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A n t o n  M e l i k :

Razvoj Ljubljane.
l.

Najstarejše človeško bivališče na mestu sedanje L jubljane je  
kesnoneolitsko naselje, katerega sledovi so se našli na pro

storu botaničnega vrta pričetkom Ižanske ceste ter ob L ju b lja 
nici od ustja Malega grabna do izliva Gradaščice in na Prulah 
ob pričetku G ruberjevega kanala.1) To so bile stavbe na koleh, 
slične neolitskim mostiščem pri Igu-Studencu ter pri Notranjih 
Goricah. Toda mostiščarski predmeti (črepinje, posode itd.) so 
se našli tudi še na ozem lju pravega mesta, v  sedanji Florijanski 
in Rožni ulici (na križišču z Žabjakom ter v vzhodnem robu Kon
gresnega trga2), kar kaže na mostičarsko živ ljen je  ob koncu 
neolitika na tem skrajnem severnem robu jezera.

Neolitsko naselje pač še ni v  neposredni genetični zvezi s 
seliščem ilirske dobe. Zakaj jezero, ki je  v  oni dobi pokrivalo

г ) W . Schmid, Die Bronzezeit in Krain. Carniola II. 1909, str. 118.; W . 
Schmid, Archäologischer Bericht aus Krain. Jahrbuch f. Altertumskunde IV. 
1910, str. 90, 103; W . Schmid, Emona, Jahrb. f. Altertumskunde VII., 2— 3 zv. 
W ien 1913, str. 63.

2) S. Rutar, Prazgodovinske in rimske izkopine po Slovenskem 1. 1890. 
Letopis M. Sl. 1891, str. 184; Miillner, Pfahlbaufunde bei Laibach. Argo I. Lai
bach 1892, str. 17; Miillner, Die Zukunft der Stadt Laibach. Argo IV. 1895, 
str. 72.
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večino kotline Ljubljanskega Barja, je  plahnelo vedno b o lj in 
končno izginilo, na njegovem  dnu pa se je  razvilo barje, pred
stavljajoče v nasprotju z jezerom  pravo anekumeno. Površinska 
slika se je  morala od neolitske dobe vsaj do neke mere spre
meniti tudi v obm očju  sedanje L jubljane. Predvsem si je  L ju b 
ljanica še glob lje  vrezala svojo strugo od nekdanjega jezera do 
Save, sicer bi bilo jezero ostalo.

M orfološke ter geološke značilnosti površine, ki je  na n je j 
razpostavljena Ljubljana, so se že ponovno obravnavale.3) Zato 
naj se omejim  le na nekatere pripombe, ki se zdijo še potrebne.

A ko izvzamemo Rožnik, Grad ter G olovec, ki so osamljeni 
griči, ostanki pliocenskih ravnin z mlajšimi terasami, je  gradivo, 
ki tvori diluvijalno-aluvijalno tlo sedanje ravnine, trojnega iz
vora. Najobsežnejše je  področje savskega proda, ki sega do 
G olovca in Gradu od S, a med Gradom in Rožnikom po Wentz- 
lovih podatkih za gotovo vsaj do realke v Vegovi ulici.4) Po 
podatkih mestnega stavbnega urada pa se ja v lja  savski prod 
ter pesek še precej južneje, v progah celo še na M irju,5) a po
vsod prekrit z rjavo ali temnikasto ilovico, ki predstavlja na
plavino Gradaščice ter manjših voda, dotekajočih z Rožnika. Za 
zem ljišče ob Erjavčevi cesti, tik pri Bleiweisovi cesti, navaja 
Rutar v globini 2 m pod površino „sam prod in okroglo kam enje“ , 
kakor se je  pokazalo pri kopanju kanala skozi rimski mestni 
zid. Nad prodom je  bila najprej črna zemlja, potem tenka plast 
ilovice in končno „oranica in vrtna zem lja“ .6) — Prod, ki tvori 
sestavino tla v  veliki večini L jubljane, je  zelo ugoden pogo j za 
mestne zgradbe, ker nudi prikladen, zelo suh temelj in stavbno 
gradivo hkrati. Konglomeratna osnova se pokaže izpod sipkega 
proda samo v  L jubljaničin i strugi pri Šentpetru. Vendar je  v 
L jubljaničin i dolini severno odtod prodna odeja mestoma tako 
tenka, da so pri gradnji hiš ter kanalov tu, tam (n. pr. v Ko- 
rytkovi ulici, v Bohoričevi ulici) zadeli vanjo. Prodna odeja nad 
konglomeratom pa ni tenka samo pod ježo severne L jubijaničine 
terase, marveč so zadeli nanj tudi v  gramoznih jamah severno 
od vzhodnega konca glavnega kolodvora.

3) F. Seidl, Širokočelni los у dilu vij alni naplavini Ljubljanskega barja. 
Carniola 1912. Dr. Josef W entzel, Zur Bildungsgeschichte des Laibacher Fel
des und Laibacher Moores. Lotos. Prag 1922. Dr. Jože Rus, Prirodne osnove v 
selišču ljubljanskega mesta. Geografski Vestnik IV. 1928.

4) J. W entzel, o. c., str. 73.
5) Podatke mi je  dal ing. J. Mačkovšek, za kar se mu tudi na tem mestu 

lepo zahvaljujem .
e) Letopis M. Sl. 1891., str. 187.
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Južni in južnozapadni del mesta sestoji iz ilovnatih tal; 
pravo barsko tlo je  zastopano šele dalje na jugu. Vendar je  
treba pripomniti, da imamo barsko tlo s šoto tudi severneje, le 
da v g lob lji legi, prekrito z ilovico, odnosno s prodom. Na šoto 
v globini so zadeli na pr. na križišču Rožne ulice in Žabjaka,7)
— da, celo v Zgorn ji šiški blizu gostilne pri „Kameniti mizi“ .8) 
Vidi se tedaj, da so savskei vode potiskale barsko jezero, odnosno 
barje proti jugu, to se pravi, da je  savski rokav, vsaj še ob času 
povodnji, nalagal peščeni ter prodni drobir na severnem robu 
Barske kotline. V viški terasi med Vičem in Bokalcami kaže 
konglomerat, ki je  savskega izvora, slojevitost, nagnjeno na jug, 
odnosno J J V ; nad njim  je  naložena na debelo diluvi jalna glina, 
ki so jo  v jezero nanosile vode z bližnjega škriljevega hribovja. 
Jezero se je  potemtakem na severnem robu zasipavalo zdaj s 
savskim prodnim drobirjem , zdaj s pretežno glinasto naplavino 
Gradaščice in sosednjih potokov. V kesnejši dobi je  naplavljala 
samo še Gradaščica; njena akumulativna sila se je  uveljavlja la  
tudi v  barski fazi in sega še prav v sedanjost. Tudi v  Mestnem 
logu, za Malim grabnom, imamo pod rjavo ilovico, ki tvori po
vršino, plast barske šote. — L jubljanica  je  kraška voda in prav 
tako večina njenih južnih pritokov. Zato te vode ne prinašajo 
mnogo plavnega drobirja, niti proda niti gline. Gradaščica z 
G linco ter Malim grabnom pa prihaja iz ozem lja karbonskih ter 
mezozojskih škriljevcev in prinaša s seboj zelo mnogo blata, 
kar se more prav dobro opazovati ob večjem  deževju. V času, 
ko je  jezero segalo še do Rožnika ter Bokale, so se njene vode 
razlivale v obrežnem delu na široko ter na dnu naplavljale blato 
razmeroma naglo. Iz gline, ki so jo  vode nanesle iz obm očja 
paleozojskih škriljevcev, sestoji ogromna večina površine v vsem 
južnozapadnem sektorju Velike L jubljane, k jer je  spričo tega 
tlo b o lj vlažno in k jer  je  tudi pesek, potreben za gradnjo, treba 
dovažati od daleč. Pač pa so se v tem predelu naselile opekarne, 
ki so zalagale ali zalagajo še danes L jubljano z opeko. N ajvečje  
izrab lja jo  glino dolge viške terase (320—325 m), zadaj za Vičem, 
k jer  so naložene in ohranjene debele plasti diluvi jalne jezerske 
usedline.9) Manjše odnosno starejše opekarne, sedaj po večini 
opuščene, so se namestile na ravnini v bližini spodnje Grada
ščice tja  do L jubljanice in Malega grabna; izrabljale so tam
kajšn je ilovnato tlo („Opekarska cesta“ ). — Pripomnim naj, da 
so ohranjene terase višine 320— 325 m ter višine 300—308 m, se-

7) Argo. 1892, str. 17.
8) W entzel, 1. с., str. 71.
9) F. Seidl, о. с.
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stoječe iz debelih plasti gline, v dolini Glinice tja do Kosez; tudi 
tu so se razvile opekarne.

Kakor se je  diluvijalno jezero v oddelku med L jub ljano in 
D obrovo najhitreje zasipavalo, prav tako so tudi po zaključku 
jezerske faze vode iz škriljevega hribovja razmeroma naglo pre
krivale b ližn jo  barsko površino z glino in prav drobno m ivko; 
saj so preplavljale ravnino zelo pogosto in zastajale na n je j 
na dolgo. Med L jubljano, Rožnikom, D obrovo ter Brezovico je  
spričo tega poprej nastala trdna površina nego na ostali barski 
ravnini in tu so bili zgodaj boljši pogoji za naselje ter za komu
nikacijska sredstva. To je  treba imeti pri zgodovini poselitve 
L jubljane ter Barja vedno pred očmi.

V tej zvezi naj opozorim še na potek voda v obm očju L ju b 
ljane. L jubljanica  nam ni ohranjena v svoji prvotni zasnovi, 
kakor se je  vrezala po mehkem dnu splahnelega jezera. Na taki 
ravnini, k i ima le minimalen strmec, se razvije jo  vodne struge 
z neštetimi vijugam i, najtipičnejšiini meandri. Res jih  vidimo 
na Barju na vseh prvotnih strugah, kakor so Gradaščica, Mali 
graben, stara Iška, Borovniščica, Bistra in tudi one struge malih 
potočkov, ki se v ije jo  od obrobja  v barje, a jih  je  danes kom aj 
še opaziti, ker so funkcijo  vodotoka prevzeli novo izkopani ka
nali. Toda L jubljanica  nima meandrov. Nikakega dvoma ne more 
biti, da je  regulirana; na n je j so meandri izravnani, prav tako 
pa tudi na spodnjem  Malem grabnu ter spodnji Gradaščici in do 
neke mere tudi na Iščici. Glede L jubljan ice so prišli do istega 
zaključka že drugi avtorji, po Putickovem vzgledu tudi Rutar,10) 
dalje Vrhovec11) itd. Rutar navaja za dokaz med drugim tudi 
staro strugo L jubljanice pri Notranjih Goricah (med ustjem po
točka, ki priteka od Bevk, ter Radno). Pripomniti pa je, da je  
tudi „stara L jubljan ica“ nedvomno že — umetna struga, o čemer 
jasno priča njen premočrten potek. Tu se je  regulacija kesneje 
popravljala, pač radi kamnoloma Podpečjo, ki je  dajal gradivo 
za emonske zgradbe.

Vse v ečje  vode na Barju je  nekdo reguliral v svrho, da se 
je  skrajšal vodni tok, povečal strmec in s tem pričelo osuševa
n je ; n a jbolj so se izravnali meandri na L jubljanici, ki je  bila 
važna plovna reka. Da za ta dela ne more prihajati v poštev 
nihče drug kot Rimljani, je  precej jasno. Da so Rim ljani osušili 
barje, o tem pričajo njihove ceste, ki so se našle sredi šotnih

10) Simon Rutar, Zur Schiffahrt auf der Laibach. Mitt. Mus. Ver. Kr. 1892, 
hist. T., str. 65.

u ) Ivan Vrhovec, Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi. Zabavna 
knjižnica Sl. M. IX. 1895, str. 97.
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plasti, znak, da so jih  delali na osušeni šotni osnovi in da jih  je  
po rimski dobi znova prekrilo m očvirje ter je  na njih nastajala 
šota na novo. Take ceste so znane in se v id ijo  še danes pri Babni 
gorici,12) a našle so se tudi pri Lukovici, Brezovici in Kušlanovem 
gradu.13) Rimsko osuševanje je  bilo težavnejše, nego moderno, 
ker je  bilo treba pri krčenju  meandrov takorekoč izkopati kanal 
od L jubljane do Vrhnike, slično ob Iščici in ob spodnjem  toku 
nekaterih manjših pritokov. Za koliko se je  s tem olajšalo delo 
pri modernem osuševanju od 1. 1762. dalje!

Pobuda za regulacijo L jubljanice se je  prožila tem bolj, ker 
je  bila reka že pričetkom rimske dobe znana kot plovna voda. 
Rutar analizra ta dejstva in dokazuje, da so morali regulacijo 
L jubljan ice — pristavimo: in osušitev barja  — izvršiti ravno 
Rimljani, navajajoč tehtne razloge, da se je  to zgodilo že v 
prvem stoletju po Kr.14) Morda se je  regulacija L jubljanice in 
drugih večjih  vodotokov izvršila ravno 1. 14. po Kr., ko so bili po 
Tacitovem poročilu poslani v ečji vojaški oddelki iz Panonije v 
Nauportus ob itinera et pontes et a l i o s  u s u  s.15) Vidi se, da ni 
šlo samo za gradnjo velike ceste ter mostov na nji, marveč so 
alii usus morda ravno domnevana regulacijska in osuševalna 
dela na Barju. Ne smemo namreč prezreti, da so zaporedni m oč
virni barski zatoki med Vrhniko in L jubljano takoj izpočetka 
sami od sebe silili v velike ovinke in da se je  vsiljevala potreba 
po osušitvi barske celote, bodisi radi ceste Ljubljana-Vrhnika 
kot Ljubijana-Šm arje itd.

V svrho odvažanja podpeškega kamna so izkopali odnosno 
uredili posebno strugo mimo hriba Sv. Ane; tu se je  potemtakem 
L jubljanica  cepila v dve strugi, ki sta očividno še dolgo obe ostali 
v  funkciji, ker bi se sicer „stara L jubljan ica“ ne bila tako dobro 
ohranila. Prvotni meandri v  zemljišču sedaj niso znani; ko se je  
po rimski dobi ravnina znova zamočvirila, so se prekrile tudi 
stare vijuge z naplavino ali z mahom in drugim barskim rastli
njem, slično kot so se prekrile rimske ceste. Morda imamo ohra
njene sledove starih meandrov v onih podolgovatih krajevnih 
depresijah, ki se poznajo na pr. še ob Ižanski cesti; v eni od 
njih (Preprošca) so imeli križevniški menihi svoje ribnike.
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12) Leo Rundt, Strassenfunde im Laibacher Moore. Zeitschrift f. Moor- 
kultur u. Torfverwertung III. zv. i. W ien 1905, str. 31 sl. E. Kramer, Das Lai
bacher Moor, str. 65 sl.

13) A . Müllner, Emona, Laibach 1879, str. 21, 24.
14) Rutar, Zur Schiffahrt, str. 65 sl.
15) Tacitus, Ann. I. 20.
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Prvotno L jubljan ico si moramo tedaj misliti neprimerno bolj 
vijugavo. Tako smemo sklepati tudi po ovinkih, ki jih dela še 
sedaj. Glavni ovinek ima na ustju Iščice, ki je  nekdaj dovajala 
vse vode od Škofljice pa tja do Tomišlja, tedaj z Iško vred; s 
tako vodno silo je  mogla zagnati L jubljan ico v smer proti S. 
Prav tako, dasi seveda v manjši meri, je  Mali graben zagnal 
L jubljanico proti Golovcu, da dela ovinek ob pričetku Gruber
jevega kanala. Ti večji ovinki so ostali, dasi močno om iljeni, tudi 
po rimski regulaciji. Na ustju Gradaščice pa ni niti najmanjšega 
ovinka, dasi bi ga tu pričakovali, saj je  Gradaščica ob povodnjih 
močna voda in blata ter peska nosi s seboj, da je  še v moderni 
dobi zasipavala L jubijaničino strugo.16) Zelo je  verjetno, da se 
je  L jubljanica  pred rimsko regulacijo, ki je  zravnala strugo, 
bo lj približala Gradu, osobito na sedanjih Prulah ter Žabjaku. 
Zato govori tudi m orfologija ; na Prulah in na Žabjaku nimamo 
nik jer terase iz jezerske faze, marveč barsko, odnosno ilovnato, 
zelo vlažno tlo tja  do Gradu, ob katerem se prva terasa pojavi 
šele pri Sv. Florijanu, a še ta je  očividno v zvezi z neznatnim 
vršajem  ob mali grapi. Na levi strani pa imamo teraso tik ob 
reki od Krakova proti S, tako da je  od L jubljanice na Z kar brž 
strmina, dočim je  na desnem bregu ravnica tja do vznožja  Gradu, 
razen okrog cerkve Sv. Florijana. Ne more biti dvoma, da je 
nesimetričen odnošaj med strugo ter ježam i nepriroden, osobito, 
ko smemo za gotovo računati, da sta Mali Graben in Gradaščica 
potiskala L jubljan ico proti Gradu. Zopet se sama od sebe vsilju je  
domneva, da je  regulacija z odpravo ovinkov preložila strugo 
nekoliko proč od Gradu in jo  izpeljala precej premočrtno proti 
S, za kar prihaja seveda samo rimska doba v poštev. — Ko so 
1. 1896. podrli stari meščanski špital v sedanji Stritarjevi ulici 
in kopali tem elje za novo palačo, so prišli v globini 2’5—3 m do 
rečnega proda savskega izvora. Toda v njem  so se našli zobljeni 
kosi rimske opeke ter kosci stekla, ki se jim  je  ugotovila starost 
s I. stol. po Kr. Opeka se je  morala zobliti v tekoči vodi, to se 
pravi: nekdaj je  morala tu teči reka. Tako sklepa A. Müllner, 
ki poroča o vsem tem, označujoč stvar kot höchst merkwürdig. 
Razlage pa si ne ve iskati drugače, kot v  velikih poplavah sred
njeveške dobe.17) A ko so M iillnerjeve navedbe točne, bi mogli 
imeti na imenovanem mestu sled prvotnega L jubljaničinega 
ovinka.

