Razgledi

O VIDIKIH IN METODAH PROUČEVANJA PODEŽELSKE POKRAJINE
J ak o b M e d v e d
Uvod. Po osvoboditvi, zlasti pa v zadnjem desetletju, je slovenska agrarna
geografija dosegla velik napredek. Nastala so številna agrarnogeografska
dela, ki obravnavajo različna podeželska področja Slovenije. Ta nagli razvoj
agrarne geografije je objektivno in subjektivno pogojen.
Objektivna potreba po intenzivnejšem proučevanju naše podeželske pokrajine je utemeljena v našem povojnem družbeno ekonomskem razvoju.
Nagli razvoj industrije in ostalega neagrarnega gospodarstva ter rast produktivnosti in življenjske ravni, so povzročile nagle in temeljite spremembe
na podeželju. Prilagajanje agrarnega gospodarstva novim družbeno-ekonomskim razmeram postavlja pred našo skupnost iz dneva v dan nove probleme. Spoznavanja in poznanje teh problemov pa je osnovno izhodišče za
usmerjanje nadaljnjega razvoja. Velike zasluge za razvoj naše agrarne
geografije imata prof. S. Ilešič in prof. M. Klemenčič, ker sta prva začutila
družbeno aktualnost te problematike, jo začela raziskovati ter znala pritegniti
in voditi pri agrarno geografskih raziskavah širok krog geografov. Razen
tega sta navezala tesne stike s številnimi tujimi agrarno geografskimi institucijami in organizrala skupna raziskovanja. Skupno terensko delo agrarnih
geografov iz različnih dežel je omogočilo preizkus različnih metod in tehnik
dela ter neposredno izmenjavo mnenj. Kako te različne metode in smeri
ustrezajo spoznavanju naše agrarno geografske stvarnosti, bom skušal nakazati v tem sestavku.
Načelne misli o spoznavanju geografskega okolja podeželske pokrajine.
Geografsko okolje podeželske pokrajine oblikujejo tri skupine činiteljev:
človek v določenem socialno ekonomskem okolju, naravne razmere in splošna
stopnja družbeno ekonomskega in tehničnega razvoja. Agrarno geografska
stvarnost je spoznavna le takrat, če bomo spoznali vlogo in mesto posameznega
dejavnika v »kompoziciji« geografskega okolja.
Vsak element ali pojav v geografskem okolju ima absolutno in relativno
vrednost. Absolutne vrednosti posameznih naravno geografskih elementov
(reliefne, klimatske in talne razmere itd.) so več ali manj stalne ali pa se le
počasi spreminjajo. Relativno vrednost posameznih naravno geografskim
elementom v geografskem okolju pa določa človek, zato ni nekaj stalnega,
temveč se neprestano spreminja vzporedno z družbeno ekonomskim in tehničnim razvojem. Relativna vrednost posameznega elementa ali pojava, ki
v določenem prostoru in času dobi tak pomen, da pretežno ali obsolutno
usmerja način človekovega gospodarjenja v prostoru, nam lahko služi kot
kriterij za klasifikacijo. Ti kriteriji niso stalni, veljajo lahko samo za določen
čas in prostor, družbeno ekonomski razvoj jim neprestano spreminja vrednost.
Posamezni element ali skupina elementov lahko izgubi vodilno vlogo, na njihovo mesto pa stopijo drugi, ki so prej lahko imeli le neznaten pomen. Ob
taki menjavi posameznih elementov, ki je vedno pogojena z družbeno ekonomskim in tehničnim razvojem, nastopi naglo rušenje obstoječe agrarne
strukture. Intenzivnost tega procesa pa je odvisna od notranje napetosti, tj.
od nasprotij med vrednotami in merili, na katerih temelji obstoječa agrarna
struktura, in današnjo realno vrednostjo teh razmer.
Smatram, da so ta osnovna izhodišča več ali manj skupna večini geografov. Različne smeri pri proučevanju agrarno geografske stvarnosti pa se
uveljavljajo predvsem zaradi različnih družbeno ekonomskih razmer in različnih smotrov raziskav.
