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Ljubljana pred 800 leti

V

letih 1144 in 1146 se v srednjeveških listinah prvikrat imenuje Ljubljana. Naše glavno mesto ima tedaj za seboj 800
let zgodovinsko znanega obstoja. Te osemstoletnice pa v vojni
dobi nismo imeli časa praznovati. Ker pa je podoba, da se bomo
v kratkem vendarle povrnili k zamujenemu ter da se bomo lotili
tolmačenja nastanka, zgodovine in razvoja našega glavnega mesta
Ljubljane, ne bo odveč, če z nekaterimi razglabljanji posvetimo
pozornost geografskim momentom, ki so bili važni v obdobju pred
osemsto leti in katerih pomembnost ter važnost moramo jemati
v poštev, kadar poskušamo razmotrivati, kako da se je prav takrat
in nekako nenadoma poj avilo v območju zgodovinskih dokumentov
naše glavno mesto.
Ljubljanska kotlina je dokaj prostrana, saj meri po dolgem
od Žirovnice do Iga nič manj ko 60 km, a v področju največje širine
med Škofjo Loko ter Bistriško ravnino pod Kamnikom 25 km. Vrh
tega je izrazito hidrografsko središče, predstavljajoč enotno porečje zgornje Save; vanjo se izteka obsežna vodna mreža. Ob
rekah, rečicah ter potokih zgornjesavskega porečja se je izoblikovala obilica dolin in dolinic, ki so odprte v Ljubljansko kotlino.
Široko obrobje teži še v kotlino in s tem se obsežnost in učinkovitost njenega antropogeografskega osredotočenja še veča in stopnjuje. Vse to, na kratko navedeno, nam podčrtava pričakovanje,
da so že splošni naravni pogoji nudili zelo dobre osnove za nastanek večjega mesta v Ljubljanski kotlini.
Toda s tem še ni ničesar povedanega o legi urbanskega središča. Nikakor ne moremo reči, da bi Ljubljana stala sredi Ljubljanske kotline. Ta sploh ni zaokrožena in je takorekoč sestavljenega značaja, bodisi po tektonsko-geološkem nastajanju, kakor
tudi po prirodnih svojstvih površja ter po razčlenjenosti in poteku
obrisov. Močno je treba poudariti dejstvo, da moramo položaj
Ljubljane v kotlini označiti kot periferen. Geometrično vzeto se
nahaja središče Ljubljanske kotline v prostoru med Kranjem,
Škofjo Loko, Šmarno goro, Domžalami ter Kamnikom. Pokrajinsko pa bi prišlo to geometrično dejstvo do veljave pač šele, ako
ne bi bilo osamelih gora in goric, razvrščenih okrog male Skaručenske ravninice. Ti osamelci oslabljajo Ljubljanski kotlini v zu-
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nanj i podobi, v reliefu in sploh pokrajinsko značaj prirodne enote
ter povzročajo razkosanost na sestavne dele, ki so med seboj v
zvezi le po sorazmerno ožjih prehodih. Soteska pri Pirničah ter
Medvodah loči Ljubljansko polje od Sorskega, Kranjsko-Sorško
polje prehaja v Bistriško ravan v dokaj zoženem medgorju med
Tunjiškimi Dobravami ter Bukovskim hribom (za Mengšem), a
ravan ob Kamniški Bistrici pomagajo ločiti od Ljubljanskega polja
gorice med Črnučami ter spodnjo Pesato. Kranj sko-Sorško polje
pa ni samo osrednja, marveč tudi najbolj prostrana ravan v Ljubljanski kotlini. Ima tedaj precej na sebi pojmovanje, da bi bil za
osrednje urbansko naselje Ljubljanske kotline najbolj prikladen
pofožaj na Kranjsko-Sorškem polju po osrednji legi, ako jemljemo
v pretres le kotlino samo. A podcrtavamo: ako jemljemo v razglabljanje kotlino samo.
Ljubljana po tem takem zares nima osrednje lege v kotlini.
Pri tem je treba opozoriti še na sila važno naslednje dejstvo. V
prejšnjih stoletjih je Ljubljansko barje predstavljalo malodane docela neposeljeno področje, neprehodno močvirje ter barje, ki je
nudilo celo na svojem robu človeku kaj malo prilike za bivanje
ter gospodarjenje. Periferni položaj Ljubljane je prihajal v prejšnjih stoletjih še mnogo bolj do veljave in z vidika antropogeografske strukture je nastala Ljubljana docela na robu Ljubljanske kotline. In sicer celo na spodnjem koncu njene podolžne osi, ki leži
v smeri od SZ proti JV.
