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grafiji, ali — če hočete — »ekonomski« geografiji v regionali)»geografskih 
delih avtorjev, katerih srce je skoraj le na fizičnogeografski strani. V njih se 
le bežno obravnavajo nekateri učinki človekovega dela v pokrajini, celo za 
domačo zemljo se navajajo desetletja stari statistični podatki, velika sodobna 
gospodarska dinamika tako po svetu kot pri nas pa je skoraj docela prezrta 
ali odpravljena zelo na kratko, nekako »po dolžnosti«. Ali to koristi ugledu 
geografske znanosti, ki že tako pri nas ni vedno in povsod kdovekaj trden, 
na j presodi vsakdo sam. 

Te vrstice sem napisal z željo, da bi vsi geografi Jugoslavije o osnovnem 
življenjskem problemu naše znanosti čim več razmišljali. P re j ali slej se bo 
treba namreč odločiti ali za eno samo geografsko znanost ali pa za njen popoln 
razpad. Brž ko sta lahko dve geografiji, jih je lahko tudi več; vsaka specialna 
veda, katere predmet je na tleh našega planeta, more in mora imeti svojo. 
Nobena med njimi pa né more biti »samostojna« znanost. 

Kriterij geografskega prostora v ekonomski geografiji 

C e n e M a l o v r h 

Vse narativne, na izkustvu, opazovanju ali izročilu temelječe znanstvene 
discipline, so zaradi množice faktov, ki jih proučujejo, silno obremenjene z 
opisovanjem, dokumentacijo, individualizacijo in formalno sistematike. Vse to 
narekuje proučevalcem dosti truda in zato neredko odvaja njihovo pozornost 
od končnega smotra znanosti. Odkar se človeški um, po nemajhni zaslugi 
dialektikov, zaveda, da svet ni skupek dovršenih stvari, marveč, da predstavlja 
»kompleks procesov, v katerem se dozdevno nespremenljive stvari nepre-
trgoma spreminjajo«, je končni smoter znanosti postalo prav doumetje objek-
tivnega reda, ki velja za kompleksno nastopajoče razvojne procese. Mnogo-
številne znanstvene panoge poizkušajo vsaka s svojega gledišča odgonetiti 
zakonitosti, ki v razvoju dovedejo do nastanka in spreminjanja pojavov. 

Geografija kot veda o pojavih, ki koincidentno ustvarjajo zemeljsko 
površje, oblikujejo tako imenovani geografski prostor, si je razmeroma kasno 
začela utirati pot k dosegi označenega smotra. To je povsem razumljivo, kajti 
naš planet je bilo treba na jpre j prehoditi in izkustveno spoznati za njegovo 
površje značilne stvari ter njihove medsebojne odnošaje. Geografi so morali 
vso množico pojavov na jpre j opisati, dokumentirati in sistematsko urediti. 
Pri tem so bile raznovrstne specifične znanstvene discipline geografiji v ne-
precenljivo pomoč. Šele na osnovi zadosti izčrpnih in eksaktnih opisov raz-
ličnih predelov zemeljskega površja, kontinentov in posameznih dežela je bilo 
moči uspešneje pristopiti k nomotetičnemu in razjasnjevalnemu delu. Smemo 
reči, da se je vprav v zadnjih decenijih začela posebno močno uveljavljati 
težnja za tovrstnim delom. Toda okoliščina sama po sebi ni bila v stanu pre-
prečiti vznika neke svojevrstne problematike, ki jo na kratko lahko predsta-
vimo z naslednjim. 

Klasična geografija kot tipična zbirajoča, pretežno orientacijskim svrham 
namenjena znanost, je v glavnem izpolnila svoje naloge. Zato so se začela 
pojavljati vprašanja, ali spada poslej geografija sploh še v red znanosti. Več 
drugih disciplin z uspehom stopa na njeno mesto; geografija vedno bolj 
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izgublja svoj lastni predmet raziskovanja. Takšni ter nj im podobni pomisleki 
60 pričeli vznemirjati tako tiste, ki so se te j vedi posvečali, kot tudi njene 
ljubitelje in neprizadete opazovalce. 

Priznati moramo, da odgovori na taka vprašanja, oziroma pomisleke niso 
vselej prepričevalni. Človeku, ki prebira razglabljanja o tem, se pogosto do-
zdeva, da je za pozitivnimi odgovori več izrazov kurtoazije ali kvečjemu 
spoštovanja pred opravljenim delom kot čvrste zavesti, da je nadal jn je znan-
stveno delo na področju geografije neizogibno ter neobhodno. Avtorji, ki 
skušajo a priori naj t i izhod iz zagate, lahko celo močno zgrešijo in postane 
njihovo prepričevanje vse pre j kot argument teze, katero zastopajo. Takšen 
spodrs predstavlja, postavim, mnenje znamenitega francoskega geografa 
H. B a u H g - a , v smislu katerega je geografija neka metoda, nek način 
motrenja stvari in pojavov na zemlji, neka posebna kategorija inteligence.1 

Ni moči zanikavati ogromne vloge, katero ima za slehernega mislečega človeka 
geografsko motrenje stvari, oziroma geografsko mišljenje. Vendar je jasno, 
da vzgoja le-tega ne more biti vsebina geografske znanosti, njen končni 
smoter. Po te j poti bi geografija postopno in resnično opravičeno pridobila 
značaj bolj ali manj koristne veščine z izključno didaktičnimi svrhatni. Toda 
to je le ena izmed njenih praktičnih nalog, ki nikakor ne more nadomestiti 
pravi smoter n jene znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Mnogi znaki namreč 
kažejo, da obstaja le-ta v bitni pomoči pri iskanju obstojnih, a doslej še 
neznanih ali malo poznanih zakonitosti, katere tirajo in ure ja jo razvojni tok 
določenih pojavov na zemeljski obli, to je, vseh tistih pojavov, ki so hkrati 
tudi specifično geografsko obeleženi. 

