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Komaj dobrih šest let je, od kar smo profesorju Antonu Meliku
ob njegovi sedemdesetletnici posvetili takratni letnik >Geografskega
oestnika« in v njem ob obsežni objavljeni bibliografiji jubilanta preleteli
njegovo dotedanjo delovno življenjsko pot. Niti najmanj nismo takrat pričakovali, da se bomo že tako kmalu poslavljali od njega in morali ponovno
ter dokončno pregledati to njegovo pot. Vsekakor zahteva vsa obsežnost
in bogastvo pokojnikovega življenjskega dela, da se ga bomo v Geografskem društvu Slovenije in tudi v »Geografskem vestnikuz čim prej
spomnili z obsežno in izčrpno analizo, kakršno zasluži. V tem trenutku
pa nismo mogli več, kot da smo naprosili člana uredniškega odbora
dr. Vladimir ja Kokoleta, da v imenu nas vseh napiše pokojniku v spomin kratke spominske besede.
Uredniški odbor >Geografskega vestnikaz
Umrl je profesor Melik. Slovenski geografi, ki smo žalostni stali ob
njegovi krsti, ko smo z bolečino v srcih poslušali na Žalah poslovilne
besede in je ob odprtem grobu zadnjič zadonela slovenska pesem v spomin njemu, ki je tako ljubil to zemljo in ljudstvo, smo z vso težo občutili vrzel, ki je nastala med nami. Spominjali smo se ga, našega učitelja,
kako nam je predaval o Sloveniji, o Jugoslaviji; kako nas je usmerjal
v geografskem seminarju v raziskovanja naše ožje in širše domovine;
kako smo prehodili z njim na ekskurzijah marsikak košček te dežele ter
strmeli nad njegovim poznavanjem pokrajine, ljudi in dejavnosti. Mnogo nam je dal, ko je v obdobju poldruge generacije neumorno proučeval,
razmišljal, pisal in govoril o geografiji, pa. še o marsičem. Predvsem pa
o geografiji. Skoraj štirideset let so polnile njegove razprave, članki,
ocene in poročila strani tega časopisa in lep del tega časa je bil kot
urednik »Vestnika« njegov glavni oblikovalec in kot predsednik društva
— izdajatelja najbolj zavzet pospeševalec geografske publicistike.
Profesor Melik je bil geograf z najširšim registrom raziskovalne
tematike, ki j o je obravnaval. Nobeno večje področje geografskega premotrivanja mu ni bilo tuje in skoraj na vsakem je prispeval vsaj kakšno
razpravo. Ozka specializacija je bila njegovemu širokemu duhu in
širokim pogledom nasploh tuja. Vprašujemo se, če je bilo to le posledica
njegovih vsestranskih zanimanj za družbeno stvarnost Slovenije pred
letom 1918, v njegovih mladih letih, ali pa mu je potrebo po njej razvila
še bolj stroka, ki se ji je dokončno ves posvetil vendarle že v zrelejših
letih. Njegovo delo na področju geomorfologije in klimatologije je obsežno in že zgodaj je v svojem geografskem udejstvovanju začel z njim.
Zdi se, da je njegova najrancjša mladost v agrarnem ambientu rojstne
Crne vasi na Barju, kjer so poplave, suše, kakovost zemljišča, terenske
razmere in vsa druga naravna svojstva bila pač več kot stvar akademskega interesa, v kmetskem fantu za vedno zapustila trajne vtise in
spoznanja o pomembnosti fizičnogeografskega okolja za dogajanje v
svetu, pa predvsem za gospodarjenje. Danes v dobi, ko je specializacija
vse bolj ne le koristna usmeritev, zato da se posamezni raziskovalec
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dokoplje d o vsaj delno originalnih ugotovitev in ko postaja s poglabljanjem in širjenjem znanja ožja specializacija gotovo tudi nevarnost
v disciplini kot j e geografija, morda obžalujemo, da Melik svoje velike
sile ni bolj osredotočil na nekatere probleme geografskega raziskovanja,
kjer je —- vsaj tedaj — še vedno bilo mogoče razviti znanstvene koncepte
svetovne širine (npr. o našem bližnjem krasu!). Pri tem pa najbrže pozabljamo, da je Melik dejansko tudi razvijal koncept, koncept moderne
kompleksne geografije Slovenije, da je prav v to vložil — preko svojih
raziskav konkretne geografske stvarnosti in preko svojega vodstvenega
dela v predvojnem geografskem seminarju, pa tudi drugod — veliko
naporov. Ko je Melik zasedel stolico za geografijo na mladi ljubljanski
univerzi, ta koncept nikakor še ni bil tako uitrjen, kakor ga imamo danes.
