo kulturno facies, znano 
v manjšem obsegu že iz nekaterih drugih nahajališč, kot olševsko kulturo. 
Število razprav, ki jih je  napisal v teku svojega delovanja, je ogromno. V zad
njem času je  še objavil obsežno študijo o temeljih k univerzalni zgodovini 
človeštva in že po smrti je  izšlo njegovo zadnje delo o potvorjeni Veneri bi
striški in njeni zgodovini, kjer je  še temeljito in zmagovito obračunal s svo
jimi nasprotniki. V razmahu najboljših sil in na višku svojega ustvarjanja je 
moral prekiniti z delom. Dasi kot človek blag in v znanosti objektiven, je  
znal biti v polemiki temperamenten in oster, posebno neizprosen pa tedaj, 
kadar je šlo za resnico.
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Za našo Potočko zijalko se je  izredno zanimal, večkrat se je  pripeljal 
v Gelje, da si ogleda nove najdbe in ustrašil se ni truda, da jo osebno poseti. 
Bil jè  navdušen in je obljubil, da pride še; dal je iz svoje bogate izkušnje 
tudi mnogo dragocenih nasvetov. Do zadnjih dni pred smrtjo se je  še zani
mal za rezultate letošnjega kopanja. Bilo mu je  v zadoščenje, da se potrjuje 
njegova teorija o aurignaškem presledku zadnje, t. j. po njegovem druge, 
ledne dobe.

V znak počastitve njegovega spomina se je  kopanje v Potočki zijalki na 
Olševi ob času njegovega pokopa v Herzogenburgu za četrt ure prekinilo. Z 
našo olševsko paleolitsko postajo bo vedno zvezano tudi njegovo ime.

Brodar.

t  Jean Brunhes. Dne 24. avgusta 1930. je  umrl eden najodličnejših fran
coskih geografov, Jean Brunhes. Njegova specijalna panoga je  bila antropo
geografija in v tem področju so nastala poglavitna njegova dela, ki so ga 
uvrstila med prve svetovne predstavitelje geografske vede.

Rojen je bil dne 25. oktobra 1. 1869. v Toulouseu v južni Franciji. Po 
dovršenih študijah je  sprejel 1. 1896. mesto za fiziško geografijo na univerzi 
v švicarskem Fribourgu in je tu ostal do 1. 1912., ko je  prevzel stolico za an
tropogeografijo na C ollege de France v Parizu. L. 1927. je postal član Aka
demije des sciences morales et politiques in sicer v sekciji za zgodovino. Šele 
61 let star je  umrl lansko poletje.

Jean Brunhes se je  uvedel v znanstveni svet z dvema deloma. Prvo delo 
predstavlja studijo o erozivnem delovanju vodnih vrtincev ob slapovih in v 
skalnih koritih; izšlo je  najprej v latinskem jeziku, potem pa v francoščini z 
naslovom: Le travail des eaux courantes: La tactique des tourbillons. I. Ilots 
granitiques de la première cataracte du Nil. II. Gorges du versant Nord des 
Alpes suisses. (Mém. Soc. Fribourg. Sc. Nat., II., fase. 4, 1902, str. 153—224).

Drugo večje delo temelji prav tako na mnogostranskem proučevanju v 
samem terenu, izvršenem na potovanjih pro mediteranskih deželah, in* sicer je 
to L ' irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation 
tlaus la Péninsule ibérique et dans 1’ Afrique du Nord. Étude de géographie 
humaine. Paris 1902.

Dočim se je  v prvi fribourški dobi še močno udejstvoval v fizikalno- 
geografski smeri ter objavil Še nekatere manjše studije, se je  pričel polagoma 
obračati vedno bolj k antropogeografiji ter 1. 1910. izdal veliko delo La Géo
graphique humaine. Essai de classification positive. Principes et exemples. 
Paris. To delo je  ustvarilo veliki sloves Brunhesovega imena, bodisi doma v 
francoski znanosti kot v vnanjem svetu. Knjiga je  doživela že 1. 1912. drugo, 
a 1. 1925. tretjo izdajo, seveda pregledano in pomnoženo ter čimdalje boga
te j e opremljeno: napravila je  v angleškem prevodu velik uspeh posebno v 
Ameriki. Tega, kar uvrščamo pod politično geografijo, obsega prav m alo, zato 
pa obravnava vsa ona področja, v katerih se udejstvuje človek v prirodi in 
napram prirodi ter si ustvarja raznovrstne objekte in oblike, ki so predmet 
geografskega proučevanja. V tem pogledu je  Jean Brunhes raztegnil svoje 
zanimanje na marsikatera dejstva, ki običajno antropogeografa ne zanimajo. 
Odslej se je  bavil samo z antropogeografijo, posebno ko se je  1. 1912. preselil 
v Pariz ter prevzel stolico za antropogeografijo na College de France. Po
glavitna njegova dela odtlej so: La géographie de l’ histoire, geographie de la 
paix et de la guerre sur terre et sur iner, delo, ki ga je  izdal skupno s C. 
Yallaux 1. 1921. Sodeloval je v veliki izdaji zgodovine francoskega naroda in
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je  zanjo napisal obširen geografski uvod v dveh delih, prvega, ki obsega tudi 
fizikalnogeografska poglavja, v sodelovanju s P. Girardinom, a drugega 
skupno s P. Deffontainesom (Gabriel Hanotaux, Histoire de la JNation fran
çaise — Géographie humaine de la France, par Jean Brunhes, prvi del Paris 
1. 1920, drugi del 1. 1926.

Razen navedenih poglavitnih del je  Jean Brunhes objavil še obilico 
manjših razprav, potopisnih notic, člankov i. t. d. priredil francoski prevod 
Bowmanove političnogeografske knjige (I. Bowman, Le monde nouveau. 'Га7 
bleau général de géographie politique universelle, adapté de l’anglais par 
Jean Brunhes. Paris 1928), vrli tega organiziral izdajo raznih publikacij, sten
skih zemljevidov i. t. d. Bil je  neutrudno delaven in podjeten, nenavadno 
živahen, za kar se je imel očividno zahvaliti svojemu južnjaškemu pokolenju. 
Izredna podjetnost mu je  oskrbela obilne denarne vire, kar mu je  omogočilo 
mnogoštevilna potovanja, skoro se more reči da po vseh kontinentih. Ker je 
bil vrh tega izredno vnet in rutiniran fotograf, so dobile njegove fotografske 
kolekcije velik sloves, omogočile pa so mu tudi bogato opremo knjig s sli
kami, nešteta živahna predavanja i. t. d.

Z Jeanom Brunliesom je  izgubila francoska antropogeografija odličnega 
predstavitelja. Anton Melik.

+ Allred Wegener. — Sedanje stanje teorije o horizontalnem premikanju
kontinentov. Rojen je  bil 1. novembra 1880 v Berlinu, kjer je  obiskoval ljud
sko in srednjo šolo. Študiral je  na univerzah v Heidelbergu, Innsbrucku in 
Berlinu. Po končanih študijah je  postal asistent v znanem aeronavtičnem ob
servatoriju v Lindenbergu. L. 1906 se je  udeležil kot meteorolog danske ekis* 
pedicije z dr. M y l i a  s E r  i c h  s e  n om  na vzhodjio obalo Grönlanda. Po 
vrnitvi se je  habilitiral na univerzi v Marburgu o. L. za praktično astrono
mijo, kozmično liziko in meteorologijo. V letu 1911 je  izdal knjigo „Thermo
dynamik der Atmosphäre“ (3. izdaja izšla 1. 1928), ki mu je že priborila ve
ljavo v znanstvenem svetu, loda ni se dolgo ukvarjal s tem studijem, ko ga 
je, lahko bi rekli, golo naključje dovedlo do njegovega glavnega torišča, ki 
mu je  šele prineslo svetovni sloves. Že 1. 1910 je  postal pozoren na čudovito 
kongruenco ameriškega in afriškega kontinenta. Ko mn je  kasneje prišel v 
roko še referat, iz katerega je  razbral ožje sorodstvene zveze med starejšo 
favno Južne Amerike in zapadne Afrike, ga je  to tako vzpodbudilo, da je pri
čel resno studirati to vprašanje in mu skušal priti do dna. Leta 1912 je  v 
Geološkem društvu v Frankfurtu o. M. prvič stopil pred javnost s svojo novo 
idejo o nastanku kontinentov. Istega leta je  tudi priobčil v Petermanns Mit
teilungen razpravo „Die Entstehung der Kontinente“ in enQ; prav tako pod 
enakim naslovom v Geologische Rundschau. Naslednje leto mu je  bilo z iz
datnimi podporami omogočeno napraviti ekspedicijo v Grönland, ki ga je  pre
potoval od ene obale do druge skupno z danskim stotnikom J. P. K o c h o m. O 
tej ekspediciji sta kasneje izdala obširna poročila (J. P. Koch, Gennem den 
hvide Orken. Köbenhavn 1913; Koch-Wegener, Durch die weiße Wüste. Ber
lin 1919; j. P. Koch und A. Wegener, Wissenschaftliche Ergebnisse der däni
schen Expedition nach Dronning Louises-Land und quer über das Inlandeis 
von Nordgrönland 1912—-13 unter Leitung von Hauptmann J. P. Koch. Köben
havn 1930). Ko se je v jeseni 1913 vrnil z ekspedicije, je  zopet nastopil svojè 
mesto kot privatni docent v Marburgu. Med svetovno vojno je bil Vpoklican 
k vojakom, kar ga je v njegovem znanstvenem delovanju zelo oviralo. Vkljub 
teinu je  dobil še vedno dovolj časa na razpolago, da je mogel 1. 1915. izdati
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svojo znamenito knjigo „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane“ , braun
schweig. Knjiga je  vzbudila tako zanimanje, da je  1. 1920. izšla že druga iz
daja, 1922. tretja in 1928. celo četrta izdaja. Tretja izdaja je  bila prevedena 
tudi v angleščino, francoščino, španščino, na ruski in švedski jezik. Dne 21. 
februarja 1. 1921. je  imel na strokovni seji Geografskega društva v Berlinu 
predavanje pred zbranimi zastopniki geografov, geologov, geofizikov in dru
gih. Kmalu zatem je  izšla tej teoriji posvečena dvojna številka društvenega 
glasila (Z. Ges. Erdk. Berlin 1921, 3—4), v kateri so bili poleg W e g e n  e r- 
j e v e g a predavanja (Die Theorie der Kontinentalverschiebungen) objav
ljeni prav tako ugovori K o s s m a t a ,  A. P e n c k a , S c l i w e y d a r j a  in 
W. P e n c k a ter W e g e n e r j e v a  zaključna beseda. L. 1926. je  napisal 
kratko in izčrpno pregled svoje teorije z vsemi najvažnejšimi dokazi vred ter 
pojasnil zvezo med le-to in premikanji polov (Paläogeographisclie Darstellung 
der Theorie der Kontinental Verschiebungen. Enzykl. d. Erdke. Leipzig). W e 
g e n e r  je  svojo teorijo gradil še dalje in se v tej smeri posebno ukvarjal 
s klimatološkimi študijami. Sad tega studija je  bilo delo „Die Klimate der 
geologischen Vorzeit“ Berlin 1924, ki ga je  izdal skupno s prof. К ö p p e n o m. 
Tako je  vedno bolj in bolj utrjeval svojo teorijo. L. 1919 je  bil poklican v 
Hamburg na Deutsche Seewarte kot predstojnik njenega meteorološkega od
delka, kmalu nato pa kot izredni profesor na novoustanovljeno univerzo rav- 
notam. L. 1924. so ga pozvali v Gradec na izpraznjeno stolico za geofiziko in 
meteorologijo. Že 1. 1929. je  zopet pričel misliti na novo ekspedicijo v Grön
land, k jer je  nameraval določevati predvsem debelino kontinentalnega ledu 
po svojih novih metodah. Še isto leto je  dobil znatno podporo za polletno pred- 
ekspedicijo, ki so se je  poleg W e g e n e r j a  udeležili tudi še dr. G e o r g i ,  
dr. L o e w e , dr. S o r g e ,  dr. W e i k e n , dr. K o p p in dr. P e t e r s .  
Spomladi 1950 se je  pričela glavna ekspedicija, ki se je  vlekla do pozne jeseni, 
dokler se ni, kot znano, katastrofalno končala. W e g e n e r  j a  so našli šele 
letošnje leto, medtem ko njegovega zvestega spremljevalca R a s m u s  W i l 
l e  m s e n a še vedno pogrešajo. Prav tako še niso našli doslej njegovega dra
gocenega dnevnika. Zdi se, da ga je  zvesti spremljevalec odnesel s seboj v 
nadi, da morda še živ in zdrav doseže prezimovališče.

Ob tej priliki si oglejmo še enkrat glavne rezultate najvažnejšega W e 
g e n e r  j e v e g a  dela o horizontalnem premikanju kontinentov ter stališče, 
ki so ga zavzeli odločilni strokovnjaki napram njem. Malokatera teorija je  
namreč doslej vzbudila v znanstvenih krogih toliko zanimanja in diskusij kot 
W e g e n e r j e v a .  Po njegovi zamisli obstojajo kontinenti iz lažjega siala, 
ki plavajo na simi, iz česar naj obstoja dno oceanov oz. sploh globlja plast 
zemeljske skorje pod sialom. Še v paleozoiku naj bi tvorili vsi kontinenti 
skupaj eno kopno, ki se je  v poznejših dobah razcepilo v več enot. Na zapadu 
sta se od Afrike in Evrope odločili Severna in Južna Amerika, na vzhodu in 
jugu pa Prednja Indija odnosno Azija, Avstralija in Antarktika. S horizon
talnim premikanjem kontinentov naj bi bila v ozki zvezi tudi premikanja po
lov, na podlagi česar more W e g e n e r  razložiti ne samo morske transgre
sije in regresije, temveč tudi klimate prejšnjih geoloških dob.

Geofiziki in astronomi so bili že spočetka večinoma na njegovi strani, 
dasi se tudi iz njihovih vrst slišijo tu in tam ugovori. Tako na primer N ö 1 k e, 
da navedemo nekaj primerov, pripušča možnost horizontalnega premikanja 
večjih delov zemeljske skorje, zanikuje pa v tem slučaju premikanja polov 
(Geotektonische Hypothesen. Berlin 1924), medtem ko zatrju je S c h w e у -
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d a r ,  da so možna tudi premikanja polov, sicer malenkostna, in da more 
pri premikanju kontinentov proti zapadu priti v poštev tudi precesija (Be
merkungen zu Wegeners Hypothese der Verschiebung der Kontinente. Z. Ges. 
Erdk. Berlin 1921). Prav tako se v polni meri pridružuje G u t e n b e r g  (Be
wegungen der Erdachse. Lehrb. d. Geophysik. Berlin 1929), ki sicer sodi, da so 
kontinenti (Evropa in Amerika) še zvezani med seboj, vendar se ta  sialična 
zveza (pod morjem) po isostatičnih principih vedno bolj tanjša (Der physika
lische Aufbau des Erdkörpers. L. d. Geophys).

Docela odklonilno stališče so zavzeli geologi in paleontologi, ki so se teli 
diskusij morda najbolj številno udeleževali. Eden najhujših nasprotnikov W. 
teorije je  K o s s m a t , ki je  o priliki znanega predavanja v berlinskem geo
grafskem društvu izjavil, da stoji teorija v jako hudem nasprotju z geolo
škimi ugotovitvami. Povedal je, da navedem enega najvažnejših ugovorov, da 
si je nemogoče razložiti 10 km debele paleozojske sklade v Appalachih, če ne 
vpoštevamo Atlantika kot udorine. Omenjeni sedimenti ne morejo izhajati ne 
iz južnejših krajev, prerij, k jer je  tedaj tudi prevladovala sedimentacija, ne 
iz severne Evrope, ki je  bila do devona pod morjem (Erörterungen zu A. We
geners Theorie der Kontinentalverschiebungen. Z. Ges. Erdk. Berlin 1921). 
Geolog K r a n z  je  nadalje mnenja, da prav pomanjkanje potresov na Grön- 
landu govori proti W. teoriji oz. domnevanju, da se Grönland še danes pola
goma odmika od Evrope kot to W e g e n e r  trdi (Zur Entstehung der Ozeane 
nach A. Wegener. Naturw. Wochenschr. 1920). S o  e r  g e l ,  eden glavnih za
stopnikov permanence oceanov in kontinentov, pravi, da vsebuje W. teorija 
v svojih premisah toliko hipotetičnega in stoji v nasprotju s tolikimi geo
loškimi dejstvi, da nikakor ne more nuditi niti končne niti začasne rešitve. 
W e g e n e r j e v a  prizadevanja v tem smislu označuje kot špekulacijo (Die 
atlantische Spalte. Kritische Bemerkungen zu A. Wegener’s Theorie Von der 
Kontinental Verschiebung. Z. Deutsch, geol. Ges. 1916). Kakor S o e r g é l  ïnu 
prav tako D e  e c  k e skuša ovreči temeljne trditve, ki slone na isostatičnem 
principu, osnovi vse W. teorije (Über Meerestransgressionen Und daran sich 
ankniipfende Fragen. Z. Deutsch, geol. Ges. 1916). A n d r é e  zanikuje dalje 
možnost, da bi se poli v taki meri premikali, da bi se dali razložiti vsi glavni 
problemi (über die Bedingungen der Gebirgsbildung. Berlin 1914. — Paläo- 
geographie, das eigentliche Ziel wissenschaftlicher Geologie, sowie ihre Grund
lagen und Methoden. Naturw. Wochenschr. 1915. — Alfred Wegeners Hypo
these von der Horizontalverschiebung der Kontinentalschollen und das Per
manenzproblem im Lichte der Paläogeographie und dynamischen Geologie. 
Pet. Mitt. 1917). Enako liud nasprotnik W. teorije je  nadalje K o b e r ,  ki 
pravi, da se teorija tudi s tektonsko zgradbo naše žemlje ne da spraviti v 
sklad. Po njegovem mnenju je  to teorija, ki je  izšla iz zgolj geografskih mo
mentov (Der Bau der Erde. Berlin 1921). H a n g  in večina geologov smatra 
Atlantik kot geosinklinalo, ki se že pričenja v sredini dvigati (srednjeatlant- 
ski prag), kar nikakor ni v skladu s horizontalnim premikanjem kontinen
tov. Tudi К a y s e r jo  slednjič z ostalimi geologi vred odklanja ter pri teni 
pripominja, da prav tako vulkanske zone, ki se s kontinentov nadalju jejo 
še naprej v morju, jasno govore proti W. teoriji (Lehrbuch der Geologie. 
Stuttgart 1921, VI. Aufl.). A m  p f e r  e r na primer-se strinja ž onimi, ki tr
dijo da s horizontalnim premikanjem kontinentov nikakor iiiso v nujni zvezi 
tudi premikanja polov. Nadalje pravi, da za premikanje sialičnih grud ne 
zadostujejo samo zunanje sile, temveč je treba v znatni meri vpoštevati tudi 
vpliv magmatskih struj (Uber Kontinentverschiebungen. Die Naturwissen»
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schäften 1925). Naj omenim še končno, da jo s paleontološkega vidika, pred
vsem z ozirom na vertebrate, tudi D i e n e r  popolnoma odklanja (Die 
Groflformen der Erdoberfläche. Mitt. Geogr. Ges. Wien 1915). So pa tudi geo
logi, dasi seveda v manjšini, ki so W. teorijo precej ugodno sprejeli. Tako se 
D a c q u é  v precejšnji meri priključuje W e g e n e r j u ,  čeravno se iz
jav lja  za permanenco oceanov (Grundlagen und Methoden der Paläogeo- 
graphie. Jena 1915. — Paläogeographie. Enzykl. d. Erdk. 1926). S a l o m o n -  
C a l v i ,  ki je  bil prvotno hud nasprotnik W. teorije, je  šel zadnje čase celo 
tako daleč, da je  „epiroforezo“ , kakor sam nazivlje neomejeno premikanje 
kontinentov, postavil celo v ospredje (Pet. Mitt. 1931, p. 170.)

Med geografi ima horizontalno premikanje kontinentov v A. P e n c k u  
najhujšega nasprotnika, ki povdarja, da bi morale po W. teoriji biti evrop
ska in ameriška obala mnogo bolj strmi nego južnoameriška in afriška, kei 
naj bi se severna dva kontinenta šele kasneje (po W e g e n e r j u v  diluviju) 
razmaknila, v resnici pa sta prav afriška in južnoameriška obala bolj strmi. 
Dalje je  opaziti v bližini izliva Konga kakor tudi na nekaterih krajih za
padne evropske in vzhodne ameriške obale, da so pod morjem še ohranjene 
nekdanje doline, kar bi nedvomno govorilo, da se je  obala na tem mestu za
pognila v morsko globino, da imamo torej na teh mestih fleksuro pred seboj, 
kar seveda tudi zelo nasprotuje W. teoriji. Predvsem pa osporava točnost 
m erjenj na Grönlandu, na podlagi česar bi se moglo sklepati, da se Grönland 
še danes odmika od Evrope (Wegeners Hypothese der kontinentalen Verschie
bungen. Z. Ges. Erdk. Berlin 1921). К а у s e r je  celo mnenja, da utegne biti 
pogreška še mnogo večja od diference, na kateri sloni W e g e n e r  j e v o  do
mnevanje. P h i l i p p s o n u  se zdi nasprotno teorija precej simpatična in ji  
daje pred drugimi mnogo prednosti, čeravno pripoznava, da še vedno ne more 
razložiti vseh dejstev (Grundzüge der Allgemeinen Geographie, II. 1. 2. Aufl. 
Leipzig 1930). O b s t  in B r ü n i n g  sicer priznavata, da teorija še nikakor ne 
mòre v vsem zadovoljiti, a upata, da se bo relief morskega dna v Atlantiku, 
ki ga je  s številnimi točnimi merjenji ugotovila Meteorjeva ekspedicija in ki 
na prvi pogled jako nasprotuje W. teoriji, dal še zadovoljivo razložiti. Sicer 
pa zastopata jako ugodno mnenje napram teoriji (Grundzüge der physischen 
Erdkunde. I. Berlin 1927). V splošnem moremo reči, da so geografi mnogo 
bolj naklonjeni tej teoriji nego geologi. V kolikor se namreč čujejo ugovori 
z njihove strani, so večinoma tudi geološkega značaja.

Tudi klimatologi so še precej dovzetni za teorijo o premikanju konti
nentov in o premikanju polov. Vendar jih je  nekaj med njimi, ki se z njo 
povsem ne strinjajo. Glede diluvialne klime izjavlja  E c k a r d t ,  da se s 
pomočjo W. teorije ne da prav nič razložiti in da je  v tem oziru teorija sama 
nesmisel (Uber das Klima der diluvialen Eiszeit und der Interglazialzeiten. 
Naturw. Wochenschr. 1918).

Prav tako kažejo paleobotaniki mnogo zanimanja za teorijo in prizna
vajo, da se na podlagi te teorije da marsikaj  z lahkoto razložiti. K u b a r t 
je  mnenja, da bi bila za razlago paleobotaničnih problemov še najpriklad- 
nejša teorija, ki bi se primerno oblikovala iz dosedanjih treh, t. j. o prečkah, 
ki naj bi v prejšnjih dobah kot nekaki mostovi (Landbrücken) vezale celine 
med seboj, dalje o permanenci oceanov in o horizontalnem premikanju kon
tinentov. Pripominja pa, da so W e g e n e r  j e v a  dokazovanja, v kateôh 
skuša razlagati paleobotanične probleme, docela nezadovoljiva in je  tedaj 
potrebno, da to stran znova obdela kak poklican strokovnjak. Posebno opo
zarja  na to, da nahajališča premogišč še nikakor ne dokazujejo, da je vladala
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v njihovem območju tropska ali subtropska klima. Po najnovejših razisko
vanjih je  namreč dognano, da morejo premogišča nastajati tudi v zmerno 
toplem podnebju (Bemerkungen zu Alfred Wegeners Verschiebungstheorie. 
Arbeiten d. phytopalaeontol. Labor. d. Univ. Graz 1926).

Izrecno pripominjam, da mi delo F. N u s s b a u m a  (Zur Kritik von 
Wegeners Hypothese usw. Mitt. d. Naturforsch. Ges. in Bern 1927 (1928) p. 267 
bis 278), ki prinaša pregled važnih ugovorov proti W e g e n e r  j u ,  ni bilo 
dostopno, radi česar pričujoče poročilo morda ni povsem popolno.

W e g e n e r  je v kasnejših izdajah svojega glavnega dela skušal neka
tere ugovore ovreči, kar pa se mu je  le deloma posrečilo. Kakšno bodočnost 
ima W. teorija, bodo pokazala številna raziskovanja, ki se vrše na pobudo 
pokojnega W e g e n e r  j a  samega in ki so si vsa vzela njegovo teorijo za 
delovno hipotezo. Na vsak način pa moremo reči, da se bo morala prekrojiti 
in prilagoditi predvsem geološkim zahtevam, če si hoče priboriti veljavo v 
najbolj zainteresiranih in hkratu najmerodajnejših krogih. I. Rakovec.

+ Pierre Termier. Umrl je  24. oktobra 1930. v Varcesu pri Grenoblu, sredi 
ljubljenih Alp, ki jim  je posvetil vse svoje življenje. Geološka znanost je  z 
njim izgubila enega najodličnejših strokovnjakov, ki je  predvsem odločilno 
vplival na razvoj moderne tektonike. Rojen je  bil 1. 1859. v Lyonu kot sin 
preprostih staršev. Politehniko je  absolviral 1. 1880. in postal 3 leta kasneje 
rudarski inženjer. Po dveh letih je  bil imenovan za profesorja rudarske šole 
v Saint-Étiennu, 1. 1894. pa za docenta za mineralogijo in petrografijo na 
enakem zavodu v Parizu. Ko je  1. 1907. umrl njegov učitelj Marcel B e r 
t r a n d ,  eden vodilnim geologov tedanje dobe, je  zasedel njegovo stolico za 
geologijo. Medtem je  bil dodeljen prav tako Državnemu geološkemu zavodu, 
k jer je  1. 1912. po smrti Augusta M i c h e l - L é v y a  prevzel tudi ravnatelj
sko mesto.