Toda naglasiti je treba takoj, da tako nesorazmerje med središčno lego ter položajem vodilnega mesta v kotlini ne preseneča,
saj moremo podobno stanje opazovati tudi v drugih kotlinah. V
njih se nam zrcali učinek dejstva, da o namestitvi vodilnega mesta
soodločajo še drugi činitelji, ki se često izkažejo celo mnogo močnejše. Med njimi so na prvem mestu prometne žile. Kjer je priroda
nakazala v svojem reliefu poti, ki se jih je človek posluževal, zdaj
bolj, zdaj manj intenzivno', tam je bila prilika najprikladnejša za
nastanek tržnih naselij, prav posebno pa tamkaj, kjer se naravne
prometne poti stikajo in razhajajo. Ljubljanska kotlina je staro
hidrografsko sotočje; k zgornji Savi so se stekale vode malodane
iz vseh smeri in ob rekah zgornjega savskega porečja so se izoblikovale daljše doline, ki se je nanje naslonil promet. Docela naravno je tedaj, da ima in je imela skozi stoletja Ljubljanska
kotlina v prometu jako važno funkcijo: vanjo so stremele poti
od vseh strani z obrobja in iz bližnjih ter sosednih predelov, a
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preko nje so se že od nekdaj usmerjali prehodi velike važnosti
in celo prvega reda, sprovajajoč tod céz promet na daljavo.
O poteh, ki držijo čez Ljubljansko kotlino kot daljnovodne
prometne žile, je bilo že obilo razpravljanega in napisanega, tako
da ne kaže tu vsega tega ponavljati. Poudarimo naj samo kot
posebno važno, da je v prirodi nakazana vélika pot čez Ljubljansko kotlino, tista pot, ki pridrži iz Podonavja ob južnovzhodnem
robu Alp, se druži z drugo, ki pridrži z Balkanskega pollotoka čez
Dolenjsko in ob Savi navzgor, pa vodi dalje proti Jadranskemu
morju in v zgornjo Italijo. Za te poti se nudijo čez razvodnice
ob Ljubljanski kotlini prav dobri prehodi in sicer v več varijantah
Med vsemi temi varijantami so za promet na daljavo najbolj prikladni prehodi čez Trojane, po podolju pliocenske Ljubljanice,
ki nas dovede zložno v bližino morja, pa po podolju pliocenske
Rašice, ki nas povede čez Dolenjsko k spodnji Krki ter dalje po
Posavini. Razvoj prometa nam priča, da so se v raznih obdobjih
uporabljali razni prehodi, da pa so med njimi, med temi varijantami, po prirodi reliefa za velikopotezno zasnovane prehode na
daljavo najbolj usposobljeni navedeni glavni prehodi.
S tem je temeljito podčrtana prednost južnega dela Ljubljanske
kotline pred osrednjim ter severnim. Po prirodi reliefa utemeljene
ugodnosti za promet in posebej še za prometna križišča prvega
reda ter prehode na daljavo so dale osnove za nastanek urbanskega
središča takorekoč na robu, in sicer na južnem podolžnem koncu
kotline. Dognano je, da je prav izoblika reliefa v območju pliocenske Ljubljanice ustvarila poglavitne prirodne pogoje za veliko
razpotje prvega reda. ki je izkoristilo na eni strani notranjsko podolje Ljubljanice ter Pivke, na drugi strani pa podolje nekdanje
Šmarske ali Radenske reke, t. j. pliocenske Rašice. V območju
Ljubljanskega barja se stikata obe podolji, pa je radi tega nastala
na prvi pogled nekoliko presenetljiva situacija: prav v tem delu
Ljubljanske kotline, ki je bil najbolj trdovratna ovira prehodu, po
večini celo docela neprehoden ter prava anekumena, je po naravi
utemeljeno veliko prometno križišče. Samo ob sebi je umljivo, da
je promet izrabil pri tem robni pas in sicer obe sončni stranici,
severnozapadno ter severnovzhodno. Pa očividno ne le spričo prisojne lege, marveč tudi iz drugih vzrokov. Barje se nahaja v križišču alpske ter dinarske zgradbe: severnozapadni rob poteka nekako v alpskem pravcu, a severnovzhodni rob v dinarski smeri.
Oba imata radi tega znatno bolj preprost, po večini dokaj raven
potek, med tem ko teče južna stran prečno na dinarsko zgradbo
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in kaže temu primerno menjavo smeri, več ostrih zavojev in zajecL
kar pomenja za pot ob robu močvirja obilico neugodnih ovinkov.
Razen tega je bila južna stran, kjer potekajo v Barje največ kraške
vode, najbolj barska ter močvirna, med tem ko je bilo na severnem
in vzhodnem robu, kjer prevladujejo karbonski, permski ter mezozojski škriljevci, zasipanje bolj intenzivno, tako da je mogel ob
robu zgoraj nastati napet, bolj sušen pas, ki ga je s pridom izrabil
človek za pot, za cesto, končno za železnico.1 Obe imenovani podolji imata takorekoč podaljšek na stranicah Barja, severnozapadni
ter severnovzhodni, ki se stikata pri Ljubljani. S tem se nam pokaže položaj slovenske prestolnice kot po naravi izvrstno odbran
za prometno križišče prvega reda.