Melik bi se lahko zaprl v ožje sfere dejavnosti. Toda bil je prepoštem
delavec in preveč zaveden Slovenec, da ne bi zastavil lopate tam, kjer
je čutil, da je potreba največja.
Proučevanja Slovenije, predvsem geografije Slovenije se je Melik
lotil na najširši fronti. Domala v vse veje geografskega raziskovanja
j e posegel, od geomorfologije in klimatologije do geografije maselij
iin gospodarske geografije. Preobsežno je njegovo raziskovalno delo, da bi
ga mogli tu podrobneje razčleniti in ovrednotiti.
Doha, ko je Melik začel z intenzivnim geografskim proučevanjem
Slovenije, v desetletju p o prvi svetovni vojni, spada že v zaključno fazo
»herojske« dobe moderne znanstvene geografije. Hettner je takrat že
napisal svoje temeljno metodološko delo, Vidal de la Blache je prav
tako že končal svoje delo. Davisov koncept erozijskega cikla je bil izdelan in je dominiral v geomorfologiji, koncept »genres de vie« pa je
obvladoval antropogeografijo. Prva sinteza znanstvene geografije je bila
opravljena. Toda ne še na Slovenskem in zlasti še ne v slovenščini in
za Slovence. Večina geografskih raziskovanj o slovenskem ozemlju, a teh
ni bilo mnogo, so opravili in v svojem jeziku — ali celo s svojega vidika
— napisali tujci. To stanje je kakor nalašč izzivalo mladega Melika.
Sad več kot desetletnih raziskovalnih naporov Melika samega
in stimulacije za raziskovanje drugih geografov, ki so obdelali to ali
ono še neraziskano aLi slabo raziskano področje geografskega poznavanja Slovenije, j e bila knjiga »Slovenija«. Ne le kot priročnik, ampak tudi — kakor je zapisal avtor sam v uvodu v drugo, prenovljeno izdajo po
vojni — kot: »osnova za delo, podlaga za nadaljnje delo«, torej kot nakazovanje problemov za nadaljnjo obdelavo. Kljub temu, da jo je pripravil za izdajo na hitro in vanjo vključil ne le povzetek vsega, kar je
bilo dotlej proučenega — in k temu je sam že obilo prispeval —, čeprav
je moral razlagati tudi nekatere še malo znane, a osnovne pojme in
koncepte obče geografije, zlasti geomorfologije, je knjiga postala temeljno delo o geografiji Slovenije. V drugi povojni izdaji je mogel
obogatiti ta splošni del »Slovenije« še z obilo novega gradiva in novih
spoznanj, ne da bi bistveno menjal koncept dela. Glavni del tega opusa,
regionalna geografija slovenskih pokrajin, je izšel šele deset let po
drugi svetovni vojni, kot »Slovenija II« v štirih debelih knjigah. To
Melikovo daleč najobsežnejše, zaokroženo delo je nemara tudi njegovo
5
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temeljno življenjsko delo. Sele z njim smo v naši geografski literaturi
dobili prvo sodobno regionalno geograf ijo celotnega slovenskega etničnega
ozemlja, ki je edino Meliku pomenilo popolno Slovenijo. Z njim je tudi
kronal svoje dolgoletno sodelovanje pri Slovenski matici, sledeč njenim
intencijam, ki so se že pred mnogimi desetletji začele realizirati z izdajo
serije »Slovenska zemlja« in ki jili je — za svoj čas —- Melik noveliral.