Kot član Drž. geološkega zavoda je  mnogo kartiral v terenu, predvsem 
v Alpah, pa tudi v Centralnem platoju in Pirenejih. Tekom svojega delo
vanja pri zavodu je  popolnoma samostojno izdal, ali vsaj v izdatni meri pri 
njih sodeloval, naslednje francoske specialke (1 :80.000) : Roanne, Monistrol, 
Saint-Étienne, Le Puy, Valence, Albertville, Tignes, Saint-Jean-de-Maurienne, 
Bonneval, Briançon, Gap, Saint-Jean-Pied-de-Port. Pri kartiranju se je  tako 
poglobil v svoje delo, da je  vedno našel kake nove probleme, ki jih je  potem 
reševal v številnih razpravah (napisal jih je  okoli 150). Sprva se je  pečal 
predvsem s petrogrufsko geologijo, v prvi vrsti z eruptivi (Étude sur le 
massif cristallin du Mont-Pilat. Bull. Serv. Cart. géol. Fr. 1889. — Le Massif 
de la Vanoise. 1891. — Le Massif des Grandes-Rousses. 1894), nato pa prešel 
k tektoniki, za katero se je  vedno bolj in bolj vnemal (Sur la Tectonique du 
Massif du Pelvoux. Bull. Soc. géol. 1896).

V širšem znanstvenem svetu je  postal znan posebno po svojih geoloških 
raziskovanjih v Zahodnih Alpah, v katérih je  že v letih 1903—1904 ugotovil 
razsežne narive in bil tako eden vodilnih geologov-tektonikov, ki se je  boril 
za uveljavljanje krovne teorije. Prvi početnik krovne teorije je  bil prav za 
prav T e r m i e r o v  učitelj M. B e r t r a n d ,  ki je  o n je j pisal že 1. 1884., 
a jo je  sam kmalu opustil. Prav enake ideje se je pozneje oprijel H.
S c h a r d t , ko je  v 1. 1890.—1893. raziskoval v fribourških Alpah. Toda tedaj 
tudi on ni našel pri geologih priznanja. Šele L u  g e o  n je  1. 1902. s svojo 
knjigo „Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la 
Suisse“ prodrl s to teorijo in tako podal prvo osnovo za moderno pojmovanje

l i *
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o nastanku in zgradbi Alp. Med prvimi, ki so se tedaj pridružili tej ideji, je  
bil T e r m i e г , ki je  postal eden najvnetejših pobornikov krovne teorije 
(Les nappes de recouvrement du Biançonnais. 1899. — Quatre coupes à travers 
les Alpes Franco-Italiennes. 1902. — Les montagnes entre Briançon et Val- 
louise. 1903. — Sur la nécessité d’une nouvelle inteprétation de la tectonique 
des Alpes franco-italiennes. Bull. Soc. géol. Fr. 1907. — Sur l ’âge des phéno
mènes de charriage dans les montagnes de Gigondes Vaucluse. Coinpt. Rend. 
Ac. Sc. 1921. — Résumé de nos connaissances sur la nappe de Suzette âge 
precis, constitution, extension; la question de son origine. Compt. Rend. Ac. 
Sc. 1921.). Že 1. 1903. je  na mednarodnem geološkem kongresu na Dunaju 
skupno z L u g e o n o m  in H a u g o m  izdelal prvo skico tektonske zgradbe 
Vzhodnih Alp in Karpatov po tej novi teoriji. V letih 1903—1905 je  prehodil 
tirolske Alpe, k jer je  ugotovil približno enake razmere kot v Zahodnih 
Alpah (Les nappes des Alpes orientales et la synthèse des Alpes. Bull. Soc. 
géol. Fr. 1903. — Les Alpes entre Brenner et la Valteline. Bull. Soc. géol. Fr. 
1905. — Sur quelques analogies de faciès géologique entre la zone centrale 
des Alpes occidentales et la zone interne des Alpes orientales. C. R. 137). 
Krovna teorija je  s tem zadobila končno obliko in veljavnost za vse Alpe.

Popolnoma nova pota je  pokazal T e r m i e r glede tirenske tektonske 
zgradbe, ko je trdil, da je  zapadni mediteranski del enako zgrajen kot vzhodni. 
Bil je sprva tudi mnenja, da tvorijo Apenini in Atlas eno enoto, kasneje 
pa je  prevzel S u e s s o v o  naziranje, da so namreč Apenini, Atlas, betiški 
Kordiljeri in Alpe ena, Dinaridi pa druga enota (Les Problèmes de la Géo
logie tectonique dans la Mediterranée occidentale. Rev. gen. des sc. 1911). 
Na Elbi, k jer se Dinaridi pokažejo izpod Apeninov, tvorijo le nekako tekton
sko okno. Trdil je  tudi, da so Dinaridi kot traîneau écraseur v obliki ogrom
nega krova šli čez Vzhodne Alpe in te pri tem pred seboj potiskali. Nato 
so bili Dinaridi zopet nazaj potisnjeni in v nasprotno smer nagubani (Rap
ports tectoniques de l’Apennin, des Alpes et des Dinarides. Bull. Soc. géol. Fr. 
1907). S tem pa je  zadel pri mnogih geologih na hud odpor. K o b e r  mu je 
sicer pozneje v neki meri sledil, čeravno mu ni v vsem pritrjeval.

Neveni jivih zaslug si je  slednjič pridobil T e r  m ie  r z reorganizacijo 
Drž. geološkega zavoda v Parizu, k jer je  tudi osnoval list Bulletin des Ser
vices de la Carte géologique de la France et de Topographies souterraines, 
ki od tedaj redno izhaja. Končno nuj omenim, da je  bilo v njem tudi nekoliko 
filozofa ter poeta in da je  v številnih krajših  sestavkih skušal popularizirati 
geološko znanost (A la gloire de la Terre. Souvenirs d’un géologue. Bibi, 
franc, d. Philos. Paris 1922. — La joie de connaître. Suite d’A la gloire de 
la Terre. Bibl. franc, d. Philos. 1926. — La vocation de savant. 1929).

I. Rakovec.

t  Fridtjof Nansen. Žalostno je  odjeknila po vsem svetu vest o smrti veli
kega Norvežana Fridtjofe Nansena (13. m aja '1930). Zlasti smo dolžni tudi 
geografi, da se ozremo ob tej priliki na njegovo celotno življenje in delo
vanje.

Rojen je  bil Nansen 10. oktobra 1861 na posestvu Store Froen v bližini 
Kristijanije-Osla. Usoda mu je  naklonila starše in razmere, ki so ga mogle 
pravilno vzgojiti, da je bil že v mladih letih izredno samostojen in podjeten, 
dasi je  bila v njegovem značaju bistvena neka mera sanjavosti. Značilno 
je, da je  bil že od mladih nog prvovrsten športnik na ledu in snegu. L. 1880. 
se je  posvetil študiju zoologije na univerzi v Kristijaniji. Že za časa študij
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se je  1. 1882. udeležil lovske ekspedicije „Vikinga“ v Severno ledeno morje. 
L. 1882. je  postal konservator v muzeju v Bergenu.

S tem se je  pričelo aktivno udejstvovanje Nansenovo, ki se je  pozneje 
usmerilo v tri pravce: Nansen je  postal polarni raziskovalec, znanstvenik ter 
končno politik in državnik.

Najbolj je  zaslovel nedvomno po svojih p o l a r n i h  r a z i s k a v a -  
n j i h .  Pobndo za nje je  pač dobil v duhu tedanjega časa, sa j je živel še 
pod neposrednimi vtisi Franklinovih, Weyprecht-Payerjevih in Nordenskjol- 
dovih uspehov. Drzni načrt prečkanja Grönlandije se je  Nansenu v 1. 1888. 
do 1889. v polnem obsegu posrečil in mu prinesel velik športni in znanstveni 
sloves, saj se je  šele s tem razkril značaj grönlandske notranjosti. L. 1889. 
je postal konservator zootomskega instituta na kristijanijsk i univerzi, dokler 
ni bil 1. 1897. imenovan za profesorja te univerze. V ta leta pada tudi njegov 
najbolj blesteči uspeh, ekspedicija na „Framu“ v smeri polarnega toka (1893 
do 1896), ki je  predvsem dognala globokomorski značaj arktičnega oceana 
in odločilno vplivala na vsa novejša polarna raziskovanja. V poznejših letih 
pa se je Nansen omejil le na krajše oceanografske ekspedicije, vendar se 
ni nikoli odtegnil sodelovanju pri polarnih faziskavanjih; še 1. 1924. je postal 
predsednik družbe „Aeroarctic“ in bil od 1. 1928. izdajatelj časopisa „Arktis . 
Tudi vodstvo letošnjega polarnega poleta Zeppelinovega mu je  bilo pover
jeno, toda ne usojeno.

Kot z n a n s t v e n i k  je  bil Nansen le spočetka zoolog, kasneje se je 
vedno bolj posvečal oceanografiji, k jer je  dosegal tako v praktičnem kot v 
teoretičnem oziru velike uspehe. Njegovo delo je  znatno povečalo dotedanje 
oceanografsko znanje. Samo rezultati „Framove“ ekspedicije so dali 6 ob
širnih zvezkov. Zelo plodovit kot pisatelj je  bil tudi sicer; njegova znanstvena 
in popularna dela so vedno vzbujala največjo pozornost. Zlasti je  poljudno
znanstveno delo „V noči in ledu“ postalo za ves svet prava klasična po
larna knjiga.

Nansen pa je  s svojim visokim ugledom v norveški domovini in s svojo 
mnogostransko inicijativnostjo postal tudi velik p o l i t i k  in d r ž a v n i k .  
Že 1. 1905. je  odločilno posegel v borbo za neodvisnost Norveške in postal 
nato (1906—1908) prvi norveški poslanik v Londonu. L. 1917. je  vodil v Wa- 
shingtonu delegacijo v zadevi preskrbe nevtralnih evropskih držav z živili, 
po svetovni vojni je  postal eden naj vnetejših zagovornikov Društva narodov 
in sam aktivno sodeloval pri njega ustvaritvi, nadalje pri mandatnem vpra
šanju, pri ideji internacijonalnega razsodišča, celo pri manjšinskem vpraša
nju (1928). Posebno obsežno je  bilo njegovo delo pri Društvu narodov v prid 
emigrantov, zlasti tudi ruskih. Tudi pri znani grško-turški izmenjavi prebi
valstva je Nansen odločilno sodeloval. S temi svojimi prizadevanji v splošno- 
človeško korist je  pokojnik pač najlepše zaključil svoje tako bogato in plo
dovito življenje. Svetozar Ilešič.

Najvažnejše ekspedicije v poslednji dobi. Kakor že dolgo, so tudi eks
pedicije najnovejšega datuma posvečene predvsem trem področjem: arktiškim 
in antarktiškim predelom, pa visokim gorovjem Centralne Azije.

Za s e v e r n e  p o l a r n e  k r a j e  ima največjo važnost r u s k a  
e k s p e d i c i j a ,  ki je krenila na lomilcu ledu Sedovu iz Arhangelska 15. 
VII. 1930, združujoč zastopnike vseh znanstvenih panog pod vodstvom prof. 
Samojloviča, Wiese-ja in Schmidta. Glavni namen ji je  bil raziskovanje se
vernega dela Karijskega morja med Severno zemljo in Franc Jožefovo deželo.
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"V tem predelu je  odkrila vrsto uovili otokov v zapadnem delu Severne zem
lje, ki jim je  podelila imena glavnih svojih voditeljev (Wiesejev otok, 
Schmidtov otok, Samojlovičev otok i. t. d.). Na enem izmed njih (t. zv. otoku 
Kamenev-a) je  zgradila zimsko opazovalno in radijsko postajo. Tej ekspediciji 
je  sledila v ju liju  1931 druga na M a l  y g i n u ,  ki je  sicer imela turistični 
značaj, a je  (pod vodstvom Wieseja) dosegla tudi nekatere nove geografske 
rezultate. Z njo se je  srečal na svojem poletu od 25.—30. ju lija  „Grof 
Z e p  p e 1 in “, ki je  pod vodstvom dr. Eckenerja in pod znanstvenim vodstvom 
prof. Samojloviča preletel ozemlje med Franc Jožefovo deželo, Severno zem
ljo in Taimyrskim polotokom ter ga kartografsko posnel. Zlasti se je  izkazalo 
na tem poletu, da zavzema Severnaja zemlja mnogo večje dimenzije, kot se 
je  doslej mislilo in da obstoja iz dveh velikih otokov, ki ju loči Čokalskega 
cesta (doslej smatrana za zaliv). Zeppelinova odkritja so torej za geografijo 
tega predela odločilnega pomena. Zlasti zanimiva je  bila prva uporaba t. zv. 
letečega meteorografa (iznajdbe prof. Molčanova), ki avtomatično radiotele- 
grafskim polom sporoča podatke o zračnem tlaku in temperaturi ter o 
vlažnosti.

Drugi predel, na katerega so se osredotočile ekspedicije, je bila G r e n 
l a n d i j a .  Naj večji obseg je  zavzela vsestransko izvrstno organizirana nem
ška ekspedicija pod vodstvom prof. W e g e n e  r j a ,  ki je  sicer za njega 
samega končala tragično,1 ki pa je  vendar pod vodstvom pokojnikovega brata 
prof. Kurta Wegener j a dosegla v znanstvenem pogledu zadovoljive rezultate.
— Koncem ju lija  1930 je  odšla v Grönlandijo t. zv. British Arctic Air Route 
Expedition pod vodstvom W a t k i n s a  in S c o t t a ,  ki se bavi predvsem 
s vprašanjem zračne zveze s Kanado preko Grönlandije. Skrajno slabe vre
menske prilike so j i  povzročale nebroj težav. Tudi n e m š k o - d a n s k o  
ekspedicijo v Grönlandijo iz 1. 1929. je  sprem ljala smola: o njih glavnih vo
diteljih, Krueger-ju  in Bjare-u ni od 30. marca 1930 nikake vesti. Omeniti je 
nadalje še h a m b u r š k o  grenlandsko ekspedicijo (dr. K. Gripp in S. Han
sen) ter ekspedicijo univerze v C a m b r i d g e - u  (poleti 1929), ki se je  prvič 
povzpela na vrh takozvane Petermannsspitze 2941 m. Dne 14. VI. pa je  odšla 
iz Kjöbenhavna d a n s k o - š v e d s k a  grönlandska ekspedicija pod vod
stvom dr. L. Kocha. — Ob vzhodni grenlandski obali je  bila v 1. 1929. m 1930. 
zaposlena znana nemška ladja „M e t e o r“ v službi berlinskega oceanograf
skega instituta. Metoda dela je  bila ista kot na znameniti atlantiški ekspedi
ciji na „Meteoru“ v 1. 1925.—1927., p  kateri smo poročali v lanskem „Geograf
skem Vestniku“. Izkazalo se je  predvsem, da je znani podmorski hrbet, ki se 
razprostira od polotoka Reykjanaes na jugozapad v Atlantski ocean, mnogo 
izraziteje razvit, kot se je  doslej mislilo in prehaja bržkone nepo
sredno v znani Atlantski prag, ki bi segal potemtakem nepretrgoma od Is
landije na jug. Do važnih zaključkov je prišlo tudi glede vzliodnogronland- 
skega morskega toka; zlasti se je  ugotovila izredno ostro izražena „oceanska 
polarna fronta“ med omenjenim tokom in med atlantiškimi vodnimi masami. 
Podrobno je ekspedicija raziskala tudi vzliodnogrönlandski tok sam na sebi.

V antarktiškili predelih je  v južnem poletju 1929—30 nadaljevala svoje 
delo W i l k i n s -  ova ekspedicija. Dognala je  predvsem, da je  po francoski 
antarktiški ekspediciji v 1. 1908.—1910. odkrita dežela Cliarcot otok in ni zve-

1 V maju letošnjega leta so našli njegovo truplo v bližini stacije „Eis- 
mitte". Prim. I. Rakovčev nekrolog v tej številki „Geogr. Vestnika".
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zana z ostalo celino. Svoje delo v obrobju Rossovega morja je  nadaljevala 
В у r d o v a ekspedicija, ki je  tam tudi prezimila, kakor tudi ekspedicija na 
ladji „N o r v e g i a“ , ki je  v 1. 1930. odkrila nove celinske predele in jih za
sedla za Norveško. Angleška lad ja „ D i s c o v e r y “ pa se je  v avgustu t. 1. 
po dveletnem raziskovanju Antarktike vrnila v London. Dasi je  njen podrobni 
znanstveni materijal z njenim vodjo M a w s o n - o m  vred zaenkrat ostal 
v Avstraliji, kaže vendar že odkritje mnogoštevilnih novih predelov (Princess 
Elizabeth Land, Mac Robertson Land, Bansartic Land, Knox Land, Kemp 
Land, Enderby Land) velike uspehe ekspedicije.

Od ekspedicij v C e n t r a l n o  A z i j o  je  v i .  1930. najvažnejša i n - 
t e r n a c i j o n a l n a .  e k s p e d i c i j a  v H i m a l a j o  pod nemškim vod
stvom (prof. G. O. Dyhrenfurth). Njen cilj je  bil Kanchenjunga (Kangchend- 
zönga 8602 m), drugi najv išji vrh, ki ga pa ni dosegla. Pač pa se je  povzpela 
na Jongsong Peak (7459 m) na tromeji Nipala, Tibeta in Sikkima. V geolo
škem oziru je  najvažnejša ugotovitev velikega nariva mezozojskili apnencev 
na kristalaste škriljevce v smeri od severa na jug. Kanchenjunga je  tudi cilj 
druge dr. B a u e r -  jeve ekspedicije, ki se je  odpravila iz Miinchena 25. m aja 
t. 1. in bi se imela povzpeti na vrh tekom avgusta in septembra, torej za časa 
monsuna. — Predele med razvodnico v Karakorumu in ledenikom Siachen 
raziskuje t r e t j a  n i z o z e m s k a  e k s p e d i c i j a  v K a r a k o r u m  
pod vodstvom Ph. C. Vissera, dočim je  predele okoli Siachena samega pro
učila i t a l i j a n s k a  e k s p e d i c i j a  v Karakorum (prof. Giotto Dainelli, 
od aprila do novembra 1930). V turistično-rekordnem oziru je  važna hima
lajska ekspedicija pod vodstvom Angleža S m y t h e - a ,  ki je  kot prva do
segla 8000 m visoki Mount Kämet.

Prvenstvena važnost med azijskimi ekspedicijami v 1. 1931. pa pripada 
brez dvoma veliki francoski avtomobilski ekspediciji preko Azije ( E x p é 
d i t i o n  C i t r o ë n  C e n t r e - A s i e ) .  Razdeljena je  v dve skupini. Prva 
skupina („Pamir“) pod vodstvom G. M. Haardta je  odrinila 4. aprila t. 1. iz 
Beiruta, drugi („Chine“) pod vodstvom poročnika Pointa pa 15. m aja iz Kal- 
gana, 150 km zapadno od Pekinga. Obe skupini naj bi se sešli v Kašgaru ob 
meji kitajskega Turkestana. Pamirska skupina je  doslej razmeroma hitro 
prekoračila Sirijo, Irak, severno Perzijo in Afganistan in je  dospela 24. ju 
nija do Srinagarja (Kašmir). Odtod je  v treh skupinah nadaljevala pot z na
menom, prodreti skoz nad vse težavni teren Himalaje, Karakoruma in Pa
mirja do Kašgara. Začetkom avgusta je  prispela v Gilgit, k jer pa se šele 
prično največje težave njene poti. Druga skupina je  med tem prekoračila 
Gobi in dospela 15. ju lija  v Urumči, prestolico Sin-Kianga. Radi nesigurnosti, 
povzročene po muslimanskih nemirih, bo zaenkrat le del ekspedicije nadalje
val pot proti Kašgaru. Že po dosedanjih kratkih poročilih obetajo rezultati 
te edinstvene ekspedicije mnogo interesantnega v vsakem pogledu.

Iz ostalih predelov je  omeniti f r a n c o s k o  a f r i š k o  e k s p e d i 
c i j o ,  organizirano od številnih francoskih ministrstev in znanstvenih inšti
tucij. Ekspedicija, ki jo  vodi že poznani raziskovalec Abesinije Marcel Gri- 
aule, namerava tekom dveh let prečkati vso Afriko v smeri D a k a r - D j i -  
b u t i in jo proučiti zlasti v etnološkem in lingvističnem, pa tudi prirodoslov
nem oziru. Odšla je  19. m aja iz Bordeauxa, 12. jun ija  iz D akarja, dospela 4. 
avgusta v Bamako in s tem realizirala prvi del svojega programa. Omenim 
naj nadalje n e m š k e  etnografske ekspedicije v p o r t u g a l s k o  vzhodno 
in zapadno Afriko, ekspedicijo C a m b r i d g e  - ske univerze v področje
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vzhodnoafriških jezer, nadalje n i z o z e m s k o  o c e a n o g r a f s k o  e k s 
p e d i c i j o  v vzhodnem delu Nizozemske Indije. V j u ž n i  A m e r i k i  
je  na zooloških in etnografskih raziskavanjih predela Gran Chaco v 
obmejnem pasu Par.iguaya. vzhodne Bolivije in Brazilije miinchenski zoolog 
prof. dr. Hans Krieg. V predel Matto Grosso v južnozapadni Braziliji je  odšla 
amerikanska ekspedicija, druga pa v notranjščino Venezuele. Anglež Ber- 
trard Thomas je v 1. 1930. raziskal precejšen kos notranjosti J u ž n e  A r a 
b i j e  in dognal, da sega puščava marsikje mnogo manj na vzhod, kakor je  
to označeno v kartah današnjega časa. Svetozar Ilešič.
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Književnost.
N aša Slovenačka. G lasnik Jugoslovenskog profesorskog društva, kn jiga  

XI., sveska 6.—8. Beograd 1931.
Publikacija, ki je  izšla ob prilik i letošnjega profesorskega kongresa v 

M ariboru, prinaša vrsto člankov o geografiji in zgodovini ter o kulturno- 
prosvetnih prilikah Slovenije. Da je  ravno geografsk i del v večji meri po
svečen M ariboru in nekdan ji m ariborski oblasti, je  z ozirom na svrho publi
k ac ije  povsem razum ljivo. Iz istega razloga im a tudi pretežna večina člankov 
pregleden, inform ativen značaj, med geografsko-historičnim i zlasti turistični 
prispevki J. W e s t  r a  („Izlet u D ravsku banovinu“ in „Triglav, naš na
rodni simbol“ ), n adalje  sestavki S. B r o d a r j a  („Potočka z ija lk a  na Ol
ševi“), B. S  a  r i e („Slovenija v starem  veku“), in St. P e t e l i n a  („Zgodo
vinski spomeniki na Slovenskem “ ). Tudi izmed štirih člankov izpod peresa 
Fr. B a š a  („M aribor“ ; „Jugoslovensko-nem ačka gran ica“ ; „G eografsk i pre
gled bivše m ariborske oblasti“ ; „Prometna grav itacija  Slovenije“ ) nam le 
posledn ja dva nudita nov m aterija l in nove poglede. Dočim je  „G eografsk i 
pregled“ metodično in snovno zanimiv poizkus kratkega, pa vendar izčrp
nega regijonalno-geografskega orisa, k i pa vsled pom anjkan ja špecijelnih 
študij seveda ne more še podati točne in precizne slike, je  poslednji Bašev 
članek zasnova sam ostojne, interesantne študije iz področja prometne in go
spodarske geografije  Slovenije, k i je  še skoro docela neobdelana. Vso po
zornost zasluži že avtorjeva delovna metoda sam a po sebi. Na podlagi stati
stike prodanih železniških voznih listkov, kom binirane s podatki vozovnega 
prom eta, se jm arstva itd. ugotavlja namreč avtor prim arna grav itacijska sre
dišča v Mariboru, C elju , T rbovljah , L ju b ljan i, Novem mestu, Karlovcu in 
Zagrebu ter sekundarna v Čakovcu, Ptuju, Slovenjgradcu, K ran ju , Škofji 
Loki, Jesenicah, Kočevju in Delnicah (K aj pa M urska Sobota?). Omeniti je  
treba seveda, da ta opredelitev ni niti dovolj precizna, niti — v velikem 
delu — zadostno utem eljena. Tako n. pr. označuje avtor T rbovlje kot p ri
marno središče le na podlagi negativnih momentov (v prometu s Trbovljam i 
ne prevladuje nam reč nobeno izmed prim arnih središč), Čakovcu pa v slični 
situaciji p riso ja  le sekundaren značaj. Mislim, da bi bilo treba take prim ere 
označiti kot p r e h o d n e  predele med posameznimi prim arnim i središči. K a
kor vse geografske m eje, pač tudi grav itacijske m eje niso ostro izražene 
lin ije, temveč ožji ali širši pasovi. Sploh bi bilo želeti, da bi avtor ta  svoj 
jak o  zanim ivi m aterija l p re j a li sle j obdelal v obsežnejši študiji, ki n a j bi 
bila osobito tudi oprem ljena s podrobnejšim i navedbam i in utem eljitvam i. 
Pečat naglice nosijo tudi karte, zlasti grav itacijska, k i beleži neskladnosti s
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tekstom  (Čakovec je  na k arti označen kot prim arno središče!) in neverjetne 
napake v pisavi imen (n. pr. Prince — Rateče?, Catovec =  Celovec, Solčana, 
Jesenica, Škofja  Leka itd.), k ar pa očividno ne gre na avtorjev račun.

