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se poznalo tudi v uboštvu njihovih publikacij in splošnih zaključkov v nj i -
hovih delih. 

S tem v zvezi Jahn znova in znova poudarja važnost g e o g r a f s k e 
s i n t e z e , pri čemer je metoda r e g i o n a l i z a c i j e vodilna metoda naše 
znanosti. Opozarja, kako mrtev je kapital znanja in faktov, nakopičen po 
posameznih vejah v magistrskih, doktorskih in drugih delih, ker ni sinteti-
ziran regionalno; k a j pogosto ostane zamrznjen in neha biti obratni kapital. 
Sintetične monografije o regionalnih problemih so v poljski geografiji redkost. 
Jahn ponovno opozarja, kako je po te j poti prišlo do tega, da se skoraj ne 
misli več na sintetično geografsko delo o Poljski ali posameznih njenih re-
gijah. Sistematičnih regionalnih analiz je malo, navadno se začne z n j ih 
izdelavo prepozno, ko jih je praksa že prehitela. Dejstvo je, da je bilo 
v 18 letih izdanih k a j malo regionalno-geografskih priročnikov, čeprav bi 
za n je z lahkoto našli založnika in čeprav je veliko poljskih geografov mnogo 
potovalo daleč po zamejstvu. 

Prof. Jahn ima končno tudi po o r g a n i z a c i j s k i strani nekatere 
kritične pripombe, ki so vsebinsko povezane s prejšnjimi. Zdi se mu, da 
Inštitut za geografijo PAN premalo pospešuje »stacionarna« opazovanja na 
terenskih opazovalnih postajah. Prav tako meni, da je zadnji čas prišlo do 
določenega oddaljevanja med delom geografov v Poljski akademiji znanosti 
in tistih na visokih šolah. Organizacijski sistem Inštituta za geografijo PAN 
bi moral biti bolje povezan z univerzitetno geografijo, bolj bi bilo treba 
upoštevati dinamizem univerzitetnih centrov, v čemer bi bila politika de-
koncentracije zelo na mestu. Treba bi bilo tudi okrepiti pomen Poljskega 
geografskega društva. 

Izvajanja prof. Jahna so za nas zelo poučna. V nj ih je glede Poljske 
napisano marsikaj, o čemer smo slišali že iz Sovjetske zveze in drugih so-
cialističnih dežel, na kar pa stalno opozarjamo tudi pri nas. Poljski glas za 
»reintegracijo« geografije pa je še tehtnejši, ker ga je sprožil geograf, 
ki je v svojem individualnem raziskovalnem delu izrazit specialist, ne samo 
v okviru celotne geografije, temveč celo v okviru geomorfologije. 

Svetozar Dešič 

Résumé: Une voix polonaise sur la réintégration de la géographie. 
S. 11 e š i č 

On reproduit, dans cet article, les penséés sur la nécessitée d'une 
réintégration complexe de la science géographique qu'à l'occasion du VIII e 

Congrès des géographes polonais {Lublin, septembre 1964), a prononcé 
M. Alfred J a h n , recteur de l'u Université Wroclaw (v. l'article »State of 
Geography in Poland«, publié dans le »Przeglqd Geograficzny, t. XXXVI, 
2, 1964, p. 451-463.). 

DANES IN JUTRI V GEOGRAFIJI 
J. G. S a u š k i n 

(Moskva) 

