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GEOGRAFIJA IN ETNOLOGIJA

Soočenje dveh ved je prilika za premislek, kje je težišče
delovanja posameznih ved, kje so mejniki in kje stičišča
med obema. Obenem je mogoče spregovoriti o sodelovanju,
razhajanju, o morebitnem prekrivanju ali o združevanju v
nove, širše koncepcije v znanstvenem delu.
Izhajajoč iz spoznanja, da etnologija proučuje "način živ
ljenja in ljudske kulture"^ je treba že na uvodu v naše
geografsko-etnološko srečanje poudariti, da taka obravnava
zajema le del geografije. Zadeva predvsem socialno (družbe
no) in v omejenem obsegu še regionalno geografijo. Prva se
ukvarja z družbeno vlogo pri preobrazbi zemeljskega površja
(pokrajine) in z njenim odnosom do naravnega okolja, druga
pa skuša prikazati celovito podobo geografskih pojavov in
sil, ki oblikujejo posamezne pokrajine-regije, in med kate
rimi je družbeno delovanje med najpomembnejšimi^. Tretji del
geografije, fizična geografija, je v tej razpravi lahko ude
ležena le posredno. Kot veda o naravnih sestavinah geograf
skega okolja nas opozarja na meje in možnosti, ki jih postav
lja oziroma omogoča naravno okolje družbenemu razvoju.
Ob takšni naravnanosti obeh ved lahko sklepamo, da so iz ge
ografskega gledišča trije sklopi, kjer se vedi stikata, ob
časno prekrivata oziroma se medsebojno bogatita:
- odnos med naravo in družbo;
- družbena vloga pri preoblikovanju zemeljskega površja, ki
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je med drugim odvisna tudi od načina (družbenega) življe
nja v vsakokratni civilizaciji;
- vloga družbe in njene civilizacijske ali kulturne stopnje
pri preoblikovanju posameznih pokrajin ali regij.
V resnici pa bi lahko medsebojno stičišče razširili z vklju
čitvijo še enega vidika. V definiciji etnologije je naglašeno, da je to "družbeno-zgodovinska veda, ki proučuje način
življenja v kateremkoli zgodovinskem obdobju"^, kar pomeni,
da je velik del njene obravnave historično in genetično na
ravnan. Geografska razlaga je sicer praviloma osredotočena
na sedanjost, vendar je za njeno razumevanje in smiselnost
obrazložitve nujno poznavanje historičnega razvoja. Zaradi
teh potreb se je razvila posebna interdisciplinarna veda,
ki druži geografijo in zgodovino - historična geografija .
Del njene obravnave nujno zajema način življenja družbe v
4a
preteklosti
. Tako se geografija preko tega historično-geografskega ovinka ponovno povezuje z etnologijo. Opisana
zveza je še toliko bolj smiselna, saj je metodološki pristop
pri historični geografiji kot pri etnologiji praviloma sinhron in ne kot pri zgodovini diahron. To pomeni, da je pri
kazovanje razmer v preteklosti pri obeh vedah zasnovano s
časovnimi prerezi in ne s potekom dogodkov ali razvoja. Gle
de na to bi lahko dodali še četrto točko o skupnem torišču
obeh ved:
- vloga družbe in njene kulturne ali civilizacijske stopnje
pri oblikovanju geografskega okolja v preteklih zgodovin
skih obdobjih.
Ob teh razmišljanjih kaže upoštevati še en aspekt. Tematika,
ki smo jo prikazali, ni nikakor skupna zgolj geografiji.in
etnologiji in seveda tudi zgodovini. V resnici je to nad vse
stara tema, ki zanima človeštvo od najstarejših časov, in se
nanaša na izvor, širjenje in uveljavljanje človeške civili-.

zacije na zemlji.
Potreba po takšnem celovitem pogledu povzroča v sedanjosti
čedalje močnejše težnje, da bi prišlo znova (ne glede na
skupno poreklo), po očitno pretirani diferenciaciji znanosti,
do smiselnega povezovanja ali združevanja v tako imenovano
"humanistiko"^ ali "kulturno-zgodovinsko področje", kjer bi
poleg že navedenih ved sodelovale še arheologija, sociologi
ja, antropologija in nekatere druge vede. Nemara so razmiš
ljanja o takšnem skupnem torišču še preuranjena, vendar po
udarjen premik k sintezi, ki ga

doživlja sodobna znanost

opozarja, da ga ne smemo zavrniti kot preuranjenega ali ne
potrebnega. Interdisciplinarnost v sodobni znanosti postaja
čedalje bolj pogoj nadaljnjega razvoja in napredka.
Iz vsega tega je moč razbrati, da je stičišče med etnologi
jo in geografijo dokaj široko in da imajo stiki že dolgo
trajno tradicijo. Ce so v sedanjosti nekoliko opešali, je
več razlogov, o njih bo govora kasneje. Najprej moramo spre
govoriti o tistih geografskih področjih, kjer je že doslej
prišlo do tesnejših in plodnih stikov.
Na prvem mestu je treba navesti "kulturno geografijo"^. Ta
antropogeografska ali socialnogeografska smer ima svoje po
reklo še v Humboldtovih raziskovanjih andinske Amerike in v
Ratzlovi "Anthropogeographie". Osnovatelji moderne geografi
je so posvečali veliko pozornosti kulturi in načinom živ
ljenja prebivalcev, njihovemu boju z naravo, bivališčem in
oblikam gospodarjenja. Upoštevali so še druge oblike ljudske
kulture, navade in značilnosti njihovega "etnosa", to je ras
no, jezikovno, narodnostno ali religiozno pripadnost in iz
nje izhajajoči odnos do okolja^. Za ta vsebinski sklop se je
večidel uporabljal naziv "antropogeografija", vendar v nem
ški in anglosaški jezikovni sferi pogosto tudi izraz "kul
turna geografija" (A. Hettner, 0. Maul, H. Schmitthenner,