Pregled nekaterih osnovnih smeri, ki so vplivale na razvoj naše agrarne
geografije. Posameznim agrarnim geografom (1, 2) je smoter raziskave podeželske pokrajine predvsem v spoznanju in razlagi agrarne strukture. Tak
cilj raziskave zahteva ugotavljanje relativne vrednosti posameznih elementov
in pojavov geografskega okolja na različnih stopnjah socialno ekonomskega
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in tehničnega razvoja v preteklosti ter njihov vpliv na oblikovanje sodobne
agrarne strukture. Ta genetična smer je po aspektu in metodah kompleksna,
toda ustavi se pri prikazu današnje agrarne strukture, torej pri ostankih
preteklosti v pokrajini, v socialnih in ekonomskih odnosih. Ker ta smer ne
proučuje sodobnih procesov, ustvarja pa v določenih razmerah nujna izhodišča za taka proučevanja, je samo specializacija v agrarni geografiji.
Poljski geografi pod vodstvom prof. J. Kostrowickega (3) so usmerili
svoje raziskave predvsem v proučevanje agrarne pokrajine ko't vira kmetijske proizvodnje. Z načrtnim in sistematičnim proučevanjem različnih agrarnih
področij v Evropi so izoblikovali jasne kriterije za klasifikacijo tipov izrabe
zemljišča. Poljska metoda je za prikaz vrednosti in razmestitve agrarne proizvodnje ter za prikaz določenih elementov agrarne strukture vsekakor najbolj eksaktna ter tehnično in principielno najbolj izoblikovana. S tega vidika
se z njo ne more primerjati nobena druga šola. Slabost te metode pa je v tem,
da obravnava agrarno pokrajino predvsem kot vir agrarne proizvodnje ter
nakazuje nekatere elemente agrarne strukture, manj pozornosti pa posveča
sodobnim problemom v agrarni pokrajini, ki so izvor različnih procesov, ki
rušijo obstoječo strukturo in ustvarjajo novo podobo agrarne pokrajine.
Razen teh dveh osnovnih smeri, ki se ukvarjata predvsem s proučevanjem
strukturne morfologije in ugotavljanjem tipov in razmestitve agrarne proizvodnje, se v sodobni agrarno geografski literaturi uveljavljajo tudi smeri,
ki dajejo težišče na ugotavljanje sodobnih procesov ali na ugotavljanje sodobnega naravnega potenciala za agrarno izrabo zemljišč. Prvi dve smeri
skušata uveljaviti univerzalni značaj na račun opisnosti in odmikanja od
aktualnosti, drugi dve smeri pa izhajata iz konkretne družbeno ekonomske
problematike, raziskujeta in nakazujeta sodobne probleme in se aktivno
vključujeta v skupne napore za boljše gospodarjenje v prostoru.
Aspekt sodobnih procesov je v ospredju pri raziskavah miinchenske socialno geografske šole, ki jo vodi prof. W. Hartke (4). Da se je ta socialno
geografska šola pri proučevanju podeželske pokrajine v ZR Nemčiji tako
hitro uveljavila, ni zgolj slučaj, temveč je objektivno pogojena, ker najbolj
ustreza spoznavanju njihove sodobne družbeno ekonomske stvarnosti. Prevlada drobne posesti (za nemške razmere), ki na današnji stopnji družbeno
ekonomskega in tehničnega razvoja v ZR Nemčiji ne nudijo več možnosti
za produktivno izrabo delovnih kapacitet normalne kmečke družine, in na
drugi strani velike možnosti za preslojitev in zaposlitev v neagrarnem gospodarstvu, povzročajo naglo propadanje malih kmetij (5), nastajanje socialnih ledin ter raznovrstnih oblik špekulacij z zemljišči. Velika zasluga
prof. Hartkeja in njegovih sodelavcev je v tem, da so začutili, da so na tej
stopnji družbeno ekonomskega in tehničnega razvoja ZR Nemčije socialno
posestne razmere tisti vodilni dejavnik, ki odločilno vpliva na smer in
način izrabe zemljišča. Le s spoznavanjem današnje družbeno ekonomske
stvarnosti v ZR Nemčiji, lahko razumemo realnost na videz enostranskega
izhodišča raziskave, ki pa v tej fazi razvoja edino lahko razjasni in nakazuje
sodobne probleme izrabe zemljišča in agrarne pokrajine kot celote.
