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Uvodnik
Za odličnost slovenske geografije
Vedno znova se obnavljajo razprave o ogroženosti slovenske geografije, o njenem
zapostavljanju s strani drugih strok in fmancerjev, o nepoznavanju geografskih dosežkov v drugih strokah in v praksi, o omalovažujočem odnosu zlasti temeljnih ved
do geografije, o prevzemanju geografskih vsebin s strani drugih strok itd.
Tovrstne tožbe imajo dve plati: objektivno in subjektivno. Nesporno dejstvo je,
d a j e geograf v "merjenju moči" s kolegi iz drugih ved v slabšem položaju. Kemik,
fizik, pravnik in drugi so strokovno suvereni. Predstavniki omenjenih ved pogosto na
zelo neposreden način dovoljujejo posegati v razpravljanje o geografiji. Za to sta
najbrž dva vzroka: dojemanje geografije na podlagi srednješolskega znanja in sintetični značaj geografije, ki "dovoljuje" predstavnikom sorodnih strok, da kritizirajo
"neznanstvenost" geografije.
Na drugi strani pa geografi v marsičem podlegamo tovrstnim pritiskom okolja.
Pri slovenskih geografih lahko opazimo vsaj dve akutni strokovni "bolezni": nesamozavest in mimikrijo. Nesamozavest v odnosu do kolegov iz drugih strok in predstavnikov prakse vodi v prilagajanje posameznikov strokovnemu okolju, v katerem
delajo.
Ali je šibka samozavest slovenskih geografov tudi geografsko pogojena? Environmentalističnemu ali determinističnemu pogledu bi zelo ustrezala majhnost Slovenije kot pomembnega dejavnika za omenjeno obnašanje slovenskih geografov. Čeprav
pogosto nekritično zavračamo vsak determinističen pogled (z njim lahko dobro osvetlimo nekatere družbenogospodarske pojave, kot na primer nadpovprečno število
samomorov in psihičnih obolenj v ozkih, senčnih dolinah itn.), si na kratko oglejmo
geografski vidik majhnosti Slovenije.
* * *

Prva geografska oznaka Slovenije, ki jo zasledimo v vsakdanjih pogovorih, posebno pri negeografih, je, d a j e majhna država. Pomembno pa je, d a j e v resnih geografskih prispevkih ta oznaka pogosto izpuščena in se na prvo mesto postavlja pokrajinska pestrost oz. mozaičnost. Na podlagi subjektivne ocene lahko rečemo, da
slovenski geografi niso determinirani z majhnostjo Slovenije, ampak z raznolikostjo
njenih pokrajin.
To spoznanje je zelo pomembno za strokovno usmerjenost slovenske geografije
in za njen položaj v družbi kot "nacionalne vede".
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Pokrajinske posebnosti so tradicionalni agrarni družbi pomenile izziv ne le za
gospodarsko rabo, ampak tudi za vpetost celovitega življenja v pokrajino. Nastale so
kulturne pokrajine, ki odražajo odtis gospodarskega, družbenega, kulturno-umetnostnega, pravnega itn. življenja ožjih in širših skupnosti v naravno okolje, pri čemer je
prišlo do vzpostavitve močnega ravnotežja med naravo in družbo. Tradicionalna
kulturna pokrajina na Krasu, v Alpah (planine), v Halozah, na Blokah in drugod kaže
bogastvo krajevne ali regionalne dediščine, kije nastala samo na konkretnem ozemlju s
konkretnimi naravnimi okoliščinami in konkretno družbo. Proučevanje teh pokrajinskih značilnosti in posebnosti daje (tudi) geografiji pomen "nacionalne vede".
Globalizacija naj bi po mnenju nekaterih zmanjšala ali celo izničila poseben nacionalni pomen geografije; prepričani smo, da taka gledanja niso preveč prepričljiva.
Procesom poenotenja sveta se uspešno upirajo krajevne in regionalne skupnosti, ki
skušajo ohranjati in razvijati krajevne (regionalne) posebnosti, seveda v novi, posodobljeni preobleki. Ohranjanje in razvijanje pokrajinske identitete je izraz želje po
skladnem razvoju narave in družbe. Tako smo zopet pri posebnem pomenu geografije za proučevanje slovenske identitete tudi v današnjem, sodobnem času. Hkrati
pa nas globalizacijske težnje opozarjajo na možnost oslabitve ali celo izgube posebnosti slovenske pokrajine, kar zavisi od političnih dejavnikov oz. državne uprave.