Uvodna pripomba uredništva Geografskega vestnika. Diskusija o teoretskih osnovah geogra-
fije se je v Sovjetski zvezi zadnji čas prenesla tudi v širšo kulturno javnost. Načel jo je V. A. Anu-
čin s svojim člankom »Zgodba o geografiji« (»Istorija s geografiej«), ki je izšel v moskovskem 
časopisu »Literaturnaja gazeta« 1964, št. 21. V diskusiji se je nato na straneh tega lista oglasila 
cela vrsta sovjetskih geografov, med njimi tudi najveljavnejši nasprotniki teze o enotnosti geogra-
fije kot akademik I. P. Gerasimov, prof. S. Kalesnik, Al' brut in drugi. Zaključil jo je v 71. žt. 
istega lista (17. VI. 1965) prof. J . G. Sauškin. Ob zaključku diskusije je redakcija »Literaturne 
gazete« izjavila, da se v glavnem strinja z izvajanji prof. Sauškina in upa, da se bodo vse zainte-
resirane organizacije, še posebno Akademija znanosti SSSR, pazljivo lotile vprašanj, ki jih je spro-
žila diskusija. Izrazila je celo obžalovanje, da ni dobila oficialnega odgovora od Inštituta za geo-
grafijo Akademije znanosti SSSR, čeprav so tako članek V. A. Anučina kot tudi prispevki drugih 
udeležencev diskusije resno kritizirali delo tega inštituta. 
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Ker smo doslej stalno poročali o podobnih diskusijah med sovjetskimi geografi, je vsekakor 
umestno, da naše bralce seznanimo z njimi tudi tokrat. Ker Sauškinov članek dobro povzame vso 
problematiko, ki jo je zajela diskusija, je morda najbolje, da ga kar v celoti objavimo v prevodu. 
— Uredn. 

Y diskusiji o geografiji — »Pepelki« (Zoluški) sredi znanosti, ki se 
je razvila v »Literaturni gazeti« po članku docenta V. Anučina, je bilo pove-
dano po mojem mišljenju mnogo točnega, takega, kar že dolgo vznemirja 
sovjetske geografe. Izjema je morda članek akademika I. P. Gerasimova »Ali 
je izginila geografija?«:, ki je napisan tako, kot da bi se avtor ne zamislil 
nad aktualnimi problemi geografije in ne bi želel obrniti pogleda daleč 
naprej. Še več, če sodimo po njegovem članku, je akademik I. P. Gerasimov 
zadovoljen s sedanjim stanjem geografije in ne prevzame nobene odgovor-
nosti za propuste, do katerih je prišlo v planiranju geografske znanosti in 
razvoja raznih njenih smeri. 

Takoj v začetku je treba povedati, da za resno odmaknjenost geografije 
od življenjskih vprašanj nihče ni bolj kriv kot sami geografi. 

Socialistična družba, ki se odlikuje po planskem gospodarstvu, po kompleksnem izkorišča-
nju prirodnih virov, po ogromnem zanimanju za človeka, za pogoje njegovega življenja in dela, je 
odprla neslutene možnosti za razvoj geografije. V letih sovjetske oblasti je bilo v tej smeri mnogo 
napravljenega. Po pravici se lahko ponašamo s tem, da se je ravno v naši deželi razvijala nova 
kompleksna geografija, ki je izzvala v vsem svetu veliko pozornost. Predstavljajo jo dela L. S. Ber-
ga, N. N. Baranskega, N. I. Vavilova, B. B. Polynova, V. N. Sukačeva, A. A. (irigorjeva, N. N. Ko-
losovskega, K. K. Markova in mnogih drugih sovjetskih učenjakov. Veliki uspeh naše višje šole 
je »nasičenost« mnogih praktičnih organizacij z mladimi geografi. Diplomanti geografskih fakultet 
delajo v organih planiranja, v geoloških, hidrometereoloških in kartografskih službah, v desetinah 
projektantskih inštitucij. 

Geografi zavzemajo trdne pozicije v sodobnem življenju. Kljub temu 
pa geografija silno zaostaja v svoji rasti tako za drugimi vedami kot tudi 
za nalogami, ki stoje pred njo. Zakaj gre pri tem? 

Kdo n a j bo »dirigent«? 
Geografija je veda, ki premotriva v prostorskem aspektu vzajemne od-

nose med družbo in prirodo, vzajemne zveze med prirodnimi, tehničnimi in 
ekonomskimi procesi. Je eden izmed najvažnejših »mostov«, ki vežejo pri-
rodne in družbene vede. Y tem je moč geografije. 

V vzajemnem učinkovanju prirode in družbe je vodilna aktivna »stran-
ka« — družba. V skladu s tem mora biti vodilni člen v geografiji, ki se razvija 
na meji med prirodnimi in družbenimi vedami, proučevanje družbenih pro-
izvajalnih sil, to se pravi ekonomska geografija. Tako je tudi v svetovni 
geografski vedi. 