Podobno kot naznačene formalne ter aprioristično skonstruirane obrambe 
geografije kot znanosti, delajo le-tej slabo uslugo še drugi pojavi. Med njimi 
zbuja pozornost zlasti razmah eklekticizma. Po mnenju nekaterih avtorjev, in 
med njimi eo v ospredju zopet francoski, n a j bi bila naloga geografov, trpati 
pod okri l je svoje znanosti prav vse zanimivosti, ki jih srečujemo širom sveta.2 

Različne obče geografije predstavljajo prave rezervoarje enciklopedičnega 
znanja. V njih so stvari premnogokrat predstavljene na način, ki je ustrezal 
zornemu kotu raziskovalcev specialistov in tudi tolmačenje pojavov dostikrat 
ni geografsko utemeljeno. Navadno so stvari in pojavi na sploh v »geografski 
izdaji« le bolj ali manj posrečeno topografsko in statistično obdelani.3 To-
vrstna dela so sicer koristna, ako in v kolikor so seveda zanesljiva, ker 
posredujejo mnogo tvarine. Nikakor pa jim ni moči pripisovati kakih priza-
devnejših znanstveno-raziskovalnih smotrov. " Nasprotno, prav sedaj, v času 
prehoda od klasične k novodobni geografiji, še bolj vzburkavajo mnenja o 
znanosti, ki »izgublja lastni predmet raziskovanja«. 

Predstavljena problematika nas dobro podučuje, kako j e tudi znanost 
podvržena lastnemu razvoju in so ji prav zategadelj nujno potrebne intro-
spektivne analize, ki omogočajo razbistrenje marsikakega vprašanja, katero 

1 H. B a u 1 i g , La géographie est-elle une science? Annales de géographie 
1948. Str. 1—li. 

2 Kazno je, da imajo francoski geografi s tem očitkom dosti opravka, o 
čemer se moremo prepričati zlasti v knjigi M. Le Lannou-ja, La géographie 
humaine, Paris 1949. 

3 Primer takega dela je knjiga: P. G e o r g e , Géographie de l'énergie, 
Paris 1950. 
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bi sicer izbruhnilo na dan povsem nenadejano ter bi tako predstavljalo resno 
oviro nadaljnjemu prizadevanju. Y naslednjem bom poizkušal kot prouče-
valec z območja ekonomske geografije doprinesti taki analizi. S študijo želim 
prikazati, v kakšni smeri more in po mojem prepričanju tudi mora kreniti 
raziskovanje te specialne veje geografije, da bo ohranila ne le svoj vzgojni 
raison d'etre, ampak ostala življenjski stvarnosti tudi neobhodno potrebna 
kot ustvarjalna znanoist. 

Zgoraj sem grede opozoril, da se moramo zavedati razlik med gospo-
darsko geografijo kot učnim predmetom in le-to kot raziskujoč» znanostjo. 
To naglašam zato, ker sem prepričan, da je potreba ločeno prečiščevati vpra-
šanja, ki se tičejo zvrsti ene ter iste panoge. Mešanje obojih vede samo v 
zmedo, s čimer seveda ne trdim, da so si medsebojno indiferentna. Pri načelnih 
razpravljanjih moramo torej vedno kolikor moči jasno ločiti vprašanje prika-
zovanja ekonomsko geografske tvarine od tistega, ki se nanaša na ekonomsko 
geografsko proučevanje pojavov, katerega rezultat bo doprinos k njihovi raz-
jasnitvi. Naslov pričujoče študije zadeva to drugo vprašanje in bom v slede-
čem prvega pustil vnemar. 

* 

V moderni geografiji se vedno čvrsteje uveljavl jajo težnje za prouče-
vanjem posameznih zaključenih geografsko-prostorskih enot, ki imajo zaradi 
organske zveze različnih sovpadajočih pojavov svojo lastno- individualnost; 
take enote imenujemo pokrajine. S tem je geografija storila ogromen korak 
naprej. Koncepcija namreč omogoča zasledovanje in razjasnjevanje procesov, 
ki so za razvoj pokrajinske enote tipični. Odstranjena je objektivna nevar-
nost, da bi pojave premotrivali izolirano ter v njihovi trenutni statičnosti, 
čeprav dejansko nastopajo v vzročnih odnošajih do drugih pojavov in dina-
mično. Mogli bi torej reči, da sta, ako si izposodimo izraze iz biologije, singe-
netika pokrajin ter filogenetika pojavov v pokrajini temelj sodobni geografiji. 
Poznavanje stvari ni več namen, ampak sredstvo, s pomočjo katerega je 
mogoče doseči pravi cilj. Pokrajina je taka kot je, zaradi organskega sestava 
povsem določenih pojavov; posamezni pojavi pa so taki kot se prikazujejo, 
samo zaradi določenega pokrajinskega porekla-