Podružbljenje zemlje v SZ in drugih socialističnih državah je tista
materialna osnova, ki omogoča geografom drugačne vidike raziskave. Če se
miinehenska socialno geografska šola pri proučevanju agrarne pokrajine
ukvarja predvsem z ugotavljanjem in nakazovanjem problemov, ki izvirajo
iz socialno posestne strukture in iz različnih aktivnosti posameznih socialno
posestnih skupin, ki dobijajo svoj odraz v načinu in usmerjenosti izrabe
zemljišča, je to nakazovanje aktualne problematike, ki lahko služi kot izhodišče za osveščanje in odpravljanje teh problemov. V SZ teh kvarnih vplivov
ni, zato sovjetski in drugi vzhodno evropski geografi lahko izhajajo iz drugih
izhodišč, ki jim omogočajo »tvornejšoc vlogo. Čeprav so v SZ verjetno velike
razlike med razvitostjo posameznih področij, lahko zaradi družbene lastnine
proizvajalnih sredstev in zaradi tega, ker je mogoče racionalno gospodariti
v prostoru, smatramo, da je agrana proizvodnja odvisna predvsem od realne
vrednosti naravnih razmer na tej stopnji družbeno ekonomskega razvoja.
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Zaradi navedenih dejstev usmerjajo sovjetski geografi svoje raziskave predvsem v čim natančnejše ovrednotenje absolutnih vrednosti naravnih razmer
in ugotavljanje njihove relativne vrednosti za agrarno izrabo tal (6). Raziskave usmerjajo najprej v proučevanje tistih naravno geografskih elementov,
ki so v posameznih področjih toliko v ospredju, da pretežno ali absolutno
določajo realno možno smer in način sodobne izrabe zemljišča, šele v nadaljnjih raziskavah posvečajo pozornost drugim manj važnim dejavnikom. S
takim načinom proučevanja agrarne pokrajine dajejo sovjetski in drugi
vzhodno evropski geografi solidne znanstvene temelje za uvajanje ustreznejše
specializacije, rajonizacijo in razmestitev predelovalne industrije.
Velike razlike v izhodiščih in ciljih raziskave med sovjetsko in nemško
smerjo so pogojene v različnih družbeno ekonomskih razmerah. Obe smeri
pa imata tudi dosti skupnih potez. Izhajata iz stopnje družbeno ekonomskega
in tehničnega razvoja v določenem prostoru ter usmerjata svoje raziskave
v problematiko, ki je v danih razmerah najbolj aktualna in lahko rešitev
teh problemov dosti pripomore k boljšemu gospodarjenju.
Izbira metod je torej odvisna od vidika raziskave. Če je namen naše
raziskave prikazati prostorsko razporeditev agrarne proizvodnje, način in
smer izrabe zemljišča, je najprimernejša poljska metoda. Dobro izbrani, jasni
in natančni kriteriji za klasifikacijo omogočajo proučevanje zelo različnih
področij. Metode kartografskega ponazarjanja pa omogočajo izdelavo preglednih kart za zelo široka področja. Ce pa je namen naše raziskave spoznanje agrarno geografske stvarnosti v določenem prostoru in času in če
proučujemo izrabo zemljišča le kot najvidnejši zunanji odraz trenutnih razmer v součinkovanju sil posameznih kompleksov, moramo uporabiti drugačne
metode in tehnike dela.
Izhodišča za proučevanje naše podeželske pokrajine. V naših družbeno
ekonomskih razmerah je za spoznanje resničnega značaja agrarne pokrajine
in ugotovitve sodobnih procesov potrebno, proučiti vse skupine dejavnikov
ter med njimi ugotoviti tiste, ki imajo v posameznem področju vodilno vlogo,
in tiste, ki imajo podrejen značaj.