Oblika Ljubljanske kotline je taka, da se na ljubljansko prometno križišče odpirajo možnosti še nadaljnjih razpotij.
Oglejmo si sedaj, po tem kratkem preglednem uvodu, v kakšni
luči se nam pokažejo prve omembe Ljubljane pred 800 leti in
katera historičnogeografska dejstva nam jih pomagajo osvetliti.
Ob koncu rimskega gospostva se uveljavi velika sprememba v
naselbinski sliki. Nastopila je doba razdejanj, razpada in upadka.
Lega na veliki obalpski poti, vezoči Sredozemlje s podonavsko
srednjo Evropo, ki je bila osnova naselbinskemu razcvetu ter gospodarskemu razmahu v področju Ljubljane in tudi drugod ob tej
veliki cesti, pa na njenih razpotjih, je v nemirnih vojnih časih, v
takoimenovam dobi preseljevanja narodov pomenila ravno obratno:
povečano nevarnost, stopnjevano nesrečo, požig, uničevanje, razpad in smrt, v gospodarskem področju pa prav tako propad in
razpust ter uničevanje. Lega ob velikih naravnih poteh, urejenih v
dobre ceste, je sedaj celo najbolj pomagala privajati nevarnost
ter s tem povzročila stopnjevanje vsega hudega.
Naznačeno splošno dogajanje se nam v razvoju Ljubljane zrcali
nad vse značilno v naslednjih podatkih: Emona se zadnjikrat imenuje v letih 407/8. (Šmid, Emona, s, 64). Računa se, da so jo razdejali Huni 1. 452., (v istem času ko Aquilejo), ko je Atila s svojimi
divjimi trumami drl v Italijo (Šmid, o. c. 64). V razvalinah eraonskih hiš so ugotovili sledove pepela, znamenje požarov (Šmid).
In njena naslednica, Ljubljana, se prvikrat imenuje v listinah
šele v 1. 1144 z nemškim imenom Laibach ter dve leti nato, 1146
s slovenskim imenom, v obliki Lubigana. Torej za dobo skoro
1

Že iz teh razlogov je docela neprirodno iskati rimskega mesta Emone robmočju Iga, kakor je storil A. Müllner (Emona, 1879). Za križišče poti prvega,
reda Ig nima naravnih pogojev.
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750 let nam zgodovinski viri ne vedo povedati ničesar o mestnem
naselju v ljubljanskem medgorju. Takoj v prvi srednjeveški listini
0 Ljubljani izvemo, da je imel tu sedež Spannheim, ki je bil brat
koroškega vojvode, a v naslednjih listinah za dobo XII. stol. se
imenujejo tu ministeri j ali koroškega vojvode. 2 V 1. 1220. se
imenuje grad kot sedež fevdalne oblasti koroške rodovine Spannheimovcev (»palacio nostro«), ki so s svojimi ministerijali ter vitezi
obvladovali tudi gradove v bližini (Coricane in Jeterbenk pri Medvodah, Polhov gradeč, Sostro, Ig, Falkenberg pri Turjaku; Kos,
Gradivo V, 165, XL V). Leta 1163. se imenuje župnik iz Ljubljane
(Zwitter, 9), tu je takrat že obstojala fara, pri cerkvi Sv. Petra.
Za 1. 1243. se imenuje v Ljubljani mitnica, 1248. ljubljanski novec,
za I. 1242. je ugotovljen tu že minoritski red, za 1. 1263. pa križevliiški, za 1. 1254. se imenuje, da imajo Spannheimovci v Ljubljani
že vrsto uradnikov (officiarii, procuratores, precones, exaotores,
judices; Zwitter, 9). Toda urbanska naselbina sama v Ljubljani
je bila do nedavna izpričana šele za dobo 1265—1269. In sicer se v
1 1265. imenuje trg (in Laibaco foro nostro s pričami cives de
Laibaco), v 1. 1267. trški sodnik, a v listini, izdani 1257. do 1269., se
podeljuje eksempcija od mestnega prava in straženja obzidja
(Zwitter, 10). Ker so za 1. 1252. ter 1261. znane listine, v katerih
bi se morala imenovati Ljubljana kot trg odnosno mesto, če bi takrat
že imelo naselje tak pravni značaj (Zwitter, 9), ni preostajalo drugega — tako se je zdelo — kot zaključek, da je Ljubljana dobila
podeljene pravice trga (odn. mesta?) šele v 60 tih letih XIII. stoletja, kar bi bilo nedvomno izredno pozno. (Podobno Kos, Zgod.