Popolnoma soglasno z označeno spoznavno zasnovo geografije poteka, 
oziroma bi vsaj moralo potekati ekonomsko geografsko proučevanje. Njegovo 
bistvo je razmotrivanje določene celote kot sinteze v interrelacijah nasto-
pajočih činiteljev ter slednjih kot produkta tovrstne sinteze. Zato tudi v eko-
nomski geografiji poznavanje stvari, oziroma pojavov samih zase ni cilj, 
temveč instrument za razjasnjevanje. S tem seveda ni rečeno, n a j bi se kakor-
koli zmanjševala tehtnost in okrnjevala nujnost sistematskega opredelje-
vanja posameznih pojavov. Da bomo to dobro in pravilno razumeli, moramo 
nekoliko pretresti vsebino dela, s katerim se bavi ekonomska geografija. 

Predmet proučevanja naše znanosti so družbeno gospodarski pojavi. 
Vendar ne katerikoli, marveč samo tisti, ki so v odnošajih do prostora, v kate-
rem biva ljudska skupnost, nastala zaradi proizvodnje materialnih dobrin. Ta 
prostor, kot sestav mnogoštevilnih ter raznovrstnih činiteljev, tvori bazo 
družbenemu obstoju in razvoju; moremo ga imenovati ekološki prostor družbe 
ali kratko g o s p o d a r s k i p r o s t o r . Za razliko od pokrajine kot geo--
grafsko-prostorske enote, je gospodarski prostor prirodno lahko heterogen. 
Za njegov nastanek so namreč odločilne moči družbenega porekla. Od njihove 
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jakosti, stopnje njihovega razvoja zavisi, v kakem obsegu ter obliki se pri 
danih prirodnogeografskih prilikah oblikuje gospodarski prostor. 

Vsa pestra množica družbeno gospodarskih pojavov, katere raziskuje 
ekonomska geografija, se torej javl ja v neprestani sintezi dveh po poreklu 
zelo neenakih komponent. Eno so družbene sile, ki jih vzbujata obstojnost 
človeške zajednice in proizvodnost, ustvarjalnost družbenega dela. Drugo pa 
je geografski prostor, ki predstavlja hkrati pogoj in objekt učinkovanja 
družbenih sil. 

Znanost, ki ni več samo zbirajoča, marveč je že tudi urejajoča in raz-
jaenjujoča ter se ukvarja s proučevanjem naznačenih pojavov, se j e nujno 
morala znajti pred dokaj nenavadno nalogo. Morala je odkrivati vzročne zveze 
med stvarmi ter s tem pomagati tolmačenju zakonitih procesov družbenega 
razvoja, ne da bi bilo zadosti razjasnjeno vprašanje, katera izmed nastopa-
jočih komponent n a j bo izhodišče raziskavam. Zato tudi ne preseneča, ako 
srečamo v literaturi, ki je strokovna in še pogosteje v tisti, ki se strokov-
nosti približuje, mnogokrat neopravičljivo ohlapno elastičnost. Pri tolmačenjih 
se avtorji poslužujejo argumentacij, ki so jim subjektivno najbol j naklonjeni, 
ne meneč se za to ali so k a j vredne, oziroma upravičene. En pojav razjas-
n j u j e j o mehanično z dejstvom naravnih iprilik v prostoru, medtem ko so za 
drugega, prvemu «ličnega, a v drugačnih zvezah nastopajočega, prav tako 
nekritično prepričani, da izvira izključno le iz historičnih, političnih in tem 
podobnih prilik. Zategadelj je po mojem mišljenju še največ doslednosti na 
poteh, po katerih gredo proučevalci, ki so si izbrali in se pri delu čvrsto 
opirajo na enovito izhodiščno osnovo. Mednje sodijo tisti, ki jim je izhodišče 
geografski prostor in z druge strani oni, katerim je izhodišče družba z n j e j 
lastnimi silami. 

Smemo trditi, da sta označeni raziskovalni smeri pripomogli, da sta se 
v območju ekonomske geografije razvili dve, doslej najjasnejši delovni kon-
cepciji, ki kot taki tudi zaslužita pozornost. Obe sta bili v naši strokovni 
literaturi že prikazani; v novejši dobi zlasti dobro v razpravi prof. I l e š i č a 
o ekonomski geografiji.4 Zato ju bomo na tem mestu predstavil le v kolikor 
je to potrebno za umevanje našega nadaljnjega razglabljanja. 

Geografski pogoji za gospodarsko uvel javl janje niso povsod enaki. Raz-
like med njimi se izražajo v glavnem na dva načina. Prvo je diferencirana 
primernost geografskih pogojev. Pod tem razumemo izkustveno zadosti potr-
jeno okoliščino, da je družbeno življenje v pustinjskih, visokogorskih, konti-
nentalnih ter podobno neugodnih predelih neprimerno težje kot je v poraslih, 
nižinskih, namorskih in drugih nj im slično voljnih predelih. Stopnja družbeno 
gospodarskega upora je v pokrajinah različna. Drugo j e obstoj v prirodnih 
prilikah utemeljene tipičnosti proizvodnje dobrin. Tropska agrarna ekonomika 
je omejena samo na določeno okolje, prav tako kot ribarstvo, ekstraktivna 
proizvodnja itd. 