16) Kram er, Das Laib. Moor, str. 146.
17) A. Müllner, Die Ausgrabungen in der Spitalgasse in Laibach 18% und 

1897. Argo 1897., str. 53.
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Na tem mestu velja  spregovoriti dve, tri o Gradašeici in Ma
lem grabnu. Oba potoka prihajata do L jubljane iz — skupne 
struge. Pri Kozarjih je  na Gradašeici velik jez in tamkaj se cepi 
od glavne vode manjša struga, ki se nadalju je pod imenom Gra
daščica do L jubljanice v Trnovem, dočim teče glavna struga pod 
imenom Mala voda, v Mestnem logu Mali graben imenovana, 
posebej v L jubljanico. Opravka imamo tedaj z bifurkacijo. Toda 
niti spodnja Gradaščica, niti Mala voda nista umetna vodotoka, 
o čemer priča z evidentnostjo, ki ne pripušča dvoma, skrajno 
vijugav tok obeh. Razlago za b ifurkacijo moramo iskati drugje.
— Malo višje nad Bokalcami imamo v dolini dva skoro vzpo
redna potoka, Gradaščico kot v ečjo  in m očnejšo ter Šujico, ki je  
na jbolj znana pod imenom H orjuljka. Šele tik pod Bokalcami 
se vodi združita, potem ko ste tekli nad 2 km daleč skoro vzpo
redno. Ne more biti dvoma, da je  temu vzrok silovitost Grada
ščice, ki je  ob poplavah slabotnejšo H orju ljko  tiščala v stran, 
da si je  morala ob strani in po svoji poti iskati iztoka v jezero, 
odnosno barje. T akoj od K ozarij navzdol imamo zopet dve vzpo
redni strugi, ki sta obe prirodni, kakor priča velika vijugavost. 
Umetno delo je  tu — združitev obeh strug in samo še neznaten 
del pod jezom. Prvotno je  tekla Gradaščica pod Bokalcami ves 
čas ob južnem vznožju  hriba mimo Viča, — na ravnici pod gra
dom se v id ijo  še sledovi prvotne struge — H orju ljka  pa se je  
nadaljevala v Malo vodo — Mali graben. Iz tega se jasno vidi, 
kako silovito nastopajo povodnji na obeh potokih, posebno pa 
na Gradaščici, zakaj le povodnji m orejo odrivati sotočje za to
liko kilometrov ali ga celo preprečiti. Med obema vodama pa 
imamo prečne suhe struge, ki pričajo, da sta se bili v preteklosti 
rečici že združili za krajšo dobo, a ju  je  očividno naslednja po
vodenj zopet razdružila. Ena taka suha prečna struga se vidi 
nekako sredi pota med K ozarji in D obrovo; na karti Barja iz 
1. 1780. drži živa struga iz Gradaščice pod vasjo Vič v Mali gra
ben.18) Eno od prečnih strug so porabili pri Bokalcah, jo  nekoliko 
izravnali in tako prisilili rečici v združitev, vsaj za kratek sektor, 
zakaj pri Kozarjih so vodo napeljali zopet vsaksebi, to se pravi: 
v obe prvotni —  ločeni strugi. Te regulacije so bile očividno v 
zvezi z napravo mlinov. — Danes je  po razdružitvi pri Kozarjih 
Gradaščica precej neznatnejša v primeri z Malo vodo, ki se po 
vodni množini ter obliki struge odločno kaže kot nadaljevanje 
gorn je Gradaščice. Ime Male vode — Malega grabna ter Grada
ščice v L jubljani in na Viču pa kaže, da je  bilo v prejšn ji dobi

1S) Hochenwart, Die Entsumpfung des Laib. Morastes. Laibach 1838, karta 
v prilogi.
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ravno obratno. To nam potrju je  tudi karta Barja iz 1. 1780., k jer 
je  Gradaščica pod bifurkacijo včrtana kot glavna, a Mala voda 
zares kot manjša voda.

Gradaščica in Mala voda sta tedaj ob povodnjih zelo siloviti 
vodi in sta morali v prvi dobi jako učinkovito vplivati na potek 
L jubljanice v obm očju  sedanje L jubljane. Saj se je  zgodilo več
krat v zadnjih letih ob priliki velikih nalivov v Polhograjskih 
hribih, da se je  L jubljanica  na Barju ustavila ter pričela teči 
nazaj, ko so ji  ogromne množine vode na ustju Gradaščice ter 
Malega grabna zastavile odtok.

Značilno je , da na zapadnem pobočju  ljubljanskega gra j
skega hriba skoroda nimamo teras, kakor ob Golovcu ter v vsem 
barskem obrobju  in kakor jih imamo tudi na južnovzhodnem  in 
vzhodnem pobočju  Gradu. Očividno je  voda vselej, kadar je  g lo
binska erozija zamenjala bočno, izpodkopala in uničila v prejšn ji 
fazi nastale terase.

Rimska regulacija je  očividno v sektorju za Gradom nehala. 
Zakaj pod mestom so ostali L jubijaničin i ovinki in sicer prvi 
mimo Šentpetra proti Vodmatu, drugi od Vodmata tik vzhodno 
ob prisilni delavnici ter tik zapadno od K odeljevega gradu proti 
Golovcu in končno tretji od Stepanje vasi na SZ proti Selu. 
Glavni ovinek okrog K odeljevega so prerezali šele 1. 1827. do 
1828.19) in G ruberjev kanal, ki je  segal prvotno samo do tega 
gradu, se je  šele takrat podaljšal v  sedanji obseg, pri čemer so 
mogli zanj uporabiti strugo stare L jubljan ice ob Golovcu tja  do 
Stepanje vasi. Navedeni ovinki so bili dovolj veliki in nas še b o lj 
prepriču jejo, kako velike in mnogoštevilne so morale biti vijuge 
tudi na Barju. V skladu z njimi 'poteka ježa terase ob L ju b lja 
nici na desni od poljanskega mostu čez G ruberjev kanal, neko
liko vzhodno od Poljanske ceste, potem čez n jo  pri Ambroževem 
trgu in nadalje proti cerkvi Sv. Jožefa. Tu je  njena ježa zabri
sana; vidi se še koncem  Zarnikove ulice in iz literature vemo, da 
je  bil pri sedanjem stiku Poljanske ter Zrinjskega ceste nekdaj 
„griček“ 20) Gradnja hiš in cest je  tu močno izravnala razlike v 
reliefu. Na levi strani poteka ježa glavne L jubljaničine terase 
od Studenca vzporedno s cesto do Most, tu pa zavije na S in po
teka potem za Mostami ter za Selom in v velikem ovinku proti 
Zeleni jami ter ob Šmartinski cesti čez Tabor, križišče Resljeve 
in Komenskega ceste (učiteljišče), proti Unionu in dalje mimo 
pošte ter čez Zvezdo proti Napoleonovemu (poprej Valvasor je -

le) Hochenwart, Die Entsumpfung, str. 74.
20) Nestor (I. Vrhovnik.) Iz stare L jubljane. „Jutro“ 1923, št. 280 z dne 

29. XI. 1923.
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vemu) trgu in še dalje na J. Od te črte imamo povsod strmino 
proti L jubljanici, povečini prav do reke, ki teče tako, da je  na 
desni strani ravna dolina širša ter preide v klanec samo iz je 
moma in sicer šele neposredno ob Gradu, deloma v zvezi z vršaji 
(pri Sv. Florijanu, na stiku Florijanske in Karlovške ceste ter 
Vožarskega pota in pričetkom Lončarske steze v Streliški ulici).

Terasa na levi strani L jubljan ice se ne nadal ju je  v Barje — 
saj  jo  Je vrezal odtok jezera, odnosno barja! — marveč se vleče 
od Napoleonovega (Valvasorjevega) trga dalje  proti Krakovemu. 
Tu zavije proti zapadu in preide v teraso ob Gradaščici, se vleče 
na njeni levi strani navzgor čez M irje ter čez Tržaško cesto in 
odtod proti Rožniku. Med M irjem in Vičem prihaja v Gradaščico 
več dotokov, med njim i največja  G linica; ob njih so vrezane v 
ravnino dolinske globelice v  v ečji ali manjši širini. Na karti 
L jubljane iz 1. 1808.21) je  včrtana vodica, ki teče na J ter ob M irju 
v Gradaščico, dobivajoča dotočke prav od Sp. šiške. Povsod za
padno od Bleiweisove ceste se ravan nagne na Z, k prvotnemu 
toku tega potočka, ki so ga očividno Rim ljani napeljali v emonski 
mestni jarek  pri Nunski ulici.

2.

Emona je  kot rimska kolonija, ustanovljena bržkone I. 34. 
pred Kr.22), postavljena na levo stran L jubljanice. Tako po obliki 
(pravilen pravoktnik) kot po terenski postojanki izdaja preudar
jeno vojaško ustanovitev, namenjeno veteranom.23) Ime Emone 
se tolmači kot ilirsko.24) Da prvotno ilirsko naselje ni stalo na 
istem mestu kot kesnejša rimska kolonija, je  gotovo in povsem 
očitno.

P ozicija  Emone je  tako izbrana, da jo  ježa  terase varuje 
bodisi proti vzhodu kot proti jugu, zadaj za n jo  pa še L ju b lja 
nica, a na J Gradaščica in onstran toliko kot neprehodno barje. 
Prirodne osnove te lege so se že d ovolj naglašale,25) prav tako 
kot se je  izčrpno popisal obseg emonskega obzidja  ter n jegovi 
ostanki, ki so se ohranili do danes in sicer v v ečji ali manjši meri 
od vseh štirih mestnih strani.26)

21) Lud. v. Scheibenhof, Laibach im J. 1808. Muzejski arhiv v Ljubljani.
22) W . Schmid, Emona, str. 63 (in drugi).
2B) W . Schmid, o. c., str. 64.
24) Pauly - W issowa, Realencyklopädie s. v. Emona; Kretschmer, Ein

leitung in die Geschichte der griech. Sprache, str. 256, 264; Hans Krähe, Die 
alten balkanillyrischen geographischen Namen. Heidelberg 1925, str. 87.

25) Schmid, Emona, str. 63.
2e) Literature o tem je  obilo; poglavitni pregled imamo pri W . Schmidu, 

Emona, str. 63.
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Sistematično izkopavanje v 1. 1909.— 1912. in dopolnilno ko
panje v  1. 1916., izvršeno pod vodstvom arheologa W. Schmida, 
je  razkrilo skoro celoten talni načrt rimske Emone ter pokazalo 
domala v vsem obsegu razpored cest ter hiš v kolon iji.27) S tem 
je  ugotovljeno, da je  bila Emona ustanovljena ter zgrajena po 
enotnem načrtu, ki ima zelo veliko sličnost z rimskim vojaškim  
taborom. Ulice, vzporedne med seboj in z mestnim obzidjem , po
tekajo pravilno in premočrtno od S proti J ter od Z proti У, kri
ža joč se pravokotno.28) Zgraditi mesto tako pravilno, je  bilo tem 
lažje, ker se je  zanjo izbrala domala popolna ravnica, k jer  teren 
ne nudi niti najmanjših ovir. Pravilna zasnova mestnega talnega 
načrta pa govori vrh tega za to, da je  bil prostor dotlej ne
poseljen.

Za geografa je  posebno interesantno vprašanje, v koliko se 
talni načrt rimske Emone u veljavlja  v zasnovi ulic in cest sred
njeveške ter moderne L jubljane.

A ko pogledamo talni načrt sodobne L jubljane, zbode na j
b o lj v  oči Dunajska cesta, ki je  potekala v  enaki obliki že v 
prejšnjih  stoletjih, kakor nam pričajo na pr. slike iz 1. I660.2i>) 
Preseneča njen premočrten potek, tu j srednjeveškim mestom, 
tem bolj, ker se v enaki ravni smeri nadaljuje v Šelenburgovi 
ulici ter končno v Gradišču. Tudi je  važno, da je  bila Dunajska 
cesta že v prejšnjih  stoletjih domala tako široka kot danes. Z 
arheološkimi izkopavanji je  ugotovljeno, da imamo v  n je j glavno 
rimsko cesto, držečo iz Emone čez Trojane v Norik in eornio 
Panonijo.30)

Slično je  presenetljivo premočrtna Tržaška cesta, k i je  prav 
tako glavna rimska cesta.31) Saj je  značilno, da se je  v prejšnjih

27) W alter Schmid je  objavil prvi načrt Emone 1. 1913. (Jahrb. f. A lter- 
tumskunde. VII. B. Heft 2— 3. W ien 1913. Tabela III. in sl.). Obsega pa le manjši 
južni del Emone. Na osnovi dopolnilnih izkopavanj v 1.1916. je  objavil iz
popolnjeno karto kolonije, ki kaže razporeditev večine ulic in hiš tudi v se
verni polovici rimskega mesta (W . Schmid, Ausgrabungen in Emona 1916, 
Jahreshefte d. österr. Arch. Inst. В. X IX .-X X . 1919; Beiblatt, 155 sl. in W . Schmid, 
Römische Forschung in Österreich 1912— 1924. Deutsches archäolog. Inst. Röm.- 
germ. Kommission X V . Ber., str. 201 sl.).

28) W . Schmid, Emona, str. 87.
29) France Stele, Valvasorjeva Ljubljana. Glasnik Muz. dr. Sl. IX . L jub

ljana 1928, str. 70 sl.
so) Schmid, Emona, str. 78; Ed. Nowotny, Das römische Gräberfeld in 

Laibach an der W iener Strasse. Jahrb. f. Altertumsk. 1908, str. 151— 153.
sl) Schmid, Emona, tab. I. in II., str. 65 sl.; Rutar, Rimska cesta iz Nav- 

porta v Emono. Izv. M. Kr. 1894, str. 161 sl.; Premerstein-Rutar, Römische 
Strassen u. Befestigungen in Krain. W ien  1899.
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stoletjih označevala enostavno kot „cesta“ .32) Da je  to zelo stara 
označba, priča analogija z imeni številnih krajev in naselij na 
Slovenskem, zgrajenih v stari dobi na trasi rimskih cest, nazva
nih enostavno „Cesta“ .33)

Zvezo med Dunajsko cesto ter Tržaško cesto predstavljata, 
ker moramo Bleiweisovo cesto kot novo izločiti, Rimska cesta z 
Gradiščem. Dognana so emonska mestna vrata pred uršulinskim 
samostanom,34) tako da o rimski zasnovi Gradišča ne more biti 
dvoma.35) Vrata, k i je  rimska Tržaška cesta skoznja peljala v 
Emono, je  domneval Schmid 1. 1913. malo severno od sedanjega 
stika Tržaške ter Rimske ceste, ker je  sklepal, da je  bil glavni 
vhod točno v  sredini zapadnega ter vzhodnega emonskega zidu.30) 
Ugotovitev pozicije obeh vrat je  zelo važna za historično topo
grafijo, zakaj vezal ju  je  decumanus maximus. Emona kaže zelo 
pravilen talni načrt, ki ima mnogo sličnosti z vojaškim  taborom. 
Cardines potekajo vzporedno z obzidjem  in med seboj od S proti 
J, a decumani prav tako vzporedno pravokotno nanje. Od podolž
nih je  glavna cesta, cardo maximus, današnje Gradišče; držala je  
skozi glavna vrata proti severu, a proti jugu skozi še sedaj vidna 
vrata na M irju ob Gorupovi ulici, k jer je  spričo barskih tal ne
hala. Glavna prečna cesta, decumanus maximus, je  predstavljala 
spoj panonske ceste (čez D olenjsko na Neviodunum itd.) z italsko 
cesto (na Nauportus, Aquileia itd.)37) Iskati jo  je  nekako v sedanji 
ali ob sedanji Rimski cesti, ki pa ima svoje današnje — in sicer 
umetno — ime šele od 1. 1876.38).

Izkopavanja, ki jih  je  W. Schmid izvršil v L jubljan i v 1. 1916., 
so pokazala, da zapadna dekumanska vrata niso bila točno v sredi 
zapadnega mestnega zidu, marveč nekoliko južneje. Potrdilo se 
je , da je  stal forum ob križišču glavnih cest decumanus in cardo 
maximus, in sicer v  kotu, k jer  se stikata Gorupova ulica ter Rim
ska cesta. Izkazalo se je , da je  bila glavna dekumanska cesta 
mnogo širša, nego ostale emonske ceste, osobito v bližini nave-

32) Nestor (I. Vrhovnik), Iz stare Ljubljane. „Jutro“ št. 284 z dne 5. de
cembra 1923.

33) Premerstein-Rutar, o. c., str. 20, 23, 27 itd.
34) Rutar, Prazgodovinske in rimske izkopine v 1. 1890. Letopis M. SI. 

1891, str. 185— 186; Schmid, Emona, str. 68.
35) Schmid, Emona, str. 80.
3e) Schmid, Emona, str. 73.
37) Schmid, 1. c., str. 79 in 87.
38) VI. Fabjančič, Imena ljubljanskih ulic, trgov in cest. Življenje in

svet II., knj. 4., str. 666 in 6% . Ljubljana 1928.
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denega križišča.39) Vendar pa njenega obsega v celoti še ne po
znamo, kakor tudi ne vsega foruma.

Dasi so bila glavna zapadna emonska vrata nekoliko severno 
od Rimske ceste, tako da moramo na tem mestu računati z neko 
razdaljo med njo in glavnim dekumanom, vendar se vidi, da se 
proti vzhodu razdalja hitro zmanjšuje. Ob Rimski cesti so zadeli 
pod hišami na severni strani na emonski cestni odvodni kanal, 
k i je  držal čez severni Napoleonov (Valvasorjev) trg in južno 
ob Salendrovi ulici proti L jubljanici.40) V svojem  srednjem in 
vzhodnem oddelku Rimska cesta prav gotovo ne more biti mnogo 
oddaljena od rimske osnove in smatrati smemo, da je  z Napo
leonovim (Valvasorjevim ) trgom vred naslednica glavne deku- 
manske ceste rimske Emone. Nekako na stiku današnjega Gra
dišča ter Rimske ceste so se tedaj razhajale velike ceste proti 
Italiji, doln ji Panoniji ter gorn ji Panoniji in Noriku. Sedanja 
Rimska cesta je  ohranila kontinuiteto skozi ves srednji vek.

Tudi Gorupova cesta je  potgenjena na črti rimske ceste, ka
kor je  jasno razvidno na osnovi Schmidovih izkopavanj na M irju ; 
vendar je  ta genetična zveza le posredna, zakaj sled rimske 
ceste je  bila na površini že zakrita, ko so v najnovejši dobi osno
vali Gorupovo ulico kot podaljšek Gradišča.