• * *

Čeprav je slovenska geografija dosegla zavidljivo strokovno raven, se zdi, da se
je šele dotaknila tem, ki bistveno opredeljujejo slovensko pokrajino: pestrost, raznolikost, stičnost oz. povezovalnost (pokrajinskih enot, narodnosti, političnih enot,
kultur), prehodnost, mejnost itn.
Ne da bi želeli zanikati ali zmanjšati dosedanje dosežke na omenjenih področjih, je
očitno, d a j e še zelo veliko možnosti pri proučevanju temeljnih "slovenskih" geografskih
tem. Dosedanje obravnavanje naštetih tem s e j e še premalo ukvarjalo s funkcijskimi
vidiki. Najbrž ni pretirana trditev, da se slovenska geografija še ni resno, predvsem
teoretsko poglobljeno, spopadla z "enkratnostjo" slovenske pokrajine.
Slovenija bi lahko postala "laboratorij" za proučevanje navedenih (in še drugih)
problemov. S primerjavo rezultatov slovenskih proučevanj z izsledki podobnih raziskav na drugih območjih bi slovenska geografija lahko prispevala k oblikovanju
teoretičnih spoznanj, ki bi slovensko geografijo dvignile na višjo kakovostno raven.
Poleg izrazito "nacionalnih" geografskih tematik ponuja slovenska pokrajina še
nekaj takih, s katerimi se lahko slovenska geografija enakovredno in suvereno vključi v mednarodno delitev dela, predvsem kras in podeželje.
Z nekaterimi temami je slovenska geografija močneje, z drugimi pa šibkeje prodrla v mednarodno geografsko srenjo. Ko si za vspodbudo iščemo vzore, ne moremo
mimo dosežkov skandinavskih držav, zlasti Finske, ki s kakovostnim strokovnim
delom postavljajo mesto geografije ob bok odličnostim na drugih področjih (umetnosti, industriji, športu, blaginji itn.).
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V čem naj bi torej bila odličnost slovenske geografije? Sodimo, da v kakovostnem
delu (strogo upoštevanje zahtev znanstvenega dela), v celostnem pristopu pri geografskih proučevanjih in izbiri tem, ki imajo ključni (življenski) pomen za Slovenijo.
Politika razvoja raziskovalnega dela že izločuje slabo pripravljene raziskovalne
programe s strokovno ne dovolj usposobljenimi izvajalci. Preusmeritev geografov na
iskanje naročnikov za strokovno manj zahtevne projekte lahko pomeni "umiranje na
obroke"; prepričani smo, da izkušnje, pridobljene pri temeljnih raziskavah dajejo
uporabnim (aplikativnim) nalogam strokovno neoporečnost. S kakovostnim delom,
ki zahteva upoštevanje tujih dosežkov, se povečuje strokovna samozavest. A tudi pri
tem je dobro (samokritično) upoštevati svetopisemski rek: če stojiš, glej, da ne padeš!
Dogodi se, da kdo na kakem področju doseže pomembne strokovne uspehe, zaradi
katerih se prevzame in si prilasti strokovno avtoritarnost tudi na drugih področjih —
sebi v posmeh, kolegom v oviro in stroki v škodo.
Kakor se z anekdotičnostjo pogovarjamo o geografski kompleksnosti, tako občasno zelo resno priznavamo, da daje geografiji le celovit pristop trajno "licenco" za
njen obstoj kot znanstvene vede. Če vsaj malo poznamo razvoj narave in družbe (ter
osnovno filozofijo geografije), moramo opaziti, da se v razvoju znanosti izmenjujejo
obdobja specializacije in sinteze. To, kar znanost čuti kot slabost svoje narave, je
izhodišče geografije. Zato ni presenetljivo, d a j e zaradi močne speciliziranosti znanosti večkrat preprost, a celovit geografski pristop zelo uspešen in dobrodošel, tako
v strokovnih krogih kot v praksi.
Nekatere nacionalno pomembne teme so bile že naštete. Potrebna je samoopredelitev slovenske geografije: kaj je njena vsebina, njeno bistvo. Vsebino je treba
vedno znova preverjati, saj razvoj poudarja vedno nove oziroma pred tem malo
pomembne pokrajinske elemente. Po taki poti si bo geografija lažje priborila "nacionalni pomen", svetu pa ob posplošenem pogledu na Slovenijo pokazala posebnosti njene "majhnosti".
Marijan M. Klemenčič
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