Ugotavljanje tovrstnih zavisnosti med družbeno gospodarskimi pojavi in 
naravnimi silami je postal glavni smoter ekonomske geografije; zlasti v njeni 
začetni razvojni fazi, ko so bile njene naloge, določene s »proučevanjem 
geografskih osnov gospodarstva« (H o f f e r ) še povsem sveže, znanstveno 
neobdelane. Tako delo bi ostalo nemoteno, ako bi družba v prostoru razvojno 

4 Kongres na geografite od FNRJ, II. Skopje 1952. Str. 105—119. 
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stagnirala in ne bi doživljala nikakih notranjih, strukturnih preobrazb; tudi 
tamkaj, k j e r so geografski pogoji enaki ali vsaj močno sorodni. Spoznanje, da 
take stagnantnosti ni, da se družba razvija, menjava karakteristične poteze 
svojega ustroja in to ne le v času, ampak tudi v prostoru, j e vzpodbudilo 
mnoge k poizkusom raziskovanja geografskih vplivov na družbeno ekonomski 
razvoj. Temu stremljenju seveda ni moči oporekati; mnogi pojavi namreč 
pričajo, da taki vplivi dejansko obsta ja jo in so se že izrazili v teku historičnih 
dob ali pa se v sedanjosti izražajo širom zemeljske oble. Toda v znanstveni 
praksi se je to stremljenje izkrivilo v toliki meri, da so avtorji začeli raz-
vojne procese tolmačiti enostavno, po navidez premočrtnih zvezah med narav-
nimi in družbenimi pojavi. Pri tem so zanemarili, da so družbene sile zelo 
razvejan kompleks, čigar delovanje zahteva skrbno proučitev. Tako se je iz 
prvotne proučevalne koncepcije ekonomske geografije razvil mehanicistični 
nauk o geografski determiniranosti družbeno-razvojnih procesov. 

Z nastopom marksistične družboslovne znanosti so se začele odkrivati 
zakonitosti, ki u re ja jo gibalne moči družbe. Njena dognanja so jasno pokazala, 
da so za vse družbeno-razvojne procese odločilne izključno le človeški zajed-
nici, nastali na temelju proizvodnje materialnih dobrin, lastne ter inertne 
sile. Geografski determinizem kot socialno-filozofski teorem je popolnoma 
izgubil svojo upravičenost. Družbena dejavnost ima svoje (sekularno) neiz-
premenljive geografske pogoje, ki ne morejo učinkovati na razvojne procese. 
Nasprotno pa so l j ud je in produkcijska sredstva, katerih se le-ti poslužujejo, 
ter odnošaji, ki v družbi vladajo med ljudmi, zelo aktivni činitelji; njih nepre-
trgano spreminjanje vodi po zakonitih poteh od ene k naslednji, višji obliki 
družbene organizacije. Zato so tudi posebnosti družbene proizvodnje le izraz 
neenakomernega delovanja družbenih sil. 

S tem so teoretiki marksistične misli posredno zadeli tudi ob ekonomsko 
geografijo. Oprti, neposredno ali posredno, na njihova spoznanja so gospo-
darski geografi začeli iskati novo izhodišče za svoja raziskovanja. Mesto 
statičnega prostora je zavzela dinamična komponenta, to je družba, ki v 
prostoru biva. Gospodarske pojave v prostoru je vredno raziskati ter raz-
jasniti tako kot »nastajajo (in se spreminjajo) na osnovi zakonov določenih 
družbenih formacij« ( H u b e n i). Tako spoznavno zasnovo podpirajo mnogi 
argumenti. Naturalno gospodarstvo dežel s fevdalnim ustrojem se, postavim, 
zoperstavlja organizaciji družbenega dela, katero pozna kapitalizem. Znotraj 
kapitalističnih družbenih odnosov izzivata koncentracija kapitala in težnja 
za profitom čisto »vojsko prostorsko razmestitev proizvodnje, ki vodi dal je 
do nasprotij med posameznimi gospodarsko-prostorskimi enotami, do neenako-
merne razporeditve proizvajalnih sil, itd. 

Toda tudi v tovrstno koncepcijo se j e nujno morala vriniti pretežno 
socialno-filozofska motivika. To tem bolj, čim bolj so proučevalci začeli omalo-
važevati geografski prostor. Raziskovanje pojavov gre po te j poti tesno vštric 
z raziskovanji politične ekonomije, sociologije, sociomorfologije in sorodnih 
družboslovnih disciplin. Jasno je, da od takšne ekonomske geografije ni moči 
pričakovati kakih posebnih, specifičnih dognanj. Vrednotiti jo moremo prav-
zaprav le kot protiutež geografskemu determinizmu, ki seveda z ekonomsko 
geografijo v ožjem smislu nima nikake direktne zveze. 

V zgornjem sem nakazal obstoj in genezo dveh povsem ločenih prouče-
valnih aspektov naše znanosti. Toda kakor sta si tu ja med seboj, tako ju 
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združuje skupna usoda; oba sta namreč zapeljala na stranpot, iz geografije 
v sociologizem. Vzrok temu ni težko najti. Analizo pojavov ter njih inter-
pretacijo sta obe koncepciji usmerili po principu linearne vzročne povezave 
med pojavi, nastopajočimi v gospodarskem prostoru. Po njunem poteka razvoj 
gospodarskega življenja v premočrtni zavisnosti od določene kategorije 
činiteljev. 