Y fej seriji regionalnih oznak velikih in m^lih pokrajinskih enot
Slovenije je združeno vse, kar nam je mogel v okviru obsega knjige
povedati geografskega o njih iz svojih spoznanj in iz spoznanj svojih
sodelavcev in iz drugih virov. »Slovenijo II« nam je Melik zapustil tudi
kot najbolj podrobno utemeljen poskus sodobne geografske rajonizacije
našega etničnega ozemlja, ki nam bo pač še dolgo ostal bodisi osnova
za uokvirjenje geografskih spoznav, bodisi kot stimulacija za nadaljnje
delo na problematiki geografske rajonizacije. Skratka, z njim je nam
Slovencem profesor Melik dal delo, ki nam ga tako po obsegu kot po
vrednosti lahko zavida marsikak enako majhen, pa tudi večji narod.
O d vsega začetka svojega znanstvenega dela in zlasti v njegovih
najbolj plodnih letih, potem ko je postal profesor za geografijo na
ljubljanski univerzi, ga njegova zavzetost z geografijo Slovenije ni
odvrnila od zanimanja za Jugoslavijo, svojo širšo domovino, ki je
bila prav tako kot zedinjena Slovenija mladostni cilj tedanje napredne
generacije. Komaj je Jugoslavija dobro zaživela, že se je pojavila Melikova knjiga »Jugoslavija«, ki ji je po četrt stoletja sledila nova,
o novi Jugoslaviji. Prva njegova »Jugoslavija« mi imela namena podati znanstveno regionalno geografsko monografijo, bila je —- kakor je
rečeno v podnaslovu — »zemljepisni pregled«, namenjen najširšemu
krogu slovenskih bralcev zato, da jim predstavi novo državo, v katero
so se vključili in kot taka je dobro služila še celi generaciji. Posamezne
aspekte geografije Jugoslavije je Melik potem obravnaval še posebej;
še več pa je o njej razmišljal in poglabljal svoja spoznanja. Tako je
mogla biti druga »Jugoslavija« pravi oris geografije Jugoslavije, delo,
ki je'bilo tudi prevedeno v srbohrvatski jezik in ostalo temeljna pregledna geografska knjiga o Jugoslaviji nasploh.
Y teoretske razprave o geografiji se Melik sistematično ni nikoli
spuščal. Zdi se, da je bila ta smer za njegov konkretni in empirični duh
nekoliko ob strani. Zdi se tudi, da je tudi njegov kritični čut instinktivno
manj zaupal toretičnim konstrukcijam kot zaključkom analize konkretnih individualnih in kompleksnih pojavov. Enotnost geografije zanj ni
bila očitno nikoli problem, za katerega bi bilo treba dokazov. V svojem
neprekosljivem poznavanju dejstev geografskega okolja Slovenije, kjer
učinkov soodvisnih procesov iz prirodne in družbene sfere preprosto ni
mogoče odvojeno abstrahirati, če hočemo v celovitosti stvarnega okolja
vobče kaj tehtnega ugotoviti, je našel za to trdno oporo.
Politično geslo in program »Zedinjene Slovenije«, borbeni cilj njegovih mladih let, ko je kot dijak in študent aktivno sodeloval za njegovo uresničenje, je vse do zadnjega ostalo tudi ena od gonilnih sil njegovega zanimanja. Doba pred prvo svetovno vojno, ki je bila doba
slovenskega nacionalizma, doba borbe za združitev in osamosvojitev
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Slovencev v enotni politično teritorialni enati, a brez dominacije tujcev,
pa tudi porajajoča se borba za socialno pravičnost, ki se je takrat tako
prepletala s prvo, je pustila v Melikovih prizadevanjih trajne sledove.
Problematika Slovenije, njenih meja, njenega prebivalstva, njenega gospodarskega prostora vedno in vedno odseva iz njegovih razprav.
