G E O G R A F S K I

VESTNIK

XXXII (1960)

OB SEDEMDESETLETNICI PROFESORJA ANTONA MELIKA
Ob Novem letu 1960 j e praznoval akademik prof. Anton Melik
sedemdesetletnico svojega nad vse plodovitega življenja. Ob tej priliki
se ga j e vsa slovenska, pa tudi jugoslovanska kulturna javnost dostojno spomnila kot neutrudnega, ne samo znanstvenega, temveč tudi
splošno kulturnega iai javnega delavca, predsednik republike pa ga j e
za vso njegovo družbeno dejavnost odlikoval z visokim odlikovanjem
reda dela I. stopnje. Slovenski geografi smo se ga spomnili že na posebni proslavi, ki j o j e priredilo Geografsko društvo Slovenije ob
udeležbi zastopnikov vse naše politične in kulturne javnosti dne
8. januarja I960 v zbornični dvorani univerze.
Toda »Geografski veetnik« ima olb jubileju profesorja Melika še
posebno dolžnost, ne samo in ne toliko zato, ker j e bil prof. Melik
dolga leta njegov glavni urednik in usmerjevaloc, temveč predvsem
zato, ker ima naša revija kot znanstveno glasilo slovenskih geografov
dolžnost, da še posebej očrta lik profesorja Melilka kot geografa —
znanstvenika.
*

Ne bomo na tem mestu ponavljali biografskih podatkov o jubilantu, ki so že večkrat .zapisani .na drugih mestih (predvsem v zborniku
»Univerza v Ljubljani« iz 1. 1957 na str. 23.). Naj opozorimo samo na
tisto osnovno značilnost njegove mladostne življenjske poti, ki je tudi
Melikovemu delu in miselni orientaciji v njegovi zreli življenjski
dobi vtisnila odločujoči pečat: izhajajoč iz malokmečke, tako rekoč
kmečko-proletarske družine iz Črne vasi, siromašne agrarne kolonije
na Barju, od koder j e pot, ki j e še največ obetala, vodila v Ameriko,
se j e mladi Melik, večkrat lačen kot sit, pretolkel skozi študentska leta
na Dunaju, nacionalno in socialno zrevoltiran zoper takratno stanje
v Avstriji, ter j e stopil ob razpadu stare in nastanku nove države v naše
javno življenje kot mlad, napreden intelektualec in kulturni delavec.
Tudi jubilantove bibliografije, ki j o prinašamo talkoj za tem
člankom im ki j e sama po sebi dovolj obsežna in zgovorna, tu ne kaže
podrobneje analizirati. Pač pa naj karakteriziramo njegovo geografsko
delo, nekako po treh razdobjih: za prvo razdobje, ko j e bil današnji
jubilant srednješolski profesor, je značilno predvsem njegovo publicistično delo; drugo razdobje, v katerem je zasedel katedro geografije
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na ljubljanski univerzi, označuje koncentriranost v individualno
znanstveno-raziskovalno delo in v začetke organizacije kolektivnega
geografskega dela še v stari Jugoslaviji; tretje razdobje Melikovega
dela, že po socialistični preobrazbi Jugoslavije, pa odlikuje poleg obsežnega nestrokovnega, družbeno-političnega dela Melikovo stremljenje za organizacijski razmah slovenske geografske znanosti, v individualnem delu pa sintetiziranje lastnega znanstvenega dela.
*

Svoje prvo, srednješolsko razdobje je Melik preživel še v dobi,
ko j e sicer slovenska univerza že obstajala, ko pa je vendar še glavna
peza javnega kulturnega, pa tudi -znanstvenega dela — podobno kakor
poprej v Avstriji — slonela na ramah agilnih srednješolskih profesorjev. Za geografijo j e to še posebno veljalo, saj j e moral takrat njeno
katedro na univerzi za prvi začetek zasesti Hrvat. Kaj j e b o l j naravnega, kot da nosi Melikovo delo te dobe izrazit publicistični, pa pedagoško-priročniški značaj.