Umljivo je, da dvoje izrazito kontroverznih koncepcij ne more veljati za 
območje ene in iste znanosti. Rezultati dela bi mogli sicer postati tako naspro-
tujoči si ali v najboljšem primeru indiferentni, da bi moral vsakdo upravičeno 
podvomiti v njeno tehtnost. Nadalje je umljivo, da od formalnega spajanja 
obeh smeri prav tako ni pričakovati kakega bistvenega izboljšanja stanja. 
Težko bi namreč mogli presoditi pravilnost svojih tolmačenj, ako bi imeli na 
izbiro dvoje možnosti argumentiranja. Samovolja bi postala v tem primeru 
dostikrat precej močnejši faktor kot plemenita, a s trudom zvezana težnja za 
pravilnim, objektivno resničnim. Zategadelj sem prepričan, da je pri iskanju 
rešitve iz zagate treba zastaviti ob samem .izhodišču. Niti eno niti drugo od 
naznačenih samo po sebi ne jamči za to, da bi našli tisti instrumentarij, 
oziroma sredstva znanstvenega dela, ki se prilegajo naravi predmeta pro-
učevanja. Ta instrumentarij mora biti evojski, lasten samo naši znanosti. Le 
z njegovo pomočjo bo moči priti do rezultatov ekonomsko geografskih analiz, 
ki bodo sveži in neobhodni ter tako v prid življenjski stvarnosti. Potruditi se 
moramo, da ga najdemo in ga praktično izkoristimo. 

* 

Ako takoj s k ra ja naznačimo v nekoliko shematizirani obliki izhodiščni 
okvir svoje znanosti, bomo dejali, da ga predstavlja d r u ž b a v g e o g r a f -
s k e m p r o s t o r u . Torej ne obrnjeno kot so zastavili prvi ekonomski 
geografi: prostor, ki vpliva ter usmerja družbeno dejavnost; niti ne: družba 
v formalnonpogojni zvezi z njeno materialno osnovo bivanja, kot to postav-
l ja jo nekateri proučevalci. Taka zamisel o izhodišču ni povsem originalna. 
Izrazil jo j e pri iskanju načel antropogeografije že Alfred H e 11 e r.5 Potrebno 
jo je razčleniti in sicer tako kot to ustreza zahtevam naše specifične discipline. 

Zavedati se moramo, da se odnošaji družbe do geografskega prostora 
neprestano spreminjajo. Družba na pojave svojega prirodnega okolja ne 
reagira po nekih večno veljavnih pravilih; zato j e vsako »brezčasno pojmo-
vanje naravnih pogojev družbe utopija«. Deduktivno moremo to spoznanje 
utrditi z delovanjem zakonov razvoja, ki so splošno veljavni za sleherni pojav. 
Razvoj namreč temelji na stalnosti učinkovanja tudi ko (neposredni) vzroki 

5 A. H e t t n e r , Geographie des Menschen, Geogr. Zeitschrift 13. Str. 401 
do 425. Leipzig 1907. In istega avtorja v taisti publikaciji: Randbemerkungen 
zu Schlüters: Über das Verhältnis von Natur und Mensch. Str. 580—583. Na 
študiji, katerih glavne misli so povzete tudi v knjigi: A. H e t t n e r , Allge-
meine Geographie des Menschen, I. Band, Stuttgart 1947, opozarjam bralca še 
posebej zato, ker spadata prav gotovo med riajboljše teoretske izpovedi geo-
grafske misli v novejši dobi. V nj ih j e avtor po deduktivni poti prišel do za-
ključkov, katere moremo vskladiti z miselnimi stvaritvami dialektičnega ma-
terializma. Človek strmi, kako je ožina duha preprečila, da ta razboriti pro-
učevalec na področju geografije v svoji domovini ni žel upoštevanja, ka-
kršnega zasluži. V te j zvezi je pomembna tudi okoliščina, da j e njegovo glavno 
življenjsko delo. omenjena antropogeografija, začela izhajati šele po njegovi 
smrti in v času. ko je pritisk na duha v Nemčiji popustil. 
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izginejo. Zato bo imel nek naravni pogoj v naslednjem času drugačen učinek 
kot ga je imel v preteklosti; kajt i pod učinki preteklosti se je že spremenilo 
razmerje družbe do prirode, ki se sama po sebi ni spremenila.« Človeštvo se 
zatorej v toku časa »le dozdevno osvobaja odvisnosti od narave. Ta odvisnost 
se samo spreminja in sicer tako, da se j av l ja jo vse bolj pestre (kompleksnejše) 
reakcije in stopi končno družbeni faktor vedno jasneje v ospredje, pred faktor 
prirodnih vplivov«.6 Verižna reakcija v družbenem razvoju, ki vodi vzlic 
navidezni slučajnosti ali trenutnemu nazadovanju od nižjega k višjemu, od 
enostavnejšega in manj dovršenega k popolnejšemu, se zategadelj mora izra-
ziti v gospodarskem prostoru, te j sintezi družbeno gospodarske dejavnosti ter 
n jene geografske osnove. In kot tak j e gospodarski prostor predmet ekonomsko 
geografskih raziskav, ki slone na izhodišču, katerega smo nakazali. Naša 
znanost v smislu te koncepcije proučuje, da se tako izrazim, f i z i o l o g i j o 
g o s p o d a r s k e g a p r o s t o r a . Za tako delo je seveda nujno poznavanje 
vseh njegovih elementov, stvari, ki so znotraj njega nosilci gibanja, procesov. 
S poznavanjem elementov gospodarskega prostora si pridobimo svoj delovni 
instrumentarij. 