V prispevku „Kulturnogeografsko trojstvo slovenskega ozem lja“ postav
l ja  V. B o h i n e c  vrsto novih problemov in inicijativnih pogledov. K raški, 
alpski in panonski svet ter temu odgovarjajoči trije  psihični tipi slovenskega 
človeka, to je  av torjeva vodilna misel. Za trditev, da bi se bil Slovenec v 
ravninskih predelih v znatno hitrejšem  tempu umikal tujem u življu, kakor 
v goratih predelih, bo pa zlasti v zgodovini germ anizacije težko n a jti do
kazov. Svetozar Ilešič.

F. S. Copeland, Beautiful Mountains (In the Jugoslav  Alps), published 
by the Jugoslav Bureau, Split, 1951. str. 120.

Gospa Copeland, iskrena p rijate ljica  lias Jugoslovanov in velika alp i
nistka, vsa navdušena za lepoto jugoslovanskih pokrajin , k i nas je  že v nešte
tih člankih predstavila občinstvu svo je domovine, je  v te j kn jig i v desetih čr
ticah in treh pesmih zadostila svo ji notranji sili in divoto Ju lijsk ih  Alp z zgo
vorno svojo besedo pokazala svetu, ki naše govorice ne ume, pač pa njeno 
svetovno materinščino. Povsod kaže veliko ljubezen do naše zem lje, do naših 
turistov in športnikov, ki so jo  vodili v naše gore ter jo  sprem ljali na prelepih 
plezalnih turah v T riglavski in M artuljkovi skupini.

Y prvi črtici „Za reberce šokolade“ opisuje novoletno turo na Kredarico. 
„Oče T riglav in n jegova velika severna stena“ nas vodi na sprehode po tri
glavski skupini in na prvo pisateljičino plezalno turo čez severno steno. „H iša 
v gozdu“ je  posvečena M artuljkovi skupini. S posebno ljubeznijo  se tu in še 
ob neštetih drugih prilikah spom inja ruskih vojnih ujetnikov, ki so v sve
tovni vojni tod gradili cesto na Vršič in tisoči um irali. Obisk Škrlatice nam 
riše črtica „V izija in isk an je“ , P riso jn ika pa „The Cyclops“ (kot naziva to 
goro). „Pričakovani gost“ opisu je p lezanje po Jalovcu. Špiku je  posvečena 
črtica pod naslovm  „The Spearhead“ , M ojstrovki pa „For Auld Lang Syne“ , 
„Ultim a ratio montis“ je  slavospev na gore, ki edine m orejo človeka rešiti 
skrbi, katere ga more, ko m ora živeti in delati v mestu na megleni ravnini. 
Pozorišče te pripovesti je  m išljeno v Kam niških planinah.

K njigo k rasi več risb, k i jih  je  napravil g. E. D eržaj. Svetelj.

Dr. Henrik Tuma. Pomen in razvoj alpinizm a. Založba: „Turistični klub 
Sk ala“ . L ju b ljan a, 1930. 296 str.

S to knjigo smo dobili Slovenci prvo svoje obširno, teoretsko alpini
stično delo. Avtor ga je  zasnoval na zelo široki podlagi, s povsem origi
nalnega stališča in je  — čeprav je  vzel za motto Descartes-ove besede, da 
se je  treba „v sa j enkrat v živ ljen ju  iznebiti vsega od drugod sprejetega 
m nenja“ in torej izhajati iz tabula rasa  — je  vendar nabral mnogo po
datkov z vseh strani in naslonil svo ja  izv a jan ja  v mnogočem na m isli iz 
tu je  literature, zlasti tudi nem ške; sledn je k ljub  temu, da ponovno poudarja 
preveliko odvisnost naše znanosti od nemške.

Ni tu m esta, govoriti o poglavitnem  delu kn jige, k i obravnava pomen 
in razvoj alpinizm a. O pozarjam o v tem pogledu na obširno in tem eljito oceno 
dr. Josipa T o m i n š k a  v Planinskem  Vestniku, 1931, št. 1, str. 17. — Pri
staviti je  le še naše m nenje, da so za splošnost veliko večjega in tra jn e jšega  
pomena odstavki o r a z v o j  u alpinizm a, ki vsebu je jo  mnogo zbranega gra
diva in bodo služili izvrstno vsakom ur, ki se hoče pri nas o tem predmetu
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poučiti. N aziranja o p o m e n u  in bistvu alpinizm a pa so tako deljena, da 
m orejo tudi iz v a jan ja  našega avtorja  nositi le značaj subjektivnega občutja 
n jega  sam ega in alpinistične stru je, k i jo  on idejno vodi.

Za nas je  brez dvoma najvažn ejši poslednji odstavek o a l p i n i z m u  
i n  z n a n s t v u .  N a jp re j n a j poudarim, da bi se m orala kn jiga, k i hoče 
biti nekaka m onografija o alpinizmu, čuvati enostranosti tudi v tem pogledu 
in ne precenjevati važnosti toponomastike ter u stvarjati v čitatelju  m nenja, 
da je  to daleko n ajv ažn e jša  veda, ki je  v zvezi z alpinizmom. To je  sicer 
povsem razum ljivo s stališča avtorja, k i je  lepo vrsto let posvetil te j panogi. 
Če pa bi k n jiga  hotela res nuditi čitatelju  vsestransko sliko o razm erju  alp i
nizma do znanstva, bi pač m orala obširneje govoriti tudi o odnošajih do dru
gih ved; sa j im ajo geografija, geologija in druge prirodne vede, h istorija, 
uacijonalna ekonom ija itd. v Alpah baš tako obširno polje kakor topono
m astika. Avtor pa jih  zelo na kratko odpravi z utem eljitvijo, da bi „pre
stopil m eje razprave, ako bi n avaja l pridobitve posameznih ved iz a lp i
nizm a“ . Glede toponom astike se ni pom išljal prestopiti te m eje. O njegovem  
apriorističnem  odklan jan ju  duhovnih ved kot „plodu stare in srednjeveške 
ideologije“ , „okrepenelih pojm ov aleksandrinske in m eniške fan tazije“ , si 
bo pač vsak m isleč čitatelj ustvaril sodbo sam, kakor tudi o trditvah, kot 
so n. pr., „da je  šele alpinizem  ustvaril p ravi folklore“ in slično. Dr. Tumovo 
delo je  torej tudi v tem odstavku povsem v znam enju subjektivnosti, tudi 
če izvzamemo trditve o prvotni slovenski kulturi v Alpah, o splošno slo
venskem poreklu alpskih krajevnih imen itd., ki jih  avtor ponavlja na 
osnovi istih svojih  predpostavk, kot v vseh svojih dosedanjih spisih. Novih, 
bolj prepričevalnih dokazov za svo je sklepe v tem pogledu nam Tuma tudi 
v tej kn jig i ne nudi.

Dr. Tumovo delo im a glavni pomen kot pregledna sinteza vseli rezul
tatov n jegovega štud ija  na polju  alpinizm a in toponomastike. D a bodo n je 
gova izv a jan ja  naletela na najrazličnejše  sodbe, si je  bil avtor brez dvoma 
na jasnem . In to stvari sami ne more biti v škodo. S svojim i tem eljitim i in 
globokim i razg lab ljan ji, kakor tudi s svojo odlično zunanjo opremo pa je  
delo vsekakor edinstveno v naši literaturi.

Končno naj omenim še h pregledu literature o naših Alpah na str. 71, 
da ni samo nepopoln (povsem prezre med drugim nem ška dela, tudi Fri- 
schaufa), temveč tudi nedosleden; če namreč že n av a ja  „m onografične znan
stveno alpinistične razprave“  čeških avtorjev, ne bi smel prezreti v isto vrsto 
spadajočih  domačih razprav, objavljenih  v „G eografskem  Vestniku“ in dru
gih domačih revijah. Upamo, da bo p isatelj eventuelno drugo naklado tildi v 
tem pogledu izpopolnil. Svetozar Ilešič.

Arko Mihael, Zgodovina Idrije. Gorica 1931. Izdala K atoliška k n ji
garna v Gorici. N atisnila Katoliška tiskarna v Gorici. XII +  252 str.

Idrijsk i faran i so oskrbeli ob priliki zlatom ašniškega ju b ile ja  svo jega 
župnika in dekana natis tega n jegovega dela, za katerega je  zbiral jubilant 
m aterija l mnogo let in k i ga je  končno preuredil in pripravil za tisk pro
fesor dr. Kacin. K n jiga  je  poleg H itzingerjevega dela „D as Quecksilber- 
bcrgw erk Idria, von seinem Beginne bis zur Gegenw art“ , k i je  izšlo že 1860, 
edina celotna zgodovina Id rije ; ker je  zgra jen a deloma na m aterijalu  iz rud
niškega arhiva, ki so ga medtem že razprodali kot m akulaturo, zasluži še 
posebej našo pozornost.
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Avtor je  na žalost v nasprotju  s H itzingerjem  popolnoma opustil geo
loški in geografski uvod ter ni svo ji kn jig i dodal nobene karte, Dçlo obrav
nava v treh delih zgodovino rudnika, cerkve in občine.

V prvem  delu je  avtorjeva zasluga, da je  za vprašan je postanka rudnika 
opozoril na sodobne čedadske vire, k i nam prinašajo  mnogo novih vesti, in 
du navaja nekaj novih podatkov o produkciji in prodaji živega srebra in 
ciriobra iz prvega časa obstoja rudnika (str. 7, 66). Zato se pa v večini ostalih 
poglavij, k je r  govori o topografičnem  razvoju rudnika, razvoju  produkcijske 
tehnike, množini produkcije in cenah produktov, številu in mezdah delavstva 
ter upravi rudnika, n aslan ja  na H itzingerja in na publikacijo „D as k. k. 
Q uecksilberbergw erk zu ldria"*, ki jo  je  izdala rudniška d irekcija  (Dunaj 
1831), avtor obeh del ni čisto izčrpal in ju  bo treba upoštevati še tudi odslej. 
Tem bolj pa je  trebe obžalovati, da avtorju  nista bili znani obe osnovni deli
o produkcijskih množinah, cenah in trgovini z idrijsk im  živim srebrom  in 
cinobrom: Striederjeve „Studien zur Geschichte kapitalistischer O rgan isa
tionsform en" (2. izd. Miiuchen und Leipzig 1925), in Srbikov „Staatlicher 
Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis M aria Theresia (D unaj 1907), 
ta  dva av torja  sta dokazala na podlagi glavnih virov za ta vprašan ja, k i se 
n ah a ja jo  v dunajskih  arhivih, da spada v Evropi 16.—18. sto letja Id rija  med 
najpom em bnejša zgodnjekapitalistična podjetja. Za francosko dobo bi bilo 
mogoče zdaj spopolniti podatke, ki jih  je  avtor posnel iz razprav, ki jih  je  
ob jav ila  rudniška d irekcija o okupacijah  Idrije  v Carnioli II. in IV. VIII., 
s pariškim i viri pri M. Pivec-Stele, La vie économique des Provinces Illy- 
riennes (Paris 1931). Tudi pravni položaj rudarjev, gospodstva, občine itd. 
ostane sle jk opre j nejasen. — Če avtor ni rešil teh težkih vprašan j, pa ima 
vendar tudi ta del kn jige svo je prednosti: številni originalni podrobni po
datki, ki jih  je  nanizal posebno o naturalni plači delavstva, o njegovi pre
skrbi z živili po rudniku, o bratovski skladnici, o vojaških  obveznostih, soci- 
jalnem , zdravstvenem  in kulturnem  položaju delavstva, nam om ogočijo vsaj 
za ta naš n a jv eč ji rudnik približno sliko stare patriarhalične dobe, k i je  s 
svojo uravnovešenostjo na svoj način rešila socijalno vprašanje.

V odstavkili o zgodovini cerkve, občine, šole itd. je  avtor bolj sam o
stojen  ter izčrpen; zbral je  mnogo več m aterija la  kakor dosedanja literatura. 
O bžalovati moramo samo, da v kn jig i — razen opisa delavskega giban ja 
1848 — ni poglav ja  o političnem in socijalnem  giban ju  od m arčne revolucije 
dalje , k i ga avtor brez dvoma dobro pozna.

K n jiga je  nov prispevek k zgodovini Idrije, k je r  je  še toliko važnih 
problem ov neraziskanih, posebno zaradi težav, k i. jih  povzroča vsakem u pro
učevanju m ednarodni pomen rudnika; in vendar je  Id r ija  posebno v naši 
zgodovini osnovnega pom ena za mnogo važnih problem ov: razvoj kapitalizm a, 
razvoj delavstva in nič m anj za zgodovino prirodoslovnega raz isk avan ja  naše 
zem lje, ki je  zvezano z njo že od časa, ko sta 1665 in 1669 W alter Pope in 
Edw ard Brown s svojim i poročili londonski Royal Society otvorila serijo  
njenih raziskovalcev. Fr- Zwitter.

M arijan Marolt, D ekan ija C elje . 1. del: Cerkvene umetnine v celjsk i 
župniji. Umetnostni spom eniki Slovenije III. Izdalo in založilo Zgodovinsko 
društvo v Mariboru, M aribor 1951.

M arljivi avtor nam je  podal nov odličen člen v vrsti umetnostnih topo
g ra fij slovenskega ozem lja. Na umetnostnih spomenikih razmeroma bogato
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C elje , je  dobilo s tem odgovarjajoče mesto v naši znanstveni literaturi. D e
lavcem  drugih strok pa bodo zlasti dobro služili seznami virov, in literature 
ter podrobni historični podatki. Zunanje je  k n jiga  odlično oprem ljena. S. I.

Pregled m eteoroloških opazovanj za leti 1921 in 1922. Izdal Zavod za 
m eteorologijo in geodinam iko v L jub ljan i. L ju b ljan a  1930. 36 strani.

Pregled m eteoroloških opazovanj za leti 1923. in 1924. Izdal Zavod za 
m eteorologijo in geodinam iko v L jubljan i. Dodatek Reya O skar: Kolebanje 
n ivoja rek v južnovzhodnih Alpah. L ju b lja n a  1931. 40 +  8 strani.

S tema dvema publikacijam a se zak ljuču je  ona vrsta poročil o meteo
roloških opazovanjih, k i jih  po sklepu upravnikov m eteoroloških zavodov 
v Ju goslav iji ter generalne direkcije voda izda vsa j zavod zase. Za dobo 
od 1. 1925. dalje  nam je  potem takem  pričakovati drugače, m orda skupno 
organizirane publikacije  meteoroloških opazovanj. Pregleda obsegata: a) po
ročila o opazovanjih za mesto L ju b ljan a  za vse dneve in mesece vseh štirih 
let, tedaj meteorološki dnevnik; b) za vse m eteorološke postaje podatke o 
opažanju po mesecih. Pregled dnevnih meteoroloških opazovanj za Maribor, 
kakor se je  za dobo 1917—1920 izdal skupno s pregledom za L jub ljan o, se 
potemtakem ne bo izdal.

Lno novost im a Pregled za leti 1923.— 1924. ki mi ni simpatična. Do
sedan ji pregledi im ajo tekst tudi v francoskem  jeziku. Sedaj pa je  na inetto 
francoščine stopil — esperanto. Ne vidim tehtnosti ter upravičenosti te spre
membe. Nedopustno pa se mi zdi, da so v tabelah samo nekatere navedbe 
dvojezične, druge pa samo v esperantu, na pr. Meza, Dato, dosledno pa tudi 
imena m esecev.

Tudi dodatek: Reya O skar: La oscilado de la riverniveloj en sudorientaj 
A lpoj je  natisnjen samo v esperantu, slovenski naslov čitamo samo na na
slovni strani. Bilo bi na vsak način umestno, pa tudi koristno, da se v takih 
prim erih, ko se razprava v domači publikaciji o b ja v lja  v tujem  jeziku, pri- 
dene vsa j  izvleček . v našem jeziku. A. Melik.

Dr. Hugo Grothe. Die deutsche Sprachinsel Gottschee in Slowenien. Ein 
Beitrag zur Deutschtmiiskimde des europäischen Südostens. Izšlo kot zvezek 
40/41 v zbirki D e u t s c h t u m  u n d  A u s l a n d .  Studien zum A usland
deutschtum und zur Auslandkultur. H erausgegeben von Georg Schreiber. 
Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Auslandkunde, E. V., Münster in 
W estfalen 1931. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 264 strani.

Dr. Hugo Grothe je  profesor geografije  na univerzi v Leipzigu, hkrati 
pa vodja Instituta für Auslandskunde, Grenz- und Auslanddeutschtum  v 
Leipzigu. V uvodu svo je  kn jige pripoveduje sam, da je  obrnil svojo pozor
nost kočevskemu jezikovnem u otoku als Geograph und Vertreter der Deutsch
tum skunde (XIII.). S tem je  po jasn jen  dvojni nagib, k i je  dal pobudo za 
nastanek kn jige ; poglavitni nagib pa je  seveda nacijonalno-političen, kar 
razodeva kn jiga  na nedvomen način in kar razodeva tudi s podnaslovom, 
Avtor ga naglaša na mnogih mestih, izražajoč željo, da bi kn jiga seznanila 
nemško javnost z „das schöne Gottscheer Canđ und das tapfere Gottscheer 
Völkchen“ ter dala pobudo vedno novim popotnikom, zlasti m l a d i n i  (pod
črtal Grothe), da bi si Kočevsko samo ogledali. Če še opozorimo, da je  bila 
kn jiga  napisana za 1. 1930., ki se je  izbralo za praznovanje šeststoletnice nem
škega kočevskega otoka, smo se s ten» dodobra seznanili z motivi, ki je  z njih 
nastalo pričujoče delo.

Te uvodne pripombe je  bilo treba povedati, da se razume poseben zna
ča j knjige. Zakaj o n je j se ne more reči, da je  regijonalnogeografsko delo,
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m arveč se v n je j opaža neprestano uhajan je  v etnopolitično področje in ne
prim erno bolj kakor treba je  natrpana s historičnim i pritiklinam i; sa j vse
bu je  tudi dobrih 30 stran i (211—245) zgodovinskih listin ter izpiskov iz sta
re jše  literature, od Laziusa do Germ anie iz 1. 1850., nanašajočih se na Ko
čevsko.

V 1. oddelku se p o d a ja  prirodno-geografski pregled kočevskega v išav ja  
in njegove zgradbe. Tu je  podana kratka karakteristika reliefa, ki se za
k lju ču je  z označbo, da se višavsk i značaj Kočevskega močno odraža od 
okolice in da je  v išav je  — geografska enota (str. 7). Čisto geografska ta trdi
tev ni, malo vsa j je  politično prisiljena, zakaj etniške m eje Kočevarjev 
se na mnogih sektorjih  ne v jem ajo  z geografskim i m ejam i Kočevskega 
v išav ja ; s K očevarji poseljene vasi Smuka, Seč itd. spadajo  prav gotovo 
k geografski enoti Suhe K rajine, ne pa h kočevskemu višavju , kam or tudi 
ne spada dolina Poljane-Črinošnjice. „Kočevsko v išav je“ se ne odraža tako 
krepko od okolice, niti v Kočevsko-Ribniškem  polju , niti pri Banjiloki, niti 
naprain Loškem u Potoku v suhi dolini D ragarski, niti v predelu med Suho 
K rajino in Kočevskim  poljem . To navajam  zato, ker mislim, da je  napačno, 
u stvarjati geografske enote prav tam, k je r  so zaželjene in obm ejevati jih  
napram  okolici prav tam, k je r  bi bila taka m eja iz etnopolitičnih nagibov 
dobro došla. S a j tudi K rebs naglaša, da je  Kočevsko sestavljeno iz različnih 
delov, ki so med seboj ločeni, pa se n ad a lju je jo  v slovensko ozem lje (Ju 
biläum s Festbuch, str. 208). Nato se na kratko karak teriz ira jo  posam ezni 
sestavni deli Kočevskega v išav ja  z opisom površinskih oblik, hidrografskih 
razmer, klim atskih odnošajev. P odaja se le deskriptiven pregled, do isk an ja  
novih vidikov se ne kaže težnja. V zaključku tega poglav ja  n av aja  Grothe 
area l 830 km 2 kot površino kočevskega jezikovnega otoka, pri čemer opo
zarja , da je  večji nego nekatere evropske m ale države kot Liechtenstein ali 
Andorra (23). Toliko večjo brigo pa obrača geograf Grothe zgodovini kolo
nizacije, ki j i  je  posvetil kar strani 25—72; s kakim  uspehom se je  lotil tega 
poglav ja , o tem glej d alje  zadaj.

V 3. poglavju  obravnava Grothe prebivalstvo jezikovnega otoka. Zopet 
se bavi n a jp re j z zgodovinskim i statističnim i podatki ter računi, da bi dognal 
število K očevarjev za posamezne dobe ter obravnava dem ografsko gibanje 
prebivalstva v najn ovejši dobi, poglavitno pa seveda z narodnostnega vidika, 
pri čemer se za novejšo dobo vzam ejo kot osnova avstrijsk e  statistične na
vedbe za 1. 1910., p rim erja  pa se s podatki iz 1. 1880., 1890. ter 1900. po po
sam eznih občinah, odnosno vaseh. Narodnostna fluktuacija, kakor jo  v sa j 
kaže av strijsk a  uradna statistika za navedena štiri razdobja, se analizira 
s  statističnega ter etnopolitičnega vidika za posam ezna področja, posebno 
podrobno za obmejne sektorje. V posebnem oddelku se obravnava iz se lje 
van je  K očevarjev. Na Grothejevo pobudo so župni uradi na Kočevskem 
ugotovili število izseljenih K očevarjev za 1. 1930., nam reč 13.017, dočim jih 
je  doma 14.462; skoro polovica jih  živi tedaj v inozemstvu, od tega 11.000 
v U S A.

V četrtem poglavju  („Zur Volkskunde“ ) se karakteriz ira  lega naselij, 
nato nekoliko tudi talni načrti vasi (glavne tipe kaže karta 11 na str. 109), 
ter končno km etska hiša. Nato preh aja  na obravnavanje krajevnih  imen. 
in se dotaknè dejstva, da so na Kočevskem k rajev n a imena tudi slovenskega 
izvora; Grothe n avaja  17 imen kot zagotovo slovenskih ter 37 takih, ki so 
„m ogoče slovenska“ , odnosno so „Zwitterförmen“ , ostalih 124 krajevnih
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imen mu je  „tein deutsch“ . Na strani 121 o b jav lja  Grothe tudi karto (12), 
na kateri so zacrtana vsa kočevska n aselja  po navedenih treir vidikih. — 
Uporaba momenta, kakor so krajevn a imena, je  zelo dober pripomoček za 
geografsko proučevanje, toda ne za dokazovanje d a n a š n j e g a  narodnost
nega zn ačaja  predela — ker s tem nima nič opraviti, — m arveč za pomožni 
kažipot pri rekonstrukciji poselitvene zgodovine; ta odstavek bi m oral biti 
tedaj uvrščen nekam v drugo poglavje, ne pa sem kaj. Toda za izrabo takega 
kažipota je  treba strokovne usposobljenosti, k i je  geografija  sam a po sebi 
ne da, m arveč šele opora lingvistične in historične vede. Kako malo skru- 
pulov im a v tem pogledu Grothe k lju b  pripom bi na str. 120, se razvidi n a j
lepše na pr. iz dejstev, da uvršča krajevn a imena Grintowitz, Wretzen, F rie 
sach itd. v tip onih dvom ljivih, „k i so m o g o č e  slovenskega izvora“ , od
nosno so „Zwitterformen“ (str. 122). Že po teh prim erih se vidi, da avtor 
znanstvenih lingvističnih tolm ačenj krajevnih  imen sploh ne pozna, m arveč 
se n aslan ja  na razne stare diletanske razlage, k i jih  jem lje  popolnoma 
resno, na pr. str. 124 o razlagi imena Kočevje-Gottschee. Pri tem pa odlo
čilne strokovne razlage imena Kočevje iz Hvojčev'je (Štrekelj, ČZN VI. 11 in 
Skok, Toponomastični prilozi ČJKZ V. 1.—4. snopič, str. 11— 14), niti ne pozna, 
m arveč je  prišel šele do m nenja: Die Herleitung vom slowenischen „K oča“ =  
Hütte wiegt jetzt vor“ (str. 124). Geograf, ki gradi na razlagi krajevnih  imen, 
m ora predvsem  obvladati vso literaturo, m ora ločiti strokovnjaške kriterije  
od diletantskih; brez tega ter povrh še brez zn an ja slovenščine se p ač  more 
povzpeti le do lahkomiselno, a zato neutem eljeno postavljenih trditev. K ljub  
temu Grothe ni v zadregi za jezikovne razlage, — s kakim  uspehom, p a  n a j 
pokaže naslednji prim er: str. 203: „H äufig sind hier Fam iliennam en, die 
mit dem angehängten „itsch“ auf den ersten Blick slowenisch anmuten. Es 
handelt sich jedoch vielfach um ursprünglich deutsche Namen, denen die 
slaw ische patronyme Anhängesilbe unter Einwirkung der fremden Um ge
bung beigeheftet wurde. Aus dem Sohne des Thomas bzw. Thome wurde 
daher ein „Tom itscli“ , aus dem des Urban ein „Urbantschitsch“ . — Guten
feld sp rav lja  v zvezo z Gotenfeld (str. 124) itd.

N adalje  govori Grothe o kočevskem  narečju, o noši, o značaju  in kultu- 
relnih zadevah. Peti oddelek kn jige obsega opis gospodarskega ž iv ljen ja, 
k je r  se vrste poglav ja  o poljedelstvu, gozdarstvu in lovu, krošn jarstvu , obrti 
ter o industriji, prometnih potih. Končno se opisuje v šestem  oddelku „D er 
Kam pf um das Volkstum “ , k i se ga ra jš i nič ne dotaknem. Končno je  v 
7. oddelku še nekaj potopisnih odstavkov, ki op isu je jo  potovanje po mestu 
Kočevju ter Fridrihštajnskem  gozdu, k je r  pa se podaja  tudi zgodovina m e
sta in mestnih dogodkov, ter po D ragarsk i dolini (Hochtal von Suchen). Zgo
dovinski dodatek se je  omenil že spredaj.

