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„ОПШТА ГЕОГРАФИЈА” БЕРНАРДА ВАРЕНИЈУСА
У XVI-XVII веку Хпландија је ппстала прва држава на свету у кпјпј је тријумфпвап капитализам.
Укидаое застарелих неефикасних екпнпмских, пплитишких и спцијалних феудалних институција
птвприлп је нпве мпгућнпсти хпландскпј нацији. Тргпвинске и друге екпнпмске пднпсе „на кпнтиненту“
пмела је раздрпбљенпст Еврппе на мнпге државне субјекте са сппственим границама, тргпвинским
царинама, лпщим сапбраћајницама или оихпвим пптпуним пдсуствпм, пплитишкпм и екпнпмскпм
нестабилнпщћу, малпм нпсивпщћу застарелих кппнених превпзних средстава. Хпланђани су пткрили да
ппмпрски путеви пружају вище мпгућнпсти за екпнпмску активнпст нације, а мпрски брпдпви у ппгледу
теретнпг капацитета неуппредивп су ппгпднији и исплативији пд билп кпг кппенпг теретнпг впзила.
За већину еврппских земаља хпландска тргпвашка флпта ппстала је најважнији инструмент
међунарпдне тргпвине. Хпланђани су у некпм тренутку истприје ппстали гптпвп мпнппплисти Еврппе,
щтп је хпландским тргпвцима дпнпсилп кплпсални прпфит. Разлика у цени рпбе купљене на једнпм
месту и прпдате пп вищим ценама тамп где је ппстпјала пптражоа, дпнела је хпландскпј тргпвини
изузетнп виспку дпбит. Истпвременп, тп је у великпј мери стимулисап хпландску индустрију и
ппљппривреду, кпје су хпландским брпдпвима извпзиле у друге земље вищкпве хпландских
индустријских, занатских и ппљппривредних прпизвпда. Ппред тпга, ппјавиле су се нпве индустрије и
занати кпји су директнп или индиректнп радили за пптребе наципналне флпте. У Хпландији је настала
најбпља светска ппмпрска флпта, а гепграфија хпландских мпрских путева пбухватила је цели свет.
(Примера ради, самп у перипду 1609-1709. јапанску луку Нагасаки ппсетилп је 480 хпландских брпдпва.)
Превладавајући екпнпмски и истпријски услпви дппринели су стицаоу и акумулацији у
Хпландији пгрпмне кплишине разлишитих гепграфских ппдатака. Тп су биле гепграфске карте, гравуре,
литпграфије, пписи, упутства за плпвидбу, наппмене п регипналнпј истприји, мемпари и други
материјали са гепграфским садржајем. Изум папира, плпвнпг слпга праћенпг птвараоем великпг брпја
щтампарија у Хпландији, ушинили су щтампу јефтинпм, дпступнпм и брзпм. У Хпландији су цветала
щтампа гепграфских карата и атласа. Успещна плпвидба и међунарпдна „прекпмпрска“ тргпвина
захтевали су систематизпване и ппуздане гепграфске карте, пшищћене пд прпизвпљнпсти, легенди и
бескприсних гепграфских инфпрмација, на пснпву кпјих би билп мпгуће впдити успещне тргпвашке,
впјне, пплитишке и диплпматске активнпсти, какп у Еврппи такп и мприма кпја је запљускују, такп и у
целпм свету. Ппстпјала је пптреба за ппузданим, кпнцизним и приступашним приказпм гепграфије света
на пснпву распплпживих сазнаоа тпг времена. У тпм светлу, Општа географија (сл. 1) Бернарда
Варенијуса ппјавила се у правп време и на правпм месту.

Слика 1. Прва страна кприца Варенијуспве Опште географије: првп издаое из 1650. гпдине (левп),
Оутнпвп издаое из 1672. гпдине (у средини) и рускп издаое из 1718. гпдине
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На граници два истпријска раздпбља, у Лајдену је 1650. гпдине пбјављена Општа
географија (Geographia generalis), делп хпландскпг гепграфа немашкпг ппрекла, дпктпра
медицине, Бернарда Варенијуса (Bernhard Varen, лат. Bernhardus Varenius) (1622–1650). Иакп
су у опј сумирана дпстигнућа еппхе Великих гепграфских пткрића, пна сущтински припада
нареднпм перипду јер је у мнпгпме престигла свпје време такп да савременици нису у пунпј
мери упшили оен знашај.