Ako proučujemo neko gospodarsko prostorsko enoto ali samo posamezne 
pojave v njej , moramo vedno upoštevati, da prirodno okolje (geografski pro-
stor) ni nikak abstraktni splošni pogoj, gospodarskemu uveljavljanju. Le-ta 
ima docela konkretno in zelo važno funkcijo. Je namreč i z v o r i š č e p r o -
d u k c i j s k i h s r e d s t e v , to je predmetov dela in vseh surovin, ki slu-
žijo za pr ipravl janje delovnega orodja, to se pravi, ne samo za trenutno 
jakost, ampak tudi za nadaljnji razvoj produkcijskih sil temeljno važnih 
činiteljev. V najtesnejši zavisnosti od njih se uveljavljajo vse primarne vrste 
proizvodnje, oziroma osnovne produkcijske panoge: kmetijstvo s prvo pre-
delavo kmetijskih proizvodov, gozdno-lesna panoga, rudarstvo s prvo prede-
lavo rudnin ter proizvodnja energije neposredno ob surovinskih virih. Dobršen 
del celokupne družbene proizvodnje j e torej po produkcijskih sredstvih bitno 
vezan na prilike, ki vladajo v prostoru; z njimi j e v dinamično-kavzalnih 
odnošajih. S tem hočemo reči, da je nemogoče razumevati razvojni tok gospo-
darskih dejavnosti ter s tem njihovo aktivno družbeno vlogo, ako jih ne 
obravnavamo v sklopu gospodarskega prostora. 

Postavimo, da raziskujemo gozdno-lesno gospodarstvo osrednjih pre-
delov naše države. Osnova te j produkcijski panogi je bila podana v eri impe-
rialističnega kapitalizma. Razmeroma kratkotrajen razvoj je dovedel do tega, 
da je v področju nastala specialna industrija ter vrsta prilegajočih se naprav, 
vzniknil je industrijski, oziroma polindustrijski proletariat, bil je prizadet 
dotlej obstoječi ustroj kmetijstva itd. Z druge strani so bili uničeni celi gozdni 
kompleksi, opustošena so bila gozdna zemljišča in se j e na nekdanjih gozdnih 
tleh začela formirati šikara, ponekod celo kamenjara. Z likvidacijo kapita-
lističnih družbenih odnosov se javi težka problematika: kako zasigurati druž-
beno rentabilnost obstoječe, a jako prizadete produkcijske panoge? Nove 
investicije so morale biti solidno fundirane. Pri reševanju problematike so 
bila odločilna sledeča spoznanja. Naravno okolje zahteva na pretežnih povr-
šinah tega področja edino gozd kot t ra jno donosno kulturo. Tod prevladujejo 
absolutna gozdna tla, ki bi v nobenem drugem primeru ne dajala vrednosti, 

6 A. H e t t n e r , Geographie des Menschen; str.405—406 in 412. 
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kakršne daje gozd. Skladno s tem je potrebno restavrirati degradirana zem-
ljišča iij preprečiti, oziroma omejevati nadal jnje š i r jenje procesov njihove 
destrukcije. Tako usmerjeno gozdno gospodarstvo pa zahteva spremenitev 
strukture lesno-predelovalne panoge. Le-ta ne sme biti jačana z obrati za 
mehansko predelavo, pač pa se mora krepiti naprej z ustanavljanjem objektov 
za kemično, mehansko-kemično ter finalno mehansko predelavo drevesne 
mase. Edino tak način izkoriščanja gozdnega produkta jamči za zdravo kon-
tinuiteto produkcijske tipičnosti področja, kar je v skladu z gospodarsko 
političnimi težnjami nove dobe. 

Označeni način obravnavanja gospodarske panoge določenega področja 
prikazuje njeno razvojno nit v razumljivem ter logičnem razpletu. Razisko-
valna pot je uspešna zato, ker so upoštevani vsi med seboj povezani in aktivno 
uveljavljajoči se činitelji, ali drugače rečeno, ker je panoga obravnavana v 
sestoju gospodarskega prostora. 

Odnošaji med družbo in njenim naravnim okoljem so nepretrgani, kaj t i 
z razvojem družbenih produkcijskih sil se veča tudi vrsta produkcijskih 
sredstev. Predmeti dela in surovine za pripravo delovnih orodij so na vsaki 
naslednji etapi družbenega razvoja, ko se je človeštvo obogatilo z izkustvi 
in je napredovala tehnika, pestrejši. Na ta način se spreminjajo- odnošaji 
družbe do okolja v smislu gori nakazanega delovanja zakonov razvoja. Čim 
višja je faza družbenega razvoja, tem številnejši in hkrati zapletenejši posta-
jajo. Zapletenost se o jačuje posebej zategadelj, ker postanejo ob določenih 
mejah elementi naravnega okolja družbe sami učinkujoča sila, ki požene 
tempo razvoja produkcijskih sil. Seveda ne sami po sebi, marveč edinole v 
sklopu, ki ga nazivamo gospodarski prostor. Pri določenem sestavu činiteljev 
morejo postati, na primer, zaloge neke slabokvalitetne rudnine visoko aktivno 
produkcijsko sredstvo, torej družbeno ekonomsko neprimerno važnejše kot 
so zaloge iste in kvalitetne rudnine v gospodarskem prostoru z drugačnim 
ustrojem. Ako v enem in istem gospodarskem prostoru ni na razpolago narav-
nih, pretočnih vodnih moči, je potrebno za dosego istega cilja izkoriščati na 
en ali drugi način regulirane vodne rezerve. Itd. 