Na M irju je  Schmid razkril tudi mestni jarek, pravzaprav 
dva vzporedna, zelo široka jarka, izpeljana na vnanji strani 
Emone, ob obzidju .41) Z drugih sektorjev Schmid mestnega jarka 
ne navaja. Imamo ga še danes ohranjenega na vrtu uršulinskega 
samostana. O b mestnem emonskem obzidju, ki tvori tu širok te
m elj samostanskemu zidu ob Nunski ulici, poteka najprej ne
kakšna, do 5 m široka terasa, ki predstavlja očividno cesto ob 
vnanji strani obzidja, povsem slično kot jo  je  ugotovil Schmid 
na Mirju. Nato sledi vzporedno pod precej strmo ježo  gotovo 
nad 20 m širok, enoten jarek, ki zavije okrog ogla rimskega zidu 
proti JZ; tu potemtakem nista vidna dva vzporedna jarka, mar
več le eden, a ta zelo širok in tudi znatno globok. Proti vzhodu 
neha jarek šele pri uršulinski cerkvi, ki je  postavljena točno po- 
dolgem na jarek. Ako se ogledamo pred cerkvijo  za nadaljeva
njem  emonskega jarka, se nam odpre presenetljivo dejstvo, da 
leži ravno v  n jegovi črti podolžna os Kongresnega trga. Tudi 
Kongresni trg je  tedaj nastal na rimski zasnovi; ta prostor je  
ostal očividno kot širok jarek nezazidan in ko so kapucini v se-

S9) Schmid, Ausgrabungen in Emona 1916, str- 159; isti, Römische For
schung in österr., str. 202— 203.

* ° )  Schmid, Emona, str. 85.
41) Schmid, Emona, str. 78— 79, s skico.
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danji Zvezdi osnovali svoj samostan, so zgradbe ter vrt razmestili 
ravno do jarka.42) Nestor opisuje po seznamu hišnih posestnikov 
iz 1. 1802. historično topografijo L jubljane in navaja pri tem na 
oglu Kongresnega trga in Vegove ulice neko hišo, k jer je  bila 
poprej kovačija  „v  Jami“ .43) Nestor misli, da pomeni ta Jama 
mestni jarek, kar pa se mi ne zdi verjetno; zakaj mestni jarek 
srednjeveške in novejše L jubljane je  prebivalstvo očividno ozna
čevalo kot graben, kakor priča na pr. topografska označba C ojzov  
graben. Mnogo verjetnejše je, da se je  kot Jama označeval rimski 
jarek, osobito ker se označuje po kapucinih,44) ne pa po vice
domskih vratih, kar bi bilo pričakovati, ako bi šlo za ljubljanski 
mestni jarek. Podolžna globel jarku se je  na Kongresnem trgu 
poznala, dokler je  ni v  najnovejši dobi izravnalo tlakovanje. Ob 
južni strani trga je  potekal rimski mestni zid in do tu se je  ra
čunalo Gradišče.

V emonski mestni jarek  je  biïà napeljana voda z Rožnika.45) 
Morda je  ta dotok deloval še dolga stoletja po propadu Emone.4“) 
O b  zapadnem emonskem zidu, tik vzhodno od današnje Bleiwei- 
sove ceste, nam kažejo stare topografske karte47) dolgo prem o
črtno vodo z dotokom od Rožnika in odtokom v premočrtni smeri 
proti Gradaščici. Na karti L jubljane iz 1. 1808. teče potoček iz
pod T ivolija, dobivajoč vodo iz grap od Sp. Šiške, precej narav
nost proti J, a zavije v kolenu ravno k Nunski ulici ter teče po 
novem ovinku v  ravni črti prav do Gradaščice. Ne more biti 
dvoma, da imamo v njem vodotok, ohranjen v emonskem mest
nem jarku. To je  bila očividno ona „Luža“ , ki jo  navajajo stari 
topografski viri48) in po kateri se je  zgornji, t. j. zapadni del 
sedanje Rimske ceste imenoval „na Luži“ .49)

Ravno na oglu emonskega obzid ja  ob Nunski ulici nam ka
že jo  stare karte in slike50) majhen ribnik, ležeč v  poševni smeri. 
Ne more biti dvoma, da je  tudi ta voda preostanek emonskega

42) Fr. Stele, Valvasorjeva Ljubljana, sl. 39, 40 in 41.
4S) Nestor, Iz stare Ljubljane, „Jutro 1923, št. 284.
44) Istotam.
45) Rutar, Letopis M. Sl. 1891, str. 187; Schmid, Emona, str. 79.
4e) Prim. Schmid, Emona, str. 79, kjer se konstatira, da je  dotok vode 

po emonskem jarku na M irju v času izkopavanja še vedno živ.
47) Na pr. Florijančičeva karta, objavljena v : Vrhovec, Laibach, v pri

logi; Tloris L ju b lja n e . . .  iz srede XVII. stol. Glasnik Muz. dr. Sl. IX. 1928, 
sl. 20.

48) Vrhovec, Laibach, str. 208; Nestor, Iz stare Ljubljane, „Jutro“ 1923, 
št. 284.

49) Nestor, 1. c.
50) Glasnik M. dr. Sl. IX ., sl. 40, 20.
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jarka, ki je  ravno tu zaokrenil okrog obzidnega ogla, kakor se 
moremo še danes prepričati na uršulinskem vrtu.

Emonski jarek  na vnanji strani zapadnega rimskega zidu 
ob prerezu Erjavčeve ceste opisuje Rutar („zunaj o z id ja . . .  
kakih pet metrov širok ,glacis1 in za tem 20 m širok (od zgoraj), 
5 m globok ja r e k . . . “ ); nadaljevanje jarka se je  v  oni dobi 
(1. 1890.) m oglo še opažati onstran Rimske ceste ob Paichlo- 
vem vrtu.51) Na vnanji, t. j. zapadni strani z vodo napolnjenega 
jarka je  držala že zgodaj pot od Tržaške na Dunajsko cesto, 
sprva vzporedno ob jarku, potem pa prečno ob SZ-nem oglu 
nekdanje Emone, kot da je  običajna bližnjica. Kako je  stara, 
priča že dejstvo, da je  postavila zapadno m ejo Auerspergovemu, 
sedaj uršulinskemu vrtu; njen zadnji ostanek predstavlja še 
prečna pot na Muzejskem trgu, ki pa j i  bo pripravlja joča  se 
regulacija kmalu napravila konec. У glavnem po tej trasi do
mneva Miillner s popolno gotovostjo veliko rimsko cesto, ki naj 
bi vezala Tržaško in Dunajsko cesto neposredno, ne da bi držala 
skozi Emono; ne more pa navesti zanjo nobenega konkretnega 
fakta.” ) Slično cesto domneva Rutar: „Z glavne vojaške ceste, 
ki je  vodila od severnovzhodnega vogla tobačne tovarnice mimo 
jahalnice, k jer  so se našli rimski konjski čevlji, naravnost proti 
Bežjigradu (blizu sv. Krištofa), prihajalo se je  v rimsko nasel
bino po tistem potu, koder vodi sedanja „Rimska cesta“ .53)

Na karti L jubljanskega Barja ter L jubljane iz 1. 1780.,54) 
slično na Valvasorjevih slikah iz 1. 1660., se prav dobro vidi, 
kako je  široka kot velike ceste in pravilno ločno upognjena, 
kar jo  bistveno razlikuje od običajnih bližn jic ter poljskih steza 
У. Šmid poroča, da so našli 1. 1908. ob Bleiweisovi cesti rimske 
grobove.55) Pri regulaciji M uzejskega trga se bo nudila prilika, 
preizkusiti domnevo, ki se zdi vedno b o lj verjetna. N jen zgornji 
del, od Tržaške ceste do Nunske ulice, je  dal osnovo za veliki, 
zelo lepi drevored, ki ga s toliko hvalo opisuje Valvasor,56) v 
moderni dobi pa za Bleiweisovo cesto. Tudi za Bleiweisovo cesto 
je  bila potemtakem, če ne več, vsaj posredno merodajna situ
acija  rimske Emone, in sicer za ves del še čez Puharjevo ulico, 
v  enaki meri, kot za Nunsko ulico, ki je  izpeljana neposredno 
ob rimskem zidu, še na temelju stare ceste, zgrajene tik ob zidu.

61) Let. M. Sl. 1891, str. 187.
52) Miillner, Emona, str. 87.
” ) Let. M. SI. 1891, str. 188.
M) Hochenwart, Die Entsum pfung. . .  v prilogi.
55) Carniola II 1909, str. 5.
66) Valvasor, Ehre XI. 668; Fr. Stele, Valv. Ljubljana, str. 82.
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Nadalje vemo, da je  emonsko vzhodno obzid je odkazalo 
zapadno m ejo srednjeveški L jubljani, saj se je  srednjeveški 
mestni zid zgradil dobesedno na rimskem tem elju in po Schmi
dovi določitvi so bila križevniška mestna vrata točno na mestu 
vzhodnih emonskih vrat, le da z obratno fronto. Tudi Vegovi 
ulici, razširjeni v XVIII. in XIX. stol. na ves mestni jarek, je  
tedaj talni načrt Emone začrtal zasnovo.

Ali tudi še preko navedenih primerov sega neposredni ali 
posredni vpliv, ki ga je  imela razporeditev mestnih cest v Emoni 
za talni načrt moderne L jubljane. V obm očju nekdanje Emone 
se ravnajo vse ceste z izjem o edine Igriške ulice (ter morda 
Soteske?) po osnovi, ki jo  je  ustvarilo Gradišče z Vegovo ulico 
ter Rimsko cesto. Gregorčičeva ter Erjavčeva cesta potekata 
vzporedno z Rimsko ter Nunsko ulico ter hkrati pravokotno na 
Gradišče. Pri kopanju novih kanalov se je  ugotovilo, da poteka 
tudi Erjavčeva cesta po rimski mestni ulici, v kateri se je  še 
ohranila kloaka,57) prav tako Gregorčičeva cesta s staro Hilšer- 
jevo  ulico.58) Tako H ilšerjeva ulica kot oni kos Erjavčeve ceste 
pred dramskim gledališčem, ki je  tvoril poprej del Igriške ulice, 
se že vidi v slikah in talnih načrtih stare L ju b ljan e ;59) očividno je  
tedaj rimska zasnova vplivala na nastanek obeh idičnih sektor
jev  v predmestju Gradišče. Prav tako se potek moderne Ašker
čeve ceste ujema z rimsko cesto, vzporedno z mestnim zidom.eu) 
Skratka, — vsa zasnova sedanjega mesta, kar ga je  nastalo na 
zem ljišču nekdanjega Gradišča, to je  na ozem lju kolon ije 
Emone, tem elji na rimskih osnovah in paralelizem cest se pre
naša čez M irje tja  do Gradaščice.

Severno od Zvezde se je  za ves mestni del ustanovila situa
cijska osnova v premočrtni Dunajski cesti s Šelenburgovo ulico. 
T ja  do Bleiweisove ceste in na drugo stran mnogo čez M iklo
šičevo cesto, — pravzaprav še tja  do Šmartinske-Vidovdanske 
ceste, obvladuje paralelizem z Dunajsko cesto razporeditev ulic; 
vse ulice gredo ali vpzoredno z n jo  ali pa jo  križa jo pravokotno. 
Šentpeterska cesta prihaja kot regulativna osnova manj do ve
ljave, kar ni čudno, saj je  srednjeveška tvorba, zgrajena na 
vzporednosti z L jubljanico. Dasi je  tedaj neposredno rimske za
snove samo Dunajska cesta, je  vendarle ogromen del m oder
nega mesta zasnovan posredno na rimski osnovnici. Tudi tu se

57) Rutar, Let. M. Sl. 1891, str. 186; Schmid, Emona, str. 86.
r,s) Schmid, Emona, str. 79 in skica str. 86.
59) Glasnik M. dr. SL, 1928, sl. 20 in 42, 44 ter 45.
60) Schmid, Emona, str. 82.
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prav živo vidi, kako se rimski in moderni princip razporeditve 
ulic ter cest ujemata.

N adalje se je  na rimski osnovi ohranila tudi Celovška cesta 
tja  skozi Spodnjo šiško proti Šentvidu, Medvodam, Kranju itd.01) 
A li treba je  pripomniti, da ta cesta še ni d ovolj raziskana. Zna
ten del ulic v  Spodnji šiški je  zasnovan v vzporedni ali pravo
kotni smeri na Celovško cesto, dočim je  bila za večji severni del 
m erodajna stara poljska razdelitev, ki seče glavno cesto v ostrem 
kotu.

Končno je  Tržaška cesta zgrajena na rimski osnovi in je  
dala direktivo za ureditev večine cest in ulic od M irja in To
bačne tovarne tja  do konca novega Viča; potekajo pač ali vzpo
redno ali pravokotno nanjo. Isto ve lja  za znaten del mesta ob 
Karlovški ter D olenjski cesti, osobito na Prulah.

Za geografa je  interesantno vprašanje, kolikega pomena je  
rimska doba za talni načrt srednjeveške L jubljane. V poštev 
prihaja v prvi vrsti glavna cesta, ki je  peljala iz Emone skozi 
Praetorium Latobicorum (Trebnje) in Neviodunum (Drnovo) v 
doln jo  Panonijo. Ta cesta je  ugotovljena v  dolenjskem  področju  
popolnoma in v  vsem obsegu; ugotovljeno je, da je  peljala tik 
ob Golovcu in da poteka današnja D olenjska cesta v  nekdanji 
K urji vasi po n je j, le mestoma za malenkost vstran od n je.62) Na
ravno je, da se smatra tudi Karlovška cesta kot nastala na osnovi 
rimske ceste, ki je  potekala potemtakem tik ob Gradu in sicer 
že nad močvirno barsko ravnino, vrezana vsekakor že v spodnji 
ali vznožni del pobočja. Da je  to po zasnovi in osnovi res rim
ska cesta, kažejo rimski grobovi, ki so se našli koncem ulice 
Sv. Florijana in na Karlovški cesti pri mestni ubožnici ter pod 
nekdanjo Samassovo vilo.63)

D o tod je  stvar enostavna in o genetični zvezi sedanje in 
rimske glavne ceste ne more biti dvoma. Glede nadaljnje trase 
rimske ceste je  stvar b o lj problematična, kar je  za historičnega 
geografa prav nezaželeno. Saj prihajamo ravno pri stiku F lo
ri janske ulice in Karlovške ceste do Pisanih vrat, pričetka sred
njeveške L jubljane.

el) Schmid, Emona, str. 67.
e2) S. Rutar, Rimska cesta Aquileia-Siscia. Izvestja M. Kr. IX. 1899, 

str. 41. Izvestja M. Kr. 1893, stT. 35; Premerstein-Rutar, Römische Strassen, 
str. 17 sl.

вз) Rutar, Rimska cesta, str. 41; Glasnik M. dr. Sl. VII.— VIII. 1926— 27. 
hist, d., str. 28.



Najenostavnejše bi se zdelo človeku, da je  smatrati vso 
F lorijansko ulico kot nadaljevanje rimske ceste, in sicer prav 
do tam, k jer  se danes stika s Starim in Šentjakobskim trgom. 
Potemtakem bi bila glavna žila srednjeveške L jubljane, njeno 
prvotno podolžno jedro, nastalo na sledeh in na osnovi rimske 
ceste. Od navedenega stika treh cest, to je  nekako pri Stiškem 
dvorcu, bi morala rimska cesta zaviti proti L jubljanici ter nato 
onstran mostu doseči Emono pri Križevnikih, na Napoleonovem 
(poprej Valvazorjevem ) trgu.

In res so tako pojm ovali rimsko cesto v obsegu srednjeveške 
L jubljane vsi starejši avtorji, tudi A. Miillner.64) M üllnerjevo 
naziranje sta prevzela tudi Premerstein in Rutar v svojem  siste
matičnem delu o rimskih cestah in utrdbah na Kranjskem ;65) na
vajata celo podrobnost, da je  šla iz Emone rimska cesta bržkone 
ob Salendrovi cesti („die Salendergasse entlang“ ). Na drugem me
stu navaja Rutar isto naziranje, a govori pri tem celo o lesenem 
rimskem mostu čez L jubljan ico nasproti Stiškemu dvorcu, ne da 
bi m ogel navesti k a j konkretnega za to.66) Razen grobov kon
cem Florijanske ulice se ne navaja nič konkretnega, kar bi do
kazovalo. da je  potekala rimska cesta zares ravno na domnevani 
črti. Kolikor sem mogel pregledati raztreseno gradivo, navaja 
samo Miillner rimski grob pri sedanji šentjakobski šoli (nekda
n ji reduti), ki po svoji legi (podolžna os vzporedno z L ju b lja 
nico) priča, da je  morala rimska cesta prekoračiti L jubljanico 
pri Stiškem dvorcu in potem držati po sedanji Florijanski ulici 
na D olen jsko.67)

L. 1900. je  A. Miillner objavil poročilo o novih najdbah v 
L ju b ljan i68) in tamkaj poroča, da so pri gradnji nove hiše št. 11 
na šentjakobskem trgu (nasproti dekliški šoli) našli v  tlu 5 m 
široko rimsko cesto — nadaljnja širina ceste se skriva pod so
sednjo hišo št. 9. Neposredno v  bližnjem  področju  so našli tudi 
sledove rimskih grobov z napisi, pa tudi drugačne rimske sta
rine. Cesta je  bila usmerjena proti L jubljanici, pravi Miillner, 
ne da bi določil smer podrobneje. Navedeno M üllnerjevo notico 
je  povzel Schmid (pri njem sta navedeni številki 7. in 8. — oči
vidno novi — na Sv. Jakoba trgu) ter po n je j v svoji karti
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64) Miillner, Emona, p. 88.
66) Anton v. Premerstein und Simon Rutar, Römische Strassen und Be

festigungen in Krain. W ien 1899, p. 18— 19.
6e) Izvestja M. dr. Kr. 1899, str. 41.
e7) Müllner, Emona, str. 21.
68) Argo V ili. 1900, str. 78— 79.
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Emone09) začrtal rimsko cesto čez L jubljan ico nekako po sredi 
med Salendrovo in Križevniško ulico, na desni strani L ju b lja 
nice pa zapadno od šentjakobske dekliške šole in tudi zapadno 
od sedanje cerkve sv. Jakoba precej zapadno od gornjega konca 
Rožne in Hrenove ulice. Po Schmidovi skici bi tedaj ne bilo mo
goče nekdanjega gornjega Starega trga in Florijanske ulice 
spravljati v zvezo s staro rimsko cesto. Za svojo traso navaja 
Schmid samo navedeno M iillnerjevo notico in ono odvodno 
kloako, ki se je  našla na dvoriščih hiš ob južni strani Salendrove 
ulice pri kopanju za vodovod in kanala in ki naj bi kazala smer 
glavne dekumanske ceste.70) Toda ta kloaka je  premalo točno 
dognana, glede M iillnerjeve notice pa je  pripomniti, da je  pre
malo določna, ker ne pove ničesar o nadaljn ji južni smeri. K o
likor sem mogel pregledati raztresena poročila, se ni niti v Rožni 
niti v Hrenovi ulici našla nikaka sled rimski cesti. Kakor mi pis
meno sporoča prof. dr. W alter Schmid z dne 11. 3. 1930, je  rim
sko cesto v navedenem obm očju potegnil le približno, ker ni 
imel razen že om enjenih momentov konkretnejšega določilnega 
gradiva na razpolago. Tudi ima njegova trasa slabo stran, da si 
misli most poševno čez L jubljanico, kar je  kom aj verjetno. 
Schmid je  na osnovi M iillnerjeve notice določil tudi glavna 
vzhodna vrata na Napoleonovem (Valvasorjevem) trgu, češ da 
jih je  iskati tu, v premočrtnem podaljšku ceste, točno sredi 
vzhodne fronte emonskega zidu, a jih  je  pozneje po odkopu za
padnih vrat prestavil nekoliko b o lj na J.