Варенијуспвп делп према прпцени других наушника





Према ппщтем мищљеоу еврппских наушника, Варенијуспвих савременика, оегпвп делп је
представљалп „најбпљи и најнаушнији приказ гепграфије, кпји је направип праву ревплуцију у
пвпј науци и пптпунп прпменип оене задатке“.
А. Хетнер, немашки гепграф: Варенијуспв гепграфски рад је пп садржају и снази критике мнпгп
већи пд гепграфских дела оегпвих претхпдника.
А. Хумбплт, немашки гепграф: У свпм делу „Кпсмпс“ преппзнап је Варенијуса кап псниваша
мпдерне уппредне гепграфије.

Ппсле антишкпг перипда, Варенијуспва Општа географија била је први ппкущај
уппщтаваоа гепграфских знаоа, први ппкущај да се предмет и садржај гепграфије пдреде на
пснпву нпвих ппдатака п Земљи прикупљених у дпба Великих гепграфских пткрића.
Према Варенијусу, „предмет изушаваоа гепграфије је земљпвпдна лппта, првенственп
оена ппврщина и делпви те ппврщине”. Варенијус дели гепграфију на ппщту и ппсебну
(специјалну). „Ппщтпм гепграфијпм се назива пна кпја прпушава Земљу уппщте, пбјащоава
оена свпјства не удубљујући се у детаљне пписе земаља. Специјална гепграфија пак ппказује
пплпжај и стаое сваке пбласти...” Специјална гепграфија се дели на хорографију, кпја се бави
великим прпстранствима, и тпппграфију, кпја се бави пписпм невеликих делпва Земљине
ппврщине. Према Варенијусу, ппщта гепграфија прпушава прирпдна свпјства Земље, дпк
специјална гепграфија укљушује и шпвека. Истина, аутпр сматра да се „људска свпјства” не
пднпсе неппсреднп на гепграфију, а да се традиципналнп укљушују у пписе да би пни били
привлашнији. Дакле, према Варенијусу, гепграфија је искљушивп прирпдна наука.
Међутим, Варенијусу није ппщлп за рукпм да пргански ппвеже ппщту и специјалну
гепграфију. Расцеп између те две гране прпдубљен разлишитим приступпм истраживашким
метпдама. „У Општој географији мнпга свпјства, а нарпшитп небеска, утврђују се директним
дпказима, на бази аргумената. У специјалнпј пак гепграфији, укљушујући и небеска свпјства, све
се пбјащоава скпрп без дпказиваоа затп щтп се ту све заснива на истраживаоу и ппсматраоу,
тј. на бази нащег искуства”. На тај нашин Варенијус специјалну гепграфију ппсматра кап шистп
емпиријску, пписну дисциплину.
Сущтину Варенијуспвпг рада шини излпжена кпнцепција ппщте гепграфије. (Да се живпт
славнпг наушника није ранп прекинуп, пн би верпватнп развип свпје идеје и у специјалнпј
гепграфији.) Варенијус је разликпвап три дела „земљпвпдне лппте”: 1) „земљу”, тј. шврсту
ппврщину Земље, заједнп са биљним и живптиоским светпм; 2) впду – ппврщинску и
ппдземну; 3) атмпсферу. Пписујући кппнену ппврщину, набрпјап је планинске системе кпји су
били ппзнати у тп време, пписап щуме и степе (у ппследое убраја разлишита пгпљела
прпстранства, укљушујући мпшваре, пустиое и др.), те пбјаснип денудацију (разараое планина
ппд утицајем ветра, мраза, впдених тпкпва) и акумулацију.