G rothejeva k n jiga  potemtakem ni pravo regijonalnogeografsko delo; 
k ar vsebuje geografskega, je  čisto deskriptivno in se v genetično stran n ik jer 
ne poglablja. G eografski problem i se ne postav lja jo , niti se ne očituje zani
m anje zan je ; v ospredju  G rothejevega interesa so etnopolitična fakta, stan je 
kočevskega jezikovnega otoka. To je  tedaj inform ativna kn jiga  za nemško 
publiko, v kateri se v povojni dobi z vsemi sredstvi vzbuja zanim anje za 
nemške narodnostne drobce, raztresene širom sveta, osobito pa v vzhodnem 
ter južnovzhodnem delu srednje Evrope. Toda ni le inform ativna, m arveč 
je  hkrati propagandna kn jiga, kar odseva jasn o  iz tona, k i je  k n jiga  v 
njem  pisana. To vse razumemo in nimamo vzroka, da bi se zgražali nad tem.
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'loda ako hodi propagandna svrha pred znanstvenikom in vpliva nanj, re
zultat ne more biti dober in tako tudi ni v pričujoči kn jigi. Opozoril sem 
na nekatera taka, prav gotovo neznanstvena mesta, ki znanstveni literaturi 
ne m orejo biti v čast. Škodo pa vidim poglavitno v tem, da nepoučeni in 
nekritični krogi konsum irajo take kn jige ter spre jem ajo  vse trditve v njih 
kot znanstveno dognane, češ, sa j jo  je  sp isal znanstvenik. S tem se u stv arja jo  
nacijonalistični aksijonii, ki v e lja jo  za znanstveno dokazane in ki v tako 
usodni meri netijo nasprotstva med narodi. Z znanstvenega in človečanskega 
stališča bi bilo želeti, da bi geografi takih del ne izdajali. A. Melik.

Drugo poglav je  svo je kn jige (str. 25—72) je  Grothe posvetil historični 
kolonizaciji in izvoru K očevarjev. V začetku obravnava sicer že davno znane 
prve dokum entarične podatke o kočevskem  ozemlju, o b jav lja  nekatere listine 
in poročila tudi v prilogah in poroča obširno o raznih mnenjih glede 
izvora Kočevarjev, vse od L az ija  pa do znanstvenikov novejše dobe. D a
našn je  kočevsko ozem lje je  bilo po Grothejeveinu mnenju t ja  do 13. stol. 
v glavnem  nenaseljeno. Šele sredi 13. sto letja  sé je  pom aknila kolonizacija 
na to ozem lje, in sicer najpoprej ob severnovzhodnem robu preko današnjih 
Poljan  in Črm ošnjic (str. 27—28). A li to Grothejevo m nenje ne Velja, ka jti 
listini iz 1. 1237. (pravilno bi bilo „okoli 1257“ ) in 1. 1264. za. stiški samostan, 
k i ju  temu v potrdilo avtor n av aja  (izd. Schumi, UB Krain, II, 71, 259) in 
v katerih se om enjata k ra j Pollan, ozir. Poelan ter potok Restwiz, se ne 
nanašate na Poljane pri Črm ošnjicah in tam ošnji potok Radeščico. Imena 
spadajo  v okoliš Velikih Lašč, k je r  se dajo  k ra ji, om enjeni v listini iz 1. 1264., 
lepo lokalizirati. Laesis =  (Velike) Lašče, mons Sterm iniz =  Strm ca ob potu 
na Bloke, fluvius Restwiz =  potok Rašica, Poelan — (Velike) Poljane pri 
Ortneku. Posest stiškega sam ostana je  v tem okolišu tudi sicer dokazana 
(1215, 1230: Gradivo za zgod. Slovencev, V, 233, 530).

Ne od K rke in Črm ošnjic se je  kolonizacija najpoprej prib ližala ko
čevskem u ozemlju, m arveč od Ribnice sem. Ribniška p rafara  obsega prvotno 
vasi G rčarice, Sredn ja Vas in Slovenska Vas, gre torej na danes pretežno 
nemško ozem lje in do pred vrata sam ega m esta K očevja. To je  bilo že v 
prednem ški dobi ozem lje slovenske kolonizacije, na njem  je  stala že cela 
vrsta slovenskih naselbin. Ime Slovenska Vas (Windischdorf) razlagam  kot 
prvotno slovensko naselbino, ki je  šele kasn eje  sredi nemške okolice dobila 
ta naziv. Slovenska naselitev je  pa m orala že v prednem ški dobi segati. — 
v obliki sicer poredkom a nasejanih  koč, — še preko Ribniške kotline do 
Kolpe; ozem lje kasn ejše  nemške kolonizacije je  bilo, četudi naredko, do
stopno v sa j potom nekaterih gozdnih potov, k a jti drugače bi ne vedeli najti 
razlage za slovenska kra jevn a imena sredi danes pretežno nemške okolice, 
ki jih  beremo že v n ajstare jših  dostopnih virih. Ravno glede razlage slo- 
venskih krajevnih  imen greši Grothe m arsikje. Kdor se hoče pečati s p re
teklostjo ali sedan jostjo  nem ških Kočevarjev, m ora obvladati slovenski jezik  
in poznati tudi literaturo na slovenskem  jeziku. O avtorju  naše kn jige tega 
ne moremo trditi. Pa niti na nemškem jeziku napisanih del ne pozna vseh. 
Tako vidim, da ne uporab lja nemško napisane razprave L j. Hauptmanna o 
teritorialnem  razvoju  K ran jske, ki je  tem eljne vrednosti in je  izšla kot raz
laga Historičnega atlasa leta 1929. med publikacijam i A kadem ije znanosti 
na Dunaju. Poznavanje tega in drugih del bi obvarovalo av torja  pred m arsi
katerim i napačnim i trditvam i (da omenim: o m ejni g rofiji K ran jsk i in Istrski, 
str. 40, 47, o briksenški posesti na Gorenjskem , str. 43, o bavarski km etiji,
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str. 45, o freisinški posesti in u rbarju  na Dolenjskem , str. 45, Dravo je  
leta 811. določil kot m ejo cesar K arl Veliki, ne pa Ludvik Pobožni, str. 4., 
nezanesljivi podatki o tem plar jih  in nemških vitezih na K ranjskem , str. 50,
o izvoru gospodov T urjašk ih , str. 51, o postanku ribniškega gospodstva, 
str. 52).

Svoje  m nenje o historični kolonizaciji in izvoru nemških K očevarjev je  
strnil Grothe v sledečo, de ja l bi, glavno tezo: Kočevsko je  dobilo n ajv ečji 
procent svo jega nem škega prebivalstva iz ostalih delov K ran jske , predvsem  
iz sosednje D olen jske in N otranjske, deloma pa tudi iz G oriške in celo F u r
lan ije. D a pa to svo je m nenje utrdi, se je  avtor lotil dokazovanja, kako so 
bile K ran jska, pa tudi sosednja G oriška in Fu rlan ija , t ja  do kasn ega sred
n jega veka dežele, prepojene z nem škim  elementom. Na zem ljevidu pod 
št. 6 je  Grothe označil ozem lja, k i so bila, kot pravi „deutscherseits kolo
nisiert“ in dala kočevskem u prebivalstvu ogromno večino nem škega prebi
valstva. Po te j k arti spada sem kaj celotna dolina srednje in zgornje K rke 
z okolico, vsa Bela K rajin a , N otran jska okoli Loža in Cerknice t ja  do Po
stojne, V ipavska dolina doli do Gorice, zgorn ja Soška dolina s Cerknom, 
Tolminom, Kobaridom  in Bovcem ter končno vsa G oren jska od L ju b ljan e  
do K ran jske Gore. Avtor hoče sicer z zgodovinskim i podatki dokazati nem
štvo vseh teh pokrajin , ali reči moramo, da se mu je  to prav ponesrečilo.
V vire in literaturo je  Grothe prav slabo in površno pogledal, historično 
gradivo, ki ga imamo za poznavanje preteklosti naše zem lje, mu je  znano 
v le prav pom anjkljivem  obsegu. Res se je  v naša m esta priselilo tudi p re
bivalstvo nem škega izvora,, res je  mnogo plem iških rodbin in njim  pod
rejenega n ižjega plem stva ter služinčadi bilo pri nas nem škega porekla, ali 
km etsko prebivalstvo je  bilo, posebno še na D olenjskem  in Notranjskem , 
v tako ogromni večini slovenskega izvora, da je  trditev o kakem  p ošiljan ju  
nem škega odviška na Kočevsko naravnost absurdna. Km etsko prebivalstvo 
nem škega izvora se je  na K ran jsko  in Goriško v večji meri in kom paktnej
šem obsegu naselilo le na Sorškem  polju , okoli Sorice in okoli Nem škega 
Ruta, pa tudi tu ni bilo tako mnogoštevilno, da bi že v 14. stoletju  moglo 
pošiljati kak presežek na Kočevsko. Avtor hoče nemštvo na K ran jskem  in 
Goriškem  dokazati tudi iz krajevnih  imen, ali z malo sreče. K ar se nemških 
krajevnih  imen pri nas tiče, moramo najpoprej dokazati, katero ime je  
prvotno, slovensko ali nemško. V ogromni večini sluča jev  je  nemško k ra 
jevno ime, ki ga poleg slovenskega najdem o v virih, prevod časovno pred 
njim  in stalno poleg n jega rab ljenega slovenskega. Pa tudi le nemško ime 
kakega k ra ja  ne govori vedno zato, da je  prebivalstvo dotičnega k ra ja  nem
škega izvora.

Reči moram, da je  G rothejeva glavna teza o doselitvi nemških Koče
varjev  zgrešena in napačna, pa tudi ostali del poglav ja  o historični kolo
nizaciji Kočevskega ne nudi ničesar, k ar bi šlo preko doslej o te j stvari v 
znanstveni literaturi znanega in obravnavanega. M. Kos.

Jubiläum s-Festbuch der Gottscheer 600-Jahrfeier. Geleitet vom Geistl. 
Rat J o s e f  E r k e r ,  P farrer in Mosel. H erausgegeben vom Festausschüsse 
der Gottscheer 600-Jahrfeier, 265 str. — K očevje 1930.

Ob prilik i proslave svoje domnevne 600 letnice so izdali naši K očevarji 
pričujoči zbornik. V kn jig i so zastopani n ajrazličn e jši av torji tu- in ino
zemstva s k ra jšim i članki o zgodovini Kočevarjev, o n jih  deželi, gospodar
stvu, jeziku, prosvetnih prilikah, o njih razm erju  do tu jine itd., skratka,
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zelo pisan mozaik, v katerem  pa so posam ezni sestavni deli prav različne 
vrednosti m vrh tega brez vsakega sistem a pom ešani med seboj. M nogobrojna 
posvetila, kakor tudi velik del člankov ima poleg tega svrho, vzbuditi in 
ohraniti nem ško nacijonalno zavest K očevarjev, kar je  popolnoma v redu 
in glede na značaj publikacije brez n adaljn jega  razum ljivo; žal pa preidejo 
pri tem večkrat v naivni rodoljubarski ton, m estoma pa celo v neokusno 
velenem ško romantiko. V slednjem  pogledu moti zlasti O. D e u e r l i n g - o v  
članek „Die Einheit des deutschen Volkes im Spiegel der Gotschee" s svo
jim i bobnečimi frazam i o nekdanjem  kran jskem  nemštvu kot „Fleisch vom 
H eische Großdeutschlands“ , s san jarijam i „von den Karaw anken bis zur 
O stsee“ , z jad ikovan ji o državni razbitosti nem škega naroda, k i prav nič ne 
spadajo  v knjigo.

Kdor bi iskal v k n jig i morda novega m aterija la  ali v sa j že znanih po
datkov v pregledni obliki, seveda ne bi prišel na svo j račun. To v e lja  za 
historične članke (Josef E r k e r ,  Peter J o n k e ,  Georg W i d m e r ) ,  k i so 
brez reda pom ešani med one z geografsko, prirodoslovno, gospodarsko in 
prosvetno informativno vsebino. Zato se po vsej k n jig i ponavlja jo  večinoma 
iste trditve o kočevski zgodovini, utem eljene ali neutem eljene; n ajb o lj zna
čilno je  seveda, da ravno letnica 1330., k i je  osnova za proslavo šeststoletnice 
nem ške kolonizacije, n ik jer ni dokazana. Čudovita m ešanica pa je  posebno 
W. F i i h r e r - j e v  članek „Am 1330“ , k i v svojem  prvem  delu razv ija  svojo 
fan tazijo  o prihodu kolonistov v nekaki nespretni beletristični obliki, v drugi 
polovici pa docela konkretno govori o razvoju km etovalstva. Če bi n adalje  
k n jiga  reflektirala  na to, da se jo  prišteva k resnim poljudnoznanstvenim  pu
blikacijam , bi pač m orala zavzeti tudi bo lj resno in enotno stališče glede 
etim ologije besede „Gotschee“. Tako pa ga vsak avtor tolm ači po svoje, 
eden kot Gaz-See, drugi kot Gottes See (!) itd., nobeden od n jih  pa se ne 
potrudi, da bi v sa j navedel naziran ja slovanskih filologov. Temu se v ostalem 
ni čuditi, sa j izvemo za slovensko ime K očevje pravzaprav le iz članka 
B i s k u p s k e g a  („Das Gotscheer Kohlen werk“ ) in pa — iz inseratov!

S ledn ji članek je  obenem eden izmed redkih, ki res povedo nekaj 
stvarnega v kratkih  besedah. Sem spadajo  tudi še: geološki pregled izpod 
peresa H. P r a t z e n - a ,  nadalje  nekateri interesantni članki o gospodar
stvu na Kočevskem  (Josef K r a u b a n d ,  D ie w irtschaftliche Entwicklung 
des Gotscheer Landes), o izseljevan ju  (Jos. E p p i c h ,  D ie Auswanderung 
und ihr Einfluß auf die Geschichte der Gotscheer Sprachinsel), o vinograd
ništvu (R. G a n s l m a y e r ,  Die Gotscheer als W einbauern) itd. Od geo
grafskih  sestavkov v ožjem  sm islu pa je  poleg uvodne deskripcije (Peter 
J o n k e ,  D as Gotscheerland) omeniti zlasti Lehmannov in Krebsov članek. 
E d garja  L e h m a n n - a  štud ija  (Bevölkerungsverteilung und Bevölkerungs
verschiebung im Gotscheer Hochland) s priloženim i kartam i o giban ju  in 
razporeditvi prebivalstva je  edini prispevek znanstvene vrednosti. Zlasti naj 
poudarim, da vpošteva tudi slovensko literaturo, ki se sicer sploh ne omenja. 
Na osnovi šte tja  iz 1. 1910. (deloma tudi 1. 1921.) nam Lehmann nazorno pokaže 
gosteje poseljena kočevska podolja v prim eri z m anj obljudenim i višjim i 
predeli ter nam slika nazadovanje prebivalstva po 1. 1890., k i pa ni nič 
m anjše pri slovenskem  prebivalstvu. N arastlo pa je  prebivalstvo sploh le v 
Kočevski dolini sam i in pa v visoki dolini Trava-Podpreska nad Čabrom. 
Vzroki nazadovanja so v izseljevan ju  in krošn jarstvu , dočim je  prirodni 
prirastek  povsem normalen. — Norbert K r e b s  pa nam v članku „Die geo-
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graphische Lage der Gotschee“ slika v splošnih potezah lego kočevskega 
ozem lja v kasn eje  naseljenem  gozdnem pasu med kvarnersko obalo in po
krajinam i ob Savi in Krki. On je  tudi edini, ki priznava, da je  bilo kočevsko 
ozem lje naseljeno od Slovencev deloma že pred prihodom nemških kolo
nistov. Svojo trditev, da se slovenski naseljenci sploh niso lotili krčen ja 
gozda, temveč se naseljevali le v odprtih predelih, pa bi m oral seveda ute
m eljiti. Pravilno podčrtava K rebs geografsko neenotnost kočevskega ozem lja, 
sesto ječega iz več m edsebojno ločenih dolinskih črt, k i se n ad a lju je jo  na 
sever in na ju g  v slovensko, odnosno hrvatsko etnično ozemlje. Y tem mo
mentu leži pač tudi vzrok, da je  bilo to ozem lje že v A vstriji razkosano med
6 okrajev, kar pou d arja  kot neugoden moment za ohranitev kočevskega 
nem štva tudi Lehmann, k i pa podčrtava naravno zaključenost kočevskega 
ozem lja. K r e b s  se dotakne tudi vprašan ja  železniške zveze z m orjem  ter 
zagovarja  ruto v sm eri na Brod, poudarja pa, da pomeni ta železnica v vsa
kem  prim eru novo nacijonalno nevarnost za kočevske Nemce.

Izmed ostalih člankov zanim ajo geografa še: R. W e n e d i k t e r ,  Die 
Seeler Grotte; A. F o r n b a c h e r ,  D as Gewerbe- und Zunftwesen in Got
schee, Hugo G r o t h e ,  Ins Hochtal von Suchen. Svetozar Ilešić.

Gortani Michele: Gorizia con le V allate dell’ Isonzo e del Vi- 
pacco. — Guida del Friuli, V. Società Alpina Friu lana, Sezione di Udine 
del C. A. I., Udine 1930. Str. 683. — Med vsem i geografskim i spisi, vodiči, 
koreografskim i opisi prim orskega ozem lja, ki so po svetovni vojni izšli v ita
lijanskem  jeziku, je  pričujoči vodnik po Goriškem  (t. j. po porečju  gornje 
in srednje Soče) brez dvoma najboljši. K n jiga, ki jo  je  videm ska podružnica 
Italijanskega planinskega društva p rip rav lja la  že dolgo vrsto let, je  posve
čena spominu odličnega geografa O. M arinellija, k i je  bil še sam  sestavil 
zan jo načrt in napisal uvodne besede — in reči moramo, da je  dobil M arinelli 
z n jo  lep, dostojen spomenik. Vodnik je  razdeljen  na dva dela, in sicer po
d a ja  prvi (str. 1—223) fizio- in antropogeografski pregled celotnega ozem lja, 
drugi pa podroben opis posameznih k ra jev  in itinerari je  (str. 223—651). Delo 
se torej prijetno razliku je  od običajnih vodnikov Baedekerjevega kova, ki 
se izgub lja jo  v podrobnostih, a zanem arjajo  obče vidike, tako da vidi po
potnik, ki potuje s takim i knjigam i, sicer nebroj znamenitosti, dežele sam e 
pa ne vidi. Nasprotno izveš iz G ortanijeve kn jige (pom agala mu je  vrsta 
odličnih sotrudnikov) vse, kar te utegne zanim ati glede oro- in h idrografije , 
geologije, podnebja, rastlinstva in živalstva predm etnega ozem lja, a tudi glede 
n jegovega prebivalstva, narodnega gospodarstva, prometnih razmer, zgodo
vine itd. Naše posebno zanim anje vzbuja G. L o r e n z o n i j e v  članek o 
Slovencih v gornje- in srednjesoškem  ozemlju, ki poroča o našem življu 
trezno in resno, kakor tega sicer v italijanskih  kn jigah  nismo vajen i. Seveda 
tvorijo Slovenci v tem ozem lju tudi po italijanskem  ljudskem  štetju  večino 
prebivalstva (1. 1921. so tu našteli 132.408 Slovencev poleg 40.970 Italijanov 
in 1942 drugorodcev). Lorenzoni poroča n a jp re j o slovenskih narečjih  (na 
podlagi Ramovševih in Štrekljevih  studij), nato opisuje značaj slovenskega 
ljudstva, tipe naših hiš in cerkva, narodne ob ičaje itd., obširno pa se bavi 
tudi z našim i narodnimi pripovedkam i ter pesmimi epskega in liričnega zna
čaja . Tega objektivnega sestavka smemo res biti veseli. — Vzoren je  tudi 
drugi del knjige. Tu so v trinajstih  poglavjih  opisana Brda s Korminom, 
Gorica in n jena okolica, Trnovska planota, Čepovan in B an jška planota, 
soška dolina nad Gorico, Koritnica in Trenta s Triglavom , Id rijska  in Vi
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pavska dolina ter končno Hrušica. Zbranega je  tu ogromno podrobnega gra
diva in vsak  pom em bnejši k ra j je  opisan v vseli ozirih in kolikor mogoče 
natančno, navedena je  tudi vsa literatura. S tem je  k n jiga  daleko prekoračila 
nalogo vodnika, postala je  skoro bi rekli topografski leksikon gorn jega Ob- 
sočja. G eografska im ena so seveda uradna ita lijan ska , skoro vsele j pa je  
v ok lepaju  dodan furlanski, slovenski in nem ški naziv. Zelo dobri so tudi 
alpinski sestavki o Ju lijsk ih  Alpah, k i upoštevajo vse strokovno slovstvo, 
n. pr. tudi opise tur slovenskih plezalcev v zadnjih  letnikih P laninskega 
Vestnika. Sploh je  k n jiga  — zlasti v drugem delu — izpopolnjena z n ajn ovej
šimi podatki in izvemo iz n je  m arsika j m alo znanega, k a jti po svetovni 
vojni se je  na Goriškem  mnogo izpremenilo (inkorporacija okoliških občin 
v Gorici, nastanek novih k ra jev , ustanovitev raznih novih zavodov itd.; naj 
omenim radi sličnih strem ljen j pri nas n. pr. ustanovitev alpskega bota
ničnega vrta „ ju lian a" blizu vasice Pri cerkvi v Trenti!).

Delo k rasi mnogo uspelih slik in črtežev; priložen mu je  m estni načrt 
Gorice in karta  O bsočja 1 : 100.000, ki pa je  izdelana po stare jših  podlagah 
in zato tudi ne soglaša povsod s tekstom  kn jige  same. N aj omenim še, da 
so pri kn jig i z nasveti in podatki sodelovali tudi nekateri Slovenci (tako 
dr. H. T u m a ,  msgr. prof. I. T r i n k o in prof. dr. A. B u d a  1). V. Bohinec.

Joso  Lakatoš, Privredni alm anah Jugoslovenskog Lloyda, Zagreb 1929. 
Agilni Joso Lakatoš ni tu le zbral na stotine statističnih podatkov, po
nazoril jih  je  z diagram i, kartam i in slikam i, ocenjujoč obenem naše gospo
darsko stan je  iz desetletnega razvo ja  in p rim erja joč  ga z razm eram i v drugih 
državah. To delo je  bilo ogromno tem bolj, k er je  imel urednik le malo sode
lavcev, večino kn jige je  sestavil in napisal sam.

K n jiga  je  razdeljena na deset poglavij. Uvodoma nas seznanijo karte z 
gostoto naseljenosti, nataliteto, m ortaliteto in s prirodnim  naraščanjem  pre
b ivalstva v posameznih evropskih državah. D iagram i ponazoru jejo delitev 
n ašega prebivalstva po narodnosti in veri, dočim nas k arta  Jugoslav ije  se
zn anja z novimi banovinskim i in srezkim i m ejam i. Važnost n ašega poljedelstva 
ponazoru jejo  diagram i o posejan i površini, o žetvah in kretan ju  izvoza. Po- 
v d arja jo  se slabe stran i poljedelstva, zlasti ekstenzivnost in kvaliteta, s če
mer smo daleč za drugim i državam i. R azširjenost domačih živali, vsake po
sebej v njenem  odnosu do površine in števila lju d i v posameznih delih države, 
nazorno p rikazu je jo  številne karte. Gozdarstvo je  bo lj na kratko obdelano. 
Posebna k arta  prinaša razprostanjenost gozdov v državi, uvoz ter izvoz lesa 
in njegovih izdelkov pa je  razviden iz diagramov.

Eno najobširn ejših  poglavij v kn jig i je  posvečeno rudarstvu. Avtor s i
ja jn o  povdarja  bogastvo naših zem eljskih zakladov vseh vrst na eni ter na
ravnost malenkostno produkcijo raznih rud na drugi strani. Zlasti z ozirom 
na industrijsko predelavo rud smo daleč za drugim i kulturnim i državam i. 
Češkoslovaška n. pr. producira trikrat, Velika B ritan ija  nad petdesetkrat to
liko prem oga kot Jugoslav ija . Na leto pridobivam o toliko surovega železa kot 
v F ran ciji v 2 dneh, v U niji celo v 12 urah. K a j koristi vse zem eljsko boga
stvo, ako ga ne znamo izrabljati, ker m an jkajo  za predelavo rud potrebne teh
nične naprave! Tako n. pr. pridobivamo boksit, alum inij pa pro izva ja jo  v tu
jini. Iz karte  je  razvidna razprostranjenost naših rud, diagram i produkcije 
rudnikov pa često govore, da ta ni n a jv eč ja  tam, k je r  so n ajv ečja  n ah aja li
šča rude. To dejstvo p o tr ju je  zlasti produkcija prem oga v Sloveniji in v dru
gih delih države.

12*
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Se b o lj kot rudarstvo je  na početku razvo ja naša industrija. Ju goslav ija  
je , kot pravi avtor, kvečjem u dežela in dustrijske možnosti in bodočnosti. 
Ja č ja  je  samo lesna industrija, k i se ugodno razv ija  zarad i rastočega izvoza 
lesnih proizvodov, ostale industrijske panoge pa so bolj neznatne, čeprav 
im ata zlasti prehran jevalna in kovinska in dustrija  vse predpogoje za bo ljše  
uspevanje. Razprostranjenost važnejših  industrijskih  centrov je  raz videti iz 
kart, dočim si o jak o sti industrijske produkcije ne moremo ustvariti prave 
slike. Lakatoš sam  toži o težkočah pokazati pravo stan je  naše industrije, k a jti 
za vso državo se ni izvršil še nikdar uradni sistem atski popis industrijskih  
obratov in njih proizvodnje.