Vendar je v Inštitutu za geografijo Akademije znanosti SSSR, kakor se o tem pravilno 
govori v članku sodelavcev tega inštituta M. Gornunga, V. Gohmana in V. Kovalevskega »Ne zaradi 
časti uniforme . . .« ekonomska geografija zastopana z malo skupino znanstvenikov. Na geografski 
fakulteti Moskovske univerze so med 14 katedrami samo 3 ekonomsko-geografske. Z drugimi bese-
dami, na naših osnovnih geografskih zavodih se ekonomska geografija izgublja sredi številnih pri-
rodnih panog geografske vede. Za ta nenormalni položaj je kriva vrsta dejstev, med njimi nepra-
vilno planiranje geografske vede od strani njenih vodilnih delavcev. 

Sedanjost in prihodnost geografije je v proučevanju in naoovedovanju 
najboljše teritorialne organizacije proizvajalnih sil, v polnem izkoriščanju 
kompleksov virov — prirodnih, delovnih, materialno-tehničnih. Geografija 
je poklicana, da napravi marsikaj za dvig ravni proizvodnje, za izboljšanje 
življenja ljudi. 

Ekonomsko-geografski problemi, kakršni so naseljevanje ljudi, rekonstrukcija in izgradnja 
novih naselij (mestnih in podeželskih), razvoj industrijskih rajonov in vozlišč, določevanje opti-
malne povezave kmetijskih panog in kultur (tipov kmetijstva), izgradnja enotnih transportnih in 
energetskih sistemov, kompleksno osvajanje prirodnih virov in razvoj proizvajalnih sil ekonomskih 
rajonov, razdelitev dela med deželami in rajoni, vse to so hkrati tudi splošnogeoerafski problemi. 
Za njih reševanje je neobhodno potrebno, da v raziskovanjih sodelujejo tudi fizični geografi, kar-
tografi, geomorfologi, klimatologi, biografi, hidrologi, oceanologi, pedogeografi, mrzlotoslovci, gla-
ciologi, to se pravi, vsi udeleženci »geografskega orkestra«. Dirigenti tega orkestra pa morajo biti 
ekonomski geografi. 

Da pa bi dejansko prenesli težišče v razvoju sovjetske geografije na 
stran ekonomske geografije, bo treba velikih naporov. To je seriozna prezi-
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dava. Toda taka prezidava je nujno potrebna; pripeljala bo k temu, da se 
bo geografija v celoti, ob vsej svoji »obmejnosti«, vse bolj približala druž-
benim vedam. 

Po človeku spremenjena priroda, ki nas obkroža — geografsko okolje 
— doživlja čedalje močnejše učinke družbe. Neobhodno je potrebna znanstve-
na prognoza tempa in smeri učinkovanja človeka na prirodo, učinkovanja, 
ki ne more biti enako v raznih deželah in rajonih. Neobhodno potrebna je 
tudi prognoza rezultatov tega učinkovanja — tako pozitivnih kot negativnih. 
Še več, človeštvo kot celota ne potrebuje samo prognoze, temveč tudi plani-
ranje osvajanja geografskega okolja na vsem našem planetu. Čedalje več 
in več problemov smotrnega preoblikovanja prirode dobiva planetaren po-
men, zajema vso Zemljo. 

Ravno geografska veda v deželi, ki gradi komunizem, mora predstavljati 
konkretne, znanstveno utemeljene predloge za kompleksno reševanje naj-
večjih planetarnih problemov osvajanja geografskega okolja v raznih pa-
sovih, izkoriščanja tal, rasti mest, oskrbe teh mest s prehrano, z vodo, s »pasovi« 
oddiha itd. S temi problemi se ukvar ja jo tudi znanstveniki kapitalističnih 
dežel. Nekateri med njimi so polni pesimizma in gredo po poti Maltusa. 
Drugi izdelujejo pomembne projekte', toda ko bi bilo treba stvar uresničiti, 
dvignejo roke. V času, ko gre za borbo dveh ideologij, dobiva ravno geogra-
fi ja kot veda o človeku, ki preoblikuje obdajajočo ga geografsko okolje, 
ogromen pomen. Sovjetski geografi morajo pokazati na primeru svoje dežele, 
da socializem odpira ogromne možnosti za pozitivno kompleksno reševanje 
najbol j zapletenih vprašanj osvajanja geografskega okolja. 