У Општој географији дпста пажое је ппсветип Светскпм пкеану: истакап је ппстпјанпст
пкеанскпг нивпа и пписап мпрске струје и друге карактеристике. Ппкущавап је да пдреди
запремину Светскпг пкеана пплазећи пд тпга да је оегпва ппврщина једнака пплпвини
ппврщине целе Земље, а средоа дубина 2,6 км (щтп даје пплпвину стварне запремине). Уз тп,
Варинијус је први издвпјип Јужни пкеан кап засебан деп Светскпг пкеана.
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Варенијус се придржавап древне щеме „климата”, пгранишених паралелама
дефинисаним трајаоем сплстицијских пбданица, али је указивап на зависнпст климата пд
рељефа и близине мпру или удаљенпсти пд оега; ппвезивап је кретаое ваздуха с прпменпм
притиска и ппкущавап да пбјасни ппвећаое кплишине падавина на планинама.
Варенијуспви ппгледи фпрмирали су се ппд јаким утицајем Декартпве филпзпфије и
физике. Пн је настпјап да наушнп пбјасни узрпшнп-ппследишне везе између гепграфских ппјава,
пппвргавајући улпгу бпжанских сила. Пп мнпгим питаоима Варенијус се пслаоап на радпве
старпвекпвних гепграфа, али се према оима критишки пднпсип. Варенијус је бип присталица
атпмистишкпг ушеоа Демпкрита, и ппбпрних Кпперникпвпг хелипцентришнпг система.
Ппсебну пажоу Варенијус је ппсвећивап квантитативним метпдама. У складу с тим,
тврдип је да је „гепграфија деп примеоене математике у кпме се разматра Земљина лппта и
оени делпви, затп щтп оима треба квантитет: изглед, местп, велишина, кретаое, небеске
ппјаве и друге слишне блиске ппјаве”. Према Варенијусу, ппшетну пснпву гепграфије шине: 1)
аритметика, 2) гепметрија и тригпнпметрија, астрпнпмска правила и тепреме; 3) искуствп и
истраживаое (тј. ппсматраое, шулни ппит). Мпгуће је да се у тпм пдређеоу исппљава утицај
Птплемејеве „математишке гепграфије”, али независнп пд тпга пнп у пптпунпсти пдгпвара
стаоу науке и ппгледу на свет у Варенијуспвп време, време „механишкпг прирпдпслпвља”.
Из Варенијуспвих саппщтеоа јаснп се види да је искуствени ппит главни извпр
гепграфских знаоа; разматраое пак ппјава и устанпвљеое закпна мпра се заснивати на
математишким метпдама. Истина, сам Варенијус је у свпј рад у великпј мери фпрмалнп увеп
математишке елементе и није их мпгап применити у анализи гепграфских ппјава. Али билп би
превище пшекивати тп пд наушника 17. века. Без пбзира на све, гепграфске идеје Варенијуса
сашувале су свпј знашај и тпкпм нареднпг века. Мнпги гепграфи у XVII и XVIII веку следили су га
у пднпсу према предмету и садржају гепграфије. Оегпва коига је дпживела мнпгп издаоа на
латинскпм (1650, 1664, 1671, 1672, 1681, 1693, 1712. и 1715) и другим језицима (на енглескпм –
1682, 1683, 1693, 1733, 1734, 1736. и 1765, на рускпм – 1718 (сл. 1, у средини), на хпландскпм –
1750. и на францускпм 1755. гпдине). Пд енглеских издаоа Опште географије, три је издап
лишнп Исак Оутн и пву коигу унеп на листу пбавезне литературе за студенте математике на
Тринити кплечу (сл. 1, деснп).
Варанијуспва Општа географија се сматра идејнпм границпм кпја раздваја перипд
великих гепграфских пткрића (XV век – средина XVII века) пд перипда нпвпвекпвних
гепграфских пткрића, пднпснп – према решима Фридриха Рацела – „гранишнпм планинпм
између две еппхе”. С опм су рпђени нпви ппјам – математичка географија – и нпва
гепграфска дисциплина – општа физичка географија.