Kar nas j e tako imenovanih srednjih let, ki srno se v prvem času
predaprilske Jugoslavije še potikali po gimnazijskih klopeh, se dobro
spominjamo takratnega mladega Melika z dveh strani. Mnogi med nami
smo ga poznali neposredno kot svojega profesorja. Imeli smo ga rad.i:
v času, ko se j e naših šol in pogosto tudi njihovih profesorjev hote ali
nehote držal še močno okoreli avstro-ogrski duh, nam je prof. Melik
prinašal nov zrak in prepih, pomen il nam j e mladost in vedro, podjetno
razgibanost, predvsem pa tudi pogled, obrnjen na jug in na vzhod
namesto na sever. Temu novemu ozračju j e Melik krčil pot tudi izven
sole s svojimi priročniki o zemljepisu im zgodovini Jugoslavije, s katerimi j e znal tako hitro in prožno ustreči potrebi časa in ki so nam
še dolgo, vse do druge svetovne vojne, tako dobro služili. Pa tudi skozi
vso drugo, širšo Melikovo publicistično dejavnost tistega časa. dejavnost, ki sega še nazaj v dobo prve svetovne vojne, veje sveži zrak,
odsev v marsičem sicer morda naivne, mladostmo-zanesen jaške dobe
P repo rodo v cev, pa »Slovana« in »Slovenske Matice« z »Gospodinom
Franjom«, toda kljub temu in morda ravno zato poln novih pogledov,
predvsem iskanj novih skupnih potov političnega in kulturnega sožitja
jugoslovanskih narodov. Bolj kot kdaj koli lahko danes rečemo, da
ves ta mladostni optimizem, katerega živ izraz je bil tedanji MeLik, nihil, mimo vseh zablod in razočaranj, ki jih j e doživljal v stari Jugoslaviji, na krivi poti, sicer ne bi današnji Melik praznoval svoje sedemdesetletnice v Jugoslaviji, ki se j e sicer rodila že v dobi njegove
mladostne dejavnosti, k.i pa j e znala in hotela šele v okviru socialistične
družbene preobrazbe pravilno rešiti svoje nacionalno vprašanje.
Ob tej na zunaj močno vidni, publicistično-pedagoški aktivnosti
takratnega Meliika smo komaj vedeli, da raste v njem tudi geografznanstvenik s širokim pogledom tako v prirodna kakor v zgodovinskodružbena dogajanja po slovenskih pokrajinah: nismo vedeli, da se
v svojem prostem času kaj rad in intenzivno poglablja v geomorfološke probleme slovenske zemlje, še manj, da dnevno in sistematično
zasleduje vremensko dogajanje nad njo, pa tildi ne, da za svojo dolk4
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torsko disertacijo pripravlja temeljito študijo o kolonizaciji Ljubljanskega barja, svoje najožje domovine. S študijo, is katero se j e prvič
predstavil kot temeljit znanstveni delavec, opirajoč se na vso potrebno
znanstveno dokumentacijo, j e dosegel doktorat še precej prej, kakor se
j e izpraznila geografska katedra na univerzi, ki j o j e nato zasedel.
(1. 1927).