1. Človek v določenem socialno ekonomskem okolju. V to skupino dejavnikov uvrščamo vse socialne, ekonomske, kulturne in druge vplive, ki izvirajo
iz lokalnih razmer. V področjih, kjer so bile izvedene revolucionarne spremembe (nacionalizacija zemljišč, agrarna reforma, arondacija itd.), ki so odpravile nekatere negativne vplive preteklosti, so vplivi lokalnega okolja
šibkejši in so omejeni predvsem na vplive, ki izvirajo iz neagrarnih dejavnosti. V področjih, kjer je agrarna struktura (oblika poselitve, zemljiška
razdelitev, posestne razmere, gostota poselitve, struktura družin, razne oblike
medsebojnih odnosov v družini, teritorialnih skupnosti itd.) rezultat dolgoletnega razvoja, pa so ti vplivi dosti močnejši. Agrarno strukturo je izoblikoval stoletni razvoj na osnovi meril in vrednosti, ki so veljala v neposredni
ali daljši preteklosti. Sodoben družbeno ekonomski in tehnični razvoj pa je
tem merilom menjal vrednost. Zaradi tega so med agrarno strukturo, kot
ostankom preteklosti v pokrajini, v načinu proizvodnje, v socialni strukturi
in v medsebojnih odnosih, ter med današnjo vrednostjo in razvojno ustreznostjo teh razmer vedno večja ali manjša nasprotja, ki so tem večja, čim
starejša so merila, na katerih temelji agrarna struktura. Iz teh nasprotij
izvirajo notranje napetosti, ki porajajo motive, težnje in hotenja in rušijo
preživele oblike — obstoječo agrarno strukturo in povzročajo neprestani
razvoj.
2. Splošna stopnja družbeno-ekonomskega in tehničnega razvoja. Poleg
vplivov, ki izvirajo iz lokalnega socialno ekonomskega okolja, se močno odražajo tudi vplivi, ki zvirajo iz splošne stopnje socialno ekonomskega in tehničnega razvoja posamezne regije, države in končno sveta kot celote. Ti vplivi
imajo različen odraz v različnih področjih in pri različnih socialnih skupinah.
V področjih, kjer so bile izvedene revolucionarne spremembe v posestnih raz157
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merah ali pa prevlada veleposest ali kakšne koli oblike združevanja in
ustvarjanja sodobnih velikih kmetijskih obratov, vplivajo na smiselno uvajanje specializacije v skladu z vrednostjo naravnih razmer in ekonomsko upravičenostjo določene proizvodnje. V področjih, kjer prevlada drobna posest,
pa proces rušenja stare agrarne strukture močno zaostaja za splošnim družbeno-ekonomskih razvojem, kajti zavest kmečkega prebivalstva se počasneje
spreminja kot družbeno ekonomske in tehnične razmere. Zato so med splošnim
družbeno-ekonomskim razvojem in razvojem kmetove miselnosti vedno večje
ali manjše razlike, ki so tem večje, čim hitrejši je družbeno-ekonomski razvoj
in čim večja je kulturno prosvetna zaostalost kmečkega prebivalstva. Zaradi
tega procesi preobrazbe niso vedno odraz racionalnosti in ekonomskih zakonitosti, temveč danih možnosti približevanja tem načelom v nekih naravnih
in družbenih razmerah. Če hočemo spoznati in ovrednotiti procese, moramo
spoznati socialno ekonomske izvore in pogojenost motivov in hotenj pri posameznih socialnih skupinah ter odraz teh stremljenj v prostoru.
3. Naravne razmere. Pri agrarno geografskem proučevanju podeželske
pokrajine proučujemo naravne razmere iz dolčenega ekonomskega vidika —
iz vidika kmetijstva. To proučevanje obsega:
— raziskavo absolutnih vrednosti naravnih razmer;
— določanje relativne vrednosti.
a) Raziskava absolutnih vrednosti. Osnovno izhodišče je proučitev in
spoznanje absolutnih vrednosti posameznih elementov naravnih razmer za
agrarno izrabo tal. To v bistvu ni geografsko delo, temveč delo drugih strok.