Vidi se iz tega, da nimamo zadosti zanesljivih podrobnosti o 
rimski cesti od vzhodnih vrat skozi srednjeveško L jubljano na 
desni strani L jubljanice. Ako pa vpoštevamo, kako trdovratno 
so se v  srednjem veku držali rimskih cest povsod in tudi okrog 
Ljubljane, moremo še vedno računati z veliko verjetnostjo, da 
je  stara cesta od mostu, ki je  bil vsekakor blizu Stiškega dvorca, 
prav brž krenila v črto današnje Florijanske ulice.

Pripomni naj se, da za odnošaj med Müllner - Schmidovo 
traso na desni strani L jubljanice in talnim načrtom srednjeve
škega mesta nimamo več prave presoje, ker je  razporeditev ulic 
okrog cerkve Sv. Jakoba morda predrugačena. V neposredni 
okolici šentjakobske cerkve so se izvršile namreč velike spre
membe v vnanji fizijognom iji mesta. Ko so prišli v  L jubljano 
jezuiti 1. 1597., so podrli dotedanjo majhno cerkev sv. Jakoba s 
cesarskim hospitalom za ubožce in na njenem mestu 1. 1613— 14.

6e) Schmid, Emona, str. 66 in 73; priloga tab. II.
T0) Let. M. Sl. 1891, str. 189, Schmid, Emona, str. 85.
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zgradili novo, večjo , v sedanji obliki.71) Za zgradbo povečane 
cerkve in ogromnega jezuitskega samostana z gimnazijo so po
trebovali obilo prostora, ki ga v tesno zidanem starem mestu pač 
ni bilo na razpolago. Morali so ga dobiti na ta način, da so ku
pili 50 hiš, jih  podrli in na tem prostoru postavili svoje ogromne 
zgradbe, razen samostana samega še gimnazijo ter stari in novi 
seminar.72) Na sliki L jubljane iz I. 1660.TS) vidimo ta ogromen 
kompleks zgradb, zavzem ajoč malodane ves prostor med Flori- 
jansko in Rožno ulico ter zapadno fronto Šentjakobskega trga 
in segajoč čez Zvezdarsko ulico blizu do L jubljanice. Ta sklop 
visokih, masivnih zgradb stoji v očitnem nasprotju s sliko ostale 
onodobne L jubljane. — Toda — tudi te zgradbe niso ohranjene; 
veliki požar 1. 1774. jih  je  uničil vse; obnovila se je  le kesnejša 
reduta na mestu gimnazije in G ruberjeva palača, kesnejša V i
rantova hiša, večina samostanskega prostora pa se je  spremenila 
v  sedanji Sv. Jakoba trg — jezuitski red je  bil 1. 1774. razpuščen. 
Isti požar je  uničil tudi tri hiše med jezuitskim samostanom in 
Rožno ulico blizu sedanjega šentjakobskega župnišča, a na spod
njem  koncu Rožne ulice pri Žabjeku pet hiš, ki se niso obnovile.74)

Potrebno je  bilo, navesti te povsem historične podatke, da 
se iz njih razvidi, kako se je  okolica šentjakobske cerkve popol
noma spremenila in sicer vsaj dvakrat. Nemogoče si je  tedaj re
konstruirati starejšo sliko, ki bi nam razkrila prvotni talni načrt 
mesta. Tako se ni spremenil noben del L jubljane, a ravno pri 
Sv. Jakobu bi nam bilo poznavanje starega mestnega tločrta 
zelo potrebno.

Nemogoče si je  misliti, da med Rožno ulico ter ulico Stari 
trg — Zvezdarska ulica — imenujmo jo  v  svrho hitrejšega ume
vanja Sv. Jakoba ulico —, prvotno ne bi bilo nikakega prehoda, 
odn. nikakih ulic; zato je  kompleks prevelik. Valvasorjeve slike 
nam kažejo samo majhen trg pred sedanjo šentjakobsko cerkvijo 
in od njega je  videti vzhodno mimo cerkve prehod proti gornji 
Rožni ulici; za gotovo pa ni razvidno s slike, če je  tak prehod 
zares obstojal.75) Trg pred cerkvijo  se nahaja precej natančno 
v nadaljevanju smeri od onih hiš, pri katerih so po M iillnerjevi

71) Vrhovec, Laibach, str. 50; A . K., O  jezuitskem kolegiju in cerkvi 
Sv. Jakoba v Ljubljani. Izv. M. dr. Kr. 1902, str. 48.

72) Vrhovec, 1. c., str. 51; Radies, Alte Häuser in Laibach III., str. 103; 
A. K., O  jez. kol.

78) Glasnik Muz. dr. Sl. IX., sl. 36.
74) Nestor, Iz stare Ljubljane, „Jutro“ 1923, št. 272.
T5) Določnejši odgovor odseva iz notice pri Vrhovcu (Laibach, str. 50) 

za 1. 1527.— 1530.: „ . . .  Haus in der Rossengasse gelegen am Egkh in dem  
Gasslen, als man zu sand jacobskirchen geen w il l . . . “
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notici našli rimsko cesto. M ogoče bi bilo, da je  bil ta trg — če 
je  sploh ohranjen na prvotnem mestu — nastal na rimski cesti.

4.

Razglabljanje o rimski cesti na desni strani L jubljanice nas 
postavlja v  sredo problema o prvih početkih srednjeveške 
Ljubljane.

U gotovljeno je, da je  bil n jen najstarejši del na desni strani 
L jubljanice okrog Sv. Jakoba. Odtod se je  mesto razširilo na j
prej na levo stran reke, k je r  je  nastal Novi trg ter se obzidal, 
nakar se je  mesto razširilo še proti severu med Gradom in L ju b 
ljanico, do današnjega Krekovega trga ter K opitarjeve ulice. 
Te tri faze mestnega razvoja popisu jejo  kronisti ter historiki.78)

Moderna geografija se v  prav izdatni meri peča s proučeva
njem  mest in ustvarja se posebna panoga geografske znanosti, ki 
premotriva mesto kot poseben element kulturne pokrajine.77) 
Proučuje se topografska lega mesta, n jegov talni načrt, verti
kalni prorez, ki v  odločilni meri dajeta značaj mestni fiziogno
m iji ter končno gospodarska funkcija  mestnega naselja, kar se
veda po svoji važnosti prav gotovo ni na zadnjem mestu.

Tu nam gre za karakteriziranje talnega načrta Ljubljane, 
ki nam hkrati odkriva vse ono, kar je  v zvezi s historično ge
nezo mesta. Problem se more reševati s strogo samo geograf
skega vidika in z geografskimi metodami, kakor je  storil Sida- 
ritsch za štajerska mesta.78) Treba pa je  priznati, da boljše in 
hitreje dovede do cilja  souporabljanje historičnih metod, po
sebno glede večjih  mest; tu je  naravnost neizbežno, da se pokli
če jo  na pom oč zgodovinski viri, kakor pravilno naglaša Schii- 
nemann.71) In tako postopajo domala vsi moderni mestni geo
grafi.80) Souporabljanje historičnih virov je  pri L jubljan i še 
prav posebno potrebno.

76) Valvasor, Die Ehre XI, str. 665 sl.; Vrhovec, Laibach; isti, Topografiški 
opis Ljubljane. Let. M. SI. za leto 1885. in dr.

77) Geisler, Die deutsche Stadt, Stuttgart 1924, str. 7 sl.
78) Marian Sidaritsch, Die steirischen Städte und Märkte in vergleichend 

geographischer Darstellung. Zur Geogr, der deutschen Alpen. Festschrift für 
R. Sieger. W ien 1924, str. 161— 187.

79) Konrad Schünemann, Die Entstehung des Städtewesens in Südost
europa. Breslau 1928 (?), str. 12.

80) R. Gradmann, Schwäbische Städte. Zeitschrift d. Ges. f. Erdk. Berlin 
1916, str. 425 sl.; Dr. W alter Geisler, Die deutsche Stadt. Stuttgart 1924; Maria 
Recknagel, D ie Städte und Märkte des Bayerischen Donaugebietes. Mitt. 
Geogr. Ges. München X X . 1. 1927, str. 1— 118.
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Izkazalo se je , da imamo le malo mest, ki so se razvila po
lagoma iz prvotnih vasi; Sidaritsch je  ugotovil to tudi za Šta
jersko, tedaj tudi za bivše in še sedanje slovensko ozem lje.81) Po 
ogromni večini gre za u s t a n o v i t e v  mesta, to se pravi: v 
srednjem  veku je  m oglo nastati mesto le na osnovi vladarjevega 
odloka, ki je  podelil nekemu kraju prav določene, to se pravi 
tržne odnosno mestne pravice, kar je  postalo temelj za mestni 
razvoj in procvit onega kraja. N a j č e š č e  s e  j e  i s t o č a s n o  
z a r e s  u s t a n o v i l o  n o v o  n a s e l j e  p o  d o l o č e n e m  n a 
č r t u  in sicer domala vedno poleg že obstoječe vasi odn. na
selbine. N ovo naselje je  bilo v jedru iz tržnega prostora, raz
širjene ceste ali še večjega  pravokotnega trga, k jer so se nato 
na odkazanem prostoru naselili trgovci in obrtniki. Prav ta trg 
(kot prostor) je  ena najpoglavitnejših značilnosti tržnega od
nosno mestnega naselja; ustanovitelj ga je  odbral na dotlej ne
poseljenem  zemljišču in nato povabil trgovce ter obrtnike, da 
se naselijo okrog njega.82) In tedenski tržni dnevi, to so v  njem 
poglavitna gospodarska funkcija. Trgovina z b l i ž n j o  o k o 
l i  c o ter obrt, to je  prva gospodarska osnova tržnega naselja.83) 
Oni tržni kraji, ki im ajo ugodno lego na velikih cestah odn. 
plovnih vodah ter s temi združenih križiščih, prično participi
rati tudi na prometu na daleč, kar je  nujen pogoj za razvoj 
večjih  mest, ne glede na politično-upravne in druge momente, ki 
prihaja jo razen tega v poštev (središče večje  geografske enote, 
politično središče, dobri pogoji za veliko obrt i. t. d.84). Ni 
bistveno, ali se je  najprej ustanovil samo trg, ki je  šele kesneje, 
z novim vladarjevim  aktom, dobil „mestne“ pravice, ali se je  že 
kar takoj osnovalo mesto.

Da je  nekje nastalo mesto, je  bilo tedaj treba vladarjevega 
akta in po veliki večini tudi ustanovitve novega mestnega nase
lja  po določenem načrtu. Glede L jubljane nas historični viri pu
stijo na cedilu tako glede prvega kot glede drugega in odgovo
rov na zastavljena vprašanja si moramo iskati na drug način.

Po pravici se naglasa, da se ne da zanikati pravilo konti
nuitete naselij. To se pravi: na mestu, k jer se je  človek naselil, 
se tudi v kesnejših historičnih epohah drži naselje, tudi če so se 
vmes spremenile kulture in ljudstva.85) Kakor smo videli, se to

81) M. Sidaritsch, Die steirischen Städte, str. 187.
82) W . Geisler, Die deutschen Städte, str. 55. R. Gradmann, Schwäbische 

Städte, str. 426— 427; Otto Schlüter, Uber den Grundriss d. Städte. Z. Ges. 
Erdk. Berlin 1899, str. 456 sl.

83) Gradmann, о. C., str. 427, 456; Sidaritsch, о, c., str. 162 sl.
84) Gradmann, str. 456, Sidaritsch, str. 164 sl.
85) Geisler, str. 12.
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naglasa posebno tudi za mesta. Iz doslej navedenega je  razvidno, 
da ve lja  vse to v prav posebni meri tudi za L jubljano.

D oslej smo si ogledali prehistorično in rimsko dobo. Da je  
bila postojanka poseljena tudi v predrimski dobi, priča že ilir
sko ime Emone. Vsi, ki so se bavili s proučevanjem  Emone in 
njenih starin, so mnenja, da je  morala predrimska Emona stati 
ob L jubljanici in sicer pred vsem na njenem  levem bregu, tudi 
v Krakovem. Hitzinger piše 1. 1856., da so podaljški emonskih zi
dov segali do L jubljanice in da so se tu videli „še pred nekoliko 
leti“ ;80) oklepali so emonsko predmestje, ki se mora smatrati za 
prvotno ilirsko naselje. Hitzinger misli, da je  ilirska Emona se
gala čez reko tudi na desni breg, sk licujoč se pri tem na mnenje 
dr. Kandlerja.87) Tudi Rutar domneva staro naselbino na desni 
strani L jubljanice, okrog Sv. Jakoba.88) W. Schmid je  istega na- 
ziranja; tudi on računa z emonskim predmestjem med Emono 
in L jubljanico, segajočim  še na nasprotni breg reke.89) Rimske 
predmete so našli na Žabjaku, na zapadnem Šentjakobskem trgu 
ter seveda ob glavni cesti, tem elje rimskih hiš tudi na C o j- 
zovi cesti.

Čeprav je  glede stare ilirske naselbine ob L jubljanici malo 
zares dokazilnega gradiva, vendar ne more biti dvoma, da so 
arheologi na pravi sledi. Vodna pot po Savi in L jubljanici je  
bila znana že v predrimski dobi, s čimer je  njena važnost dovolj 
povdarjena. Kakor je  bil Nauportus ob zaključku odnosno ob 
pričetku te poti že v prvi rimski dobi zelo važno in veliko na
selje, slično je  morala biti tudi Emona, ki je  stala na oni točki 
še neregulirane reke, k jer voda priteče iz barja v  suho ravnino 
in k jer so do nje, pa tudi čez njo, možni na jboljši dohodi iz 
raznih smeri. Promet po L jubljanici je  imel tedaj tu svoje zelo 
važno počivališče in nakladališče ter spričo tega tudi tržno sre
dišče. O bvladujoča postojanka Gradu, orografsko jako mar
kantna točka, je  dajala vrh tega še krepko vojaško zaščito; zato 
ni čuda, da so se na njem našli sledovi tako predzgodovinske kot 
rimske naseljenosti.90) Iz rimske dobe je  znana v  L jubljan i bra
tovščina čolnarjev (collegium naviculariorum), o katerih se je  
našla sled na napisnem kamnu, najdenem pred škofijo .91)

8e) Hitzinger, Die Lage mehrerer Römerstädte in Krain. Mitt. hist. Ver.
f. Krain 1856, str. 17.

87) Hitzinger, Pläne römischer Orte in Krain. Mitt. hist. Ver. Kr. 1861, 
str. 46.

88) Letopis M. Sl. 1891, str. 188.
®9) W . Schmid, Emona, str. 68 in 88.
90) Müllner, Die Zukunft der Stadt Laibach, Argo IV. 1895, str. 74.
91) Schmid, Emona, str. 65; Argo IV., str. 74.
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Ilirska Emona je  bila vsekakor le lokalno prometno in trgo
vinsko središče, rimska Emona pa je  bila veteranska kolonija, 
ustanovljena na križišču velikih cest, ki so služile na velike da
ljave. S propadom im perija je  izginila tudi emonska kolonija 
in na njenem  mestu, ki so mu Slovenci dali ime Gradišče, so bili 
še dolga stoletja le vrtovi, n jive in posamezne hiše. Vendar je  
kontinuiteta v naseljenosti ostala, kakor priča ohranitev imena 
M irje. A li težišče naselja se je  zopet preselilo nazaj k L ju b lja 
nici, k lokalni osnovi.

Toda do 1. 1144. historični viri o L jubljan i m olče; šele od 
druge polovice XIII. stol. dalje imamo o n je j taka pisana poro
čila, da nam m orejo služiti kot kažipot za doum etje historične 
topografije. Po velikem  delu moramo tedaj brez njih poskušati 
z odgovorom  na vprašanje, k je  je  prvotno jedro srednjeveške 
L jubljane, kaj in kako se je  ustanovilo kesneje in kakšne so bile 
prvotne osnove aglomeracije.

Vsi historični viri soglašajo v tem, da je  najstarejši del 
L jubljane okrog Sv. Jakoba. Talni načrt nam tudi še po jezuit
ski deform aciji kaže tu tri poglavitne cestne žile: sedanjo Flori- 
jansko ulico, Stari trg ter Šentjakobsko ulico (v zgoraj označe
nem smislu) s podaljškom  v Zvezdarski ulici ter Žab jaku. Vse tri 
ceste se stikajo pri Stiškem dvorcu, k jer je  bil nekdaj magistrat 
z lipo ter vodnjakom  in odtod je  držala edina širša ulica do L ju b 
ljanice, sedanja Stiška ulica. Ta razporeditev ulic kaže neko 
preudarjenost, nekak sistem, dasi še daleč ne v zadovoljivi do
ločnosti. Pred vsem manjka centralni tržni prostor, kakor je  zna
čilen za vsa ustanovljena mesta; z malim tržiščem, kakor nam 
ga kaže slika iz 1. 1660., se menda pač ne moremo zadovoljiti. Na 
žalost pa se moramo nadaljnjem u razglabljanju o tem odreči, 
ker nam je  temeljita prezidava pričetkom XVII. veka zabrisala 
prvotno situacijo. Enostaven, vsekakor pravilen potek F lorijan- 
ske ulice bi bil um ljiv, ako jo  smatramo za neposredno nasled
nico glavne rimske ceste, kar se mi zdi še vedno najverjetneje. 
Ob n je j bi moglo nastati prvotno slovensko naselje. Glede ulice 
Stari trg (ter Mestni trg in Pred škofijo) misli A. Miillner, da se 
je  ohranila na stari vicinalni rimski cesti, za katero pa navaja 
kot argumente le grobove pri stolnici ter vodovod na Glavnem 
in škofijskem  trgu.92)

Negotovost glede rimske zasnove nam tedaj tudi glede Sta
rega trga ne d ovo lju je  določnega sklepa. Eno pa je  gotovo: tako 
v Florijanski ulici kot na Starem trgu se hiše niso postavljale 
brez sistema, marveč ob cesti, ki je  obstajala pred naselitvijo;

92) Miillner, Emona, str. 60, 88.