*

S tem se j e začela doba, ki se j e vsi, ki smo bili takrat Melikovi
učenci in pozneje njegovi sodelavci, najraje spominjamo. Geografski
inštitut ljubljanske univerze j e tedaj ob mladi, podjetni in žilavi dejavnosti prof. Melika hitro postal žarišče, .iz katerega je slovenska
geografska znanost pričela preraščati dotedanje skromne .začetke ter se
približevati tedanjemu, nenavadno hitremu razvoju geografske znanosti"
drugod posvetu. Seminar prof. Melika iz tistih let se je.razvil v seminar
v najboljšem pomenu besede: čeprav maloštevilen in skromen po svojem obsegu in sredstvih, je bil živ in razgiban, poln pobud ter bogat
s problemi, o katerih se j e razpravljalo. V seminarju m izven njega
j e večno živahni prof. Melik skušal s krepko roko organizirati znanstvenogeografsko proučevanje Slovenije. Mirno lahko rečemo, da j e
bila ta doba za razvoj slovenske geografije najpomembnejša in — vsaj
posredno — najplodnejša. V njej j e vzklilo seme, .iz katerega so se,
včasih pozneje in včasih tudi po svoji poti, razrastle in sprostile sile,
ki so pripeljale do tega, da j e slovenska geografska znanost danes za
svoje razmere na kar dostojni višini ter da zavzema v okviru jugoslovanske geografije že dalj časa vlogo glavnega pobudnika, še posebej
na delovnih področjih, ki vežejo geografsko strokovno delo s praktičnimi potrebami družbe in njenega gospodarstva. Da j e to seme lahko
vzklilo in se tako razrastlo, je nedvomno zasluga družbene preobrazbe,
ki mu j e bistveno izboljšala življenjske pogoje. Toda tudi ob najboljših
pogojih slabo al.i njim neprimerno seme ne bi uspelo. Seme, ki ga j e
sejal Melik, pa že tedaj ni bilo niti slabo niti neprimerno. Imelo j e v
sebi dve .značilni klici, ki sta omogočili poznejšo rast. Prva je bila v
aktualizaciji geografskega'dela: že marsikdaj smo slišali priznanje, da
j e bil predvojni geografski inštitut s svojim seminarjem eno izmed
redkih strokovnih žarišč na takratni univerzi, kjer so se obdelovali
usodni in aktualni družbeno-gospodarski problemi takratne Slovenije
in njenega delovnega človeka. Druga klica, ki j e prav tako prihajala
do veljave že v predvojni slovenski geografiji, ni nič manj izraz Mel.ikove osnovne miselne orientacije, v kateri mu j e pogled še nadalje
zahajal na jugovzhod in vzhod, prestopal na tej strani ožji slovenski
okvir, pač pa ga dosledno in trdno skušal utesniti, kadar in kjerkoli
j e bilo potrebno, na zapadni in na severni strani. S te strani j e tudi v
ožjem strokovnem, predvsem metodološkem pogledu Melikova orientacija mnogo koristila slovenski geografiji: očuvala j o j e pred nevarnostjo, da bi zašla v pretoga, tradicionalna pota dokaj okorele srednjeevropske, predvsem nemške geografske šole, po drugi strani pa j o j e
oplajala z naprednejšimi znanstvenimi izkušnjami iz drugih delov
sveta, pa tudi s širših domačih tal, saj ni naključje, da se je prof. Melik
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ob prvih začetkih organizacije dela takratnega našega seminarja oprl
še na izkušnje pokojnega Jovana Cvijića ter jih j e skušal prikrojiti
potrebam raziskovanja slovenske zemlje.
S tema dvema vodilnima silnicama takratne Melikove geografske
dejavnosti se j e lepo in plodno družila še tretja značilnost Melikove
osebnosti, ki j e prihajala tisti čas, ko se j e Melik lahko najbolj omejil
na mirno, uravnoteženo strokovno delo, posebno močno do veljave.