Dostikrat pa teh podatkov ni in jih moramo zbrati sami. To delo opravijo
geografi specialisti, ki poznajo metode, tehnike dela ter znanstvene izsledke
teh strok. Geografi-specialisti pa ne proučujejo samo posamezne elemente
temveč tudi njihovo soodvisnost od drugih elementov ter njihov pomen za
celoto, v našem primeru za kmetijstvo. Šele na osnovi ugotovitve absolutnih
vrednosti posameznih naravno geografskih elementov lahko preidemo k
agrarno geografski sintezi naravnih razmer ter ugotovimo obsolutni naravni
potencial z vidika kmetijstva. To vrednotenje lahko sloni na rezultatih
medsebojnega učinkovanja vrste elementov naravno geografskega kompleksa,
lahko je pogojeno s prevlado skupine elementov ali pa s prevlado posameznega dejavnika, (npr. temperatura, padavine, nagib itd.).
b) Določanje relativne vrednosti. Relativno ovrednotenje naravnih razmer iz vidika splošnega družbeno-ekonomskega in tehničnega razvoja nam
prikaže naravni potencial v določenem prostoru in času. Vrednotenje z vidika
lokalnega družbeno-ekonomskega in tehničnega razvoja pa nam na eni strani
prikaže stopnjo zaostajanja za splošnim razvojem, na drugi strani pa nam
primerjava s karto izrabe zemljišča prikaže notranjo diferenciacijo v vrednotenju naravnih razmer po posameznih socialnih skupinah.
Absolutno in relativno vrednotenje posameznih elementov mora sloneti
na objektivnih kriterijih, to je takih, ki niso, ali pa so čim manj odvisni od
subjektivne presoje posameznih raziskovalcev. Čeprav je objektivnost posameznega kriterija sama po sebi lahko do določene mere problematična,
pa poznavanje meril ter uporaba teh metod in tehnik dela vedno omogoča
korekture.
Nadaljnji razvoj naše agrarne geografije lahko sloni samo na pozitivnih
pridobitvah, na vrsti temeljnih kamnov, ki so jih postavili naši geografi ter
na nenehnem utrjevanju zvez in stikov ter na izmenjavi izkušenj in mnenj
z drugimi geografskimi institucijami v Jugoslaviji in inozemstvu, ki jih je
vzpostavil institut za geografijo univerze v Ljubljani. Le na tak način bomo
lahko sledili razvoju agrarne geografije v svetu, spremljali tuje izsledke,
metode ter tehnike dela ter jih vključevali v naše delo glede na večjo ali
manjšo ustreznost za spoznavanje resničnosti v naših razmerah. Pridobitve
naše geografske znanosti pri proučevanju podeželske pokrajine moramo
razvijati, ne smemo se ustavljati samo pri agrarni strukturi, tj. opisu in raz158
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lagi obstoječih sestavin, temveč nam morajo te sestavine biti osnovno izhodišče za ugotavljanje in nakazovanje sodobnih procesov, ki bodo jutri dobili
svoj odraz med drugim tudi v spremenjeni podobi pokrajine. Pri tem moramo odločno odklanjati vse poizkuse in težnje uveljavljanja determinizma,
bodisi naravno geografskega, ekonomskega ali socialnega, da je mogoče
agrarno geografsko stvarnost spoznati z enim aspektom. Agrarno geografska
stvarnost je spoznavna samo z realnim ovrednotenjem vseh elementov in
pojavov in ugotovitvijo njihove vloge in vrednosti v geografskem okolju.