Pregled naše zunanje trgovine je  podal J. G r g a š e v i č .  Izvoz in uvoz 
je  v stalnem  porastu i po vrednosti i po količini blaga. Obenem se množi šte
vilo držav, s katerim i smo v trgovskih stikih, kar znači, da izgu b lja jo  neke 
države vlogo našega posredovalca z inozemstvom. V neposrednih trgovskih 
stikih smo že z 80 državam i, vendar se vrši izm enjava b laga v večjem  stilu 
večinoma le z nekaterim i našim i sosedi. Tudi železniško om režje naše države 
se izpopolnjuje, vendar n jegova gostota še ne doseza povprečka v Evropi.

Podroben statistični m aterija l, k i se nanaša na pom orski in rečni pro
met, je  zbral V. K r a j a č ,  k i ga je  delom a ponazoril z diagram i. K ra jša  
sestavka sta  posvečena avtobusnemu in zračnemu prometu. Urednik je  zbral 
tudi važne podatke poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa.

Sliko ekonom skega ž iv ljen ja  v Ju goslav iji dopoln ju je jo  izčrpna poglavja
o državnih financah, denarstvu, zadrugah in socijaln i politiki. G eografa bo 
predvsem  zanim al problem  našega izse ljevan ja, k i ga je  številčno prikazal
D. S i r o v i c a .

Namen alm anaha je , kot pravi sam urednik, nuditi čim točnejšo in po
polnejšo sliko iz vseh področij našega gospodarskega življen ja. N jegova želja, 
dati javn osti v roke praktični inform ativni priročnik za vsa gospodarska vpra
šan ja , se je  brez dvoma s to kn jigo docela posrečila, to še tem bolj, ker je  
dodal suhoparnemu statističnem u gradivu jasn e kartogram e in karte ter 
vmes mnogo slik naših najvažn ejših  gospodarskih naprav in podjetij. Brez 
dvoma je  tudi v kn jig i nebroj znanstveno uporabnega m aterija la , vendar bi 
se m orala zanesljivost podatkov še prekontrolirati, k a jt i sodeč po uvodnih be
sedah avtorja, vsega gradiva ni črpal iz priznanih virov, temveč zelo pogosto 
tudi iz m anj zanesljivih notic po časopisju. Posamezne panoge našega gospo
darstva tudi niso prikazane v enakem obsegu. M arsik je tudi m an jkajo  podatki 
za eno ali več let, zlasti iz zadn je dobe. Zato je  m orda piščeva sodba mestoma 
preuran jena, morda tudi m anj točna, k ar se n. pr. opaža pri obravanju  na
šega avtobusnega prom eta. V sekakor ima Lakatoš veliko zaslugo, da nam je  
p rv i poklonil vsestranski inform ativni priročnik, iz katerega se moremo po
učiti o razv ijan ju  in sedanjem  stan ju  gospodarstva Jugoslavije . R. Savnik.

Schacher G erhard: D er Balkan und seine wirtschaftlichen K räfte. Stutt
gart 1930. 266 strani +  zem ljepisna karta.

Za Nemčijo je  bil Balkan pred veliko vojno predvsem  politično torišče, 
po vojni pa je  postal v prvi vrsti gospodarsko torišče.

Sam obitnost Balkana p redstav lja  balkan ska patrijarhalnost, ki pod vpli
vom vedno m očnejših duševnih in m aterijelnih kulturnih stikov z Evropo 
čim d alje  h itreje izg in ja ; vzporedno z razpadanjem  patrijarhalnosti nastopa 
evropeizacija, k i je  še šibka v razvoju  evropskih idejnih in duševnih vrednot, 
k i p a  polagom a prevladu je z evropskim i gospodarskim i in m aterijelnim i
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vidiki. T ežn ja za evropeizacijo Balkana je  izšla  deloma iz Balkancev samih, 
deloma pa iz Evrope, k i je  im ela na Balkanu obenem s političnimi tudi go
spodarske interese. Čim bolj se je  zahodna in sredn ja Evropa gospodarsko 
industrijalizirala, toliko večjo važnost je  pridobival za n jo Balkan kot bliž
n ja  produkcijska zem lja živil, surovin in polfabrikatov ter kot trg  za indu
strijo. Spričo tega najdem o na Balkanu jasn e vzporednosti med razvojem  
balkanskega gospodarstva in evropskim  zanim anjem  ter udejstvovanjem  v 
njem. Balkansko gospodarstvo se ni razvilo samo iz domačih sil, temveč 
tudi v razm erju  s tem, v kolikor ga je  rabilo in mu pom agalo gospodarstvo 
Evrope.

Med svetovno vojno započeto industrijsko in obrtno osam osvojevanje 
prekm orja je  po vo jn i prisililo  evorpske industrijske zem lje, da se še po
sebno zainteresirajo  za Balkan ; nujno je  to postalo, ko se je  pričela po vojni 
na Balkanu sm otrena gospodarska penetracija USA. Za Nem čijo pa je  B al
kan, poleg posledic versailleskega miru, važen zlasti z zem ljepisnega vidika; 
D onava je  kažipot Nem čiji v njenem gospodarskem  in političnem razmahu 
na vzhod.

D a in form irajo gospodarstvo Evrope o razm erah na Balkanu, je  izšla 
vrsta k n jig ; v eni zadnjih inform ira G. Schacher nem ške gospodarske kroge
o človeku na Balkanu, o obstoječi in v bodoče mogoči produkciji v p o lje
delstvu, rudarstvu, in dustriji ter o finančnem položaju  posameznih političnih 
edinic. Ker je  gospodarska sigurnost bistveno zvezana s politično sigurnostjo, 
obravnava tudi tem eljno politično vprašan je Balkana, macedonsko, in to z 
bolgarskega vidika. Kot Nemec očrta zunanje gospodarske stike, investicije 
in zunanjo trgovino s stališča nemških gospodarskih stikov z Balkanom ; 
da pa utira pot nemškemu gospodarstvu na Balkan, ne štedi z laskavam i 
besedam i na uho vsaki balkanski državi.

Ruinunija je  evropska Mehika. B o lgarija  n ajb o lj km etska, G rčija  n a j
bo lj industrijalizirana zem lja Balkana. Pomen turške vzhodne T racije  leži 
v gospodarskem  pomenu Carigrada. A lbanija bo p rišla  gospodarsko do po
mena šele v bodoče, ko bodo evropeizacijska strem ljen ja albanske državne 
banke (s sedežem v Rimu in z malim jugoslovanskim  deležem) in Družbe 
za gospodarsko povzdigo A lbanije (z garancijo  rim ske vlade) dosegla vidne 
uspelie. V kolikor je  prenehala biti T určija  balkanska sila, v toliko je  po
stala to Italija . S pridobitvijo Reke je  onemogočila konkurenco Trstu, z 
osredotočenjem  nekdan jega srednjeevropskega prom eta preko T rsta  in Reke 
na Tirensko m orje pa je  znižala prometni pomen Jadran a ter s tem za daljšo  
dobo preprečila tudi večji razm ah jugoslovanskih pristanišč. Medtem ko je  
povojno n aseljevan je  inozem skega kap itala  — razen francoskega v Jugo
slav iji — na Balkanu gospodarskega značaja, hodi Ita lija  v tem pogledu še 
vedno po predvojnih potih političnih subvencij, kar je  posebno očividno v 
A lbanij.

V gospodarskem  pogledu je  Balkan kot celota postal vsled evropeiza
c ije  in industrijalizacije  sestavni del Evrope. Kot izvoznik surovin, žita in 
polfabrikatov in uvoznik fabrikatov se tega tudi zaveda in poizkuša go
spodarsko zainteresirati Evropo za Balkan; pod vplivom Rum unije v Sina ji  
za žito, pod vplivom n ajv ečjega  evropskega producenta tobaka, G rčije , na 
drugi balkanski konferenci za tobak. Tobaku, k i predstavlja  enega n a jv až
nejših  izvoznih pridelkov vsega B alkana za vso Evropo, je  posvečeno po
sebno poglavje. Za B olgarijo  in G rčijo pomeni tobak najvažn ejšo  izvozno
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postojanko, za A lbanijo pa je  važen, ker se je  na njem  ustanovil prvi alban
ski tovarniški obrat (Drač, Elbasan, Santi Quaranta.) Za gospodarsko zvezo 
Balkana so važna velika m esta; prvo in edino velemesto na Balkanu so 
Atene, k i so prevzele dedščino predvojnega C arigrada. Njim sledi Bukarešt; 
S o fija  se radi posledic svetovne vojne in finančnega položaja m esta ne more 
dvigniti, T irana pa se še m ora povzpeti od položaja vasi do mesta. Prim orska 
m esta pridobivajo, razen v A lbaniji in G rčiji, na pomenu kot kopališča, kar 
ve lja  zlasti za Bolgarijo. Drugače pa je  antropogeografska osnova balkanskih 
mest uprava, b irokracija , k ar ve lja  tudi za Beograd.

V Ju goslav iji podčrtava Schacher podjetnost prebivalstva. Ugotovi n je 
govo zaposlitev z 18—20% v industriji in trgovini, položaj gospodarstva ter 
razdeli državo v aktivni severni in pasivni južni del. V poljedelstvu izvaža 
Ju goslav ija  koruzo, suhe slive in vino; pri vinu poudarja  potrebo po dvigu 
kvalitete in zm anjšan ju  površine. Živinoreja in gozdarstvo pridelata za celo
kupni izvoz vsak po 25% vrednosti. V in dustriji napreduje rudarstvo, k era
m ika, cementna, kem ična in tekstilna in dustrija in istotako promet na suhem 
in na vodi, nazaduje pa m linska in sladkorna industrija. Medtem ko igra v 
Rum uniji odločilno vlogo am eriški, v G rčiji nemški, v A lbaniji in B olgariji 
italijan sk i kapital, pa prevladuje v Ju goslav iji francoski kapital, ki se še 
posebno udejstvu je  v državnih podjetjih . Y francoskih rokah so Bor in D al
matienne, belg ijsk i in češki je  v bosanski Solway, britanski pa v Mežici in 
v Trepči. V jugoslovanski zunanji trgovini moč Nem čije vedno narašča in to 
tako pri uvozu kakor tudi pri izvozu. Med našim i gospodarskim i središči 
om enja industrijsk i in bankarsk i pomen Zagreba, upravni Beograda ter poda 
v zvezi z zadnjim  karakteristiko mladih mest. Dobro opiše naša prim orska 
mesta, ugotovi v n jih  pom an jkan je svobodnih luk (porto franco) ter razlaga 
njih ugodni razvoj po vojn i z zasiguranim  zaledjem , k i je  D alm aciji v Avstro- 
ogrski m anjkalo. Neenotno in brez vidika ter mestom a netočno pa so podana 
n aša m esta v celinski provinci; n. pr.: glavno mesto Bosne (str. 202) je  Su
botica (Sarajevo). Poleg tega težkega pogreška im a k n jiga  še več napak, k i 
so statističnega ali topografskega značaja. Vendar to ne kvari splošne slike, 
ker se nan ašajo  večinoma na podrobnosti. Te pogreške izv irajo : i. a li iz 
slabih statistik : n. pr. na Balkanu živi 1—1 lA m ilijona Italijan ov ; tu je  
avtor rabil italijan ske cenitve; 2. iz zb iran ja gradiva za kn jigo  v središču naše 
države; k a jti samo na ta način je  razumeti, da je  izpuščena L ju b ljan a, K arlo
vec, O sjek, Novi Sad, ali T rbovlje in da se mnogo obširneje očrtava črni 
premog, kakor pa r jav i prem og; še bolj pa p o trju je  našo drugo domnevo 
dejstvo, da m anjka popolnoma opis naših vodnih sil in njih iz rab ljan ja , 
česar avtor ni opustil pri nobeni drugi državi in čeravno poseduje Ju goslav ija  
toliko izrabljenih vodnih sil kakor Rum unija, B olgarija, G rčija  ter evropska 
T určija  skupaj. Vsled tega je  nujno potrebno, da tujec, ki študira Jugoslavijo , 
pregleda poleg političnega središča države tudi pokrajine, k i p redstav lja jo  
gospodarska težišča v državi.

K n jiga  nam bo v N em čiji — z izjem o m akedonskega vprašan ja  — ko
ristila. Splošen pregled o gospodarstvu B alkana pa si bo poglobil tudi vsakdo 
izmed nas; zato im a kn jiga  pomen tudi za nas, ne toliko za vpogled v ju go 
slovansko gospodarstvo, kakor za vpogled v gospodarstvo Rumunije, Bolga
rije  in Grčije. F ran jo  Baš.

M. E. Durham, Some Tribal Origins, law s and customs of the Balkans.
London 1928, str. 318.



A ngleška p isate ljica , k i je  potovala med leti 1901,—1914. v Bosni, 
Črni gori in A lbaniji, je  priobčila kot sad  svo jega dela in opazovanja v 
imenovani k n jig i mnogo zelo dragocenega etnološkega gradiva.

Prva poglavja, v katerih popisuje razdelitev rodov v Črni gori in A lba
n iji in njihovo pravo, nas m anj zanim ajo, pač p a  nadaljna poglav ja , ki 
razprav lja jo  o tetoviranju, sorodstvu, rojstvu, poroki, smrti, m agiji, zdravil
stvu, b a jan ju  (napovedi bodočnosti) in raznih tabu. Vsak etnolog bo čital ta po
g lav ja  z največjim  zanim anjem , k a jti gotovo ni bilo etnološko gradivo tega 
ozem lja v taki celoti in pestrosti zbrano, kot ga p odaja pisateljica. Samo 
dolgoletno opazovanje in zelo intimno in zaupno občevanje z domačini je  
moglo p isateljici nuditi toliko snovi.

Razlage, k i jih  k n jiga  podaja  o raznih kulturnih, elementih in pojavih, 
niso popolnoma na višku današnje etnološke znanosti, kar je  um ljivo. Oči- 
vidno p isa te ljica  ni zasledovala razvo ja etnoloških metod v sedanjosti.

N a važnost n jenega etnološkega gradiva za današnjo etnologijo hočem 
tu opozarjati. Zdi se, da so se na Balkanu srečale tri glavne prim itivne k u l
ture. in sicer totem ska, m atriarhalna in nomadska. So celo sledovi pra- 
kulture.

T etoviranje, k i ga najde p isate ljica predvsem  med katoliki Bosne (p. 101) 
in severne A lbanije (p. 121) razlaga pravilno kot ostanek prazgodovinske 
dobe, torej predslovanske in m orda tudi predalbanske. Solarni in lunarni 
sim boli tetoviranja pa kažejo  bržkone na mešanico totemske (solarne) in 
m atriarhalne (lunarne) kulture. Tetoviranje deklet v spom ladi je  m orda osta
nek in icijacije  deklet v m atriarhalni kulturi.

Mistični odnosi do živali (Albanci se im enujejo Škipetare — to je  Orle, 
Črnogorci Sokole) (p. 131), razcepljenost in ostra ločitev plemen, izrazita 
prednost, ki jo  uživa moški pred žensko, n jegova delom ržnja, lov in boj kot 
edino prim erna zaposlitev m oškega: vsi ti elementi kažejo  na v išjo  lovsko 
kulturo totemizma, kakor se p o jav lja  v zahodni A friki ali na nekaterih otokih 
Oceanije.

Visoki položaj, k i ga uživa brat m atere (p. 147), in sicer večkrat v 
sovražni opoziciji do moža, kaže na m atriarhalno kulturo. P red arijsk i Etru- 
ski, Iberi, Baski, Pikti, stari Germ ani in G rk i stav lja jo  tudi m aterinega 
brata v ospredje pred možem oziroma očetom. Pa prav  p redarijsk i narodi 
Evrope so predstavniki m atrijarhalne kulture. Iz iste kulture izv irajo  še 
sledeči kulturni elementi: zauživanje sovražnikove krv i ali celo njegovega 
srca (str. 160), lov na človeške glave (str. 172). (Črnogorci, A lbanci so natikali 
glave padlih sovražnikov na kole pred svojim i hišam i a li vasmi), velika se
k ira  handžar, oškrop ljen je  novih tem eljev stavbe ali m esta s človeško krv jo  
ali zazidanje kakega človeka v tem elje stavbe, poškropljen je  zastave s krvjo , 
vse to so več ali m anj znani in tipični elementi raznih faz m atrijarhalne 
kulture.

Dualizem  dobrega in slabega principa: kakor se ja v l ja  v severni A lba
niji, k je r  se prip isu je  nevihta bo ju  med blagohotno moško silo Drangoni 
in zlohotno žensko silo Kulšedra. je  znana rezultanta iz združene totemske 
in m atrijarhalne kulture.

Patriarhalni položaj m oškega, zapostavljan je  ženske, kupovanje neve
ste, krvna osveta, to je  dolžnost, da se m ora ubiti m oška oseba iz rodbine 
ubijalca, so več ali m anj znaki nomadske kulture (str. 162—192).
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Negotovo je , kam  bi prišteli levirat (str. 202) ; razširjen  je  nam reč levirat 
p ii nomadih in tudi v m atrijarhaln i kulturi.

Že te opazke n a j zadoščajo, da cenimo posebno mi Slovani veliko delo, 
ki ga je  p isateljica  izvršila v svo ji knjigi. Etnolog, ki bo hotel analizirati 
n ajstare jšo  zgodovino Balkana, ne bo mogel mimo te knjige. L. Ehrlich.

Kurt K ayser, Westinontenegro. Eine kulturgeographische D arstellung. 
Pencks Geographische Abhandlungen III./4., J. Engelhorns Nachf., Stuttgart 
1931. Str. 134.

Tudi ta  k n jiga  zasluži svo je  mesto poleg Louisovih razprav o A lbaniji 
in južnozapadni Bolgariji. K a jti k ljub  svojem u naslovu ni to samo kulturno- 
geografska študija, temveč prava geografska m onografija, povsem po prin
cipih moderne geografije, sa j nam p rikazu je  istotako m orfološke, klimato- 
loške in druge fizikalno-geografske značilnosti zapadne Črne Gore. Študija 
tudi ne sloni na enostranskem  študiju  literature, temveč na izčrpnem  avtor
jevem  delu v terenu; pa tudi literaturo uporab lja  avtor vsestransko; je  
eden redkih Nemcev, ki pozna tudi vso literaturo na domačem jeziku  in se 
n aslan ja  na prim er glede problemov naselitve itd. povsem na izsledke doma
čih avtorjev, zbrane v „N aseljih  srpskih zem alja“ in n av aja  tudi domačo 
term inologijo (zbijeni in razbijen i tip, kuća brvnara, kuća pozem ljuša itd.). 
Menda je  K ayserjevo  delo tudi prvo znanstveno delo, ki om enja nove Spe
cijalne karte v m erilu 1 : 100.000 in jih  ocen ju je  zelo laskavo; osobito po
u darja  plastičnost terena in druge prednosti, ki bodo služile dobro ravno 
študiju  geom orfologije (str. 21, 22). Avtor tudi piše naša imena v naši p ra 
vilni ortografiji in opušča stare tu je nazive; piše n. pr. dosledno D ubrov
nik; škoda, da ni opustil tudi povsem neutem eljenega italijan skega naziva 
Montenegro; ime Crna G ora sicer pozna in uporab lja, vendar v ožjem, ne 
povsem točnem in posrečenem pomenu; on nam reč deli vse zapadnočrno- 
gorsko v išav je  v dva dela, k i jih  loči visoka stopnja, t. zv. „Stufe von Lu
kovo“ , k i je  n a jb o lj izrazita severovzhodno od N ikšićkega polja. Zapadne, 
S00—1000 m visoke planote med Jadranskim  m orjem  in omenjeno stopnjo 
označuje K ayser kot „C rna Gora-Hochfläche“ in utem elju je to z dejstvom  
da je  ime Crna G ora prvotno označevalo le štiri staročrnogorske nahije kot 
politično jedro dežele. Na vzhodne, 1400—1700 m visoke planote t ja  do Tare 
pa je  raztegnil ime S in ja jev in e in jih  označuje kot „Sinjavina-H ochfläche“ .

Sploh zavzem a avtor v m arsikaterem  pogledu povsem  novo, sam ostojno 
stališče, ko na prim er opozarja na pogrešno mnenje, da je  črnogorska po
k ra jin a  enostavno n adaljevan je  hercegovskega tipa (str. 10, razliko vidi avtor 
v pom anjkanju  velikih krašk ih  polj v črnogorskem  višavju), nadalje  ko po
u darja , da se lin iji Duga-Nikšićko polje-Zeta prip isu je  prevelik pomen, tudi 
v prometnem oziru, dočim v pokrajinskem  oziru ta lin ija  ne pomeni sploh 
nikake meje. Klim atsko in antropogeografsko m ejo tvori le K ayserjeva „sied- 
lungsarine Trennungszone in Mittelmontenegro“ južnozapadno od Pive (Duga- 
Lukavica), ki loči „den nördlichen Lebensraum  im Bereich der Weidehoch- 
l'lächen ' in „den südlichen Lebensraum  in der K arstlandschaft“. K ayser torej 
zavzem a v vsakem  oziru sam ostojno stališče. Tudi kar se tiče rastlinske 
geografije, korigira za svoj predel znatno Adamovičeve vegetacijske stopnje.

Nič m anj interesantna niso avtorjeva iz v a jan ja  v podrobnem delu, ko 
obravnava posamezne predele in sicer njih klimo, tlo in vegetacijo, pa njih 
naselbinsko in gospodarsko geografijo. V teh odstavkih je  vestno zbran ma-
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terija l iz domače in tu je  literature, iz uradnih statistik naših oblastev, pa 
tudi iz lastnega opažanja.

Interesanten je  na zaključku  kn jige avtorjev pogled v bodočnost. V se
kakor se mu je  treba pridružiti, ko poudarja  velike razvojne možnosti Pod
gorice in ko dvomi, da bi C etinje moglo z uspehom obdržati svo je  stališče 
kot politično središče pokrajine. Vsekakor pa polaga K ayser preveč nad na 
skora jšn jo  izgradnjo železnice Bileč-Nikšič-Podgorica in na razvoj Nikšiča. 
Zdi se, kakor da avtor ni dovolj poučen, da je  v doglednem času pričakovati 
le  izgradnje tkzv. jad ran ske  proge iz Stare S rb ije  preko vzhodne Črne Gore 
in da bo baš ta proga m orala zagotoviti prednost Podgorici. — P isatelj se 
ob te j prilik i mimogrede dotakne tudi problemov izbo ljšan ja  živinoreje, po- 
gozditve, oskrbe z vodo in regulacije Bojane. Vidi se torej, da se je  avtor 
v kulturno-geografske problem e teh k ra jev  jak o  poglobil in s svojo knjigo 
dal tudi in icijativo za n adaljn je  delo našim znanstvenim in gospodarskim  
strokovnjakom .

Omeniti je  še srečno izbrane fotografske posnetke geomorfoloških, rast- 
linsko-geografskih in kulturno-geografskih značilnosti, ki d a je jo  kn jig i še v 
več ji m eri zn ačaj uspele geografske m onografije. Nekatere netočnosti (n. pr. 
trditev, da je  Čirova Pečina 2520 m v Durm itoru drugi n a jv iš ji vrh Jugo
slav ije !). zato vrednosti kn jige  ne zm anjšu jejo . Po n je j bo posegel ne samo 
vsak naš geograf, temveč sploh vsakdo, ki ga problem i teh k ra jev  zanim ajo.

Svetozar Ilešič.

Muriel Currey, D alm atia, London 1930, ed. Philip A llan & Co., str. 164. 
Avtorica m iss C urrey obravnava v precej dolgem prvem  poglavju  na četr
tini vse kn jige  zgodovino D alm acije od n ajstare jših  časov. V nadaljn jih  de
setih pa opisuje podrobneje zgodovino mest in historične znamenitosti, k i jih  
je  videla na svo ji poti v Zadru, Šibeniku, Splitu, Solinu, Trogiru, Korčuli, D u
brovniku in njegovi okolici, Kotoru in Cetinju.

K n jiga  je  p isana z ljubeznijo  in priznanjem  za prirodne krasote in z 
občudovanjem  do klasičnih in renesančnih ter baročnih zgradb na našem p ri
m orju. Posebno obširno se v splošnem pregledu in pri opisu Kotora bavi z 
angleškim  nastopom proti Napoleonu v D alm aciji, zlasti z junaštv i kapetana 
Hoste-a in tudi sicer se spom inja vezi, ki so k d a j pritegnile Angleže na naše 
prim orje ali naše prim orje družile z Anglijo.

Po k n jig i bo sicer ra je  posegel historik nego geograf, p rav  pa bo prišla 
zlasti — in v ta  namen je  p isana — angleškim  obiskovalcem  naših k ra jev  kot 
vodič, čeprav je  brez baederskih podrobnosti. K ra jevn a im ena piše sicer 
mestoma nekoliko malomarno in rabi slovanska in italijan ska, na splošno ita
lijan sk a  pri zgodovinskem opisu, ko govori pa o sedanjosti, uporab lja  ju go 
slovanska, k je r  pa na kakem  č, ž ali š rada pozab lja  k ljukico ali pa jo  ozna
ču je s samim ’. Ako je  povsod v naslovih pisano: Split - Spalato, Kotor - C at
terò itd., zak a j bi ne bilo tudi pri Zadru mesto sam e Zare vsa j Zara - Zadar! 
Delo k rasi osem prav čednih fotografičnih posnetkov z dalm atinske obale.

Svetelj.