Ta značilnost j e silno zanimanje za domačo zemljo, slovensko in j u g o slovansko, ter za njene probleme. Ni ga zlepa Slovenca, tudi ne geografa, ki bi tako dodobra pretaknil, povečini peš ali s kolesom, prav
vse kotičke Slovenije, pa tudi ne Jugoslovana, k i bi ga tako enako
zanimali prav vsi koščki Jugoslavije.- Ljuibezen do same prirode domače dežele, do pokrajine same po sebi, ki ga j e vodila do tega, da je
s pravo pravcato strastjo prirodoslovca prebrskal vsako moreno naših
alpskih krajev, pa vse terase in rečne ter jezerske sedimente naših
ravnin, to ljubezen j e družil z globokim zanimanjem za slovenskega
človeka, ki se ubija na tej skromni zemlji, za slovensko vas, njeno
kmečko hišo in njen kozolec, za slovensko planinsko gospodarstvo, pa
nič manj za manjša in večja slovenska mesta ter njihovo polkmečko
in poldelavsko okolico, kjer ljudje že dolgo nihajo med zemljo in
tovarno>>
To razdobje naj intenzivnejšega in najglobljega Melikovega strokovnega dela j e prineslo tudi njegove morda najboljše in najtemeljitejše znanstvene razprave. Med nje sodi vrsta geomorfološlkih študij
(o Bohinju in Bohinjskem ledeniku, o Srednjem Dolenjskem, o pliocenskem porečju Ljubljanice), pregled problematike kmečkih naselij
na Slovenskem, pa razprave o naših mestih, še posebno klasična, temeljita študija o razvoju Ljubljane. Morda najznačilnejši primer velike
vneme, ki j o je Melik vložil v nešteta drobna opazovanja po slovenski
zemlji, pa j e njegova študija o kozolcu; za katero se mi zdi, da j e
danes vse premalo znana. Toda glavni rezultat njegovega mirnega,
poglobljenega dela v tem razdobju sta nedvomno dve knjigi prvega,
splošnega dela »Slovenije«. To j e v miru dozorelo, vsebinsko in oblikovno izpiljeno in izkristalizirano sintetično delo, ki je po svoji družbeno-geografski strani tako živo posvetilo v aktualne slovenske probleme, da j e še danes, po dobrih 20 letih, nenadomeščeno in vse kar
kriči po njegovi novi, aktualizirani izdaji.
Prizadevanja prof. Melika za razširitvijo in 'poglobitvijo geografskega znanstvenega dela v Sloveniji pa so se že takrat poznala tudi
izven njegovega osebnega dela. Naš »Geografski 1 vestnik«, ki se j e
kot skromno dete prvih let aktivnosti ljubljanske univerze rodil že
nekoliko poprej, se j e pod uredništvom prof. Melika od 1. 1928 dalje
razvijal v znanstveni zbornik, ki j e že v predvojni seriji svojih zvezkov
zbral dolgo vrsto razprav geografske in sorodne vsebine s področja
Slovenije in Jugoslavije ter si pridobil soliden sloves v okviru jugoslovanske geografije, ki še danes rada prisluhne njegovemu kar nekako
avtoritativnemu glasu, pa tudi v zunanjem strokovnem svetu. Sad
organiziranega, v aktualne probleme našega ljudstva usmerjenega dela
j e bila tudi publikacija »Gospodarska struktura Slovenije«, ki j o j e
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na pobudo in pod vodstvom prof. Melika izdal takratni Socialnoekonomski inštitut in to ravno v dobi, ko so na pragu velikega svetovnega
meteža ti problemi v polni meri dozorevali.
*

Med okupacijo smo slovenski geografi z »Geografskim vestnikom«
na čelu umolknili. »Geografski vestnik« je šele po osvoboditvi leta
1945 nadaljeval svojo poit. Z nastopom socialistične Jugoslavije pa
se j e odprlo tudi tretje razdobje življenjskega dela prof. Melika.
Kakor v svojem prvem, j e tudi v tem delovnem razdobju Melik skušal
čimbolj slediti klicu novega časa in njegovih potreb: od tod znova
močna publicistična nota v vsem njegovem delu, toda vzporedno s
tem stremljenje za okrepitev organizacije geografskega znanstvenega
dela, tako v čisto teoretičnih, kakor v aplikativnih vejah geografije,
poleg tega pa želja, nadaljevati in dokončati svoje individualno strokovno delo. Kakor v svojem mladostnem delovnem razdobju, j e šel
tudi zdaj Melik močno v širino, hotel j c biti s svojim delom povsod,
kjer j e sodil, da j e to treba. Njegove dragocene energije so bile v
tem času v precejšnji meri odtegnjene drugam, vstran od geografije,
v nedvomno še pomembnejše in nujnejše naloge splošno družbenega
značaja, ki se jim ni smel in hotel izogniti: bil je dekan filozofske
fakultete, zatem štiri leta rektor univerze in to v nelahki dobi, ko
univerzitetna politika s strani naše družbe še ni bila tako jasno začrtana kakor j e danes. Predsedoval j e zatem Odboru za znanost in
dve leti republiškemu Svetu za prosveito in kulturo, bil poslanec Ljudske skupščine Slovenije ter aktiven član njenih odborov in komisij.