Melikovo delo je preširoko in preobilno, da bi ga bilo lahko
v temle spominskem članku podrobneje orisati in ovrednotiti. Pri vsej
pestrosti raziskovalnih tem pa se zdi, da so mu bile nekatere le bližje
in jim je posvečal skozi desetletja še posebno pozornost. Tu ne mislim
toliko na vprašanja nacionalnosti in z njimi zvezane poiitično-geografske
probleme. Nasprotno, že zelo kmalu ga je pritegnil čisto drugačen krog
geografskega proučevanja, relief, in geomorfologiji se ni odpovedal do
kraja svoje življenjske poti. Njegova disertacija o rodnem Mahu,
Ljubljanskem barju, je res posvečena predvsem kolonizaciji te morda
najbolj svojske in izredne slovenske pokrajine, toda s študijem morfologije in vobče fizične geografije Barja je začel že takrat in kasnejša
monografija o mostiščarskem jezeru ta spoznanja povzema. Področje njegovega geomorfološkega raziskovanja se je kmalu razširilo na Bohinj
in Bled ter kasneje še na Posočje, v smeri glaoialne geomorfologije, a tudi
na notranjsko in dolenjsko stran, kjer se je lotil tudi problematike
kraške morfogeneze, morda še najbolj izrazito v svoji monografiji o
kraških poljih Slovenije v pleistocenu.
Kar čudno bi bilo, če Melika iz Črne vasi, naše najmlajše kolonizacijske vasi, geografa in zgodovinarja po visokošolski usmeritvi,
ne bi zanimala vprašanja poselitve, notranje kolonizacije in njenega
naselbinskega izraza. Poleg temeljite obravnave svoje domače pokrajine
se je kaj kmalu loti-l študija o kmetskih naseljih v Sloveniji ter obenem
začel pospeševati take in sorodne študije za druge slovenske pokrajine.
Seme, padlo v prve brazde, ki jih je on zoral, je obrodilo bogato bero
v naši geografski literaturi.
Iz Črne vasi pa tudi ni daleč v Ljubljano, ki je bila že v časih, ko
je Melik hodil tja v gimnazijo, dokaj veliko mesto, kjer so se odpirala
obzorja duha in skozi katero je vodila pot v svet. Kako se ne bi kmečki
fant, ki je živel na pragu mesta, začel tudi kasneje zanimati za geografijo mest. Studija o razvoju Ljubljane je bila njegov prvenec v seriji
razprav in študij s področja urbanske geografije, ki se je le malo preden mu je pero omahnilo, končala z daljšo monografijo o razvoju slovenskih mest v novejši dobi, katerih genetsko geografske in funkcionalne
osnove je proučeval že prej. Tudi iz tega zanimanja je vzpodbudil delo
na dolgi vrsti monografij o slovenskih mestih, ki še čakajo na primerjalno študijo. Kako nam je žal, da ni uspel končati svojih raziskovanj
o Ljubljani!
Demografska ali demogeografska problematika Meliku, rojenemu
v dobi velikega izseljevanja v Ameriko in drugam ter vedno bolj tudi
v naša mesta, pač ni mogla biti tuja. 7. njo se je srečaval že v rani
mladosti v domačem kraju in pozneje je mogel ugotoviti, kako tesno
je povezana s slovenskim nacionalnim vprašanjem. Prav ti aspekti po7
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jjulacijskih premikov so ga zato prav izjemno zanimali, izseljenci pa
še prav posebej.
Dalje, kozolec na Slovenskem, ta značilni prilastek slovenske
domačije, slovenske vasi skoraj povsod! Še po svoji temeljni monografiji
o pojavu in značaju, funkcijah in oblikah pa geografskih pogojih zanje
in o teritorialni razporeditvi kozolcev se je te teme znova in znova
loteval in na svojih brezštevilnih romanjih k bistvu slovenske pokrajine
je neumorno zbiral novo in novo gradivo o kozolcih tako rekoč do
zadnje ure.
In končno, pokrajina, sama slovenska pokrajina, ki jo je poznal
bolje in bolj vsestransko kot lahko upa, da jo bo poznal kdor koli od
nas, ki nam je profesor Melik sistematično vcepljal metode za njeno proučevanje v svojem seminarju.