8*



116 ANTON MELIK:

o tem priča njen pravilen potek. Kdorkoli pa je  gradil prvotno 
cesto, — se je  pri tem naslanjal na m orfološki element, na vzno
ž je  Gradu. Isto moramo reči o njenem podaljšku, cesti Mestni 
trg in Pred škofijo, ki se tišči ves čas vznožja grajskega hriba, 
vendar tako, da je  prostora za hiše tudi še med cesto in po
bočjem . — Drugi element je  struga L jubljanice, ki teče prav 
tako kot cesta vzporedno z grajskim vznožjem . Vendar je  od lo
ču joče v podrobnem grajsko vznožje, saj vidimo, da se razdalja 
med njim in L jubljan ico menjava, razdalja med njim  in cesto 
Stari trg—Mestni trg—Pred škofijo  pa ne. Tam, k je r  se pri Kre
kovem trgu L jubljanica oddalji od Gradu in prične široka ra
van, je  bila m eja stare obzidane L jubljane. Pri nekdanjem Sti- 
škem dvorcu povzroči privlačnost obeh morfoloških elementov
— bi se m oglo reči — razcepitev Starega trga; s Florjansko ulico 
se nadalju je v enakem značaju na grajskem vznožju, s Šent
jakobsko ulico pa se drži v enaki oddaljenosti od L jubljanice. 
Kakor smemo sklepati po sliki in načrtu iz srede XVII. stol., je  
tudi ta cesta zelo stara, že prvotna. Nadaljevala se je  v sedanjo 
Zvezdarsko ulico s podaljškom  v Žabjaku. Ta dolga, skoro p re 
močrtna ulica, ki jo  danes kazi in j i  jem lje  enoten značaj vé- 
liki, prazni šentjakobski trg, je  videti kot nadaljevanje Starega 
trga; za n jeno traso je  m erodajna vzporednost z L jubljanico.

Ako premotrivamo razporeditev ostalih ulic okrog Sv. Ja
koba, opazimo, da je  nekako v neskladnosti s celoto kompleks 
mesta ob Hrenovi ulici, Vožarskem potu ter Rožni ulici. Še da
nes zbode v  oči, da je  na pr. Vožarski pot (severna stran ulice) 
malo zazidan, prav tako, da je  razmeroma slabo zazidana Hre
nova ulica. D alje  mora vzbuditi našo pozornost, da prevladujejo 
tu majhne in nizke hišice, ki so v nasprotju z mogočnimi, pre
ce j višjim i patricijskim i in plemiškimi ter duhovskimi hišami 
ostale stare L jubljane. Prav isto vidimo z Valvazorjevih slik.93) 
Iz drugega vira vemo, da je  bila večina hiš v Rožni in Hrenovi 
ulici, na Žabjaku (ter v Rebri) sredi XVII. stol. — lesenih.94) V 
svojem  kom entarju k Valvazorjevim  slikam naglaša Fr. Stele, da 
ima Hrenova ulica domala samo na južni strani hiše, na drugi 
strani pa ogra jo  vrtov, ki segajo semkaj od hiš Rožne ulice. 
Vrtovi hiš v Hrenovi ulici segajo do prostora za mestnim zidom, 
sedanjega Vožarskega pota.95) Tako obsežni deli površine neza
zidani, pokriti z vrtovi, so vsekakor za srednjeveško mesto ne
k a j nenavadnega. Princip dobre in lažje obrambe je  zahteval,

93) L. c. sL 29 in 36.
94) Argo IV., p. 217.
95) Glasnik M. d. Sl. IX. 1928, str. 79.



R A ZV O J LJUBLJANE. 117

da se je  s čim krajšim  obzidjem  obdal čim manjši prostor,96) da 
so se spričo tega hiše zgnetle tesno skupaj in so se prezidavale 
vedno b o lj v višino. Tu pa imamo tolike vrtove vznotraj mest
nega obzidja. Tudi s tega vidika sta tedaj Rožna in Hrenova 
ulica z Vožarskim potom nekako tu j element stare L jubljane, 
element, ki je  v nasprotju z osnovnimi težnjami srednjeveškega 
mesta. Prav tako sta imenovani ulici tuj element po svoji dolgi, 
prečni obliki, ki se zdita kot prilepljeni k šentjakobskemu 
sektorju.

Da so nas ti čisto geografski momenti napotili na pravo sled, 
nam razkrivajo historični viri. Pravkar naznačene pomisleke mi 
je  podprl dr. Zwitteivz opozoritvijo, da stoji v listini iz 1. 1533. 
čisto jasno, da sta se Rožna in Hrenova ulica (Rosengasse, Krenn- 
gasse) šele navedenega leta izvzeli iz podložništva deželnega 
kneza ter podredili mestni sodni oblasti, se torej formalno šele 
tedaj pridružili mestu.97)

To je  za razvoj mesta važna ugotovitev. Če se je  ta del šele 
1. 1533. prik ljučil mestni jurisdikciji, je  jasno, da prvotno mesto 
teh dveh ulic še ni obsegalo, marveč je  bilo n jiju  ozem lje še iz
ven njega, predmestni kraj. Značilno je  nadalje, da so bivali 
1. 1533., kakor je  razvidno iz navedene listine,98) v  obeh ulicah 
lju d je  manj ugodnega socijalnega položaja — v Hrenovi ulici 
je  polovica ženskih posestnikov —, posebno mnogo med njimi 
pa ribičev, kar spominja na sosedno K rakovo in Trnovo. Na ono 
stran spominja tudi zemljiška razdelitev. Imamo isti tip kot v 
Krakovem, k jer se drži majhne hišice (brez gospodarskih poslo
p ij!) ozka zemljiška proga, očividno vrtovi, ne prave njive. So
rodnost naselja na obeh straneh L jubljan ice je  tedaj očitna. 
Imeni Rožna in Hrenova ulica sta morda v zvezi z vrtno kulturo, 
„Žabjak“ kaže menda na nekdanje mlake ali vsaj vlažno zem
ljišče, kar je  tudi združljivo le s predmestnim krajem.

Podrobnejše podatke o Rožni ter Hrenovi ulici ob jav lja  
dr. F. Zwitter.99) Iz vsega se razvidi popolnoma zanesljivo, da 
Rožna ter Hrenova ulica z Žabjakom  ter zgornjo Florijansko 
ulico nista spadali k prvotni L jubljani. Za ugotovitev točne

9e) O. Schlüter, Uber den Grundriss der Städte, str. 458.
e7) Klun, Dipl. Carn. X. Laibach 1855, str. 69— 70.
ee) Mitt. Mus. Kr. 1903, str. 157 (samo tu se objavlja seznam posestnikov. 

I. Vrhovec je  očividno prezrl navedeno listino, ker je  v svojih spisih ne 
omenja in celo sklepa, da je  pri Karlovških vratih iskati najstarejši del 
Ljubljane (Laibach, str. 10). Nasprotno pa A. Müllner om enja priključek iz 
1. 1533. in sklepa spričo tega, da sta se Rožna in Hrenova ulica sčasoma na
slonili na Stari trg. (Argo IV. 1895, str. 190).

" )  G lej naslednji članek Razvoj ljubljanskega teritorija.
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prvotne m eje med temi staropredmestnimi ulicami in mestom 
m anjkajo še zadostni argumenti; toliko pa se da po raznih mo
mentih100) sklepati, da je  potekala nekako po Rožni ulici ali tik 
SZ-no ob n je j ter čez Zvezdarsko ulico na L ju b ljan ico ; na zgor
njem  koncu je  spadal k mestu še današnji Sv. F lorijan z naj
bližjim i hišami ter Ulico na Grad, ne pa oni del Florijanske ulice 
okrog kesnejših Pisanih vrat.

Mestni del ob Rožni ter Hrenovi ulici je  tedaj relativno 
mlajši, razpored ulic ter njiv pa priča, da je  umetna ustanova; 
tu so morali najprej zemljišče za hiše in n jive ter ulice odmeriti 
po načrtu — razdalja med Rožno in Hrenovo ulico je  enaka raz
dalji med Hrenovo ter Vožarskim potom, kar gotovo ni slučajno
— potem so izvedli kolonizacijo. Drugače si očitno prevdarjene 
pravilnosti ni m ogoče razlagati. У lahnem loku na južno stran 
vpognjen potek vseh treh vzporednih ulic priča o naslonitvi na 
prvotni konveksni obris (obzidje?) starega naselja tik SZ-no ob 
Rožni ulici.

Kot najstarejši del L jubljane nam preostane tedaj le sektor 
severno od Rožne ulice. Historični viri, ki jih  navaja dr. Zwit
ter,100) nam dokazujejo, da so v  prejšn jih  stoletjih ter prvotno 
pod označbo Stari trg razumeli ves stari del mesta od Rožne ulice 
do Tranče, ne pa morda samo sedanji Stari trg s spodnjo Flori- 
jansko ulico (ki jo  od cerkve sv. Florijana navzdol okoličani še 
danes prištevajo Staremu trgu). Če se im enujejo hiše ob sedanji 
Zvezdarski ulici ali cerkev sv. Jakoba ali na sedanjem Starem 
trgu, vse se šte je jo  k Staremu trgu, ki je  tedaj ime za vse naselje, 
ne le za eno ulico.

Kakšno naselje moremo predpostavljati v Starem trgu v 
prvi slovenski dobi? Pri odgovarjanju  na to vprašanje moramo 
imeti pred očmi naslednje.

Na vsem vzhodnem obrobju  Barja, k je  sega močvirna rav
nina tik do živoskalnega vznožja, imamo še v 1. 1825. vasi samo 
na prvih širših terasah, ki so ohranjene ob Barju v višini 315 do 
525 m (Rudnik, D aljna vas, Srednja vas, Klanec itd.); ob glavni 
cesti so še takrat le prav redke posamezne hiše, očividno go
stilne.101) Vse hiše, ki se danes vrstijo le z manjšimi presledki od 
Škofljice do L jubljane, so nastale šele tekom zadnjega stoletja. 
O b Ljubljanskem  Gradu na zapadni strani ta terasa ni zasto
pana, zato v tem nivoju ni bilo osnove za naselje. Ves predel

i°°) p r_ Zwitter, Razvoj ljubljanskega teritorija, v pričujočem letniku 
Geogr. Vestnika. Prim. Vrhovec, L jublj. meščanje, str. 5; Müllner, Argo IV., 
str. 72.

101) Katastrske karte v Mapnem arhivu v Ljubljani.
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med Gradom ter L jubljanico zavzema aluvijalna dolina, ki se 
ravno pod Sv. Jakobom na jbolj zoži. Ta dolina prehaja proti 
jugu v široko barsko ravnino in je  bila vlažna v vsem obsegu 
južno od Starega trga, o čemer priča ime Prule,102) morda tudi 
Žab jak, in bržkone tudi poplavam izpostavljena. Višja terasa je  
ohranjena samo v neznatnem koscu ob stiku Karlovške ceste ter 
Florijanske ulice in pa pri Sv. Florijanu, k jer se je  prostor pri 
cerkvi nekdaj označeval kot Visoki trg (Hoher Markt); pa še tu 
se zdi, da imamo opravka v glavnem z majhnim vršajem. Za 
n jive tu ni n ik jer prostora, niti spodaj na ravnini do L ju b lja 
nice, niti zgoraj na grajskih pobočjih , ki so na zapadni in se
verni strani zelo strma. Suha, široka ravnina, sposobna za agri
kulturo, je  šele na vzhodni strani Gradu in zato imamo tam 
staro vas Poljane; slično kot so dobra polja  v  severnem in za
padnem predelu Vélike L jubljane in spričo tega že zgodaj ru
ralna naselja. V nekdanjem Starem trgu pa ni prostora za njive, 
niti pogojev  za agrikulturo in ruralno naselje tu ni m oglo na
stati, ali kvečjem u prav neznatnega obsega. Nekateri momenti 
pa kažejo, da se je  tu zelo zgodaj pričelo nabirati prebivalstvo, 
ki ni živelo neposredno od agrikulture ali vsaj ne poglavito. To 
so bili v prvi vrsti čolnarji, ki so imeli svoj posel na L jubljanici. 
Prav gotovo je  promet na L jubljanici, kot del prometa proti 
Italiji, zopet oživel, kakor hitro so po propadu rimske oblasti za
vladali mirnejši časi. V zgodnjem  srednjem veku so bile rimske 
ceste še vedno dragocena dedščina iz boljših časov; promet se 
jih je  držal še stoletja in ob njih so bili še dolgo najboljši po
go ji za trgovinski in vsakršen drug kontakt. V L jubljani v Sta
rem trgu je  bila ona točka, k jer je  držala rimska cesta čez plo
vno L jub ljan ico; mostu gotovo že davno ni bilo, kar pa ni b i
stvena ovira, a bilo je  tu križišče velikih cest. Stik vodnih in 
suhozemnih potov je  vedno važen in zelo dober tem elj za nasta
jan je  ter rast naselij; vse kaže, da je  dal tudi srednjeveški L jub
ljani prvo zasnovo. Vrhovec, ki je  toliko proučeval preteklost 
mesta, je  končno prišel do zaključka, da je  „L jubljana na novo 
zaživela več zavoljo brodarjenja po L jubljanici, kakor pa za
v o ljo  svoje, če tudi glede na obrambo zelo ugodne lege.*'103) Prav 
gotovo je  ta označba točna. — Kakor tudi Valvasorjeve vesti o 
najstarejši L jubljan i niso mnogo porabne, vendar je  značilno, da 
poročajo v obilni meri ravno o čolnarskih običajih  in dogod

102) Iz nem. Brühl, vlažno mesto, prim. Vrhovec, Laibach, str. 175. Ed. 
W allner, Altbairische Siedelungsgeschichte, str. 16.

юз) Vrhovec, Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi. Zabavna knjiž
nica. Mat. Sl. IX. L jubljana 1895, str. 98.
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kih.104) Ena prvih ljubljanskih cerkva, če ne celo najstarejša
—  poleg šentpeterske — je  šenklavška cerkev, ki so jo  posta
vili, seveda kot majhno kapelico, svetemu Miklavžu, svojem u za
ščitniku, v čast čolnarji in ribiči.105) Valvasor poroča, da so po
prej ribiči in čolnarji bivali pri kapeli, da pa so se potem, ko je  
postala 1. 1462. središče fare in škofije, preselili na drugo stran 
L jubljanice, k jer  so bili še ob njegovem  času.106) K temu je  pri
pomniti, da ni ravno potrebno, da bi bili čolnarji postavili ka
pelo ob s v o j e m  naselju; vrhniški čolnarji so imeli svojo 
cerkvico sv. Miklavža eno uro proč, popolnoma na samem, na 
hribu Koren, k jer stoji še danes.107)

V zvezi s čolnarskim prometom in ribištvom se je  moralo 
razviti v bližini prvo m enjavanje blaga, prvo trgovanje. Vseka
kor je  treba računati, da je  bilo nekaj blagovnega prometa in 
trgovine že v  dobi pred ustanavljanjem pravih formalnih trgov 
in mest tudi v naših krajih. Ta primitivna prvotna trgovina se 
je  koncentrirala na markantnih točkah, posebno rada pa ob raz
valinah rimskih mest ali ob gradovih.108) V L jubljan i se je  oči
vidno razvila v neposredni bližini L jubljanice, ob rimski cesti; 
tu je  nastal oni najstarejši, primitivni trg. Upravičeno sklepa 
tedaj A. Miillner, da je  bilo najstarejše slovensko naselje pri 
Sv. Jakobu in da je  bilo trgovskega značaja, kar mu dokazuje 
ime trg.109)

Ob Stiškem dvorcu je  bila za prvotni Stari trg poglavitna 
ulica za dohod do L jubljanice. Tu so se od nekdaj prepeljavali 
čez vodo na B reg;110) tu, „na Krnici“ , so ob posebnih prilikah 
napravili iz čolnov most čez reko.111) Gotovo ni slučajno, da je  
ta poglavitni prevoz čez L jubljan ico ostal v neposredni bližini 
onega mesta, k jer je  bil rimski most. A na levi strani L ju b lja 
nice se je  na obeh straneh tega mesta razvil Breg, centralno pri
stanišče in prekladališče, ki je  moralo biti zelo markanten kraj 
že jako zgodaj, zakaj že 1. 1318. se im enuje kot poseben del me
sta in listine se datirajo po njem .112) In Breg je  ravno nasproti 
prvotnemu jedru  starotrške Ljubljane.

104) Prim. Vrhovec, 1. c., str. 98 sl.
ios) Vrhovec, Laibach, str. 111 sl.
im ) Valvasor, XI., str. 688.
ют) Argo IX., str. 66.
los) Schtinemann, Städtewesen, p. 39. Prim. članek M. Kosa, Stari trg in

sorodna krajevna imena v pričujočem letniku Geogr. Vestnika.
loe) Argo IV. 1895, str. 74.
uo) Valvasor, XI., str. 665.
m ) Nestor, Iz stare Ljubljane. „Jutro“ 1923, št. 272; Valvasor XI. 668.
1I2) Mitt. Mus. Kr. 1900, str. 49— 50.
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Razglabljanje o Starem trgu kot najstarejšem delu L jub
ljane moramo zaključiti z ugotovitvijo, da kaže njegov talni na
črt vsekakor znake preudarjene ureditve, to se pravi: pred zgra
ditvijo današnjega naselja so bile tu začrtane glavne ulice od
nosno ceste. Talni načrt se preveč oddalju je  od zasnove, kakor 
nam jih  kažejo prvotna naselja, ki so nastala takorekoč sama 
od sebe, brez načrta in reda ter kaže več sličnosti z onimi, kakor 
nam jih  razodevajo nova, po načrtu ustanovljena mesta. Vendar 
pa je  končna sodba v tem pogledu še težavna, zakaj presoditi ne 
moremo, koliko proseva iz razporeditve ulic okrog Stiškega 
dvorca osnova rimskih cest ter sled emonskega predmestja in 
vrh tega nam je  prvotna situacija z jezuitsko preureditvijo ravno 
v jedru nekdanjega Starega trga prav močno zabrisana.

5.
Ako pogledamo historično topografsko karto Ljubljane, 

preseneča naslednje. Pričakovali bi, da se bo novo mesto iz 
prvotnega jedra v  Starem trgu razširilo v najprirodnejši smeri 
med L jubljan ico in Gradom proti S. Res se je  razširilo v tej 
smeri, toda najprej je  poseglo čez L jubljanico, potem šele na 
Mestni trg in čez Škofijo. Zakaj ta pot, takorekoč v ovinku, 
zakaj na jprej čez L jubljanico, proč od ščitečega gradu in ven 
iz prirodne barijere, ki jo  tvori L jubljanica tja  do Kopitarjeve 
ulice, v stran na oni, po prirodi malo zavarovani del do emon
skega gradišča?