Rubic Ivo: G rav itacija  susjednih žite lja  Splitu. Posebni otisak iz „H rvat
skog G eografskog G lasn ika“, Zagreb 1930 (str. 109—152). — Rubić Ivo: Split i 
n jegova okolica. Biblioteka Jadran ske Straže, svezak 6. Split 1930. Str. 36.
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V razpravi o grav itaciji okoliških prebivalcev k Splitu se je  m arljiv i 
splitski geograf lotil morda n ajb o lj zanim ivega izmed vseh poleogeografskih 
problem ov, nam reč vprašan ja  po vplivu, k i ga im a mesto na bližjo in daljno 
okolico. Uvidel je , da z metodami, k i so jih  u porab ljali dosedanji razisko
valci tega problem a, v splitskem  primeru ne pride do zadovoljive rešitve in 
je  skušal nastopiti novo pot (slično kakor F. В a š v svo ji studiji o Mariboru 
in podpisani v podobnem poskusu za L jubljano). Prišel je  do zak ljučka, da 
se da zagrabiti bistvo problem a n ajb o lje  s tem, da se ugotovi, s katerega 
ozem lja gravitira prebivalstvo k Splitu in kolikšno je  število tega prebi
valstva. Delo, k i ga je  izvršil z vzgledno akrib ijo  in s presenetljiv im  pozna
vanjem  predm etnega ozem lja, zlasti pa Splita sam ega (prim. podrobnosti na 
str. 114. in še na mnogih drugih mestih!), mu je  o la jša lo  dejstvo, da je  Split 
danes res središče našega Prim orja in da v široki okolici nima tekmeca, ki 
bi mogel povzročiti kako znatno zm anjšan je njegove privlačne sile.

Avtor je  razdelil razpravo na pet poglavij. У prvem  poglavju  stav lja  
vprašan je  po sestavi sp litskega prebivalstva ter ugotavlja , da je  bilo 1. 1928. 
med prebivalci le 63% rojenih Spličanov, medtem ko je  bilo iz drugih po
krajin  naše države 31’4%, iz inozemstva pa 5-6% vseh v Splitu stalno nase
ljenih ljudi. Velik odstotek prebivalstva je  torej prišel od drugod, in sicer 
največ iz bližne okolice (skoro 16%). V drugem poglavju  razisku je avtor to 
b liž jo  okolico, v kolikor tvori gravitacijsko območje za Split, in odgovarja 
na vprašan je : odkod in koliko ljud i p rih a ja  v Split v s a k  d a n ,  da opravi 
v mestu svoje posle, n a jsi bodo to šolski otroci, delavci, uradniki, m lekarice, 
perice itd. Njihovo število znaša na dan povprečno 1800 ljudi, kar je  5% 
vsega prebivalstva p r v e  s p l i t s k e  g r a v i t a c i j s k e  c o n e ,  ki sega 
od Suhega Dolca in T rogira do Dicina in Omiša. To je  ozem lje bodočega 
Velikega Splita, torej v bistvu isto, k ar je  referent v om enjeni razpravi o 
L ju b ljan i označil z „mestno aglom eracijo“ . Zanimivo je , da im a ta Veliki 
Split 77.480 prebivalcev, torej približno prav  toliko kakor Velika L ju b ljan a
1. 1921., iz česar bi se dalo sklepati, da je  privlačna sila Splita v n jegovi prvi 
grav itacijsk i coni mnogo več ja  kot privlačna sila  L ju b ljan e  na njeno naj- 
b liž ja  okolico. V tem poglavju  analizira avtor tudi prav pregledno prometna 
sredstva, s katerim i p rih a ja jo  okoličani v mesto ter nam natančno poroča, 
koliko ljud i se je  poslužilo 1. 1928. vsakega teh vozil (železnice, avtobusov, 
parnikov itd.).

V d r u g i  s p l i t s k i  g r a v i t a c i j s k i  p a s  šte je  avtor vse one 
k ra je , iz katerih p rih a ja jo  prebivalci v Split bolj redkokdaj, a im ajo vendar 
možnost, da pridejo s tem ali onim prevoznim sredstvom  z ju tra j v mesto, 
k je r  opravijo svo je  posle, n akar se zvečer lahko še vrnejo domov. T a pas 
sega do Vrlike, Im otskega in M akarske ter obsega otoke Drvenik, šolto, Brač, 
Vis in pretežni del Hvara. T r e t j i  g r a v i t a c i j s k i  p a s  je  tisti, iz 
katerega lju d je  svo jega posla v Splitu ne m orejo opraviti v enem dnevu, tem 
več rab ijo  za to dva dni a li več. Sega do Perkoviča, Glam oča, K upreša in 
Metkovića ter zavzem a še zahodno polovico Korčule in severno obalo Ston- 
skega polotoka. V petem poglavju se ozre avtor na kratko tudi na privlačnost 
Splita za lju d i iz ostalih predelov Jugoslav ije  in iz tujih  držav, torej na 
sp litsk i t u j s k i  p r o m e t .

Razprava, k i je  oprem ljena z diagram i in karticam i, je  stav ljen i pro
blem rešila zelo dobro. Obenem nas prepriču je, da ima skoro vsako mesto 
svo j posebni obraz, posebne predpogoje svo jega nastanka, napredovanja in
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živ ljen ja, tako da more geograf pri proučevanju m estnogeografskili proble
mov uporab ljati le metode, ki se značaju  dotičnega m esta prilegajo  in da 
je  torej norm iranje kake obče veljavne metode kar nemogoče. — Mimogrede 
n a j opozorim na nekaj m alenkostnih pogrešk. V stolpcu „godišnji p rirast" 
na str. 112, k i bi moral stati za eno vrsto nižje, sto ji 132 namesto 156, 129 na
mesto 119 in 1278 namesto 1666. Y francoskem  izvlečku je  povprečni letni 
prirastek  prebivalstva za razdobje 1857—1910 označen z 250, medtem ko 
znaša pravilno 209 lju d i na leto.

Kdor se lioče pobliže seznaniti s splitskim  mestom samim, n aj seže po 
kn jižici istega av torja  „Split i n jegova okolica“  (izšla je  istočasno tudi v 
nemškem jeziku). Na poljuden način, ki pa vendar uporab lja  vse izsledke 
znanosti, je  v te j bogato ilustriran i knjižici podan lep pregled geografije  
in zgodovine Splita "in njegove okolice, pod katero razum e avtor tu vse 
ozem lje, k ar ga je  videti s krasne razgledne točke vrh M arjana. V. Bohinec.

Dr. J .  Goldberg, G odišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu. „Rad“ 
Jugoslavenske akadem ije znanosti i um jetnosti, 241. kn jiga. Zagreb 1931.

P isate lj je  setavil gornjo razpravo na podlagi 65 letne periode (1862 do 
1926). Izšla je  v dveh jezikih, v hrvatskem  in nemškem.

Uvodoma se nan ašajo  p rva štiri poglav ja  na vporabljen i m aterial, na 
metodo dela in literaturo, nato pa sledi prvi del razprave „G odišn ji period“ . 
K rivu lja  letnega toka oblačnosti v Zagrebu obstoji iz enega vala  z maksimom 
v decembru (73, 8%) in minimom v avgustu (39, 7%). Avtor pravi, da po
vzročijo decem berski m aksim um  zimski cikloni nad Sredozem skim  m orjem. 
M oje m išljen je  pa je  sledeče. Decem berski maksimum povzročajo v Zagrebu
— megle. Letni tok meglenih dni v Zagrebu — 7, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 5, 
5, 7, (1887—1904) nam pove, da je  n a jb o lj meglen mesec december. Ker je  
vštel avtor k oblačnosti tudi meglo, je  dobil m aksim um  oblačnosti v decem
bru. Maksimum letnega toka oblačnosti na bližnjem  Sljem enu (935 m), k i ne 
stoji pod vplivom dolinske odnosno talne megle, pade na november (64%), 
po F. Seidlu „D as Klim a von Krain, p. 232. Omenim naj, da je  Seidl redu
ciral triletno oblačnost Sljem ena po Zagrebu, k ar b i se po m ojem  m išljen ju  
ne smelo storiti, ker je  oblačnost v Zagrebu radi m egel drugačna kot na 
Sljem enu. Zaradi redukcije je  Seidlova oblačnost na Sljem enu v decembru 
in novembru prevelika. Oblačnost na Sljem enu potem pada proti zimi in 
doseže svoj minimum v februarju  (46%), nato se zopet veča do aprila (49%) 
in potem se zopet m an jša do avgusta (36%). Sličen letni tok oblačnosti bi 
imel tudi Zagreb, če ne bi stal pod vplivom megle. Tak letni tok kakor 
Sljem e ima tudi višinska p osta ja  na Učki, ki bi radi svo je neposredne lege 
tik m orja in kolikor toliko tudi radi n ižje geografske širine m orala biti 
bo lj podvržena vplivom zimskih ciklonov Sredozem skega m orja kot Zagreb. 
Zimski cikloni s svojo oblačnostjo pozimi ne dosegajo  več teh krajev . Odtod 
izvira zim ski minimum oblačnosti in padavin v teh krajih . Jeseni in spo
m ladi potu jejo  cikloni že ob severnem robu Sredozem skega m orja in n je 
govih stranskih m orij, prvič radi tega, ker jih  je  potisnil proti severu pas 
visokega zračnega pritiska nad 30° s. š., k i potuje proti severu za solncem, 
drugič pa, ker potu jejo  v tem času cikloni radi segretega in zato zrah lja
nega zraka tudi preko kontinenta (pot Vc). Odtod izvira spom ladanski in 
je sen sk i maksim um  oblačnosti in v Prim orju tudi spom ladanski maksimum 
padavin. Da bi tudi v Zagrebu imeli spom ladanski maksimum oblačnosti, nam 
kaže spom ladanski del krivu lje  oblačnosti v Zagrebu, ki zelo počasi in ne-



kako zakasnelo pada proti poletnemu minimu v avgustu. V nadaljn jih  po
glav jih  razisku je avtor letni tok oblačnosti v pentadah in z jasn im i ter 
oblačnimi dnevi, k ar pa dovede do istih rezultatov kakor z mesečnimi po- 
vprečki.

D rugi del razprave tvori „Dnevni period“ . Če si narišem o na podlagi 
avtorjevih  podatkov (tab. 18) krivu ljo  letnega toka oblačnosti za 7h, 14h in 
21h, tedaj vidimo, da je  letni tok ob 7h sličen letnemu toku dnevnih povpreč- 
kov. Na krivu lji za 14h in 21U pa opazimo, da pride spom ladanski maksimum 
do veljave. Spom ladi ob 14h in 21 h opazovanje prave „visoke“ oblačnosti ni 
več pod vplivom megle, temveč še samo ob 7h. Jesen i pa se p o jav lja  m egla 
tudi popoldne in zvečer, tako da jesen sk i m aksim um  oblačnosti ne more 
priti do veljave. Avtor nam je  na sliki 2. podal tudi k rivu lje  dnevnega toka 
oblačnosti. Nad vse hvalevredno je  dejstvo, da opazu jejo  v Zagrebu oblač
nost vsako uro, pričenši ob 7h pa do 21h. S tem nam je  omogočeno zasledo
vati duevni tok oblačnosti v sa j v svetlem delu dneva. Vidimo, da je  pozimi 
oblačnost n a jv eč ja  z ju tra j, n a jm an jša  zvečer. Popoldan ob 2h je  zabeležen 
zelo m ajhen sekundarni maksimum. Spomladi in poleti je  oblačnost n a jv eč ja  
popoldan ob 14h, ju tran ji m aksim um  pa je  zelo m ajhen. Jesen je  slična zimi. 
Povprečno tekom vsega leta beleži dnevni tok oblačnosti dva m aksim a, enega 
z ju tra j nekako ob 8h in drugega večjega popoldne nekako ob 14h. Minimum 
pade na večerne ure. Ju tran ji maksimum povzročajo megle, zato je  ta m aksi
mum prim aren sam o tekom hladne polovice leta. Popoldanski maksim um  
povzročajo oblaki-cumuli, ki nam v poletnem vročem času dajo  popoldanske 
nevihte. Zato je  ta maksim um  prim aren samo v topli polovici leta.

T re tji del razprave tvori „Pogostnost oblačnih stopenj“. Na sliki 4. vi
dimo, da je  najčešče zabeležena popolna oblačnost 10, nato sledi popolna 
jasnost 0 in šele potem pridejo  ostale stopnje 1—9. Dr. O skar Reya.

H. Renier: Zum Klim a der B jelašnica. Meteorologische Zeitschrift, April 
1931, p. 139—144.

_ Meteorološke razm ere na B jelašn ici je  obdelal že J. H a n n 1. 1903. v 
istem  časopisu. T akrat je  imel na razpolago sam o podatke za 6 let (1895—1901). 
L. 1929. pa je  poteklo 35 let, odkar se je  ustanovila ta edina gorska posta ja  
na Balkanu v višini 2067 m. Vendar R e n i e r  ni mogel uporabiti vseh po
datkov, ker so publicirani samo do 1. 1913. Le nekatere meteorološke elemente, 
kakor tem peraturo, padavine in tra jan je  solnca, si je  izpisal iz originalnih 
dnevnikov do leta 1930. O stali obsegajo samo periodo 18 let (1895—1913).

Jedro vse razprave tvori klim atska tabela 1. vseh m eteoroloških elemen
tov. Pri z r a č n e m  p r i t i s k u  opazimo, da je  povprečno n a jv iš ji v avgu
stu (597, 68 mm) in n a jn iž ji v februarju  (589, 14 mm). Splošni potek je  torej 
obraten dolinskemu. Tudi srednji (602, 3 mm) ter absolutni (605, 0 mm) m aksi
mum sta n a jv iš ja  koncem poletja namesto pozimi. Srednji (578, 1 mm) in ab
solutni (568, 7 mm) minimum sta kakor vedno zaznam ovana pozimi. Baro- 
m etrski minimi im ajo torej na vrhu B jelašnice isti potek tekom leta kakor 
v dolini.

Srednja m esečna t e m p e r a t u r a  je  n a jv iš ja  v avgustu (9, 5° C) in 
n ajn iž ja  v februarju  (—7, 8° C). Maksimum in minimum tem perature se 
torej zakasnita v letnem toku napram  dolinskim  postajam  za en mesec. 
Vendar, če si ogledamo v tabeli 2. in sliki 1. tem peraturne povprečke pentad, 
vidimo, da zakasnitev nima velikega pomena, k a jti n a jn iž ji pentadni po- 
vpreček (—8, 5° C) pade na peto januarsko pentade (21.—25.), n a jv iš ji (10,
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3° C) pa na prvo pentado v avgustu (30.—3.). Tudi srednji dnevni, mesečni 
in absolutni m aksim i in minimi se ne zakasn ijo  vedno za en mesec, temveč 
padejo  na januar, odnosno na ju lij. Absolutni maksimum znaša 24, 9° C, 
absolutni minimum —33, 6° C. Vročih dni, to je  dni z maksimom nad 25° C, 
B jelašn ica ne pozna. Pač pa so se m rzli dnevi, to so dnevi z minimom pod 
ničlo, beležili preko vsega leta. Zadnji mrzli dan je  bil zaznamovan še 25. ju 
l i ja  (1910) in prvi že 10. ju li ja  (1900). Srednje mesečno koleban je tem pera
ture je  najm an jše  v aprilu  (15, 2°), n a jvečje  v novembru (19, 6°). Majhno 
kolebanje spom ladi povzroča snežna odeja, ki ne dovolju je, da bi se tlo že 
segrelo. Veliko koleban je jeseni povzroča že jak o  izžarevanje ponoči in radi 
razm erom a dovolj jasn ih  dni še vedno intenzivno segrevan je zraka podnevi. 
Povprečna letna tem peratura znaša 0, 6° C.

A b s o l u t n a  v l a g a  im a normalen potek, nam reč minimum v j a 
n uarju  (2, 2 mm) in m aksim um  v ju n iju  (7, 2 mm). D a b i se lahko prim erjal 
pritisk vlage z dolinskimi postajam i, je  podal avtor tudi vrednote reducirane 
na m orski nivo. Letni tok srednje mesečne r e l a t i v n e  v l a g e  izkazuje 
dva m aksim a, spom ladi v aprilu  (88, 9%) in jesen i v novembru (87, 2%\. 
Poletni minimum v avgustu znaša (80, 5%), zim ski v jan u arju  (84, 5%). Do
linske postaje  beležijo v obče samo en maksim um  (pozimi) in samo en m i
nimum (poleti). Avtor ne skuša raztolm ačiti dvojnega vala v letnem toku 
relativne vlage, zdi se mi pa, da im a svo j vzrok v sledečem. Poletni minimum 
relativne vlage povzročajo visoke tem perature, zim ski minimum pa nizka 
količina absolutne vlage in relativno visoke tem perature (tem peraturna in
verz ija  v anticiklonih). Pretvorba zim skega m aksim a v minimum povzroča 
torej dvojni val v letnem toku relativne vlage na planinah.

Letni tok srednje o b l a č n o s t i  im a dva minima, poletnega v avgustu 
(4, 7) in zim skega v jan u a r ju  (6, 7). Prirodno temu b i sledila dva m aksim a, 
eden spom ladi v aprilu  (7, 2) in drugi v pozni jeseni, v decembru (6, 9). Tak 
tok oblačnosti im ajo tudi naši k ra ji v Sloveniji. Ker pa leži B jelašn ica že 
dokaj južno in se prib ližu je zimskemu m aksim u oblačnosti in padavin, ki 
vlada v tem času v sk ra jn i južni Evropi in severni A friki, sledi zimskemu 
minimu oblačnosti v jan u arju  tako j maksimum v februarju  (7, 3), ki je  celo 
najb o lj oblačen mesec v letu. V m arcu oblačnost zopet pada in  se veča proti 
aprilu. Isto opazimo tudi v tra ja n ju  s o l n č n e g a  o b s e v a n j a .  N ajveč 
solnčnih ur ima konec poletja  in sicer september 54% vseh mogočih solnčnih 
ur. N ajm an j jih  ima oblačna in deževna pozna jesen  v decembru (26%). T akoj 
sledi nekoliko bo lj solnčen jan u ar z 31%, februar pa pade spričo n ajvečje  
oblačnosti zopet na 29%.

Letni tok p a d a v i n  je  zelo kom pliciran. Radi kolikor tolike južne 
lege pade najm an j padavin na B jelašn ici poleti (sredn ja množina v avgustu, 
106 mm). T edaj se nam reč približa B jelašn ici severni rob subtropičnega 
m aksim a zračnega pritska, ki prinese jasno in vedro nebo. N ajveč padavin 
beleži m arec (202 mm). Tu se nam reč in terferirata še zim ski maksimum 
južne Evrope in spom ladanski nad zgornjim  Jadranom . Oktober, ki je  v 
naših k ra jih  n ajb o lj deževen mesec, beleži na B jelašn ici le sekundarni m aksi
mum (188 mm). Na leto pade povprečno 2012 mm.

Konec tabele 1. in slika 2. nam predstav ljata  v e t r o v n e  razmere. 
N ajpogostejši veter je  sever, ki je  največkrat zabeležen poleti v ju liju  in 
potem tudi pozimi v februarju . Pozimi nam sever p redstav lja  veter, ki piha 
v ciklone, potujoče nad južnim  robom M editeranskega m orja, poleti pa nam
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predstav lja  pasat odnosno etezijo, k i piha proti ekvatorju . D ruga n ajčešća 
smer je  južna, k i im a svo je  m aksim e spomladi in jeseni. O bakrat nam pred
stav lja  vlažno in toplo „jugovino“ ali „širok“ , k i piha v ciklone, potujoče 
tedaj od severnega Jadran a vzdolž D alm acije ali preko Panonske nižine proti 
Črnemu m orju. Isto v e lja  za jugozapad, k i je  še nekoliko pogosteje zabe
ležena. Ostale sm eri so zelo redke.

Razpravo zak lju ču je  tabela 3., k i p redstav lja  srednje mesečne vrednote 
tem perature za posam ezna leta od 1859. do 1830., tabela 4. pa mesečne mno
žine padavin za ista  leta. Dr. O skar Reya.

Herbert Louis, Morphologische Studien in Siidw est-Bulgarien. A. Pencks 
Geographische Abhandlugen 111-/2., J. Engelhorns Nachf., Stuttgart 1930. 
Str. 120.

K n jiga  p red stav lja  nov člen v vrsti geografskih  razprav o posameznih 
predelih B alkanskega polotoka, k i jih  pro izvaja  nem ška literatura in s tem 
priča, da nem ški geografi niso opustili sistem atičnega raz iskavan ja  našega 
polotoka in da tudi nem ška javnost kaže še vedno isti živahni interes za 
balkanske pokrajine.

Po A lbaniji si je  izbral Louis za torišče svo jega  raziskovan ja predele 
južnozapadne B olgarije , zlasti pa področje Pirina, k i je  bil doslej še v veliki 
meri „terra incognita“ , n adalje  Rile in sosednjih rodopskih predelov. On loči 
v re lije fu  te pokrajine dva poglavitna m orfološka tipa: gorske skupine po
dolgovate oblike (Pirin in Rila) ter med n je  vložene pasove n iž jega sveta 
(ob Strum i in ob M esti); oba tipa tudi ločeno obravnava. Nižinski pasovi, 
ki so bili še v miocenu področje sedim entacije, so bili med miocenom in 
pliocenom dvignjeni, a so zapadli tekom pliocena zopet sedim entaciji, dočim 
so se istočasno gorovja dvigala. Vendar so nastopila velika vertikalna g iban ja 
tudi tu mnogo k asn eje  kot pa guban ja in d islokacije plasti samih, in sicer so 
se gorovja dvignila, kotline ugreznile, nakar je  sledilo še enkratno celo
kupno dviganje. Avtor zasleduje v podrobnosti tudi površi in nivoje do 
najnovejših  faz ter sledove g lac ijac ije  teh predelov. Važna je  ugotovitev, da 
je  potekala v giaci j  alni dobi ločnica na Pirinu v višini 2250—2300 m, torej 
n a jv iš je  na Balkanskem  polotoku in 700—900 m v išje  kakor nad jadransko 
obalo, 300—400 km  zapadneje v isti geografski širini.

Poleg izčrpnih in podrobnih izvajan j v tekstu o b ja v lja  Louis tudi topot 
kartografske rezultate svo jega dela: karto opisanega področja v merilu
1 : 100.000 in še podrobnejši načrt centralnega P irina v m erilu 1 : 25.000, 
k i vrednost Louisovega dela znatno dvigata. Opozorim naj, da je  „G eografski 
Vestnik“ že ob javil najvažn ejše  hipsometrične rezultate Louisovega dela 
iz tega področja (1П. letnik, 1927; str. 137), k i močno korig ira jo  do tedaj 
veljavne podatke.

Omeniti je  še, da je  uporab ljal avtor tudi dela srbskih in bolgarskih 
avtorjev (Cvijič, Jankovič, Radev, Stojanov, Zlatarski), deloma tudi taka, ki 
so p isana na narodnem  jeziku. Svetozar Ilešič.

Baldacci Antonio: L ’ A lbania. Pubblicazioni dell’ Istituto per Г Europa 
orientale II/XVII, Rom a (1929). Str. XXI +  463. — Alm agià Roberto: L ’ A l
bania. Collezione Omnia 22—23 Paolo Crem onese Editore in Roma 1930. 
Str. 291.

Pred svetovno vojno je  b ila A lban ija gotovo med najm anj poznanimi 
deželam i v Evropi. Redki Francozi, Nemci in Angleži so pisali o n je j, pozneje
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so se jim  pridruževali posam ezni Srbi — kakor J. C vijič  — in Italijani. Med 
n ajb o ljše  predvojne poznavatelje A lbanije moramo šteti A. B a l d a c c i j a ,  
ki je  potoval po albanskih pokrajinah  že v letih 1892—1902. Med svetovno 
vojno je  ob velikem zanim anju, k i je  takrat nastalo v Ita liji za A lbanijo, 
na novo izdal svo je „Itinerari albanesi“  (Roma, R. Soc. Geogr. Ital. 191", 
str. 541). Na podlagi tega sedaj seveda že zelo zastarelega spisa, d alje  na 
podlagi ponovnega b ivan ja  v deželi med vojno in u porab lja joč obsežno lite
raturo, je  Baldacci izdal svo je novo delo, najobširn ejšo  knjigo, k ar jih  imamo 
sed a j o A lbaniji. Baron Nopcsa j i  je  napisal predgovor, v katerem  pravi, 
da se otvarja  s to kn jigo  v zgodovini poznavanja A lbanije novo, tretje  raz
dobje. Ta pohvala je  brez dvoma dobro m išljena, z geografskega stališča pa 
bi j i  oporekal in postavil na začetek tretje  dobe ra jš i  Louisovo knjigo, dasi 
je  izšla dve leti preje. Baldacci je  z veliko pridnostjo nagrom adil nestevilo 
podatkov o A lbaniji, ni mu pa dano, da bi jih  pregledal kritično in izločil 
nepotrebne dolgoveznosti, suhoparne statistike itd., k i otežkočajo čitan je 
knjige. N ekatera poglav ja  so vprav leksikalnega značaja, dragocena sicer v 
podrobnostih, a m nogokrat brez enotnih vidikov, zlasti ker so podatki često
krat iz različnih razdobij. K ar se tiče vsebine, govori avtor uvodoma o imenu 
A lbanije, glavni del kn jige pa je  razdelil na tri poglavja, k i se pečajo  s 
iizikalno geografijo  (str. 9—125), z zgodovino (str. 129—149) in z antropo
geografijo  dežele (str. 153—428). Pripomniti je , da razume avtor pod A lbanijo 
mnogo večje ozem lje, kot ga predstavlja  današn ja kraljevina. Novi pazar, 
Skoplje, Mitroviča, Peč, Priština, Prizren itd. so mu albanska mesta. Naši 
državi je  Baldacci zelo neprijazen in prem nogokrat trdi tudi neresnice, k a 
kor n. pr. to, da je  v Ju goslav iji več kot en m ilijon „albanofonov“ , k i jim  
prišteva „m oham edanske arnavtske Srbe (?), k i govorijo v rodbinah i srbski
i albanski jezik . Med tem i pa je, in to podčrtavam , 700.000 prav  čistih (pu
rissim i) A lbancev“ (str. 178). N aše ljudsko štetje  je  1. 1921. naštelo vsega 
sku paj 441.740 Arnavtov. — Omeniti je  še, da je  kn jig i dodanih nekaj za
nimivih zemljevidov. Med njim i je  zelo značilen „narodno“ -gospodarski zem
ljev id  A lbanije 1 : 800.000, ki upošteva le to, kar zanim a t u j e  države, nam 
reč petrolejske in druge rudarske koncesije. D rug zem ljevid pokaže rim ske 
itinerarije  na albanskih tleh, na koncu pa so kn jig i dodane sekcije Scutari, 
M onastir in Jan ina karte  italijan skega geografskega vo jaškega instituta
1 :500.000 iz 1. 1913. Korekture, ki jih  prinaša znana Louisova karta, tu seveda 
še niso upoštevane.