Nevarna ločitev 
Diferenciacija je v geografiji kakor tudi v drugih vedah zelo močna. 

Tri osnovne »paaoge« — fizična geografija, ekonomska geografija, kartogra-
fi ja — so se že same močno diferencirale. Geografi se začenjajo pritoževati, 
da specialisti v eni »panogi« več ne razumejo specialistov v drugi. 

Takšna ločitev, raztrganost geografije je za n jo dobesedno »podobna 
smrti«. Zakaj ravno v kompleksnosti je osnovna moč geografije, smisel nje-
nega obstoja, osnova njenega bodočega razcveta. 

Ravno zaradi tega dobiva vprašanje o enotnosti geografije zelo velik 
pomen. Postavljeno je v članku V. A. Anučina. Da bi proučevali celotne 
geografske komplekse, bodisi cele kontinente ali posamezne rajone neke 
dežele, da bi predvideli in planirali njihov razvoj, je nujna teorija enot-
nosti geografije. 

Knjigovodja Inštituta za geografijo Akademije znanosti SSSR ali geografske fakultete MGU, 
ko sestavlja plačni spisek, v katerem so po vrsti navedeni za nakazilo denarja geomorfolog in eko-
nomski geograf, oceanolog in pedolog, s tem še ne gradi skupnosti ciljev in metod teh specialistov. 
Za to je potrebna teorija in so potrebna skupna kompleksna proučevanja. Vendar pa zadevajo po-
skusi, da bi se lepo izoblikovala teorija enotnosti geografije, na močan odpor tistih geograrov 
(največkrat ozkih specialistov na katerem koli področju), ki jih nikakor ne privlačuje kompleksno 
reševanje velikih problemov, kaj šele pod ekonomsko-geografsko »dirigentsko palico«. Začenjajo 
kričati o tem, da gre za vrnitev k enotni buržoazni geografiji, za poskus »mešanja« zakonitosti pri-
rode in zakonitosti družbe itd. 

Treba je jasno povedati, da je diferenciacija geografije nujna, ker pač 
nihče ne more obseči tega, kar se obseči ne da, da ne miore biti niti govora 
o vrnitvi k stari, nediferencirani enotni geografiji XYIII. stoletja. Gre vendar 
za neka j drugega — za enotnost ciljev in metod kompleksnih geografskih 
proučevanj, ki jih vrše strokovnjaki raznih »panog« geografije, ob istočas-
nem proučevanju in vzporejanju prirodnih in proizvodnih procesov, ob 
proučevanju geografskega okolja kot enotnega objekta. Ne nazaj — k stari, 
preživeli enotni geografiji, temveč napre j — k enotnosti geografije, h kom-
pleksnim proučevanjem! 

še več, življenje zahteva močno spremembo samega poteka diferenciacije. Ce je ona poprej 
šla po »carstvih« prirode (relief, vode na kopnem, rastlinski in živalski svet, klima itd) in po go-
spodarskih panogah, so se v našem času začela »kristalizirati« nova zelo perspektivna področja 
geografije na meji starih: teorija ocene in izkoriščanja zemljišča (na stiku pedologije in agrarne 
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geografije), ekonomska klimatologija (na stiku klimatologije in ekonomske geografije), antropo-
geomorfologija (na stiku geomorfologije in ekonomske geografije) i td. Treba je vzgojiti specialiste 
teh novih kompleksnih smeri za industrijo, kmetijstvo, transport, gradbeno dejavnost in druge 
veje narodnega gospodarstva. 