Novi trg se zdi kot zaledje Brega. Če vzamemo, da se je  
trgovina osredotočila na stiku vodnega ter suhozemskega pro
meta v L jubljani, je  povsem prirodno, da se je  mesto najprej 
razširilo čez L jubljan ico na levo stran, v neposredno bližino 
Brega in v smer, v  kateri sta odhajali od odtod glavni cesti: 
tržaška in dunajska. Napačno je, da se je  razširilo pojm ovanje, 
kot da je  bil Novi trg — plemiški del L jub ljane; imena me
ščanov Novega trga v najstarejših listinah pričajo, da so bili to 
pravi meščani, trgovci in obrtniki, ne pa plemiči.113) Isto po
tr ju je jo  vesti o židovskem mestnem delu pri vicedomskih vratih, 
po čemer so ostala imena do danes. Križevniška ulica se še za
četkom XVI. stol. imenuje Ribiška ulica,114) prav tako 1. 1366.,115) 
ne da bi ka j vedeli o ribičih v n je j; morda so bili tu nekdaj, kar 
bi bilo spričo bližine Brega povsem um ljivo. Ime Salendrove

113) Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 68.
lu ) Nestor, Iz stare Ljubljane. „Jutro“ 1923, št. 276; Vrhovec, Laibach, 

str. 145.
115) Rettenegg, D ie Urkunden des Deutsch - Ordens - Centralarchivs L, 

365 sl. (Po podatkih dr. Fr. Zwitter ja).
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ulice je  še do danes nepojasnjeno. Zdi se, da so se plemiči prvotno 
naselili na periferiji Novega trga in da je  odtod ime Gosposke 
u lice; šele kesnej so se razširili na ostali del Novega trga, ko se 
je  trgovina preselila na Mestni trg.

Talni načrt Novega trga nam razkriva prav posebno sliko. 
Od običajne notranje fiziognom ije srednjeveškega mesta vidimo 
tu malo. U krivljene ulice so tipično svojstvo srednjeveškega 
talnega načrta; nimamo jih  samo tamkaj, k jer zahteva kri
v u ljo  oblika tla (kakor je  v L jubljan i naslonitev na vznožje 
Gradu), marveč tudi tamkaj, k jer v to ne sili površinski relief, 
kar se smatra po pravici za dokaz, da je  tako hotel onodobni 
smisel za lepo lin ijo ; premočrtna smer, puščobno ponavljanje, 
tega so se srednjeveški gradbeniki trdovratno izogibali.118) Ukriv
ljenih ulic v ljubljanskem  Novem trgu ni; tu gospoduje v vseh 
ulicah premočrtna smer, samo Križevniška in Salendrova ulica 
sta nalahko vpognjeni. V razporeditvi ulic se vidi neka usmer
jenost proti Bregu; tjaka j držita pravkar imenovani ulici, ki 
nudita skozi Križevniška vrata poglavitni prehod na Tržaško 
cesto. Prav tako ali še b o lj izrazito se opaža isto pri sedanji 
Čevljarski—Židovski ulici, ki se zdi poglavitni dohod do Brega 
za Dunajsko cesto. Ne vjem a pa se s tem strem ljenjem  Gosposka 
ulica, ki je  popolnoma ravna ter vodi skozi ves Novi trg od 
obzidja  do obzid ja ; južni konec od Križevniške ulice do C ojzove 
ceste danes ni odprt prometu. Razporeditev ulic priča, da se 
Novi trg ni razvil prirodno, sam od sebe, marveč po nekem si
stemu. Mogoče je , da se v njem  kaže še sled in vpliv talnega 
načrta starega emonskega predmestja, o katerem pa na žalost 
ne vemo ničesar konkretnega. Vsekakor pa je  umetna, premiš
ljena ustanova, kakor se najboljše vidi po dejstvu, da ima ne
kako v sredini širok prostor, namenjen očividno za trg. Ta trg 
ima pravilno štirikotno obliko, leži pa prečno na Gosposko ulico, 
poglavitno podolžno žilo Novega trga, ter prečno na črto Ži
dovska ulica — Breg, ki je  bila vsekakor prometno še najvaž
nejša. To je  eden od štirih osnovnih tipov talnega načrta, kakor 
jih  je  Sidaritsch ugotovil za mesta ter 'trge na Štajerskem; 
im enuje ga Platztypus,117) a je  v deželi zastopan razmeroma malo. 
Pač pa je  talni načrt s pravokotno se križajočim i, premočrtnimi, 
povečini popolnoma ravnimi ulicami in s pravokotnim trgom 
nekje v  sredini zelo močno zastopan na Nemškem, osobito na 
severu, k jer  se v kolonizacijskem  ozem lju vzhodno od Labe

lle) Gradmann, Schwäbische Städte, str. 443.
11T) Marian Sidaritsch, Die steirischen Städte und Märkte in verglei

chend-geografischer Betrachtung. Zur Geographie der deutschen Alpen, str. 173.
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označuje kot gospodujoči tip.118) O. Schliitter navaja za mesta ob 
v ečji vodi, bodisi reki ali jezeru, kot tip — kom binacijo dveh 
smeri: eden del ulic poteka vzporedno z bregom, a drugi nanj 
pravokotno — in prav nič ne dvomi, da je  taka razporeditev 
nek znak premišljene, po načrtu izvedene ureditve.119) Vse to se 
prav dobro vjem a s stanjem v ljubljanskem  Novem trgu; ne
koliko se stvar pri nas komplicira, kakor že navedeno, s tem, da 
ne vemo, koliko se je  v zasnovi Novega trga ohranila sled tal
nega načrta emonskega predmestja. Opozorim  pa naj, da G o
sposka ulica vendarle ne poteka vzporedno z emonskim zidom, 
dasi seveda razlika ni velika. Vnanji obris Novega trga, ki v 
primeri z drugimi srednjeveškimi trgi in mesti popolnoma pre
seneča po svoji nad vse nenavadni ali celo izjemni, oglati obliki, 
je  vsekakor poglavito posledica strem ljenja po naslonitvi na 
vzhodni zid rimske Emone.

Posebno značilen je  nekako v sredo Novega trga postavljeni 
trg s pravokotniško obliko. Tak trg kot središče trgovanja je  
tipičen atribut vsakega ustanovljenega trga odnosno mesta; v 
našem primeru je  edino ta del do nove dobe ohranil ime celot
nega naselja. Čevljarski most se v  razporeditvi ulic kaj malo 
u veljav lja ; promet med Starim in Novim trgom se je  vršil oči
vidno v izdatni meri na Krnici,120) med Stiškim dvorcem in 
Bregom.

Popolnoma očitno kaže znake umetne ustanove tudi novi 
del L jubljane, okrog Mestnega trga in Škofije. Tipično obcestno 
mesto, enotno, strategično prvovrstno postavljeno med gospo
du jočo višino Gradu in prirodno barijero L jubljanice. Cesta 
Mestni trg — Pred škofijo  je  morala biti že od početka izbrana 
za trg, zato se lahko lepo razširi, da nudi dovolj prostora za tržni 
promet, pa nudi vendarle na grajsko stran še ravno dovolj pro
stora za enovrstni sistem hiš. Ustanovitelj je  moral najprej 
odbrati prostor zanj, potem šele je  povabil trgovce in obrtnike, 
da so se naselili ob njem. Če bi se bilo naselje razvijalo samo
svoje in polagoma kakor misli Vrhovec,121) bi prav gotovo ne bil 
nastal tako ustrezajoč centralen prostor. V središču je  skozi 
tesno Špitalsko (Stritarjevo) ulico dohod čez L jubljanico (drugi 
ali spodnji most!) proti glavni cesti Dunaj-Trst. Vse ostale ulice 
so neznatne, razen Študentovske, ki se zdi najprikladnejša in

118) W . Geisler, Die deutsche Stadt, str. 97 sl., posebno 465 sl. („Gitter- 
forin“ ) ; Otto Schlüter, Uber den Grundriß der Städte, str. 450 sl.

119) Otto Schlüter, Uber den Grundriß der Städte, str. 457.
12°) Glede imena: Nestor, „Jutro“ 1923, št. 272.
121) Vrhovec, Laibach, str. 19.
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poglavitna zveza z grajsko trdnjavo. Taka razporeditev ulic je  
tipična za velik  del ustanovljenih mest. Predstavlja drugega od 
štirih Sidaritschevih mestnih tipov na Štajerskem; ta tip je  daleko 
n a jbolj razširjen od vseh — na Štajerskem mu pripada 67-7%  
vseh mest in trgov — in sicer v vsej nekdanji notranji Avstriji, 
tako da bi ga lahko označevali kot notranjeavstrijski mestni 
odnosno tržni tip.122)

Kako daleč proti severu je  segal prvotni Stari trg, namreč 
v svojem  prvem zasnutku, se da težko določiti. Gotovo je, da 
so bila stara mestna vrata blizu gornjega, t. j. današnjega Črev- 
ljarskega mosta, pri Tranci. Vendar je  presenetljivo, da ima 
Valvasor stari mestni zid na sliki L jubljane označen na gra j
skem pobočju  precej južneje  od Trance.123) Po tej navedbi je  
tudi A. Miillner na svoji karti hist, razvoja L jubljane od IV. 
do XVII. stol. severna vrata Starega trga postavil južno od 
Tran če, tako da bi bila ulica Pod Trančo s Čevljarskim mostom 
vred že izven starega mesta odn. trga.124) O bo je  pa je  težko ver
jetno, saj se zdi, da je  Čevljarski most, najstarejši most v 
L jubljani, nastal kot zveza med Starim in Novim trgom.125)

Za starejšo ljubljansko zgodovino je  razmeroma zelo malo 
podatkov.

Ne vemo, odkdaj datirajo ljubljanske mestne pravice,126) 
dognano je  le, da L jubljano označu jejo  kot mesto šele iz dobe
1265., ev. 1257. do 1269.127) Smatrati moramo, da je  imel Novi trg 
svoje  ime že pred to dobo, tedaj vsekakor že v prvi polovici 
XIII. stoletja. Tudi se zdi, da se je  ime Stari trg pričelo vporab- 
ljati šele potem, ko se je  ustanovil onstran L jubljanice Novi 
trg in se je  zanj začela vpotrebljavati ta označba v svrho lo 
čitve od tedanjega trga.128) Zdi se s tem zvezan zaključek, da je  
morala biti v dobi, ko je  nastajal na levi strani L jubljanice Novi 
trg, L jubljana še vedno samo trg, zakaj drugače bi se moralo 
uvesti ime Novo mesto.

122) Sidaritsch, Die steirischen Städte, str. 173— 174.
12S) Valvasor XI., 667.
124j Argo 1895, št. 9.
125) Na pobočju Grajskega hriba so se ohranili kom aj prav neznatni 

sledovi starega mestnega zidu; presenetljivo pa je , da kažejo zares smer od 
sedanjega grajskega stolpa proti sektorju tik južno od Trance.

126) Vrhovec, Laibach, str. 6.
127) Zwitter, Star. kranj. mesta, str. 10.
128) Vrhovec, L jublj. meščanje, str. 5; F. Zwitter, Starejša kranjska me

sta, str. 10.
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Novi trg se nikakor ni obzidal šele 1. 1416., kakor je  pojm oval 
Vrhovec,120) marveč se je  takrat spričo turške nevarnosti le 
mestno obzidje tem eljito popravilo in boljše utrdilo. Novi trg 
je  bil obdan z obzidjem  vsaj že 1. 1307.130) Pravzaprav je  izrekel 
tako naziranje že sam Vrhovec, ki navaja neko listino križevni- 
škega samostana, poročajočo, da je  imel Novi trg obzid je že takoj 
ob naselitvi križevnikov,131) tedaj najkasneje 1. 1228.132)

Tudi glede novejšega dela L jubljane na Mestnem trgu in 
Pred škofijo  domneva Vrhovec, da je  nastal šele kasno, v  glav
nem v  toku XV. veka in sicer „čisto neopazno“ .133) A li ne more 
biti dvoma, da je  ta prvi sitematični raziskovalec ljubljanske 
zgodovine zbral za starejšo dobo premalo virov in je  spričo tega 
nastanek mesta postavljal v preveč kasno dobo. Malo verjetno 
je  tudi, da bi bil ta del dobil obzid je šele do srede XVI. stoletja.

Ni si mogoče misliti, da bi bili novi magistrat, postavljen na 
sedanjem mestu 1. 1484., in sedež škofije s kapiteljem  1462. po
stavili v  nezazidan del mesta, osobito ko je  bilo ravno XV. stol. 
n a jbolj opasna doba in so L jubljan i neprestano pretili turški 
napadi. Saj so se pojavili Turki pred L jubljano 1. 1415., 1469.,
1471., 1472., 1473., 1476., 1492., ako vzamemo v poštev le XV. sto
letje.134)

Kako važni ukrepi so postali potrebni glede zgradb spričo 
turških napadov, o tem navaja poročila Fr. Zwitter.135) Ali si 
moremo predpostavljati, da bi v tako nevarnih časih pustili ne
zazidan ves veliki del mesta od Tranče do Krekovega trga in 
tjakaj celo postavljali magistrat ter škofijsko središče! Računati 
moramo za gotovo, da so vsaj obzidje med Gradom in L ju b lja 
nico ob sedanjem Krekovem  trgu zgradili že mnogo poprej, črto 
ob L jubljanici pa utrdili s stolpi vsaj na koncih malih uličic, ki 
so držale pravokotno na L jubljanico, za ostali del obrežja pa je  
tvorila obrambno barijero sprva morda reka sama. Vrhovec sam 
poroča, kako so L jubljančani že v drugi polovici XV. stol. gradili 
stolpe in utrdbe pri Špitalskih ter Frančiškanskih vratih (ob se
danjem Krekovem trgu).136) Razlogi, ki jih navaja Vrhovec zoper

129) Laibach, str. 9 sl.
13°) Zwitter, 1. с., str. 68; Radies, A lte Häuser in Laibach III., str. 61.
m ) Vrhovec, Topografiški opis Ljubljane, str. 192.
132) F ran Zwitter, Razvoj ljubljanskega teritorija, v pričujočem letniku 

Geogr. Vestnika.
133) Vrhovec, Laibach, str. 19.
134) VI. Levec, D ie erster^ Türkeneinfälle in Krain und Steiermark. 

Mitt. Mus. Kr. 1903, str. 169.
185) G lej naslednji članek.
!38) Vrhovec, Laibach, str. 19 in 21.
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to, da bi bil ta del na notranji strani mestnega obzidja, se mi 
ne zdijo  prepričevalni.137)Dr. Zwitter je  zbral nekatere historične 
vire, iz katerih se jasno razvidi, da se je  predel Mestnega trga 
imenoval mesto že v  prvi polovici XIV. stol., da je  stal na pr. se
danji Frančiškanski most vsaj že 1. 1324. itd.138) Vse to priča ne
izpodbitno, da je  ta del mesta mnogo starejši, nego je  računal 
Vrhovec in za njim  drugi avtorji in da je  bil pričetkom XIV. stol. 
že precej istega obsega kot 200 let pozneje. Ker je  treba raču
nati s preudarjeno ustanovitvijo mesta v tem delu, se mi zdi 
zelo upravičena domneva, da novo mesto svojega prvega, čeprav 
v zgoraj navedenem smislu nepopolnega obzidja ni dobilo mnogo 
kesneje, nego je  bilo ustanovljeno.

V gorenjem  navedeni momenti kažejo na to, da je  prvotna 
L jubljana nastala neposredno okrog Sv. Jakoba in se, vsaj v naj
starejšem zasnutku, razvila kot majhno čolnarsko-trgovsko slo
vensko naselje. Novi 4rg se je  ustanovil morda istočasno s pode
litv ijo  formalnih tržnih pravic, a s podelitvijo mestnih pravic 
je  bila morda združena ustanovitev novega mesta med Starim 
trgom in Krekovim  trgom. V te j dobi se je  mesto trdno naslonilo 
na Gi’ad, a deželne uradnike je  očividno dobilo v tržni fazi, ker 
so se z ostalo gospodo vred koncentrirali v Novem trgu. Tretja 
faza je  potegnila poglavitno trgovino na dolgo črto Mestnega 
trga. V Hrenovi ter Rožni ulici se je  končno mestu pridružilo 
majhno deželnoknežje predmestje, ki je  svoj primitivni značaj 
ohranilo še zelo dolgo potem, tem bolj, ker se je  trgovinsko 
središče razmeroma zgodaj preneslo proti S. Zato se nekdanje 
predmestje v  Rožni ter Hrenovi ulici nikdar ni m oglo razviti v 
živahnejši mestni del in je  ostalo še 1. 1660. — da, celo do danes, 
le slabo zazidano. Zakaj so ga bili k lju b  temu vk ljučili v obzi
dano mesto, je  še nepojasnjeno, kakor na žalost še marsikaj zelo 
važnega.

6.