Mnogo bo ljša  je  kn jiga, ki jo  je  napisal o A lban iji R. A im  a g i à .  Tudi 
on pozna deželo na lastne oči, te oči pa so oči m odernega geografa, 
k i črpa poleg tega še iz stare jšega  in novejšega slovstva — tudi 
jugoslovanskega — ter gradi vseskozi objektivno sliko albanske k ra 
ljevine z veščo roko izkušenega deželopisca. Ker je  n jegova k n jiga  
nam enjena najširšim  slojem , prinaša tudi on obširen pregled zgodo
vine alban skega naroda in njegove države, sicer se p a  drži običajnega 
deželopisnega razporeda, posvečujoč posebna poglav ja  ozem lju kot takemu', 
podnebju in hidrografiji, albanskem u narodu, n jegovi etnografiji, jeziku  in 
kulturi, albanski državi kot taki, narodnemu gospodarstvu in krajep isu . V 
prijeiuem  jeziku, jasno ločujoč bistveno od nebistvenega in kritično motreč 
nasprotujoča si m nenja drugih avtorjev, je  A lm agià s to kn jigo ustvaril 
vprav šolski prim er deželopisne m onografije, ki zadovolji i znanstvenika i 
in teresiranega la jik a . Važno je  zlasti to, da je  podal res sliko s e d a n j e g a
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stan ja  albanske kraljevine, medtem ko m otijo pri Baldacciju  m nogokrat po
datki starega datum a, ki jih  je  težko kontrolirati. Razliko med obema k n ji
gam a pokaže n. pr prim erjava poglavij o narodnem gospodarstvu ali o 
krajep isu . Tam suhoparno naštevanje, tu  pregleden, a  k lju b  temu izčrpen 
opis, k i vselej poudarja  m edsebojne odnošaje zem ljepisnih činiteljev. Glede 
A lbancev v Ju goslav iji je  A lm agià tudi mnogo bolj kritičen kakor Baldacci, 
dasi sm atra, da bi jih  utegnilo biti okrog 600.000. Važna je  b ib liografija  na 
koncu knjige, k i upošteva zlasti m anj znano italijansko literaturo o A lba
niji. Delo je  tudi lepo ilustrirano. V. Bohinec.

Pam içtnik II. zjazdu slowianskich geografów  i etnografów odbytega w 
Polsce w roku 1927. Z polecenia komitetu organizacyjnego zredagow al L u 
d o  m i r  S a w ì c k i ,  sekretarz generalny IL z. s. g. e. Tom I. Krakow  1929, 
Tom II. Krakow  1930. Nakladem  komitetu organizacyjnego II. z. s. g. e. Strani 
420 in 328.

To je  poročilo o delu II. kongresa slovanskih geografov in etnografov 
na Poljskem  v letu 1927. Pripom ba na uvodnem listu pripoveduje, da je  po 
sm rti generalnega ta jn ika Ludomira Saw ickega dne 3. oktobra leta 1928. do
vršil redakcijo zbornika profesor J e r z y  S m o l e n s k  i.

V prvem delu se na straneh 3-—26 popisu je vnanji h istorijat kongresa 
ter njegova organizacija, na kar sledi na straneh 27—62 opis plenarnih sej, 
na n jih  podanih predavan j ter resolucij posameznih sekcij, k i so se pred
ložile na zaključni se ji plenumu kongresa. Nato se podaja podroben potek 
zasedan ja posameznih sekcij, in sicer prvih treh v I. delu, a ostalih petih v
II. delu. Tu imamo navedena vsa predavan ja, k i so se podala na sekcijskih  
zasedanjih, nekatera precej na široko, druga samo v kratkem  izvlečku, v 
jeziku, v katerem  so se vršila. Končno se o b ja v lja  v II. delu še seznam 
udeležencev kongresa in seznam avtorjev, ki so imeli predavan ja.

Zbornik je  tedaj verno zrcalo dela, ki ga je  izvršil II. kongres slovan
skih geografov in etnografov na Poljskem  v letu 1927. A. M.

Hugo H assinger, Geographische Grundlagen der Geschichte. Mit 8 K ar
ten. P. 331. — (Geschichte der führenden Völker. Herausgeg. von Heinrich 
Finke, Hermann Junker, G ustav Schnürer; 2. Bd.) H e r d e r  & Co .  F r e i 
b u r g  i n  B r . 1931.

Kot geografsk i uvod k novi, na 30 zvezkov proračunani občni zgodovini 
je  izšla ta obširna H a s s i n g e r  j e  v a kn jiga, k i z veliko pridnostjo in 
tem eljitostjo obravnava stari, a večno novi in zanim ivi problem „človeka in 
zem lje“ , ne da b i prinesla k a j bistveno novega. V kn jig i nahajam o pre
gleden geografski opis zem ljin starega sveta in važnejših njihovih delov, 
ki so t ja  do novega veka predstavljali „oikum eno“ (III. poglavje), nato so 
opisana „pozorišča prvih državnih tvorb“ od Egipta do K ita ja  (IV. pogl.) in 
zlasti tem eljito še dežele okrog Sredozem skega m orja (V. pogl.). V VI. pogl. 
sledi enak kulturno- in historično-geografski opis zapadne in srednje, de
lom a še severne in vzhodne Evrope, nakar nam v zanimivem zaključnem  
odstavku predoči p isate lj, kako daleč je  segal geografski horizont posameznih 
kulturnih narodov in kako so se ti horizonti v teku zgodovinskih dogodkov 
strnili v eno celoto. Prva tak a  etapa je  zaključena z Aleksandrom  Velikim, 
n jen odsev je  znana Ptolom ejeva karta, k i jo  avtor reproducira in kom en
tira. Zase se je  razvil na drugi strani vzhodno-azijski (kitajski) kulturni krog 
in njegov geografski horizont; oba sta se strnila v 13. stol. za mongolske
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svetovne države in zlasti po zaslugi M. Pola, ko je  zapadni kulturni krog 
skušal obiti zožitev obzora po islam u na vzhodu. O ceanski prostori so bili 
prekoračeni (VII. p.) z ob jadran jem  A frike in prihodom Portugalcev v južno 
Azijo, na drugi strani pa z odkritjem  Amerike po Kolum bu; obe sferi je  
strnil nato M agalhäes in sklenil obroč okrog zem lje. Z iskanjem  NW in 
NE-pasaže in osvojitv ijo  S ib irije  po Rusih je  bila doba odkritij v glavnem 
končana; razen A vstralije  je  človeštvo ob koncu 16. stol. v velikih obrisih 
že poznalo svo je stanovališče — zemljo. Po kratkem  opisu obeh Amerik ter 
A vstralije  z O ceanijo sledi v VIII. pogl. še „politično-geografski pregled ve
likih držav preteklosti in sedan josti“ , ki se pa sedanjosti kom aj še dotakne.

Tole zadn je poglav je  — se nam zdi — bi m oralo pravzaprav tvoriti 
jedro cele kn jige ali v sa j n jen deskriptivni del, t. j. sistem atična politična 
geografija  preteklosti. N jen teoretični in principijeln i del je  sedaj stisnjen 
v prvi dve poglavji. V prvem  z naslovom „G eografija  in zgodovina“ govori 
avtor o tesni navezanosti in odvisnosti vsega zgodovinskega dogajan ja  od 
prostornih činiteljev zem eljske površine. Te zveze so spoznali že stari in 
od H ipokrata in Strabona dalje , preko angleških in francoskih prosvetljen- 
cev ter pozitivistov do Humboldta, R itterja  in Ratzla ter najnovejših  geo- 
politikov K jellénove šole (ki je  pa na H assingerjevo kn jigo za čuda malo 
vplivala) so jih  vsak po svoje utem eljevali in razlagali. Opravičeno odklanja 
avtor enostransko m aterialistično razlagan je zgodovine iz golih naravnih, 
fizično-geografskih pogojev in poudarja, da sedan ja antropogeografija ni 
več samo podrejena služabnica — razlagalka zgodovine kot je  bila Ratzlova. 
Kulturno pokrajino je  oblikoval človeški duh in jo  prilagodil svojim  nam e
nom, je  tedaj skupen produkt „človeškega duha in m atere zem lje“ . Človek 
se vplivu prostora ne more odtegniti, toda tudi sam  vpliva nan j in ga izpre- 
m inja. Z napredujočo človeško omiko postane pokrajin a drugačna in v tej 
po njem  sprem enjeni pokrajin i postane zopet človek drugačen. Zveza obeh je  
torej vzajem na, silno tesna in zam otana in z napredkom  civilizacije ne po
sta ja  morda bolj rahla, am pak le na zunaj m anj vidna, bo lj indirektna in bolj 
kom plicirana. Te vzajem ne odnose nam sistematično predoči p isa te lj v II. 
pogl. „Človek in zem lja“ . Popiše nam ekumeno in za človeka najpripravnejše  
njene dele — „žarišča ž iv ljen ja“ ter pozorišča prvih kultur. Pri tem opozarja 
na zanimive študije R usa V a v i l o v - a, kako so n a jstare jše  kulturne dežele 
hkrati tiste, k i im ajo največ za gojitev po človeku sposobnih rastlin.

Zgodovinarju in geografu dobrodošli bodo obširni seznami literature na 
koncu posameznih poglavij, k i obsegajo skoro vse geografske stroke, ne samo 
politične in historične geografije. Popolnosti od n jih  seveda ne bomo priča
kovali; toda če n aj bi po avtorjevih besedah v predgovoru predstavljali „iz
bor bistvenega“ , bi h poglavju  o vzhodni Evropi n. pr. p re j pričakovali M a - 
s a r y k o v e  R usije  in Evrope kot Ž u n k o v i ć a  ali k poglavju  o Balkanu 
prej S e a t s o n  - W a t s o n a  kot  S i i d l a n d a  in tudi H. W e n d e l  je  na
pisal še dosti važnejšega kot je  njegova „Südslaw ien“ iz 1. 1923.

S. Kranjec.

E. von Seydlitz’sche Geographie. (Hundertjahr-Ausgabe) II. Europa (ohne 
Deutschland). Unter Mitwirkung von Wilhelm Volz herausgegeben von K. 
Krause, R. Reinhard und K. Voppel. Breslau 1931. 1196 str.

Kot večina modernih znanstvenih priročnikov je  tudi stoletna izdaja 
Seydlitzove geografije  kolektivno delo.
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Zem ljepis Evrope je  podan po konvencijonalnih pojm ih srednje, zahodne, 
južne, vzhodne in severne Evrope, v okviru katerih sledi opis posameznih 
fizikalnih in političnih edinic. Iz tega pa izvira dvoje: i. Ali spada danes 
po svo ji politični in kulturni strukturi vzhodna Evropa z SSSR, kot sestavina 
velike evrazijske ravnine sploh še k Evropi? Ali ni pripadla vzhodna Evropa 
k zem ljepisnem u pojm u Evrope samo kot zem lja, k i je  vstopila s svojim  
kulturnim življen jem  v stik z zapadom, tako da so vzhodno m ejo Evrope 
določili ne fizikalni, am pak kulturnogeografski vidiki. Danes ko živi SSSR 
svoje sam oniklo kulturno življen je, nastopi potreba, da se vzhodna Evropa 
izza B altskega ščita obravnava obenem s kontinentalno Azijo kot sam ostojna 
zem ljepisna enota, ki je  ločena tako od Evrope, kakor tudi od Prednje in 
monsunske A zije. 2. Vsled obravnavan ja pokrajin  po fizikalnih in političnih 
edinicah postane položaj Jugoslavije  kot države, k i je  fizikalno pretežno 
balkanska in le v m anjši meri alpska zem lja, zapostavljen. Zapostavljen bo 
naravno predvsem  njen srednjeevropski del, povdarjeno pa predvsem  njeno 
balkansko jedro.

Ju goslav ija  je  v Seydlitzovi geografiji podana na dveh mestih. Med 
srednjo Evropo, k je r  pa pride do izraza le Slovenska Š ta jerska po načelih, 
katere poznamo že iz 1919 izišle „D enkschrift des akadem ischen Senats“  g ra
ške univerze. Kot sestavni del Balkana jo  obenem z „Južnovzhodnim evrop
skim polotokom“ splošno oriše Maull O., katerega delo nam je  v podrobnosti 
že tudi znauo (GV. V.—VI., 216—219), podrobno pa H. Grothe (787—823). 
Tekst ponazoru jejo številne skice, d iagram i in slike 959—976, ter statistični 
podatki mest nad 20.000 prebivalcev, žitne proizvodnje, živinoreje, rudarstva 
in zunanje trgovine.

Literatura, katero uporab lja  ali n av a ja  H. Grothe, je  zastopana pred
vsem po inozemcih in to zlasti Nemcih (Kossmat, Krebs, Schultze-Jena) ; od 
Jugoslovanov je  zastopan precej nepopolno C vijič , ostali (Filipič, M arki, 
M ilojevič B.) pa p od aja jo  splošne preglede. Jugoslovanske geografske lite
rature avtor ne izrab lja , verjetno je , da ne pozna našega jezika. Ker se lite
ratura nanaša zlasti v geomorfološkem pogledu predvsem na območje Mo
rave in V ardarja , zato je  v tem pogledu zopet m anj popolno podano zahodno 
balkansko ozem lje, tako da je  vzhod podan izčrpneje kakor pa zahod; isto 
ve lja  tudi za ponazorila. Medtem ko podaja Maull za ves Balkan klim atične 
podatke smotreno in geografsko, pri Grotheju klim atske province precej iz
ginejo, ker zlasti n av a jan je  tem perature dela vtis kakor da bi bilo slučajno; 
n. pr. M ostarja ne moremo klim atološko jem ati sku paj z Bitoljem , in še m anj 
Mostar in Bitolj zaeno s Prijepoljem  ali Kragujevcem . Napačno je, da znaša 
letna tem peratura v M ostarju 5-2°; v istini znaša v M ostarju že jan u arsk a 
tem peratura 6'4°, letna pa 15-4°. G rotheju je  nejasn a politična m eja med 
Jugoslavijo  in Italijo . Že pri podnebju (str. 792) pravi: Südkrain, in dem 
Südfrüchte aller Art, Weinreben, Kastanien, Malonen reifen und im Winter 
selten und wenig Schnee fällt, hat eine m ittlere Jahrestem peratur von 11° 
bis 13° C. Pri političnem razm otrivanju pa so proti zahodu (str. 825) mit A us
nahme des Fium egebietes die Grenzen von Istrien und Görz aus der öster
reichischen Zeit auch jetzt verblieben. Posledica tega je  nejasn a slika o na
šem Prim orju, k je r  je  po Grotheju kom aj 100.000 Slovencev, nadalje  pa za
m enjava D olenjsko z Notranjsko.

S tem pridemo v antropogeografsko obravnavan je Jugoslavije , pri k a
terem je  za G rotheja glavni cilj pokazati razširjenost nemške m anjšine, ne
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pa slike Jugoslavije. Pojm  Srbohrvati je  w issenschaftlich nicht haltbare 
These; Slovenci smo na diagram u narodna m anjšina, južna S rb ija  je  ein 
völkisches Eigenwesen. Pri teh danes političnih pojmih m ora ravno antropo- 
geograf biti tisti, ki ugotovi p ri nas teritorijaln i princip, k i ga zahodna in 
del sredn je Evrope že ne pozna. Vsled m edsebojnosti kulturne in teritori
ja ln e orijentacije  se vrši danes pri nas proces, k i se je  v zahodni, p a  tudi v 
delu srednje Evrope izvršil že za absolutizm a. Zato so ta vprašan ja  samo po
sledica našega zgodovinskega razvoja, ki kaže, da smo pač zaostali za Evropo, 
da pa jo  poizkušam o posnemati. Vsa naša teritorija ln a usm erjenost je  po
sledica deloma naše patrijarhalnosti, deloma pa kulturnega osam osvojevanja 
od Nemcev in Italijanov, Turkov in Grkov. T eritorijalna usm erjenost je  n a j
m očnejša v zem ljah n ajg lob lje  patrijarhalnosti (južna Srb ija), n a jm an jša 
pa tam, k je r  živi kulturno n ajb o lj osam osvojeno ljudstvo (Slovenija). Г11 
geograf bi m oral podati tozadevno sliko s stališča evropskega razvoja, ne 
pa s stališča dnevnega političnega položaja Nem čije. K arakteristika Slovencev, 
Hrvatov in Srbov je  zastarela, romantična, ki naj pač ustreza gizdavosti 
narodov, ni pa geografska. Izse ljevan ja  iz Jugoslav ije  niso začeli H rvati in 
Slovenci, am pak Dalm atinci, k i med našo em igracijo, za katero n avaja  
Grothe število 8 m iljonov, niso omenjeni.

Kot navajam  za fizikaln i in antropogeografski pregled Jugoslavije  samo 
značilne prim ere netočnosti in nerazum evanja, tako navajam  zopet značilne 
prim ere za regijografsko  obravnavanje. S lovenija: Aus dem Bereich frucht
barer Hügel Südsteierm arks gelangen wir, vorbei an dem an römischen Bau
resten reichen und durch gotische Giebelhäuser, m ittelalterliche Tore und 
Türm e sich deutsch gebenden Marburg... do L ju b ljan sk e  kotline: m annigfache 
Moorzungen lassen auf das ehem alige Vorhandensein eines breit sich am 
Südfuße der K aravanken lagernden Sees schließen. K očevarji so prišli aus 
kärntnerischen, Freisinger, A lgäuer und fränkischen Gauen (803). Izmed slo
venskih mest so om enjena poleg L ju b ljan e  M aribor, C elje  in Kočevje kot 
nemške naselbine, Škofja  Loka pa kot nekdanji sedež freisinških oskrbnikov. 
Zato pa spadajo  med bosanske železarne poleg Vareša, Zenice in Petrove 
gore tudi Jesenice, Štore in Ravne. Vojvodina spada k S lavon iji in Sremu 
ter je  prikazana kot nem ška pokrajina.

V gospodarskem  pregledu je  zopet vrsta napak, k i jem lje jo  vrednost 
drugače dobremu pregledu. G lavna produkcijska zem lja tobaka ni Bosna, 
am pak Hercegovina in južna Srb ija , m aka ne v Bosni, am pak v južni Srbiji, 
boksita ne v Hercegovini, am pak v severni D alm aciji. Od jadransk ih  rek 
sta  plovni Bojana in Neretva do Metkovića.

Če upoštevamo poleg omenjenih pogrešk še nekatere m anjše med 
katerim i pa ne omenjamo pomot v naši p isavi topografskih imen — potem je  
razum ljivo, da k ljub  nekaterim  dobrim pokrajinskim  opisom, ki se nan ašajo  
na dele M acedonije, Bosne, D alm acije in Črne gore in k i v e lja jo  za splošno 
sliko teh pokrajin , ali jasn e gospodarske slike Jugoslavije , ali pa nazornih 
skic, diagram ov in slik , G rothejeva m onografija Jugoslavije  ne m ore zado
voljiti, ker j i  m anjka geografske točnosti in sigurnosti. Postojna je  mesto v 
Jugoslaviji. Za dalm atinski severozahodni veter n av a ja  avtor ime m istral 
Nemcev v Jugoslav iji je  650.000. Nem ška inteligenca je  po prevratu m orala 
bežati v Avstrijo. 1855 še nimamo v Jugoslav iji nobene železnice (Južna!). 
Vis je  italijanski. K aradorde se je  uprl tudi za pridobitev Bosne. Žombolja 
je  postala 1925 jugoslovanska (v istini rum unska!).
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Ne glede na slabosti m onografije Ju goslav ije  pa moramo z ozirom na 
knjigo kot celoto poudariti njeno metodično važnost zaradi ponazorjevan ja 
s skicami, d iagram i in slikam i. Z ozirom na knjigo kot priročnik in prav tako 
z ozirom na druge slične nemške publikacije (novi Sievers, Andree itd.), pa 
moramo poudariti, da ne dosegajo francoske Géographie universelle, k i iz
h a ja  v parišk i založbi Armand Colin pod vodstvom t  P- V idala de la Blache in 
L. Gallois-a. Ne glede na daleko več ji obseg francoske izdaje  in na njeno 
edinstveno in sodobno znanstveno višino govori za francosko izdajo tudi v 
prim eri s sličnimi nemškimi izdajam i nizka cena. F ran jo  Baš.

D ravska banovina, stenski hipsometrični zem ljevid v m erilu 1 : 150.000. 
Priredil prof. dr. V. B o h i n e c .  Založila banovinska zaloga šolskih kn jig  in 
občil v L ju b ljan i (1931).

Dočim se po jav i na našem  književnem  trgu vsak  čas zopet nova ročna 
k arta  slovenskega ozem lja, — često tudi brez potrebe, ker prinaša le po
n avljan je  starih  hib — je  izšel doslej po prevratu  kom aj en stenski zem ljevid 
Slovenije, a še ta je  bil v prireditvi dr. K. C apudra le malo razširjen a pred
vojna Orožnova karta z vsemi nedostatki in napakam i vred. Dr. V. Bohinec 
je  svo j zem ljevid priredil na čisto novi podlagi. Merilo je  malo m anjše, mno
žica nepomembnih vasi, ki je  otežkočala preglednost, je  odpadla, raznolikost 
p ovršja  je  podana tako plastično, da se odlično odražajo nasprotja  med alp
skim, kraškim  in nižavskim  svetom. Dosledno so vpisane le tiste in take k ra 
jevne označbe, kot jih  pozna narod. Zdi se to sicer samo po sebi umevno, 
a  vendar je  žal doslej šola izpačila že nebroj zem ljepisnih imen, k i so po
stala v našem tisku že k ar običajna. C eljsko , Laško, Trboveljsko, Nemško- 
rutarsko gorovje itd. nima na karti več mesta, avtor je  celo izvrgel že tako 
udomačeno Kam niško sedlo, ki smo ga prevedli iz nemščine, da dà zopet 
m esta Jerm anovim  vratom.

Zem ljevid pa odlično služi ne le učnim svrliam, temveč tudi prakti
čnim potrebam  in končno še propagandi za naš tu jsk i promet. Zato so vri
sane p re jšn je  in sedanje banovinske in srezke m eje, avtom obilske ceste, 
rudniki, električne centrale, slapovi, gradovi. Posebna pozornost je  na karti 
posvečena letoviškim  krajem . Podrobno se lahko poučimo, k je  so sanatoriji, 
hoteli, topli in m rzli m ineralni vrelci, k je  im ajo električno centralo, k je  se 
razv ija  zimski, zlasti sm učarski sport. Pozabljene niso niti naše planinske 
koče.

Skromne domače razm ere so krive, da upošteva kar tri vidike, strokovno- 
geografski, praktični in propagandni smoter en sam  zem ljevid, mesto treh. 
Avtor sfe je  oziral predvsem  na prvi smoter. Ker je  bil pa v ostalem  navezan 
na nepopolne uradne statistične podatke, so na zem ljevidu vidne netočnosti 
predvsem  p ri znakih za elktrarne in električno razsvetljavo (M urska Sobota, 
Borovnica n. pr. so brez elektrike, dočim sega električna luč iz L jubnega 
celo v Logarsko dolino!), za planinske koče (m anjkata koči na Sv. Gori in 
Sv. Planini) in za zimski sport (Solčava, Jezersko). Pričujoči zem ljevid je  
zaradi odlične izvedbe potreben vsem našim  krogom, dočim bo tu jcu živ 
dokument naprednosti našega gospodarstva in kulture. R. Savnik.

Ročni šolski zem ljevid D ravske banovine in obm ejnega slovenskega 
ozem lja v m erilu 1:650.000. R isal S l .  D i m n i k .  Založba U čiteljski dom v 
M ariboru, lit. in tisk M ariborska tiskarna.
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Zem ljevid je  metodično uspel. O dlikujeta ga preglednost in izredna za
nesljivost. K arta je  po svo ji zasnovi tako praktična, da odlično služi tudi iz- 
venšolskim  krogom. Manj uspel pa je  tisk. Imena nekaterih k ra jev  so tiskana 
nejasno (prim. Čatež, Št. Rupert), dočim tek Kučnice sploh ni viden. Tudi moi- 
fološke prilike, k i jih  n a j odražajo barvni pasovi s pom očjo osenjave, so bolj 
medlo prikazane. V višinski označbi pri O lševi je  opaziti zam enjavo številk 
(1929 mesto 1992 m). M anjka tudi avtom obilska cesta preko Podkorenskega 
sedla. V isti založbi je  izšel

ročni šolski zem ljevid Ju goslav ije  (še pod naslovom kraljev ine S. H. S.), 
k i sta ga izdelala v merilu 1:2,2000.000 F r .  B a s  in S l .  D i m n i k .  Tudi ta 
zem ljevid zasluži toplo priznanje, k a jti prvi je  in doslej še vedno edini na 
Slovenskem, ki se je  otresel pon avlja jn a starih  napak zlasti kar se tiče višin
skih označb, k i so jih  precej revid irala nova m erjen ja. Popraviti je  le par 
imen, tako Banovino (pokrajino ob Glini) v Banijo, Trebin jščico v Trebiš- 
njico. Teren je  m anj jasno prikazan po isti metodi.