Specializacija naj se usmeri tudi po deželah, po rajonih. Potrebni so nam regionalni geo-
grafi (stranovedi), ki bi poznali tako fizično kot ekonomsko geografijo določene dežele ali velikega 
rajona SSSR. Na žalost smo razvoj regionalne geografije (»stranovedenija«) pri nas dolgo ignori-
rali in še danes gre ta razvoj počasi. Nujno je posvetiti čim več pažnje temu važnemu področju 
sovjetske geografije. 

r 

Kup opek — še ni stavba 

Opeke so nujno potrebne za stavbo, toda kup opek še ni hiša. Po-
manjkanje potrebnega planiranja v geografski znanosti pelje k temu, da 
se kopiči ogromno faktičnega gradiva, ki ga pa praktično ne združimo v enoto. 
To posebno velja za stotine disertacij. Naši geografski znanstveni časopisi so 
v današnji obliki zelo čudni almanahi, v katerih se druga poleg druge tiskajo 
razprave, ki nimajo med seboj nikake zveze, ki jih ne družijo enotni cilji. 
In to se dogaja v geografiji, ki je poklicana, da daje celotne predstave o ce-
lotnih ozemljih! 

Izhod iz tega položaja je samo eden: organizacija dobro zgrajenega 
sistema kompleksnih geografskih proučevanj po dovolj obsežnih ozemljih 
(rajonih, republikah) naše dežele in kompleksnih skupin za proučevanje 
drugih dežel ali za kompleksno reševanje velikih planetarnih problemov. 

Poskusi, da se vrše taka dela, v naši znanosti obstajajo. Te poskuse je 
treba na vse načine razvijati, množiti. 

Naša geografska znanost se mora oborožiti tudi z matematičnimi 
metodami, ki zdaj uspešno prodirajo na številna znanstvena področja. Ne 
gre za enostavno uporabo kvantitativnih metod, ki smo jih poznali že doslej, 
temveč za matematične funkcijske zveze in zavisnosti, za izgradnjo matema-
tičnih modelov zapletenih dinamičnih prostorskih sistemov, ki jih proučuje 
geografija. Res je, da uvajanje matematičnih metod zadeva na odpor nekate-
rih znanstvenikov. To je tudi razumljivo: zakaj geografi bi se morali resno 
prevzgojiti, vsak pa ne gre na to. Vendar je očitno, da brez teh novih metod 
geografi ne morejo napredovati. 

Deželi — geografsko službo 

Planiranje narodnega gospodarstva SSSR potrebuje vsestransko pozna-
vanje geografskih pogojev, vseh posebnosti rajonskih kompleksov, vseh pri-
rodnih, delovnih in materialno-tehničnih virov. Potreben je popoln kataster 
teh virov, ki n a j ga spremlja nj ih ekonomska ocena. Tak kataster je treba 
stalno dopolnjevati z novimi podatki. Nova odkrit ja mineralnih bogastev, 
novi kompleksi obdelane zemlje, nova naselja, nove ceste, kanali, elektrarne, 
industrijska podje t ja — vse to mora biti zabeleženo v katastruj pri tem ne 
izolirano, temveč v medsebojnih zvezah. Takšen kataster mora biti vse p re j 
kot fotografija, moral bi nam pomagati ugotavljati perspektivne prognoze 
izkoriščanja virov, izboljševati narodnogospodarsko planiranje. 

Da bi vse to dobili, je neobhodno potrebna avtoritativna državna 
geografska služba SSSR, ki ne bi samo upoštevala vseh virov dežele v njihovi 
dinamiki in teritorialnih povezavah, temveč bi ostro presekala tudi vse pri-
mere nerazumnega izkoriščanja, opozarjala na napake v planiranju in izde-
lovala perspektive racionalnega osvajanja geografskega okolja v naši deželi. 

Ni dvoma, da bi bila državna geografska služba SSSR ekonomsko po-
polnoma upravičena. Hkrati s tem bi imela veliko vlogo v razvoju sovjetske 
geografije, povezala bi tesneje znanost s prakso in bi napravila geografska 
proučevanja smotrna. Vsaka nova »opeka« znanja, ki bi jo pridobili geografi, 
bi našla svoje mesto v gradnji stavbe prihodnosti. 