Ime L jubljane je  še vedno nepojasnjeno. Po Pintarjevi raz
lagi tiči v n jem  deblo lbb (preko lbbjane) ;139) Ramovš popravlja 
to tolm ačenje v toliko, da ne more biti osnova v  deblu 1ъЬ, 
marveč v „ lju b “ (slično kot je  L jubelj, L jubno - Leoben) ;140) ime 
ljub  so po njegovem  naziranju Slovenci bržkone prevzeli od 
starejših prebivalcev.141) Zdi se, da je  L jubljana dobila svoje ime

137) L. c., str. 20.
13S) G lej sledeči članek.
139) Ljubljanski Zvon 1908, str. 243 in 310 sl.
14°) Archiv f. slav. Philologie 36, 1— 2 H. 1915, str. 451— 452.
141) Ramovš, H. G. 62.
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po L jubljanici. Na to vsaj kažejo nekateri momenti. Nemško 
ime Laibach pomeni v  starih virih mesto in reko.142) Da je  prvotna 
L jubljana nastala v tesni zvezi z reko in s prometom na n je j, se 
vsekakor vsilju je  kot najverjetnejše. Naposled naj opozorim na 
dejstvo, da se Vrhnika nemško naziva Oberlaibach, kar nujno 
kaže na odnošaj do L jubljanice. Zelo pogostni so primeri, da 
se naselje imenuje po reki odn. potoku in sicer oni kraj, ki stoji 
blizu izvirka ter oni, ki je  nastal ob ustju (prim. Glince pri L jub- 
Ijani ob izviru in ustju Glince, Sorica ter Sora na Sori, Krka ter 
Krška vas na Krki itd. Isti pojav navaja Ed. W allner za Ba
varsko.143) Namesto kraja ob ustju je  često dobil ime po reki 
kraj, k je r  stopi voda iz ozke doline v  ravan (na. pr. Iška, Iška 
vas, Bistrica pri Tržiču), ali pa, k jer zapusti kotlino ali ravnino 
ter stopi v neobljudeno sotesko (na pr. Sava pri Litiji). Tako 
mesto bi bila tudi L jubljana in prav tako Vrhnika, katere slo
vensko ime je  očividno v zvezi z izvirkom ; na to me vsaj nape
lju je  dejstvo, da je  ta kraj po legi povsem sličen loški Vrhniki, 
ki stoji pravtako nedaleč nad velikim kraškim izvirkom. Glavni 
izviri L jubljanice so danes Velika in Mala L jubljanica ter L ju 
b ija  (adj. ljubijski). Opozorim  naj še, da ima hrib tik južno nad 
Vrhniko ime L jubljanski vrh, kar ni morda umetna novejša 
označba, marveč staro ime, v rabi povsod med prebivalstvom. 
Izkazuje ga tudi katastrska mapa iz 1. 1825. (kat. občina Verd). 
N ikjer se ne omenja, da bi bil kdaj last naše L jubljane; 1. 1825. 
so vse gozdne parcele na njem  last Verda. Z imenovanjem L ju b 
ljane po reki bi odpadla vsa topografska utemeljitev Pintar
jevega tolm ačenja iz 1ьЬ =  holm, t. j. G rajski hrib in bi se 
Stanovniki, naseljeni „na hribu in ob bbu ali holmu od „pisanih“ 
ali karlovških na južni pa do „klošterskih“  vrat na severni strani 
Grada, imenovali lbbljane.144) Kakor kaže historično-topograf- 
ski razvoj L jubljane, naslonitve naselja na Grad sprva sploh 
ni bilo in k a j malo je  verjetno, da bi svoje  ime dobilo po njem. 
Pintar se sklicuje na Vrhovca, ki je  leta 1886. zapisal, da je  
nedvomno kot najstarejšo točko L jubljane smatrati Grad.145) 
Toda isti Vrhovec je  po nadaljnjih študijah prišel do dvoma, 
ki ga je  izrazil 1. 1895. v naslednjem: „Č lovek ne bi rekel dva
krat, da ni L jubljana iz novega zaživela več zavoljo brodarjenja 
po L jubljanici, kakor pa zavoljo  svoje, četudi glede na obrambo

142) Mitt. M. Kr. 1900, str. 53, 64.
us) W allner, Altbaierische Siedelungsgeschichte, str. 8.
144) Pintar, L j. Zvon 1928, str. 247.
145) Vrhovec, Laibach, p. 5.
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zelo ugodne lege.146) Vrhovec sam je  tedaj opustil misel, da je  
bil Grad pričetek L jubljane in vse kaže, da je  bil s tem na pravi 
sledi. S tem se seveda ne zanika, da ni Grad kesneje kot emi
nentna fevdalno-upravna postojanka bistveno vplival, da je  
L jubljana prevzela vodilno v logo ; ali imena ji skoro gotovo ni 
dal. S tem se tudi topografski moment pridružuje Ramovševemu 
lingvističnemu zoper Pintarjevo razlago.

7.

Nagel razvoj L jubljane je  vendar nedvomno v zvezi z d e j
stvom, da si jo  je  deželni gospodar izbral za središče dežele in 
sedež deželnemu upravnemu aparatu, za kar je  zopet dal ugodno 
osnovo trdni grad na obvladujoči višini. Zato se je  mesto kon
centriralo na vznožju Gradu.

L jubljana se je  še nadalje širila in rastla v vseh smereh, 
razen na Grad, z neznatno izjem o v Rebri in za Sv. Florijanom. 
Šele iz srede XVII. stol. imamo prve načrte o L jub ljan i in sicer 
Stierovega ter Pieronijevega,147) ki pa sta oba izdelana v zelo

Talni načrt Ljubljane iz srede XVII. stoletja .

1. Mestno obzid je .
2. Mestna vrata (I . karlovška ali pisana vrata ;

2. k lošterska ali frančiškanska vra ta ; 3. špi
talska v ra ta ; 4. v icedom sk a vrata ; 5. kri
ževniška ali nem ška vra ta ; 6. vodna vrata ).

3. G rablje na Ljubljanici.
4. O bseg rim ske kolonije  Em one.

Plan de Ljubljana du milieu du XV IIe siècle.

Enceinte de la v ille .
P ortes de la ville .

.P a lissad e  traversant la Ljubljanica.
Enceinte de la co lon ie  rom aine Em ona.

Merilo 1 : 25.000 E chelle de

146) Vrhovec, Čolnarji, p. 98.
147) Glasnik M. dr. 1928, slika 18 in 20.
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1. N ajstarejše jedro sredn jeveške Ljubljane.

2. N ovi trg, zgrajen v  XIII. sto l.
3. M esto ob  Mestnem trgu in škofiji, zgra jeno 

najkesneje do začetka  XIV . stol.

4. D eželnoknežji del, priključen mestu 1. 1533.
5. Razširjen je m esta do 1. 1825.

Le noyau le plus ancien de Ljubljana du m oyen 
âge.

Nouveau m arché, construit au XIIIe siècle .
La v ille  aux abords de Mestni trg et autour 

de Г évêché construité jusqu’ au com m en ce
ment du X IV e s iècle  au plus tard.

Quartier seigneuria l, rattaché à la v ille  en 1533.
L ’ agrandissem ent de la v ille  jusqu’ au 1825.

6. R azširjen je m esta do 1. 1914.
7. R azširjen je m esta d o  konca 1.1929.

8. P rvotna jedra km etskih naselij.
9. Stara struga L jubljanice pred regu lacijo  v 

X IX . stol.
10. Stare, sedaj iz prom eta iz ločen e ceste
11. O bčinske m eje.

L ’ agrandissem ent de la v ille  jusqu’ au 1914.
L ’ agrandissem ent de la v ille  jusqu’ à la fin 

de 1929.
Les noyaux prim aires des habitats ruraux. 
Ancien lit de la L jubljanica avant la régula

risation au X I X e s iècle .
A nciennes v o ies , m aintenant disparues. 
Frontières des com m unes.

Merilo 1 : 25.000. Echelle de
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majhnem merilu ter nimata nacrtanih vseh hiš; saj sta bila na
rejena v  druge namene. Vendar nudita dragoceno gradivo za 
vpogled v geografijo  mestnega naselja XVII. stoletja, kar ve lja  
o Stierovem še prav posebno. Vrednost jima naraste v prav iz
redni meri v zvezi s slikami iz Valvasorjeve zapuščine, pred
stavljajočim i L jubljano okr. 1. 1660.; ne moremo dovolj visoko 
oceniti brige, ki si jo  je  vzel dr. Fr. Stele, da nam je  oskrbel 
objavo. Slike nam niso samo velevažen pripomoček za studij 
talnega načrta L jubljane in njegove geneze, marveč nam nudijo 
tudi gradivo za studij gospodarskih svojstev in značilnosti ta
kratne L jubljane ter njenih predmestij. Obilica kozolcev nam 
nudi do neke mere merilo, do kod sega kmetsko prebivalstvo, 
pravtako kot so m ogoči slični sklepi po velikosti in značilnostih 
hiš ter drugih poslopij, razlikovanje med njivami in vrtovi itd.
V tem pogledu predstavljajo Valvasorjeve slike nekaj sličnega 
kot moderna avionska fotografija, ki pomeni ravno za geografijo 
tako srečno kom binacijo geografske karte s sliko.

Z navedenih slik ter načrtov vidimo, da se L jubljana do 
srede XVII. stol. ni prav posebno povečala. Razširila se je  pač 
ob vseh cestah, ki so vodile v mesto in ob potih, ki so jih  vezali 
med seboj. Vendar so ostale ob cestah tu in tam nezazidane 
vrzeli, posebno pa so se ohranili nezazidani prostori vmes med 
glavnimi cestami celo v bližini obzidanega mesta. Ni tedaj še 
govora o kompaktnem spoju mesta s predmestji niti predmestij 
med seboj. Zato je povsem razumljivo, da se mestno obzidje ni 
nanovo razširilo in da so ostali načrti iz srede XVII. stoletja, po 
katerih naj bi se L jubljana skupno s predmestji na novo in mo
derno utrdila, samo — načrti.148)

Še m anj napredka moremo konstatirati, ako primerjamo 
L jubljano iz srede XVII. stol. z obsegom iz 1. 1825. Mesto se je  
širilo le zmerno, v isti tendenci, da nastajajo nove hiše ob cestah, 
vodečih iz mesta, ter potih, ki jih  vežejo  v  prečni smeri; prostori 
med njimi ostajajo še vedno po velikem delu nezazidani.

Šele tekom XIX. stol. se mesto razširi na véliko in vsa nek
danja predmestja se združijo z mestnimi osrednjimi deli v eno 
kompaktno zazidano celoto. Pri tem nastajajo že povsem novi 
mestni deli, in obseg mesta nam kaže pripojitev takih krajev, ki 
so bili nekdaj povsem kmetske vasi, brez vsakršnih ožjih  stikov 
z mestom (V ič-G lin ce , Spodnja šiška, Vodmat, Selo, Moste). 
L jubljana je  s tem prerastla poprejšn ji politični okvir mesta 
in si priključila prve kraje, ki so dotlej tudi politično pripadali

148) Fr. Stele, Valvasorjeva Ljubljana, str. 89.
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ruralni okolici (1. 1896. Vodmat, 1. 1914. S*p. Šiška). Potreba po 
nadaljnjem  razširjenju mestne občine v političnem pogledu je  
očitna, kar se najboljše vidi iz potrebe, da se je  moralo osnovati 
policijsko okrožje  ljubljansko, vk lju ču joče  vse one kraje, ki so 
s svojo zazidano ploskvijo že del kompaktnega zazidanega kom 
pleksa Vélike L jubljane. Vendar še ne obsega vzhodnega dela 
K odeljevega, ki je  del občine D obrunje, a pripada po svoji fi
ziognom iji ter gospodarskemu značaju mestu. Po njem se je  
mestna aglom eracija približala Štepanji vasi. Na jugu  sega 
L jubljana v obliki dolgega političnega polotoka na Barje ob 
L jubljanici in Iščici, toda glavna tamkajšnja naselja im ajo ru
ralen značaj.

L jubljana obsega tedaj danes vrsto krajev, ki so tvorili 
prvotno povsem samostojna naselja. O glejm o si jih nekoliko na
tančneje.

Poljane, ki im ajo svoje ime kot naselje na polju ,149) so se 
razvile očividno najprej v onem delu pri Ambroževem trgu in 
tja  do sedanje poljanske vojašnice. Na to kažejo razen razlogov, 
ki jih  navaja S. Ilešič150) naslednji momenti. Zem ljišče med L ju b 
ljanico in poljansko cesto („obvodna stran“ ) od mestnega obzidja 
odn. jarka pa do šentpeterskega mostu je  bilo do 1. 1733. last 
ljubljanskega stolnega kapitlja, potem pa v mestni posesti.151) Na 
obeh straneh ceste so 1. 1660. skoro le vrtovi, dočim so v  Spodnjih 
Poljanah, ob levi dalje, njive. Pri vrtovih tudi ni kozolcev, hiše 
im ajo mestni videz, med njimi so nadstropne; na Spodnjih Po
ljanah so hiše nizke in kažejo raztegnjeno obliko dvora kakor 
danes, nekatere s končno, druge s podolžno stranjo ob cesti, prav 
kot še danes.

Šentpeter je  najstarejša fara za L jubljano in široko okolico, 
ugotovljena že za 1. 1163., iz česar sledi nujno, da je  moral biti 
sprva važnejši nego L jubljana sama, sicer bi se bila fara usta
novila v L jubljani.

V ravnini Ljubljanskega polja  imamo v južnem sektorju 
vasi ob L jubljanici od Zaloga navzgor, na ježah ob Savi in pa na 
vnožju  G olovca ter drugih hribov, pričenjajočih  na jugu. Z lego 
teh vasi se mora prim erjati in spraviti v  sklad tudi pozicija  
prvotnih naselij v severnem sektorju današnje Velike L jubljane, 
vasi, ki jim  je  bila zasnova nedvomno v ruralnih naseljih.

14°) Pintar, Satura, L jublj. Zvon, 1908, str. 247— 248. Ime bi kazalo na 
relativno m lajše naselje.

150) S. Ilešič, Prvotna kmetska naselja v območju Velike Ljubljane, v
tem letniku Geogr. Vestnika.

161) Nestor, Iz stare Ljubljane, „Jutro“ 1923, št. 280.
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Vidimo, da so stale prvotne Poljane, ki so morale biti prav 
majhno naselje, nad ježo na desni strani L jubljanice, prav tako 
kot stoji Stepanja vas na nadaljevanju iste ježe. Gradič Kode
ljevo  je  stal tik na levem bregu L jubljanice, ki je  delala tu do 
1. 1828. velik ovinek proti jugu.

Na levi strani L jubljanice so najprej Moste. Tu imamo 
vzroka domnevati, da je  cesta, ki gre od Šentpetra skozi Selo in 
Moste proti Fužinam odnosno Devici M ariji v Polju, v svoji za
snovi stara; ob n je j stoji vas Studenec, vendar že nad ježo, kot 
tipična enostranska vrstna vas. Tudi Moste so razpostavljene kot 
enostranska vrstna vas ob isti cesti, toda že pod ježo, ki poteka 
tu nekoliko severneje. Po imenu bi bilo sklepati, da je  bil tu 
nekdaj most ali vsa j brv čez L jub ljan ico; cesta, prihajajoča od 
D. M. v Polju  (odn. Fužin), dela res ravno tu ovinek tik ob 
L jubljanici, napravljajoč vtis, kakor da je  bil v njenem skoro 
premočrtnem nadaljevanju zares mostič čez vodo. Slično pod 
ježo, ob cesti, ki poteka tik ob L jubljanici, stoji tudi Selo s svo
jim  prvotnim jedrom . Iz Ilešičevega proučevanja se vidi, da kaže 
zem ljiška razporeditev in prav tako neznatna velikost na kesneje 
nastalo naselje.152) D o sličnega rezultata nas dovede Pintarjevo 
tolm ačenje imena ( =  naselbina).153) Očividno se je  kot selo tol
mačilo novo naselje (morda osamljena km etija?), ki se je  usta
novilo izven tedanjih vasi. Pod ježo stoji nadalje Vodmat v svo
jem  prvotnem vaškem jedru : pogled na stare karte nam kaže, da 
je  L jubljanica pred regulacijo delala znaten ovinek proti severu 
in da je  stal Vodmat ob strugi; v  današnji poziciji, vstran od 
reke, na prodni suhi ravnini bi bilo n jegovo ime nerazumljivo 
in neprirodno.154) Stal pa je  hkrati ob cesti, ki je  morala z L ju b 
ljanico vred delati ovinek proti severu in se je  vračala proti 
Šentpetru od severovzhoda, malo severnejše od sedanje ceste; 
imamo jo  ohranjeno z značilnim imenom Stara pot.

Za jedro ali prvotni del Šentpetra moramo vsekakor smatrati 
naselje ob sedanji šentpeterski cesti nekako od Prečne ulice 
proti cerkvi. Naselje pa ni moglo biti veliko, marveč je  obsegalo 
samo hiše, postavljene v  vrsti, ki poteka vzporedno tik ob L ju b 
ljanici. Pozicija naselja razkriva tedaj popolnoma enak tip kot 
Vodmat, Moste in Studenec. Prvotno je  moralo imeti drugo ime,

,52) Ilešič, Prvotna kmetska naselja v obm očja Velike Ljubljane, v pri
čujočem letniku Geogr. Vestnika.

15S) Ljubljanski Zvon 1912, str. 550 sl.
1M) Vodmat iz Vodomont, po potoku, ki izliva svojo kalno vodo v neko 

drugo čistejšo vodo, povzročujoč s tem, da postane motna. Štrekelj v Časopis 
zgodov. narodop. I. 76.

9*
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Šentpeter je  očividno prevladal šele, odkar se je  ustanovila cer
kev in fara. Vsekakor pa je  moral biti sprva znatnejši kraj, nego 
Ljubljana, v kateri že patrocini j  cerkve sv. Jakoba kaže na kas
nejši postanek. Kmetski značaj se je  poznal Šentpetru še do na j
novejše dobe.

V mnogih primerih na Slovenskem smo ugotovili, da se je  
ona vas, ki je  zelo zgodaj dobila faro, neprimerno hitreje ve
čala nego običajne vasi, tako da moremo danes že po vnanji fi
ziognom iji in po talnem načrtu spoznati, kateri kraji predstavlja jo  
najstarejša farna središča. Šentpeter sam ne kaže teh značilno
sti; okrog cerkve se naselje ni razširilo in povečalo skoro nič, 
kakor najlepše razvidimo z Valvasorjeve slike. Pač pa so nove 
hiše nastajale na cestah in potih, ki so držale proti Sv. Petru. 
Zgodaj je  bila v sklenjeni vrsti zazidana Šentpeterska cesta prav 
do današnjega M arijinega trga, kakor kaže Valvasorjeva slika; 
pač ni slučaj, da je  samo ta predmestni del tudi med prebival
stvom dobil ime predmestje, „Forštat“ ,155) dočim je  za druge kraje 
označba predmestje ostala le uradni naziv. Tu opažamo, da so na 
Valvasorjevi sliki na severni strani ceste še pri Prečni ulici ti
pične kmetske hiše z raztegnjenimi dvori, z dolgimi njivami v 
ozadju, dočim so na južni strani, do L jubljanice, višje hiše mest
nega tipa, postavljene tja kesneje. Seveda ne smemo pri tem pre
zreti, da sedanjega Šentpeterskega nasipa v oni dobi še ni bilo, 
m arveč je  bil tu že breg, od časa do časa preplavljen z vodo. Šele 
v  toku XIX. stol. so ga nasuli (odtod ime nasip) in potem šele se 
je  odprla zveza na obrežje z M arijinega trga.

Interesanten je  kót Prečne ulice. Tu je  Kolodvorska ulica, 
nekdanja Blatna vas (ali ulica). Ni podoba, da bi bila to zares 
vas, marveč je  naselje nastalo očividno šele kesneje. Še danes 
je  Kolodvorska ulica vijugava; slika iz 1. 1660. kaže še večjo  vi- 
jugavost, tako da je  trasa ulice povsem slična običajni poljski 
poti. Katastrska mapa iz 1. 1825. nam pove, da se je  ta pot nada
ljevala čez sedanji glavni kolodvor po polju  tja  do posavskih vasi 
Stožice, Mala vas in Ježica, ki jim  je  bila očividno prav tako ob i
čajna pot do L jubljane in do fare kot Dunajska cesta, če ne še 
bolj. Če odštejem o samostane, ki so se seveda držali velike ceste, 
1. 1660. in bila manj poseljena, nego Dunajska. Kolodvor j i  je  pre
trgal živec, ki je  držal daleč v okolico ; za tovornoprometno zvezo 
do železnice se spričo zastarele oblike tudi ni obnesla in je  m o
rala odstopiti to vlogo moderni M iklošičevi cesti, s svojim i ozkimi 
oddelki in nizkimi hišicami je  še danes spomenik boljše pre
teklosti.