Če hočemo posameznim elementom določati realno vrednost in pomen v določenem času in prostoru, moramo poznati izsledke vrste drugih znanosti
(zlasti naravoslovnih, ekonomskih, socioloških) ter vplive lokalnega in splošnega družbeno ekonomskega in tehničnega razvoja. Nagli družbeno ekonomski razvoj in razvoj znanoti povzročata, da je kompleks nalog po obsegu
in vsebini tako obsežen, da ga posameznik le težko obvlada. Zaradi tega je
nujna specializacijo tudi v agrarni geografiji, mora pa biti po značaju geografska in mora prispevati k nadaljnjemu razvoju geografske znanosti kot
celote. Osebno smatram, da je najprimernejša prostorska specializacija. Ta
že sama po sebi, zaradi omejenega prostora in glede na pomembnejšo vlogo
nekaterih dejavnikov in s tem večjo usmerjenostjo v določeno kmetijsko
panogo, oži obseg dela. Po svojem značaju pa bi ostala geografska in bi s svojimi izsledki, pridobljenimi v proučevanju specifičnih razmer, lahko prispevala k razvoju agrarne geografije in geografije kot celote. Mislim, da se pri
vseh drugih oblikah specializacije v agrarni geografiji izgublja pravi geografsi značaj, čim bolj ožimo aspekt raziskave in se približujemo kočljivim
mejam drugih znanosti. Pri tem seveda ne smemo zanikati, da take raziskave
niso potrebne. Nasprotno, če ugotovimo, da ima nek element ali pojav v določenem prostoru in času izreden pomen iii podrobnih izsledkov o tem ne
moremo dobiti od drugih znanosti, moramo ta element na osnovi teorije,
metod in tehnik dela teh znanosti, raziskati sami. Toda to nam ne sme biti
cilj, temveč samo pripomoček za spoznavanje določenega okolja podeželske
pokrajine.
Glede na navedene misli ne vidim nobenih večjih razlik med t. im.
»teoretično« in »aplikativno« agrarno geografijo. Proučitev določenega področja in ugotovitev agrarne strukture nam prikaže substrat preteklosti, odkritje
sodobnih procesov pa nam prikaže današnje smeri spreminjanja. Razlika
med lokalnimi možnostmi in lokalnim vrednotenjem ter med današnjo splošno
vrednostjo teh razmer pa nam pokažejo bodoče perspektive razvoja. Te
raziskave v konkretnem prostoru in času so izhodišče za smiselno usmerjanje
nadaljnjega razvoja tj. aplikacija geografje. Izsledki raziskav v nekem prostoru in času, ki vsebuje splošne zakonitosti, pa so droben prispevek k
splošni zgradbi teoretične geografije.
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Razgledi

Summary: On points of view and oil methods in the study of countryside areas
Jakob

Medved

In the study of countryside areas highly different points of departure,
methods, and techniques may be applied, and this depends on the varying
aims of the particular piece of investigation or on the specific socio-economic
problems. Fundamentally, we may classify them into two groups :a) Lines chiefly concerned with the study of the structural morphology
(genetic and morphogenetic lines), or with the establishing of the types of estimating and distributing the agrarian production (agricultural line).
b) Lines derived from the specific socio-economic circumstances and
putting emphasis on the detection of contemporary processes (socio-geographic
line of Munich) and on estimating the real value of the natural conditions
(Soviet line).
The selection and the application of various methods in the research
of our agrarian geographic reality depends on the point of departure of a
particular investigation. If it is our purpose to present the spatial distribution
of the agrarian production, the way and the direction of land use, then the
agricultural method is the most appropriate one. Carefully selected, clear and
precise criteria of classification make possible the research of highly different territories. The methods of illustration through mapping lead to the
produciton of lucidly arranged maps for larger territories. If our purpose is,
however, to come to know the agrarian geographic reality in a given time and
place, and if we study the land use merely as the most pronounced external
reflection of the momentary circumstances in the interaction of the forces
of individual complexes, me must use different methods and techniques of
work.
The large differences between the Soviet and the German lines are
originating in the different socio-economic circumstances. Both lines, however,
have a considerable number of features in common. They take their start from
the concrete socio-economic stage of development in given time and space,
and both direct their research to problems which are most topical and the
solution of which can most contribute to the development of agrarian economy.
In our socio-economic reality it is essential for an understanding of the
real character of the agrarian countryside areas to become acquainted with
all three groups of factors which form the countryside area: man in a given
socio-economic environment, natural circumstances, and the general degree
of the socio-economic and technical development. A detailed study of a given
area and the establishing of the agrarian structure presents us a substratum
of the past, while the detection of contemporary processes shows us the
present directions of changes. The difference between the local possibilities
and the local estimating of the natural conditions on the one hand and the
general value of these conditions on the other shows us the future perspectives
of this area. This kind of research in a concrete time and place costitues the
point of departure for a purposeful directing of the further development, i. e.
of the application of geography. The results of the research in a concrete
lace and time, which contain general underlying laws, are a tiny contriution to the general structure of the theoretical geography.
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