Te ure, ki smo jih prebili skupaj v tesni seminarski sobi in dnevi,
ko smo skupaj z njim preipešačili marsikak kos te njegove in naše Slovenije, nam bodo ostale vedno v spominu. Kar naprej nas je presenečal
s poznavanjem neštetih podrobnosti in s spretnostjo, s katero jih je znal
povezati v zaokroženo geografsko kavzalnost. Pa najsi je bilo to na
Dolenjskem ali Notranjskem, na Goriškem ali na Štajerskem, povsod
je bil profesor Melik doma. Prav posebej pa še seveda na Barju,
v Gornji Savski dolini in v Bohinju, kamor je tako raid zahajal iskat
počitka in miru za zbrano delo, pa vedno tudi za študijske ture po dolinah in plaminali. Planine, s svojo pestro problematiko, tako vabljive
za ljubitelja gorske narave in še bolj za geografa, so ga tako pritegnile,
da je tistim v Julijskih Alpah posvetil eno svojih najpomembnejših
monografij.
Melik ne bi bil tisti Melik, kakor smo ga poznali, če se ne bi enako
zanimal tudi za morje. Dolga leta med obema velikima vojnama mu je
meja zapirala pot do naših obal ob Tržaškem zalivu, toda vseskozi se
je dobro zavedal pomena morja za Slovenijo in enako za Jugoslavijo.
Že takoj p o prvi svetovni vojni je začel pisati o naših lukah in dohodih
do njih, saj je bil zlasti za Slovenijo — ki je izgubila Trst — problem
povezave na morje eden od onih, o katerih se je tedaj v gospodarskih
krogih mnogo razpravljalo. In ko se je z narodnoosvobodilno vojno, ki
se ji je priključil z vsem srcem, zopet odprla možnost, da slovenska
republika pride do svojega morja, je zastavil vse svoje sile, da bi tudi
znanstveno utemeljil naše pravice do naše obale in našega morja, do
naše Primorske vobče. Tako o Trstu kot Gorici je pisal in v dveh študijah dokazoval javnosti v svetu, kako sta ti dve mesti navezani na svoje
naravno slovensko zaledje. Večji del Primorske je končno le prišel
v sklop nove Slovenije v novi Jugoslaviji in Melik je začel s širokim
programom gegrafskega raziskovanja na Primorskem v okviru na novo
ustanovljenega Inštituta za geografijo pri Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti, katerega je vodil do smrti. Z novimi kadri in novimi sredstvi je mogel Melik v dveh povojnih desetletjih močno pospešiti organizirano geografsko proučevanje Slovenije nasploh.
Raziskovalno delo profesorja Melika, ki se danes, žal, že v retrospektivi oziramo nanj, označuje še nekaj, kar se vleče kot rdeča nit
8
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skozi domala vse njegove študije. Kakor je oči tao, da je bil že v začetku
med glavnimi vzvodi njegovih publicističnih in raziskovalnih naporov
želja prispevati nekaj koristnega k reševanju aktualnih problemov časa
v njegovi domovini, pa čeprav le s kritičnim osvetljevanjem problematike ali postavljanjem alkoijskih dilem, t alto ga občutek potrebe p o aktualizaciji spoznanj v praktičnem življenju ni zapustil veekozi na njegovi
življenjski poti. Dolgo preden se je po svetu rodila misel o aplicirani
geografiji in si je, marsikje ob velikem odporu ali vsaj skepsi mnogih
vodilnih geografov, začelo utirati pot prepričanje, da služi geografsko
raziskovanje tudi povsem praktičnim potrebam, je Melik sam obravnaval geografsko tematiko izrazito z vidika aplicirane geografije. Mnogih
tem, ki jih je obravnaval, se je lotil očitno z namenom, da razišče problematiko, ki je bila v nekem smislu aktualna, o kateri pa so bila potrebna jasnejša spoznanja ali trdnejša objektivna dejstva in podatki.