To je razlog, ki krepko nasprotuje definitivnemu, statičnemu vrednost-
nemu opredeljevanju činiteljev, ustvarjajočih gospodarski prostor. Le-ti so 
vedno samo izraz njegove strukturne specifičnosti; mogli bi reči, da so z 
nj im »zrasli«. Zato je treba pri razjasnjevanju ekonomske problematike vselej 
upoštevati tudi vse f u n k c i j s k e m e t a m o r f o z e i z g e o g r a f s k e g a 
o k o l j a i z v i r a j o č i h p r o d u k c i j s k i h s r e d s t e v . 

Pri proučevanju hidroelektroenergetike, postavim, so poznani gospodarsko-
politični in tehniški faktorj i ter se sprašujemo, kakšna j e njih družbeno 
gospodarska vloga v prizadetem gospodarskem prostoru. Za določevanje tega 
se običajno poslužujemo pokazateljev kot so število prodükcijskih objektov, 
njihove kapacitete, njihova razporeditev ter intenziteta in območje potrošnje 
proizvedene energije. Toda s tem še nismo- izpolnili naloge. Družbeno eko-
nomski efekt produkcijskih naprav zavisi namreč tudi odi tega kako, odnosno 
v koliko so razpoložljiva naravna sredstva dovolj racionalno izkoriščana. Ako 
hočemo dognati še to, je neobhodno potrebno izvršiti analizo pojavov, ki v 
prostoru nastanka (ali predvidenega nastanka) naprav predstavljajo inventar 
produkcijskih sredstev za raznovrstne panoge proizvodnje. Za dosego tega pa 
ni vseeno, ali se zavedamo ali ne, v kakšni obliki so mobilizirana naravna 
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produkcijska sredstva. Neko splošno produkcijsko sredstvo more biti danes 
izkoriščeno na zelo različne načine, ki v sklopu gospodarskega prostora nika-
kor niso brezpomembni. V našem primeru velja razlikovati specifični značaj 
hidrotehniških objektov in sicer ne po tehniški ali ekonomski klasifikacijski 
lestvici, marveč po samonikli, to je, ekonomskogeografski. Tako lestvico pred-
stavlja delitev hidrocentral v navadne pretočne, v one z dolinsko vodno aku-
mulacijo in v one s povirno akumulacijo vode.7 Označba enih in drugih je 
sama zase dovolj zgovorna in opozarja ter pomaga pri razjasnjevanju posebne 
problematike gospodarskega prostora. Na osnovi take, izrazito ekonomsko-
geografske analize je šele mogoče z gospodarskim računom pretehtati družbeno 
ekonomsko vrednost enovrstnih, v danem primeru hidroenergetskih objektov. 

S temi ugotovitvami pa ni izčrpano vse o vlogi geografskega prostora. 
Vemo, da ne morejo biti nikjer na svetu vsa raznovrstna sredstva za proiz-
vodnjo nakopičena ter tako podarjena samo eni družbeni edinici. Narava 
povsem izključuje možnosti, da bi bilo na kupu obilo dobre zemlje, razno-
vrstnih bioklimatov, gozda in vseh številnih rudnin, vodnih moči in še teri-
torija za nameščanje naselbin ter podobnih objektov. Vse to je dokaj neenako-
merno porazdeljeno na površju našega planeta in mnogokrat z velikimi dalja-
vami ločeno vsak sebi. Razširjanje obsega, oziroma večanje vrst produkcijskih 
sredstev pa izziva v zvezi z njihovim dekoncentriranim pojavl janjem na zemlji 
vse večje diferenciacije med gospodarsko prostorskimi enotami. Takrat ko so 
bile, odnosno tam, k je r so še danes sredstva proizvodnje enostavna in pičla, 
so in so bile razlike med avtogenimi družbeno produkcijskimi potenciali posa-
meznih enot razmeroma majhne. Bolj ko se veča raznovrstnost produkcijskih 
sredstev, večje so tovrstne diference. 

Okoliščina je za splošni družbeni razvoj pomembna že sama po sebir 
vendar je za nas mnogo važnejša v zvezi s težnjami za izravnanje diferenc. 
Cilj takih teženj, ki izvirajo neposredno iz družbenih silnic, je preoblikovanje 
gospodarskega prostora, da se bo čim bolje prilegal potrebam in zahtevam 
družbene edinice. To velja v vseh primerih, torej tudi pri tistih, k j e r označene 
težnje še niso nastopile v obliki organiziranega, znanstveno fundiranega 
načrta, ali kot bi lahko rekli, še niso postale zavestno prizadevanje. 