Ista av torja  sta  v te j založbi izdala
Evropa, politični ročni zem ljevid. L ito grafija  in tisk M ariborske tiskarne 

d. d. Maribor. Merilo 1:15,000.000 (izšlo 1. 1931). —
K arta im a točno zarisane politične m ejé ter skuša z raznimi znaki poka

zati sm eri n ajvažn ejšega prom eta po zraku, m orju, železnicah, prekopih in 
rekah, d alje  velikost mest, sedeže naših konzulatov, radiooddajne postaje, 
vojna pristanišča ter raznovrstne rudnike. Različnih znakov, k i jih  n av aja  
tabela, je  kar 21, vsekakor mnogo preveč za karto takega m erila, k i je  z iz
jemo R usije  in Skandinavije nejasn a tem bolj zaradi tiskarske izdelave, ki m 
baš na višku. V ostalem  moti neenaka p isava k ra jev  (prim. Bukarest, D unaj 
itd.) ter nedosledno pisana nom enklatura (Turin-Napoli, Lurd-M arseille, Köln- 
Rezno, Usküdar-Sm irna itd.). Morda zaradi slabega tiska niso vidni znaki za 
plovnost mnogih rek ter za nekatere radiooddajne postaje. Tudi m anjka ne
k a j naših konzulatov (Ankara, Celovec). Tiskovnih napak skoro ni opaziti 
(D nepropetrovsk  nam. D nepropetrovsk). Zem ljevid zasluži pohvalo z ozi
rom na to, da je  med redkim i domačimi izdelki, čeprav vestno delo obeh av
torjev  na njem  ni prišlo do veljave. R. Savnik.

N ačrt stolnega m esta L ju b ljan e. Merilo 1 : 10.000. Sestavila m estna geo
m etra M. Č e r n e  in M. T o m š i č .  Izdal mestni gradbeni urad, založila 
Jugoslovanska k n jigarn a v L ju b ljan i (brez navedbe letnice).

Zem ljevid je  plastičen, tisk jasen. Po barvi se ločijo javn a poslopja 
od privatnih, n jive in travniki od gozdov. Vertane so železnice in mestna 
m eja. M anjka pa sleherna višinska označba okolnih gričev, in tudi cestne 
železniške proge ne bi smele biti izpuščene. Za samo L ju b ljan o  je  načrt 
povsem zanesljiv  vodnik, k ar pa se tiče okolice, zlasti Zgornje šiške, Most 
in Stepanje vasi nas deloma seveda zaradi naglega razvo ja teh k ra je v  k arta  
že sedaj ne more zadovoljiti. Posebni priročnik k karti prinaša seznam cest, 
trgov, javnih poslopij, konzulatov itd. Ulicam  in trgom so dodana potrebna 
zgodovinska in zem ljepisna pojasnila, ki jih  je  vestno zbral J. N. Jeglič.

R. Savnik.

N aše nove specialke. Skoraj neopaženo so se pojavile na književnem  
trgu prve jugoslovanske specialke za slovensko ozem lje v merilu 1 : 100.000. 
Izdelal jih  je  Vojni geografski institut v Beogradu, stoječ pod vodstvom ge
nerala Boškoviča. D osedaj so izšli listi: L ju b ljan a , Cerknica, C elje  in Bled.
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V tisku se n ah ajata lista Novo mesto in Vrhnika. O stali listi (vseh bo p ri
bližno 15) izidejo v bližn ji bodočnosti.

Ako prim erjam o naše nove specialke s p re jšn jim i avstrijskim i, moramo 
predvsem  povdariti, da so prvič na n jih  tiskana naša domača k ra jev n a imena. 
Ponemčena imena in razne m aperske spakedranke so sedaj za vedno izginile 
z naših kart. beveda bo ireba še mnogo dela, preden bodo vsa imena točno 
in pravilno označena. D ruga prednost novih specialk je . da so natisnjene 
v več barvah, vsled česar mnogo pridobe na preglednosti in tudi estetično so 
vzorno izdelane.

Podrobnejše poročilo o izdelavi naših novih specialk je  ob javil že B o 
h i n e c  v I. letniku G eografskega Vestnika (Naša nova specialna karta
1 : 100.000, str. 157), II. letniku (str. 120) in v IV. letniku (Ob petdesetletnici 
Vojnega geografskega instituta 1878—1928, str. 121). I. R.

Milko Kos, K postanku slovenske zapadne m eje. R a z p r a v e .  Izdaja  
Znanstveno društvo za humanistične vede v L jub ljan i. V.—VI. V L jub ljan i 
1930. Stran 336—375.

Nimamo še študij, k i bi nam pokazale, kako so se razv ija le  naše narodne 
m eje ter kako in zak a j so se ustalile prav  na te j črti, na kateri potekajo 
dandanes. Prvo osvetlitev je  dobil zapadni sektor slovenske m eje; v pri
čujoči razpravi nam je  Milko Kos izčrpno in brezhibno dokumentirano raz
tolmačil, kako so se Slovenci ustavili ob svo ji naselitvi približno na isti črti, 
do katere biva naš rod še dandanes in drugič, zak a j so se ustavili ravno na 
te j črti. Pokazal je , da so se vrstile langobardske m ejne utrdbe in vo jaške 
naselbine na vsej črti od Štivana pri Devinu pa do Humina (Gemona), ki 
so imele namen zapirati tujim  ljudstvom  prehod iz alpskega predela ter s 
K rasa v Furlansko ravnino. Pred tem limesom so se ustavili Slovenci in 
čezenj niso prodrli, niti takrat, niti kesneje.

Potemtakem  imamo na slovensko-furlanski m eji slično d ogajan je  v dobi 
slovanske naselitve kot na jadran sk i obali, k je r  so se trdna obrežna mesta 
z otoki povečini očuvala in še za dolgo ohranila staro romansko prebival
stvo. Kosova ugotovitev je  tudi za geografa silno važna in želimo samo, 
da bi se nam s podobnimi študijam i raztolm ačila geneza tudi ostalih sektor- 
torjev naše narodne m eje. A. M.

Črtomir Nagode, Étude géologique et géographique relative au réseau 
ferroviaire pro jeté  en Yougoslavie occidentale. Voies de pénétration dans les 
D inarides septentrionales. D oktorska d isertacija  na parišk i univerzi (fa
culté des sciences), izšla v Revue de Géographie physique et de Géologie 
dynamique. P aris 1931, vol. IV., fase. 1. Str. 1 do 105. Z dvema kartam a v 
prilogi.

Redke so bile do n ajn ovejšega časa studije geoloških ter geomorfolo- 
ških razmer na Dolenjskem . Zato je  pač za vsakega geografa prijetna novost, 
da se Nagodetova razprava nanaša ravno na ta v znanstveno raziskovalnem  
pogledu toliko zanem arjeni kos slovenske zem lje, in sicer na ozem lje, k je r  
se pro jektira  podaljšek  kočevske železnice ter njegovo sosedstvo na severu 
in severovzhodu. Ozem lje, k i ga je  proučeval Nagode, obsega Kočevsko, Suho 
K rajino, Mirensko ter K rško kotlino z obrobjem . Proučuje se geološka sestava 
tal, potem tektonika v splošnem in v podrobnem, na kar sledi m orfografski del 
s podrobnim morfogenetskim  tolm ačenjem  ter skiciranjem  hidrografskega 
razvoja, pri čemer ima primeren delež tudi karakteristika kraških  pojavov.
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Kazen z dvema priloženim a geološko-m orfološkima kartam a je  razprava 
oprem ljena z več geoloških profilov v besedilu.

Ker posega Nagodetova stud ija  v enega najm anj raziskanih predelov 
naše zem lje, jo  bo vzel vsak geomorfolog z velikim interesom v roke in bodo 
m orala stopiti z n jo  v odnošaj vsa n ad a ljn ja  slična dela. četudi se pri tem 
pojm ovanje postavljenih problemov ne bo obneslo v vseh prim erih in se 
bodo našla tudi drugačna tolm ačenja, ostane vendar Nagodetu zasluga prve 
in sam ostojno postavljene form ulacije. A. M.

Jože Rus, O tipu našega m esta na pomolu. S t u d i j a  h k r a j e v n i  
l e g i  v e č i n e  n a š i h  m e s t .  L ju b ljan sk i Zvon, letnik 50. L ju b ljan a  1930, 
zvezek 11, str. 685—691 in zv. 12, str. 739—747. — Tu se proučejejo  m esta na 
Slovenskem, in sicer tip „na pomolu“ ; tako avtor označuje ona mesta, k i so 
postavljena na podolgovatem  brdu ali hrbtu, k i ga vodna struga oklepa od 
treh strani, tako da se nudi prost dostop samo s četrte strani. Vodna struga 
je  ali rečna v iju ga  („okljuk“ ) ali jo  tvorita toka dveh stekajočih  se rek 
(„m edvodje“) ali pa imamo opravka celo s pravim  otokom, bodisi s prirod
nim ali umetnim, k je r  se je  kopna stran pomola v v ijugi prekopala. Avtor 
opisu je 15 mest na Slovenskem, ki im ajo lego „na pomolu“, analizira pomen 
take pozicije, opisu je njihov nastanek in razvoj ter razraščan je  na pred
m estja. Stud ija  prinaša tedaj interesantno gradivo v proučevanju mestne geo
grafije  na Slovenskem. A. M.

Anton Melik, Kozolec na Slovenskem . Razprave Znanstvenega društva v 
L ju b ljan i 10. E tnografsko-geografski odsek 1. L ju b ljan a  1931. Str. 107. +  
XXXVII s karto.

V pričujoči razpravi se n a jp re j podaja analiza tipov in varijant ko
zolca na Slovenskem, nakar sledi popis, do kod in v koliki meri se uporab lja 
kozolec. P odaja se pregled slovenske nom enklature zanj in na osnovi tega 
poskus raztolm ačenja za stvarni razvoj kozolca. Nato se uvršča geografija  
kozolca izven slovenskega ozem lja ter se analizirajo  pogoji in faktorji, ki 
so mogli biti odločujoči za eksistenco te naprave. Pridejan je  francoski 
résum é, v prilogi pa 66 slik slovenskih ter izvenslovenskih kozolcev ter so
rodnih sušilnih naprav in končno karta, ki kaže razširjenost kozolca na 
Slovenskem. A. M.

Giorgio В. Roletto, Le développement économique de Trieste. O bserva
tions géographiques. A n n a l e s  d e  G é o g r a p h i e  XXXIXe Année. No 221, 
15 Septem bre 1930. Pričujoča razprava je  interesantna po tem, ker dokazuje, 
da im a Trst neugodno prirodnogeografsko lego ter da so samo politični na
gibi, državna vo lja  A vstrije, napravili iz n jega tako veliko luko, kakor je  
bila do 1. 1914. Ta teza ni nova, pa tudi ni dovolj prepričevalna, zakaj no
bena velika luka ni nastala brez součinkovanja prirodnih in  p o l i t i č n i  Ji 
faktorjev. V studiji se analizira predvojni in povojni blagovni promet preko 
T rsta : zaključek  se glasi, da se Trstu ne more vrniti velika trgovinska mi
sija , ki mu jo  je  dodelila politična vo lja  A vstrije, ker so zanjo prirodni po
goji neugodni, ter da se m ora spričo tega lotiti drugačnih nalog; od teh na
v a ja  avtor na prvem m estu — turistiško m isijo ; Trst more postati turistično 
središče, tako za one, ki bi hoteli v kopališča ter klim atična zdravilišča na 
zgornjem  Jadranu, kakor za one, ki bi prišli gledat k rašk a čuda. Razen tega 
pa n a j ima Trst v nadomestilo za izgubljeno trgovinsko pozicijo drugo m i



sijo , — n a j bo intelektualni svetilnik latinstva napram  srednje- in vzhodno
evropskim  rasam , napram  slovanskem u svetu. A. M.

Гласник Географског друштва, св. XVI. Београд, 1930 Pričujoči zve
zek prinaša številne tehtne prispevke iz najrazličnejših  panog geografije 
in njene metodike. N a uvodnem mestu razprav lja  A. G a v a z z i  o cilju  
in razdelitvi geografije  s posebnim ozirom na vprašan je geografskih stolic 
na naših univerzah. Po njegovem  m nenju bi bile potrebne po tri stolice: 
za splošno geografijo , za regijonalno geografijo  in za geografijo  Balkan
skega polotoka. — P. S. J o v a n o v i č  nam opisu je nekoordinirane vodene 
tokove, njihovo erozijo in oblike, s konkretnim i prim eri na področju Skopske 
kotline, k je r  so osobito pogoste te, od glavne erozijske baze nezavisne, na 
nekdanje pliocensko jezero navezane oblike (nekoordinirane doline, „po- 
ro ji“ , „urve“ , „dolje“ ), k i pa bodo sčasom podlegle normalni, koordinirani 
rečni eroziji. — L. M a r č i č  načen ja v članku „M utacije kao uzrok mi
g rac ija“ vprašan je  vpliva bioloških momentov na selitve človeka in nam 
n avaja  zanimive prim ere z dalm atinskih otokov. V. Č u b r i l o v i č  pa raz
p rav lja  o političnih vzrokih selitev na Balkanu od 1. 1860.—1880., predvsem 
o naseljevan ju  Tatarov in Čerkezov v turško-srbsko obm ejno ozem lje v
1. 1860.—1865. ter izseljevan ju  Turkov in m uslimanov iz Srbije , Črne Gore, 
G rčije in Bolgarije, od katere se le sledn ja ni mogla povsem očistiti turške 
narodne m anjšine. — K artografa bo zanim ala dr. A. G i 1 i č - eva razprava 
o uporabi profila za plastično prikazovanje terena na topografski karti, k li
m atologa pa M. M. P e t r o v i č - ev članek o klim i Sutorine ter nadaljevan je 
obširnega P. / u j e v i č -  vega dela o podnebju H vara (poglavja o vetrovih). 
M. B. P a j k o v i č  nas v članku „Stočarstvo na Komovima“ povede v te še 
malo proučene predele ob albanski m eji, dr. I. S i n d i k  pa kritično premo- 
triva fiziogeografske elemente na starih  kartah  jugoslovenskega ozem lja, 
zlasti onih Ptolem eja, G astaldija, M ercatorja. Vrsto člankov zak ljuču je  
V. S. R a d o v a n o v i č  s prispevkom  „Stupnjeviti otseci Babe nad Pletva- 
rom“ , n ak ar slede k ra jš i prispevki o jam ah hercegovskega k rasa  (A. Lazič), 
o prebivalstvu Podgorice (I. Radulovič) in o kulturi riža v Kočanskem  polju 
(Ljubica Stefanovič) ter končno pregled geografske literature, geografska 
kron ika in društvene vesti. S. I.

H rvatski G eografski G lasnik, b ro j 3. Izdaje  i uređuje prof. dr. A. G a
vazzi. Zagreb 1931. V tem zvezku n ad a lju je  Stj. R a t k o v i č  svojo razpravo 
„Rasa, pleme, n acija  ..  .“ in p rih a ja  do zak ljučka, da za določevanje narod
nosti nikakor ne more biti m erodajen genealoški princip, pa tudi ne jezik, 
dasi je  sledn ji n jen edini vidni znak. — A. G a v a z z i  poroča pod naslovom 
„Interne Tem peratur wellen im Vrana-See (Insel C res)“ o svojih  opazovanjih 
v 1. 1900., ob javljen ih  že v „Radu“ zagrebške A kadem ije 1. 1902. — I. R u b i č 
o b jav lja  doneske h h idrografiji otoka Šolte, M. Š e n o a pa kritično prem otriva 
geografsko nomenklaturo Jugoslavije  v nemških kn jigah  ter po v se j pravici 
biča nekorektno in nedosledno ponašan je večine nemških avtorjev  v tem 
pogledu. Značilno je , da more Šenoa poleg številnih del, k i n av a ja jo  naša 
imena v tu jih  oblikah in pravopisih, navesti le malo število takih, k i jih  
pišejo  korektno. — Predmet zadn jega članka izpod peresa S. Š k r e b a pa je  
zopet problem  povprečkov v klim atologiji. Umestno bi bilo, da bi bil šte
vilnim člankom, pisanim  v nemškem jeziku , dodejan résum é v domačem 
jeziku. S. I.
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Etnolog. G lasnik kr. Etnografskega m uzeja v L jub ljan i. IV. 1. 1930. — 
D r . K. O š t i r :  Predslovansko веЬъгь „Zadrugar". — D r . S t . V u r n i к : 
Km ečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp. — D r . R. K r i s s :  
Volksreligiöse O pfergebräuche in Jugoslavien. — D r . N. Ž u p a n i č :  Reka 
Erak. — D r . F. K o t n i k :  Pogodba za dobavo lesa, sklenjena med mozirskim 
tržanom in Zagrebčanom 1. 1796.

Časopis za zgodovino in narodopisje. XXV. 3—4. Maribor. Iz vsebine: 
D o l e n c  dr .  M.: L judsko pravo pod žužemperško in soteško gorsko gospo
sko. — XXVI. 1—2. B a š  F .: K zgodovini narodnega ž iv ljen ja na Spodnjem 
Štajerskem . — V a t o v e c  dr .  F .: Pravosodstvo na šentpavelskih posestvih 
v M arki onstran dravskega gozda.

M uzejsko društvo za Slovenijo se je  lansko leto razdelilo v dve sekciji 
in vsaka izdaja  svo jo  publikacijo. Tu navedeni sta prvi po cepitvi.

G lasnik M uzejskega društva za Slovenijo. XI. 1—4. L ju b ljan a  1930. — 
S a  r i a B .: Drugo začasno poročilo o izkopavanjih na G radišču pri Vel. Ma- 
lenci. — D r. R. L o ž a r  : Poročilo o arheološkem  delu Narodnega m uzeja v 
L ju b ljan i v letih 1928—1930.

Prirodoslovne razprave. I. 1931. L ju b ljan a . — R. K e n k  in A.  S e l i 
š k a r :  Študije o ekologiji jam skih  živali. — S. K a r a m a n :  III. Beitrag zur 
Kenntnis der Amphipoden Jugoslaviens, sowie einiger Arten aus Griechen
land. — S. K a r a m a n :  Uber die Synurellen Jugoslaviens. — I. R a k o v e c :  
Beiträge zur Fauna aus dem Oberkarbon von Javornik in den Karaw anken.
— F. K o s :  Studien über den A rtefaktcharakter der Klingen aus Höhlen
bärenzähnen und der Knochendurchlochungen an den Funden aus der Po
točka Z ijalka und einigen anderen Höhlen. — J. H a d ž i  : Opilioni Triglav- 
skog m asiva.

Rad Jugoslavenske akadem ije znanosti i um jetnosti. Zagreb 1931. — 
D r . J. G o l d b e r g :  G odišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu. — 
D r . M. S a l o p e k :  Eocenska sinklinala od grada H vara do Dubovice. — 
D r . F. H e r i t s c h : Orthoceri iz školjkovitog vapnenca kod Han Buloga 
kod Sara jev a  iz hallstattskih vapnenaca Alpa. — D r .  A. G a v a z z i :  Mali 
oblici kam enja u tlu. — D r . I. H o r v a t :  V egetacijske studije о hrvatskim  
planinama.

Rudarski i topionički Vesnik. (Rudarski in p lavžarski Vestnik). Organ 
udruženja rudarskih poduzetnika kraljevine Jugoslavije . Beograd. God. II. 
1930. št. 3—12. — I n g .  V. G o s t i š a :  N aša sad ašn ja  i buduća železarska 
industrija. — D r . V. V r h u n e c :  O važnosti dom aćeg ugljenog rudarstva. — 
D r . A. B r a m m a l l :  Olovno cinkani rudnik Stantrg. — Ži v .  P o p o v i ć :  
О bakarnom  rudištu Sin jakovo (Bosna). — T. J a k š i ć :  P o java nafte u 
M ajevici. — D r . K o š t a  V. P e t k o v i č :  Geološka prom atran ja u bakro- 
nosnom terenu atara  opštine Slatinske nedaleko od borskog rudnika.
V. č u r č i ć :  H istorija rudarstva i topioničarstva u Bosni i Hercegovini. — 
I n g .  N.  B j e l a j e v :  Nekoliko podataka о dubokom bušenju naftonosnih 
terena kot Bujavice. — I n g .  L a v  B a s k a k o v :  Sekundarni postanak 
nalazišta nafte. — I n g .  Ž. P r o t i ć : Rudno blago u A lbaniji.

Šum arski list. Zagreb. God. 54. 1930. 4—12. — J o s .  G o r n i č i ć :  О 
otpremi robe i drva željeznicom. — I n g .  J. B a t i ć :  Sušenje jelovih i sm re
kovih šuma u Lici. — D. M i l a n o v i ć :  Šume i šum arstvo u R usiji. — 
J. š u š t e r š i ć :  Bukva u Gorskom Kotaru. — God. 55. 1931., št. 1—8. —
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I n g .  S t  j. K a n o t i  : Mali šum arski posjedi H rvatskog Zagorja. — I n g. 
D. N o v a k  o v i ć : G d je  treba tražiti uzročnike sušenju četin jastih  šuma u 
Bosni. — I n g .  R. P i p a n :  Dioba k ra jišk ih  zem ljišnih zajednica. — I n g .  
T.  Š p a n o v i ć :  Meke ili ritske šume u Podunavlju.

Геолошкв авали Балкавскога Полуострва. X. 1.— 2. Београ. 1930 31.
— Б. Л а с к а р е в :  Прилози за тектонику Букуље, Црн г Врха и Фрушке Горе. — 
М. К о ј и ћ :  Тектоника Букуље и појаве окера у »o j. — V. N i k i t i n :  Prilog 
karakteristici eruptivnih stena iz okoline Bara. — J. М и х а ј л о в и ћ :  Наше нај- 
раније трусне катастрофе. — Dr. K o š t a  V. P e t k o v i č :  Constition géologique 
et téctonique de la montagne Suva planina. — M. Ил и ћ :  Геолошки и петрограф- 
ски састав планине Перистера и његовог источног подножја. — М. Ж и в к о в и ћ :  
Средњи Тријас на Златару — M. S i m o n o v i č :  Rudnički potres 15. maja 1927.

Гласннк Етвографског музеја у Београду. V. 1930. — Др. М и л и с а в  
Л у т о в а ц : Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија.

Гласаик Земаљског музеја у  Босви и Хердеговнвн. XL1. 1929. Сара- 
јево. — 2. свг ка 1929 за хисторију и етнографију: В. С к а р и ћ :  Постанак Сара- 
јева и његов територијални развитак у 15. и 16. вијеку. — D r . G r e g  o r  Č r e -  
m o š n i k :  Vrednost dubrovačkog izvoza u Srbiju i Bosnu. — 1. свеска 1930: За 
природне науке : V i n c e n z  H a w e l k a :  Geologische Reiseskizzen aus der Her
cegovina, Siidostbosnien und dem angrenzenden Teile Montenegros. — XL11. 1930.
2. sveska 1930.: Dr. M. M a n d i č :  Tragovi prastare kulture oko Glamoča.

Z. Hočevar.

Le Grotte d’Italia. Postumia 1931. — V e r c e l l i  F .: Il regime termico 
nelle grotte di San Canziano. — S o l e r  E.: Ricerche geofisiche nelle grotte 
carsiche.

Le Monde Slave. Paris. 1931. II. 2. — P i e r r e  S k o k :  L ’importance 
de Dubrovnik dans l’histoire des Slaves. — C h a r l e s  L o i s e a u :  La 
persécution des Slaves catholiques en Italie.

Peterm anns Mitteilungen. Gotha 1931, št. 7/8. Jahrg. 77. — D r . I. R u - 
b i č :  Die Italiener an der Küste des südslawischen Königreichs.

Geopolitik. Berlin 1931, št. 19. Jahrg. VIII. — Von Handel-Mazetti: Die 
geopolitschen Problem e ds Adriatischen Meeres. Z. Hočevar.

N adalje  je  G eografsko društvo prejelo  še sledeče publikacije:
W. Poppendick: D as O derstrom gebiet in seiner Bedeutung für den 

Binnenschiffahrtsverkehr. Berlin 1930. Inanguralna disertacija.
О. B em dt: D ie natürliche Landschaften des Ostseegebietes. (Versuch 

einer natürlichen Landschaftsgliederung durch kartographisch-synthetische 
Methode). Potsdam  1929. Inavguralna disertacija.

Mednarodne karte v m erilu 1 :1,000.000. Na mednarodnem geografskem  
kongresu v Bernu 1.1891. so na Penckovo pobudo sklenili izdati geografske 
karte  za ves svet, k i n aj bi bile izdelane v enotnem m erilu in po enotnih 
metodah. Do kongresa v Londonu (1. 1909.) so se vršile le predpriprave. Po
1. 1909. je  stvar že tako dozorela, da so pričeli z izdelavo kart. Med svetovno 
vojno je  delo počivalo. Šele 1.1921. so pričeli znova. Vse delo so razdelili 
na „sek to rje“ , ki jih  tvorijo vzporedniki in poldnevniki. Zapadni del Jugo
slav ije  (Slovenija, del D alm acije in H rvatske) je  pripadel Italiji, k i izdeluje 
karte za ozem lje med 6®—18° v. G. in 36°—48° s. š. Ita lija  je  svo je že izdelala. 
Cena à  L  14. N aroča se pri U f f i c i o  S m e r c i o  d e l l ’ I s t i t u t o  G e o 
g r a f i c o  M i l i t a r e  — F i r e n z e .
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