Mnogi izmed njegovih učencev, ki nam je bil profesor Melik eden glavnih mentorjev v spoznavanju z geografijo, se spominjamo, kako je pri
obravnavanju terenskih nivojev ob novih dolinah, pa tudi pri obravnavi
kateregakoli procesa v naravi nenehoma poudarjal pomen tega za gospodarsko izrabo ali v zvezi s kakšno drugo praktično potrebo. Prav
v tem povezovanju naravnih svojstev z njihovim izkoriščanjem je videl
tudi vez v enotnosti geografskega obravnavanja stvarnosti; vedno je
opozoril ne le na vzročnost povezav, na genetsko plat in na funkcionalnost v obstoječem ravnovesju pojavov, ampak tudi na možne nove načine
za uporabo oziroma nove načine vplivanja.
Kakor je sam študiral geografsko okolje z vidika njegovih posledic
na udejstvovanje človeka in družbe, tako je tudi v svojem seminarju
neutrudno odpiral za seminarske naloge, diplomska dela ali disertacije
vedno nove teme, ki naj bi prispevale gradivo ali dajale zaključke
o dogajanjih, ki bi jih bilo vredno raziskati tudi zaradi povsem konkretnih potreb pri usmerjanju razvoja po osvoboditvi, v dobi socialistične izgTadnje. Pa tudi že prej, ko je bilo načrtno gospodarstvo le
težnja najbolj naprednih ljudi, je Melik ob seminarskem delu na to
opozarjal in zbiral dokumentacijo. Izrazito tako delo je zvezek v zbirki
Socialno-ekonomskega inštituta o Gospodarski strukturi Slovenije, ki
je nastal na njegovo pobudo v Geografskem inštitutu.
Neposredno v smer aplicirane geografije spada tudi knjiga »Naša
velika dela«. Ta je koncipirana sicer kot poljudno znanstvena publikacija o osnovah in oblikah socialistične preobrazbe našega gospodarstva
z ozirom na lokacijo velikih novih investicijskih objektov, toda premotrivanja so naslonjena na solidno poznavanje geografskih lokacijskih
faktorjev in na osvetljenje le-teh kakor bi bila lahko v katerekoli ekspertizi. Enako lahko rečemo domala za vse njegove razprave, da so vsebovale elemente za praktično uporabo o gospodarskem in družbenem
načrtovanju. Spomnimo se tistih, kjer je to prišlo najbolj do izraza:
Prirodno-gospodarska sestava Slovenije, Gospodarski rajoni v Jugoslaviji, Naše jadranske luke, Upravno-teritorialna razdelitev v luči geografsko-gospodarskih činiteljev, Nova upravna središča v Sloveniji,
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Razvoj železnic v Jugoslaviji; in našteli bi lahko še druge! Prav nič
ni presenetljivo, če je Melik p o osvoboditvi postal tudi eden pomembnih
strokovnih svetovalcev vlade SRS za potrebe planiranja razvoja Slovenije; verjamemo, da so bila njegova mnenja tehtna.
Ko se oziramo nazaj na Melikov geografski opus in kar ne moremo
dobro verjeti, da nam ne bo več pisal — tako smo se navadili, da vedno
nekaj pričakujemo izpod njegovega peresa — se šele prav zavemo, koliko nam je Melik dal in koliko nam je zapustil. Število posameznih
knjig, razprav, člankov, recenzij, poročil, notic in vsega gre v stotine,
strani pa v mnogo čez desottisoč. Zapustil nam je formiran raziskovalni
inštitut za geografijo pri SAZU, muzejsko geografsko zbirko, katedro
za geografijo na univerzi z geografskim inštitutom, kar so vse spravila
skupaj pretežno njegova dolgoletna organizacijska in strokovna prizadevanja. Zapustil pa nam je še nekaj več in še mnogo dragocenejšega:
vzor neutrudljivega raziskovalca, primer poštenega delavca, lik velikega
Slovenca in Jugoslovana, vzgled svoji stroki neomajno vdanega geografa.
Tako se slovenski geografi spominjamo profesorja Melika, a se ne
poslavljamo od njega. Kadar koli bomo odprli »Slovenijo« in prebirali
njegove razprave, bo z nami in kjer koli se bomo lotili kakšnega geografskega problema v Sloveniji, ga bomo S T e č a l i in se zapletli z njim v dialog.
Še dolgo nas bo pri delu spremljal, navdihoval in navduševal naš
profesor Melik.
Vladimir Kokole
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