Izravnavanje diferenc pa zadeva na upore, katerih premagovanje v 
močni meri zavisi od kakovosti elementov geografskega prostora. Tu mislimo 
zlasti na načine »obrambe pred distancami«. Le-te ne ponazarjajo samo šte-
vilna ter raznovrstna tehnična sredstva, katera opažamo v prometu, pri trans-
mitiranju energije, itd. Način obrambe pred distancami izražajo prav tako 
pojavi, kakršni so s v o j s k o r a z p o r e j a n j e p r o d u k c i j s k i h s i l v 
p r o s t o r u i n s v o j s k i s i s t e m i r e g i o n a l n e k o m b i n a c i j e p r o -
i z v o d n j e . Že danes opažamo v svetu silno interesantne storitve, večjega 
ali manjšega obsega, ki pričajo, da je moči s smotrenim vsklajevanjem pro-
storov proizvodnje in potrošnje relativno dvigati vrednost družbenega pro-
dukta. Teoretsko jih lahko predstavimo z naslednjim. 

7 P r imer ja j : C. M a l o v r h , Avtogena elektroenergetska področja na 
ozemlju Jugoslavije; Ekonomska revija 1953, str. 40—43. Nakazano grobo kla-
sifikacijo je moči seveda še detajlirati . Med redkimi poskusi ustrezajoče 
ekonomskogeografske klasifikacije hidrocentral n a j omenim še tisto, ki jo 
podaja J. B l a c h e v svojem delu: L'homme et la montagne (Paris 1933) na 
straneh 96—97. Značilno je, da je P. George v svojem, zgoraj citiranem delu, 
osvojil tehniško klasifikacijo, ki našim potrebam nikakor ne more zadostiti-
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V dveh medsebojno oddaljenih področjih A in C obstaja na naravnih 
pogojih utemeljena tipična proizvodnja. Vmesna področje B je prazno, oziroma 
ima prav šibko razvite produkcijske moči. Vsled tega predstavlja ekonomsko 
pregrado, kaj t i izmenjava blaga se mora s transportom opravljati na vsej 
razdalji od A do C. Bistveno se stanje spremeni, ko se po proučitvi poten-
cialov v področju B začne tudi tukaj proizvodnja na temelju kakršnihkoli 
domačih produkcijskih sredstev. Ko je doseženo to, se namreč poveča količina 
blaga, ki prihaja za izmenjavo v poštev; izmenjava se poslej ne opravlja 
samo na najdaljši, ampak tudi v vseh vmesnih relacijah. Na tak način so 
mnogo bolje izkoriščena prometna sredstva, zmanjšan je povprečni trans-
portni strošek blaga itd.; vse to pripomore k višanju vrednosti družbenega 
produkta. 

Nedvomno bodo v prihodnje, z naraščanjem racionalizacije družbeno 
gospodarskega življenja, zahteve po> formiranju gospodarskega prostora v 
smislu označenega razporejanja produkcijskih sil vedno silnejše. S takimi 
težnjami povezano problematiko pa je moči doumevati in reševati edino tedaj, 
ko je upoštevana aktivna funkcija geografskih činiteljev. Naj v tej zvezi 
opozorim na značilen primer iz domačih prilik. Maritimni orientaciji našega 
državnega gospodarskega prostora so se doslej upirali naravni činitelji v 
enaki meri kot okoliščina, da j e bil v preteklosti levji delež družbeno pro-
dukcijskih moči skoncentriran v notranjih, kontinentalnih delih države. Obstoj 
ekonomsko slabo razvitega centralnega predela je ojačeval učinke distane 
ter gorske pregrade. S postopnim jačanjem produkcijskih sil v območju 
Ie-tega bo ustvarjeno čvrsto ekonomsko mostišče na zveznih linijah med 
notranjostjo in primorjem- Mostišče bo nujno slabilo negativni efekt obsto-
ječih prometnih uporov. 

Iz vsega povedanega sledi, da je gospodarsko uveljavljanje družbe vedno 
in nepretrgano funkcijsko vezano z geografskim prostorom. Zakoni, ki tirajo 
družbeno-razvojne procese ne temelje v izoliranih družbenih silnicah, marveč 
v družbenih silnicah, ki so krepko zakoreninjene v kompleksu, katerega ime-
nujemo gospodarski prostor. Prav zategadelj nam je kr i ter i j geografskega 
prostora v ekonomski geografiji neobhoden in vsega upoštevanja vreden. On 
dopušča raziskovanje iz zgoraj nakazanega izhodišča: družba v geografskem 
prostoru. Enotnost izhodišča pa jamči za ostvaritev enotne koncepcije, ki je 
naši panogi potrebna, ako želimo, da bodo plodovi raziskovanja sveži in pred-
vsem družbi koristni. Mimo tega ima enotna proučevalna zasnova ekonomske 
geografije še ta pomen, da preprečuje stvarno popolnoma neutemeljeno ločitev 
njenega prirodnega in družbenega proučevalnega substrata ter izključuje 
poskuse togega opredeljevanja naše znanosti med prirodoslovne ali, z druge 
strani, družboslovne discipline.8 Končno ni nevažno, da omogoča enotna kon-
cepcija določevanje posameznih gospodarsko-prostorskih enot ter njihovih 
modifikacij, ne da bi pri tem obstajala nevarnost bremenitve z geografskim 
formalizmom in šablonskim generaliziranjem. 

8 Jasno nam mora postati, da je ekonomska geografija glede na svoje 
smotre izrazito »družboslovna«, a je glede na predmet proučevanja, postav-
l jan je problematike ter tudi glede na metodo dela v enaki meri prirodoslovna 
kot družboslovna. Predvsem zaradi predmeta mora v sebi združevati razisko-
valne prvine obojih zvrsti znanosti, ki ju drobnogledno predalčenje pogosto 
tira v preostro medsebojno ekskluzivnost. 
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