Mimo te svoje splošne družbene dejavnosti je kot urednik Enciklopedije Jugoslavije za Slovenijo in kot večletni predsednik Slovenske
Matice zastavili svoje sile tudi na polju širše kulturne dejavnosti.
Naravno je, da j e ta širina njegove dejavnosti šla d o neke mere na
škodo globini njegovega ožjega geografskega dela: za mirno dozorevanje in izoblikovanje marsikaterega njegovega strokovnega dela pač
ni bilo toliko časa kakor pred vojno.
Če bi seda j hoteli pregledno označiti Melikovo povojno strokovnogeografsko dejavnost, bi na prvo mesto postavili njegove napore, da
tudi za geografijo primerno izkoristi neprimerno ugodnejše in širše
delovne pogoje, ki jih j e v primerjavi s predvojnim stanjem ustvarila
znanosti nova socialistična družba, šele v teh pogojih je mogel prof.
Melik v večji meri uresničiti glede slovenske geografije svoje organizacijske koncepte: razen v dotedanjem okviru Geografskega inštituta
na univerzi in Geografskega društva se j e lahko geografska aktivnost,
zlasti raziskovalna, močno .razmahnila še v okviru novo ustanovljenega
Inštituta za geografijo SAZU in njegovih znanstvenih publikacij —
»Geografskega zbornika« in »Del«. Tudi ustanovitev Zemljepisnega
muzeja Slovenije, današnjega Zemljepisnega oddelka Narodnega muzeja, j e bila Melikova ideja. V teh novih širših okvirjih j e našla predvsem mlajša, številnejša generacija slovenskih geografov svoje delovne
pogoje. Na žalost j e široka družbena dejavnost prof. Melika preveč
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trgala drugam, da bi mogel povsod in dosledno izpeljati svoje organizacijske napore do kraja.
Rekli smo že, kako se j e aktivnost prof. Melika po Osvoboditvi,
podobno kakor v njegovi preduniverzitetni dobi, močno obrnila v publicistično smer. Toda to publicistično delo v teh letih nikdar ni bilo
notranje odtrgano od njegovega strokovnega dela; vse j e v znamenju
geografske osvetlitve pogojev in možnosti za hiter razvoj planskega
gospodarstva v socialistični Jugoslaviji in geografske presoje njegovih
učinkov in uspehov. Razen cele vrste člankov in popu lari za oij.sk ih del,
od katerih ima eno, ki j e šlo v desettisočiih izvod-ov med ljudstvo, značilni naslov »Naša velika dela«, je s te plati najtipičnejša Melikova
nova knjiga o Jugoslaviji, ki j e doslej izšla v treh slovenskih in v eni
srbohrvatski izdaji. Ta knjiga j e prav tako živ odraz dobe, v kateri
j e nastala, kakor j e bila to Melikova stara »Jugoslavija« izpred skoraj
štiridesetih let. Y težnji, da ustreže širokemu krogu bralcev, j e — podobno kot stara — prav tako publicistična kakor poljudno-znanstvena.
Povezanost Melikovega geografskega interesa z življenjskimi problemi
našega ljudstva kažejo tudi d.ruga njegova publicistična dela iz zadnjega časa. Vzemimo v roke samo knjigo »Amerika in Ameriška Slovenija«, ki j o je napisal po vrnitvi s potovanja na XVII. mednarodni
geografski kongres v ZDA. Preseneča nas, kako živo odseva iz nje ne
samo vsa donašnja življenjska podoba naših Izseljencev v Ameriki,
marveč tudi tista doba, 3d j o j e avtor doživljal še v svoji mladosti,
doba, ko se j e naš mali človek iz nevzdržnih gospodarsko-družben ih
razmer domačega kraja zatekal v Ameriko in drugam v svet. Zato j e
eno izmed poglavij v tej knjigi — z naslovom »Amerikanci se vračajo«
— zaradi svoje globoke doživetosti po moji sodbi eden izmed najboljših, čeme sploh najboljši tekst, kar jih je prof. Melik napisal. Ob njem
pa bi rad podčrtal še eno potezo, značilno za našega jubilanta: če dobro
vemo, da je prof. Melik vedno najspretneje sukal pero v publicistični
smeri, pa smo že skoraj pozabili, da j e začel svoj čas, še pred prvo
svetovno vojno, svojo pisateljsko pot v beletristični smeri; navedeno
poglavje s svojo kleno, plastično slikovitostjo nas znova opozori, da
beletristično pisanje prof. Meliku ni bilo daleč.