156) Nestor, Iz stare Ljubljane, „Jutro“ 1923, št. 278.
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Sedanja Dalmatinova ulica je  očividna prav tako že stara 
poljska pot. Po n je j je  imela Sp. šiška in morda vasi zadaj za 
n jo  na jb liž ji dohod do fare. Oni, k i so želeli proti fari, so zavili 
po Prečni ulici, oni, ki so hiteli proti mestu (na pr. iz Stožic), pa 
po Kolodvorski ulici prav do Šentpeterske ceste. Ne more biti 
dvoma, da se je  tudi Prečna ulica razvila iz prvotne poljske steze, 
stremeče proti fari; o tem priča njen povsem nemestni zavoj. O 
živahnem prometu po n je j nam govori dejstvo, da je  bila zazi
dana že 1. 1660.

Tudi K ravja dolina ni mogla biti staro naselje, marveč le 
majhna skupina hiš, nastalih šele kesneje pričetkom ceste proti 
Šmartnemu — Sv. Jakobu; slika iz 1. 1660. ne kaže tu onih za 
Šentpeter, Poljane, Moste i. t. d. tipično raztegnjenih dvorov niti 
obilice kozolcev.

Tudi današnja Igriška ulica se zdi, da je  še ostanek poljske 
poti, stremeče od Tržaške ceste čez Gradišče proti šentpeterski 
fari. N jeno nadaljevanje skozi sedanjo Zvezdo je  zaprl svoj čas 
kapucinski samostan; W olfova ulica, ki kaže še 1. 1660. znatno 
vijugavost, pa je  ostala.

Vidimo tedaj, da se je  rast Šentpetra kot starega farnega se
deža močno kombinirala spričo bližine L jubljane, k jer je  vrh 
tega kmalu nastalo obilo cerkva.

Severni predel današnje L jubljane od Šentpetra na zapad je  
bil potemtakem prvotno neposeljen. Čezenj je  držala le rimska 
cesta, sedanja Dunajska cesta s Šelenburgovo ulico, toda kakor 
kaže slika iz 1. 1660., se je  poselila razmeroma kasno.

Staro kmetsko naselje more biti šele Spodnja šiška. Njen 
prvotni del je  bila sedanja Jernejeva cesta kakor kažejo že stari 
načrti L jubljane. Vas nam kaže v svojem  jedru ravno vrsto hiš, 
razvrščenih ob potu, ki gre z rimske ceste v p o lje ; tam k jer se vas 
stika s cesto, stoji stara cerkev. Za pozicijo  vasi pa ni osnove v 
terasi, niti v  vznožju  hriba, marveč je  postavljena na ravnino 
brez vsakršne zavisnosti od m orfološke osnove, kar je  v primeri 
z lego vasi na Ljubljanskem  polju  nekoliko nenavadno. To bi 
kazalo na kesnejšo kolonijo. Imenuje se že 1. 1370; na mlajši na
stanek bi se morda dalo sklepati tudi po imenu, ki se izvaja od 
hiše.156)

Poseben tip naselij sta Krakovo in Trnovo. Slika iz 1. 1660. 
nam kaže, da je  prvotno jedro Krakovega v sedanji Krakovski in 
pa v  Kladezni ulici. Krakovska ulica kaže izrazito enostransko 
razvito obcestno vas — če je  na mestu ta označba —, zakaj na 
južni strani skoro ni hiš, prav kot deloma še danes, na severni

156) S. R(utar), Odkod ima šiška svoje ime. Ljubljanski Zvon 1891, str. 115.
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pa se tišče tesno skupaj kakor sedaj. Za hišami se vlečejo  ozke 
proge vrtov do mestnega jarka, današnje C ojzove ceste, k jer  se
veda še ni hiš. Kladezna ulica se od Krakovske razlikuje samo po 
tem, da je  zazidana obojestransko, ali hišice so videti popolnoma 
slične, so prav tako brez izjem e vse s končno stranjo obrnjene 
na cesto in od n jih  se v lečejo  ozke vrtne grede tako proti Emon
ski cesti, k jer  ni hiš, kot proti L jubljanici, k jer so tudi šele dve, 
tri; Vrtne ulice med Krakovsko in Rečno ulico še ni videti.157) 
Spodnji del Kladezne ulice (to je  od Rečne ulico do Gradaščice), 
prav tako Rečna ulica sama ter Gradaška ulica, im ajo povsem 
drugačne, višje in krajše hiše, manjše in ne sistematično razpo
rejene vrtove, se tedaj od ostalega Krakovega močno razliku jejo 
in se zdijo mlajša, gotovo pa drugačna tvorba. Nadalje je  važno, 
da Krakovo nima kmetskih gospodarskih poslopij, na pr. niti 
enega kozolca. Ker je  na jugu Gradaščica in onstran Trnovo, na 
zapadu pa je  bil svet komende, v južnem  sektorju vrh tega m očvi
ren, je  gotovo, da Krakovčani tudi takrat niso imeli pravih n jiv  
ter travnikov. Iz vsega tega smemo sklepati z vso gotovostjo, da 
Krakovo ni bila prava kmetska vas, kar se popolnoma vjem a z 
znanim dejstvom, da so bili tu že od nekdaj ribiči, podložniki 
križevniške komende. Pravilnost talnega načrta govori vrh tega 
za domnevo, da je  bila to umetna kolonija, vsaj v svojem  prav
kar označenem jedru, ki so jo  morda ustanovili križevniki. Če 
se na Krakovo nanaša onih šest kmetij, ki so jih  kupili križev
niki 1. 1271. „in  awa et circa decursum“ Gradaščice,158) je  prav 
verjetno, da so se te km etije popolnoma preuredile in njihovo 
zem ljišče na novo in drugače razdelilo.

Pintarjeva razlaga imena Krakovo ( =  m očvirje s krakom 
zarastlo)159) bi se mogla vjem ati samo z zemljiščem tik ob L ju b 
ljanici odn. Gradaščici.

Slično sliko nam kaže Trnovo, sesto ječe  iz dveh osnovnih de
lov. Prvi del je  vzporeden z Gradaščico (danes „Cerkvena ulica“ ) 
in kaže izrazito vrstno vas, enostransko razvito, z dolgimi hišami, 
morda raztegnjenimi dvori, obrnjenim i s čelno stranjo na cesto,

157) Florijančičev načrt Ljubljane iz 1. 1845., kakor ga priobčuje Vrhovec  
(Laibach, priloga), je  glede Kladezne ulice, ki je  nima vertane, popolnoma 
netočen; prav tako netočen je  glede ostalih ulic v Krakovem in Trnovem, 
pa tudi v Hrenovi ulici, vsaj kar se tiče razmestitve hiš. Prim. Glasnik Muz. 
dr. Sl., 1928, sl. 20 in 30, 36 in 42.

158) Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 21.
159) Lj. Zvon 1914, str. 464 („če pomeni krak ali žabja (vodna) leča 

(Wasserlinse, lemna) —  povodno rastlinje, ki pokriva v gostih p la s te h ...  
stoječe ali leno tekoče vode.“ )
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prav kot še danes. Zadaj se v leče jo  vrtovi v vzporednih progah. 
Drugi vzporedni del je  ob sedanji Trnovski ulici, ki pa ga slika 
iz 1. 1660. na žalost več ne obsega; danes se tudi tu od hiš, stoje
čih prav tako le ob eni strani ulice, v leče jo  vzporedne vrtne grede 
proti Konjušnici. Tudi v Trnovem nam Valvasorjeva slika ne kaže 
niti enega kozolca. Za njive tudi tu ni bilo prostora, zakaj tja 
proti ustju Malega grabna v širokem pasu na obeh straneh da
našnje Opekarske ceste se je  razprostirala bolj vlažna gmajna, 
velik pašnik, 1. 1825. last ljubljanskega magistrata. Ta gmajna je  
dala ime novemu delu mesta („Na G m ajni“ ), nastalem tamkaj 
šele koncem prejšnjega stoletja; ime pa se uradno ni nikdar vpo- 
trebljavalo. Zapadno odtod pa je  pričenjal močvirni ali vsaj 
vlažni Mestni log, izpostavljen poplavam, k jer  polja  niti danes še 
ni. Tudi Trnovo, k ra j čolnarjev, tedaj ni m ogel biti kmetski kraj. 
Zdi se, da je  nastal kesneje, morda prav tako kot umetna kolo
n ija ; tudi ime govori za tako tolmačenje.

Trnovo in Krakovo stojita na oni strani L jubljane, ki je  bila 
ves čas domala popolnoma zaprta z barjem. Zato se je  mesto sem
kaj najm anj širilo in zato se je  mogel tu najboljše ohraniti sta
rinski tip, bodisi v talnem načrtu, kot v razporeditvi ter vnanjih 
svojstvih zemljišča in hiš.100) Slika iz 1. 1660. ne kaže v nobenem 
delu L jubljane toliko sličnosti z današnjo kot v Krakovem in 
Trnovem.

Résumé. Développement de Ljubljana. La plus grande partie du terri
toire de la ville de Ljubljana consiste en terrain caillouteux qui s’ étend jusqu’ 
au Golovec, au Château et à la colline de šiška, tout en dépassant, dans la 
plaine comprise entre les deux derniers points, le poste avancé Université- 
École Réale. La totalité du secteur sud et su d -ou est de l’ emplacement urbain 
se compose d’ aluvions d’ argile, apportées par la Gradaščica et le Mali Gra~ 
ben, m êlée par ci par là de sables. Le véritable sol de 1’ ancien marais ne 
commence que plus loin au sud".

La Ljubljanica et quelques autres filets d’ eau du Marais, parmi lesquels 
les cours inférieurs de la Gradaščica et du Mali Graben doivent être consi
dérés comme des eaux régularisées. La régularisation a êtê sans doute 
exécutée par les Romains qui étaient bien les premiers à drainer le marais. La 
Gradaščica et le Mali Graben (la Mala Yoda) résultent de la bifurcation 
aménagée par la main d’ homme près de Kozarje. Le Mali Graben repré
sente un prolongement de la Šujica (H orjuljka).

Le plus ancien habitat du domaine de la Ljubljana actuelle étaient 
des palafittes dont les traces furent mises à nu dans le segment méridional 
de la ville. Quant à l’ Émona des Illyriens, historiens et archéologues sont

leo) Še Valvasor (XI. p. 667) popisuje, da so hiše v Krakovem slabe, le
sene, slične kmetskim kočam.
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unanimes à la situer le long de la Ljubljanica, entre S. Jakob, Gosposka 
ulica et Krakovo. La colonie romaine Émona se trouvait occuper la terrasse 
à l ’ ouest de là ; des vestiges en subsistent dans les restes de quatre murs 
d’ enceinte, mais aussi dans la disposition des rues de nos jours; les rues 
Gradišče et Rimska cesta y  compris la place Napoléon (ex -Valvasor) se sont 
conservées sur des traces de C a r d o  et de D e c u m a n u s  M a x i m u s ;  
de leur croisement partait, par la place Napoléon, l ’ artère principale em 
pruntant la D olenjska cesta d’ à présent, vers la Basse Pannonie. Les rues 
Dunajska et Tržaška changent de direction également au contact des prin
cipales routes romaines et c’ est sur leur modèle que furent arrangées la 
plupart des rues (parallèles et rectangulaires) du secteur ouest et non - ouest 
de Ljubljana.

Pour le groupement des rues de la L jubljana médiévale qui prit nais
sance sur la rive droite de la Ljubljanica, c’ est le contour du Château qui 
s’ avère surtout déterminatif, puis aussi la direction de la rivière en que
stion. Q uel a été le plan primordial du plus vieux quartier de la L ju b
ljana moyen - âgeuse, c’ est à dire du Stari trg, autour de S. JakobP On ne 
saurait le constater avec exactitude, puisque, lors de l’ installation des jé 
suites au début du XVIIe siècle, ce plan a subi de très fortes modifications. D i
vers indices font supposer qu’ ici, en bordure d’ une route romaine, dès avant 
la fondation de la ville, s’ était formée une place de commerce slovène exploi
tant le trafic des autres voies romaines et de la Ljubljanica. Voilà pourquoi 
la plus ancienne Ljubljana commença par s’ étendre sur la rive gauche de 
la rivière (Novi trg =  Nouveau marché) où il y  avait un centre de commerce 
à Breg, port sur rivière navigable. A  en juger d’ après le plan, Novi trg a dû 
être une création artificielle, réalisée selon toute apparence dans la Ire moi
tié du XHIe s. lorsque Ljubljana n’ était encore qu’ un bourg.

Pendant la Ille phase la Ljubljana du Moyen - âge s’ étendit sur le Mestni 
trg et Pred škofijo dont l ’ existence est attestée par des documents histori
ques, au moins pour le début du XlVe siècle, mais elle date probablement de 
la seconde moitié du XlIIe s. Le plan plaide pour 1’ hypothèse que nous 
revoilà en présence d’ une formation artificielle, survenue, vraisemblablement 
à 1’ époque où le droit municipal fut conféré à la colonie entière.

La partie sud de la Ljubljana médiévale, le long des rues Rožna et 
Hrenova avec Žabjak et la partie supérieure de la rue Florjanska, relevait 
originairement du pouvoir seigneurial pour n’ être annexée à la cité qu’ en 
1533. Les particularités faubouriennes, visibles à une certaine mesure т ё т ь  
aujourd’ hui, apparaissent dans les images faites dans l ’ époque de Valvasor 
en 1660.

Le nom de L jubljana n’ est toujours pas encore suffisamment expliqué; 
1’ auteur expose des raisons montrant que la dénomination de la ville est en re
lation génétique avec la rivière Ljubljanica, et non pas avec le Château.

Au cours des siècles suivants, cette agglomération urbaine s’ agran
dissait plutôt avec lenteur; elle sauta les murs le long des chemins d’ accès, 
en particulier entre la ville et Šentpeter, paroisse originaire de Ljubljana. 
Dans la seconde moitié du XIXe et au XXe s., elle atteignit son pourtour 
actuel, ot ceci graduellement, comme il appert de la carte historique - topo
graphique ci - jointe. Dans la ville furent englobées les agglomérations ori
ginairement rurales: Poljane, šentpeter, Vodniat, Moste, Selo, Spodnja et 
Zgornja šiška, Vič et Glince. Cependant, la limite politique de Ljubljana,
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n’ a pas rejoint sa frontière géographique, puisque Rožna dolina, Vič - Glince, 
Zg. šiška, Moste, Selo dont la construction et les métiers de la population 
révèlent le plus souvent un caractère citadin, continuent à former des commu
nes propres; et l ’ on peut, ensemble avec le cité, les désigner comme la 
Grande Ljubljana.

Krakovo et Trnovo comportent des marques qui permettent de croire 
que ce sont là des colonies organisées, de même que le quartier sud - est de 
la ville sur les rues Rožna et Hrenova, toutefois point des agglomérations 
rurales, mais des habitations de bateliers et de pêcheurs.

Pripombe h kartama. T a l n i  n a č r t  L j u b l j a n e  i z  s r e d e  XVII. 
s t o l e t j a .  Karta se je izdelala v Geografskem  institutu univerze v Ljub
ljani, in sicer na osnovi naslednjih virov: 1.) slika Ljubljane iz dobe okr. 
1. 1660., kakor se nam je  ohranila v Valvasorjevi zbirki, nahajajoči se v 
univerzitetni knjižnici v Zagrebu in kakor jo  je  objavil France Stele v 
Glasniku Muz. društva za Slov. IX .; 2.) istotam objavljena načrta L jub
ljane, Pieronijev in Stierov, oba prav tako iz srede XVII. stoletja; 3.) slike 
Ljubljane v Valvasorjevih delih, poglavito v Ehre d. H. Krain, XI., str. 669. 
Razen tega se je  uporabljala tudi novejša historiografska literatura, v prvi 
vrsti Vrhovce va dela. V  nekaterih malenkostih in podrobnostih, v katerih na
vedeni viri niso zadostovali, se je  gradivo izpopolnilo s Florijančičevo karto 
Ljubljane in pa s franciscejsko katastrsko mapo iz 1. 1825., vendar samo v 
nebistvenih stvareh, kjer je  kontinuiteta nedvomna (na pr. podaljški glavnih 
cest ter ulic do okvira karte).

K a r t a  o r a z v o j u  L j u b l j a n e  se je  izdelala s sodelovanjem čla
nov Geografskega instituta v zimskem semestru stud. leta 1929— 50, osobito 
pa s pripomočjo gospodov dr. Fr. Zwitterja in S. Ilešiča, kakor je  v podrob
nem razvidno iz besedila člankov v pričujoči številki Geogr. Vestnika. Obseg  
Ljubljane v 1. 1825. se je  ugotovil na osnovi franciscejske katastrske mape, ki 
jo  je  dal na razpolago kat. mapni arhiv v Ljubljani. Stanje iz 1. 1914. se 
je  izdelalo po mapah Mestnega gradbenega urada za mesto Ljubljano, a za 
občini Moste ter Zgornja šiška po mapah katastrske uprave okrajnega gla
varstva Ljubljana - okolica. Za občino V ič -G lin c e  je  dalo županstvo brez
plačno na razpolago več izvodov mape iz 1. 1920.; ker pa se med vojno in v 
prvi povojni dobi ni nič zidalo, se stanje v tem letu še ne razlikuje od 1. 1914. 
Za nadaljnje razširjenje mesta smo imeli na razpolago za Ljubljano - mesto 
mapo Mestn. gradb. urada za 1. 1928, prav tako brezplačno v več izvodih, a za 
okoliške občine včrte v mapah okrajnega glavarstva; za najnovejše zgradbe 
(do konca 1. 1929.) v mestu in okolici smo si oskrbeli podatke z obhodom. Vsem  
navedenim oblastvom, kakor tudi vsem neimenovanim gospodom, ki so nam 
izkazali usluge pri delu, izrekamo na tem mestu še enkrat iskreno zahvalo. 
Da se ne razblini celoten vtis, je  bilo treba v kompaktno zazidanih mestnih 
delih ceste in trge ter druge m anjše nezazidane prostore pustiti z nemar. Zato 
pa je  razporeditev ulic v teh oddelkih razvidna iz karte Ljubljane za XVII. 
stol. Pri včrtavanju posameznih razvojnih faz Velike Ljubljane je  bilo treba 
do neke mere generalizirati, tako da se niso v polni meri vpoštevale niti vse 
posamezno stoječe hiše odn. zgradbe, niti neznatne posamezne hiše v kom 
paktni skupini starejše odnosno m lajše faze.

O be karti je  načrtal institutski kartograf V. Luckmann.