Prevedel S. Ilešič 
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Résumé: L'Aujourd'hui et le Demain de la géographie. 

J. G. S a u š k i n (Moscou) 

On reproduit, traduit en slovène, l'article de M. J. G. Sauškin, publié en 
juin 1965 dans la »Literaturnaja gazeta« de Moscou (Nr. 71) comme fin de la 
discussion, declenchée dans le même journal par l'article de V. A. Anučin 
(Nr. 21 de 1946). Les conclusions de l'auteur vont décidemment en faveur de 
l'unité de la géographie en tant que fondement des recherches complexes de 
la réalité spatiale et de l'aménagement rationel de l'espace. 

GEOGRAFSKA IZHODIŠČA PRI OMEJEVANJU MEST IN NJIHOVIH 
VPLIVNIH PODROČIJ 

I g o r V r i š e r 

I. 

Mesta in vse širša urbanizacija so med geografi že zgodaj vzbujali 
pozornost, tako da so se razmeroma kmalu po formiranju moderne geografije 
pojavile prve študije o mestih in njihovem položaju, funkcijah, zunanjem 
videzu, odnosu do okolice itd. kakor tudi o procesu urbanizacije, nastajanju 
velemest ali o velikih konurbacijah. Med najbol j znanimi geografi, ki so 
se ukvarjal i s proučevanjem mest je treba navesti Francoze G. Chabota1, 
P. Lavedana2, P. Georgea3 in M. Sorrea4, Nemce W. Geislera5, H. Bobeka6, 
P. Schöllera7, L. Meckinga8 in G. Schwarzovo9, med Angleži R. E. Di-
ckinsona10, G. Taylora11, A. E. Smailesa12, Američane C. Harrisa13, G. Alexan-
derssona14, Poljaka K. Dzàewonskega15 in druge. Med jugoslovanskimi 
geografi n a j omenimo predvsem J. Cvijića, A. Melika, I. Rubića, V. Rogića, 
M. Popovića, V. Kokoleta in V. Djuriča. Razen navedenih tujih geografov, 
ki so napisali obširne teoretične razprave o geografiji mest, bi seveda morali 
omeniti še številne študije posvečene le določenim problemom mestne geogra-
fije. Njihovo število in tehtnost stalno rasteta. Med te študije se uvrščajo 
tudi razprave, ki obravnavajo odnos med mesti in podeželjem oziroma iščejo 
znanstvene metode za omejitev mest in določitev njihovih vplivnih območij. 
Pri podrobnejšem obravnavanju tega problema bomo nekatere od teh razprav 
še posebej navedli. 

Preden se lotimo konkretnega obravnavanja zastavljenega problema, bo 
nemara prav, da se prav na kratko ozremo na sam pojav in njegovo bistvo. 
Kljub številnim geografskim razpravam o mestih, vendarle še vedno nimamo 
neke enotne, za vse sprejemljive definicije pojma »mesto«. To je do neke 
mere razumljivo, saj je sodobno mesto veliko preveč kompliciran in komplek-
sen pojav, da bi ga lahko prepričljivo označili z eno samo preprosto definicijo. 
Danes so se skoraj povsem opustila nekoč veljavna stališča, da je za oprede-
litev naselja kot mesto merodajen njegov pravni položaj (status), podeljeni 
naslov ali posebne pravice, ki so bile dane kra ju . Tudi priporočilo, ki ga je 
dal 1. 1887 »L'institut international de statistique«, da na j se kot mesta štejejo 
vse strnjene aglomeracije z nad 2.000 prebivalci, se danes ne upošteva več 
v tolikšni meri kakor se je ob začetku stoletja. Bliže stvarnim razmeram, 
vsaj za našo državo z zelo pestro podobo naselij, je Macurin16 predlog, po 
katerem se opredeljuje mesto na podlagi velikosti aglomeracije in deleža ne-
agrarnega prebivalstva. Drugi poskusi, o katerih bo pozneje več govora, se opi-
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