Toda ob vsej tej ši.roki jubilantovi dejavnosti vendar tudi po letu
1945 njegovo individualno znanstveno delo n.i zastalo. Res da j e bilo
mnogo manj časa in miru za samostojna širša raziskovanja v terenu.
Vendar j e prof. Melik tudi v tem času vedno našel priliko, da j e skočil
kar koli pogledat po slovenski zemlji. Še več pa se mu j e gradiva
nabralo od prej, iz mirne, v znanstveno delo osredotočene predvojne
dobe. In tako si j e prof. Melik ob njemu tako lastni, kar neizmerni in
žilavi delavnosti vendar našel čas in možnosti za strokovno delo v tisti
smeri, ki j e za znanstvenika v njegovih letih normalna, to j e za delo
v smeri življenjske sinteze neštetih drobnih znanstvenih spoznanj in
dognanj. Dal nam j e v teh letih sintezo o Ljubljanskem barju odnosno
njegovem »mostiščarskem jezeru«, sintezo o planinah v Julijskih
Alpah, ki pa j e dala mnogo več, kakor obeta naslov, saj nam rise vso
gospodarsko razvojno pot našega alpskega gospodarstva, pa sintezo o
naših kraških poljih v pleistocenu. Vsa ta njegova sintetična dela so
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značilen izraz Melikove znanstvene usmerjenosti: zanima ga predvsem
genetska stran, tako v fizični geografiji, kjer so v ospredju morfoger.etska dognanja in domnevanja, kakor v družbeni geografiji, k j e r je
tudi močno poudarjena histor.ično-genetska stran. Ta dva aspekta
močno prevladujeta tudi v njegovem osrednjem sintetičnem delu, v
štirih debelih knjigah regionalnega dela njegove »Slovenije«, ki leže
ravno ob avtorjevi sedemdesetletnici dokončane pred nami. Ni tu
mesto za dokončno podrobno presojo tega obsežnega dela, v katerem
nam j e profesor Melik nasul vse bogastvo svojega podrobnega poznavanja posameznih slovenskih pokrajin in njihovih problemov. Vsekakor
gre za standardno delo, za krvavo potrebno osnovo za vse nadaljnje,
še podrobnejše itn v marsičem še mnogostrane j še geografsko premotrivanje slovenskih pokrajin. Ob njem se bo vzbudila marsikatera
pobuda za nadaljnji študij in .razpletla marsikatera diskusija. 'Ker sta
prvi dve knjigi že pošli, preden j e mogla iziti četrta, je očitna silna
potreba po njih. Zato si ob jubileju prof. Melika močno želimo, da bi
nam jubilant pripravljal že kar tudi drugo, tako potrebno, po dosedanjih izkušnjah in diskusijah še nadalje izibrušeno in oblikovano izdajo tega svojega temeljnega življenjskega dela. S tem bo še nadalje
opravljal tisto dragoceno funkcijo, ki j o j e opravljal v slovenski geografiji z vsem svojim dosedanjim delom: da da širok, sodoben, pobud
poln vpogled v geografijo slovenske zemlje in njenih pokrajin ter s
tem temeljne možnosti za njeno nadaljnje, podrobno in intenzivno
proučevanje. Y ta namen mu slovenski geografi z »Geografskim vestnikom« na čelu, ko mu ob njegovem jubileju čestitamo k tako uspešni
delovni bilanci in se mu za n j o zahvaljujemo, želimo še mnogo zdravja
in delovnih uspehov.
SVETOZAR ILEŠIC
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