Slovencev, 199). Toda leta 1940. so objavili v polnem obsegu listino,
iz katere je razvidno, da je dobil znani kartuzijanski samostan
Jurklošter že v letu 1243. stavb išče in druge gospodarske ugodnosti
v Ljubljani znotraj mestnega obzidja (»in Laibaco intra murum
civitatis«).3 Ker se o pristnosti te listine ne dvomi, je iz nje razvidno, da je za Ljubljano značaj mesta vendarle izpričan že za bolj
zgodiaj in sicer najmanj za leto 1243, vsekakor pa že za nekaj poprej, saj je imelo mesto takrat že obzidje. Dosedanje sklepanje,
da je bila Ljubljana trg tudi pravno že 1. 1265., a mesto že 1. 1269.
(Zwitter, G. V. 1930, str. 140), je treba po tem takem v toliko izpopolniti, da je s to listino za Ljubljano mesto in obzidje izpričano
že za leto 1243. O ustanovni listini glede Ljubljane z značajem trga
2

Zwitter, Starejša kranjska mesta in meščanstvo, Ljubljana 1929, str 8.
Reiner Puschnig, Zur Geschichte des untersteierischen Klosters Geirach.
Fünf bisher unbekannte Urkunden. Das Joanneum. Graz 1940, str. 130—147.
ä
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oziroma mesta v pravnem pogledu pa ni dosedaj zgodovinskega,
ugotovljenega ničesar; ni se moglo dognati kaj bolj drobnega ali
dopolnilnega glede prehoda od običajnega naselja s starim trgovanjem do formalnopravnega trga, pa od trga do mesta.
Za dolgo dobo nič manj ko 750 let nam potemtakem zgodovina
ne ve ničesar povedati o urbanskem naselju v področju sedanje
Ljubljane in stare Emone. Ni čuda, da so nekateri skušali zgodovinsko praznino zapolniti z domnevami, s sistematično rekonstrukcijo dogajanja za dobo manjkajočih podatkov. 4 Izhodišče tem poskusom je predstava, da je za tako veliko in pomembno urbansko
naselje, kakor je Ljubljana-Emona, nemogoče, da bi za tako dolgo
dobo kratkomalo prenehala njegova urbanska funkcija.
Oglejmo si sedaj kritično, kako je s temi stvarmi in kakšna se
nam pokaže 750 letna doba v luči stvarnega premotrivanja materijalnih dejstev, kakor nam jih razodeva geografsko gledanje na
razvoj našega mesta.
Izhodišče naj nam bo uvodna ugotovitev, da stoji Ljubljana za
Ljubljansko kotlino periferno, pa da bi bil za namestitev vodilnega
mesta mnogo bolj prikladen prostor med naslednjimi štirimi kraji:
Kranjem, Dobom—Domžalami, Kamnikom—Križem in Medvodami, ako bi šlo samo za geografsko enoto kotliine same. Nastanek
vodilnega mesta v ljubljanskem medgorju je učinek izvenkotlinskih
činitelj ev, pred vsem velikih v prirodi reliefa nakazanih poti, ki se
stikajo in razhajajo prav tu, v južnem koncu kotline. Poti prvega
reda, ki se tu shajajo, pa so hkrati prirodna osnova za stik večjih
pokrajinskih enot, kar zopet po svoje usposablja mesto v ljubljanskem medgorju za vodilno upravno vlogo večjega značaja, za
sedež širše upravnopolitične enote.
S tem je izrečena osnovno važna funkcionalna označba ljubljanske pokrajine z vidika naselbinske geografije. Niso za vedno
in za vselej dani pogoji za rast večjega mesta v ljubljanskem medgorju, marveč samo za določeno civilizacijsko in gospodarsko stanje. Kadar so aktivirane velike prometne žile, kadar polje po njih
živahni promet, ki ga poganja živa trgovina velikega značaja s
težnjo na velike daljave, z gospodarskim razmahom ter velikopotezno politično organizacijo, takrat so dani optimalni pogoji za nastanek in napredek mesta v ljubljanskem medgorju. Takšno je bilo
prav gotovo stanje v rimski dobi in enako v toku zadnjih nekaj
4
Jože Rus, Organske osnove v začetkih ljubljanskega mesta. Geogr Vestnik
XIV. 1938.
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sto let novejše zgodovine. V primitivnih časih nizke civilizacije ali
splošnega nereda in obče nesigurnosti, pa gospodarskega upadka
in prometno-trgovinskega zastoja, se velike prometne žile zamašijo, oslabijo ali celo popolnoma zamro, v ljubljanskem medgorju
postane tiho in prazno, za mestno rast v njem ni pogojev. Precej
takšno je bilo najbrž stanje v ilirsko-keltski dobi, ki je pomenila
razdobje šele z zmerno prometno-gospodarsko živahnostjo, zato je
moglo takrat nastati le skromno urbansko naselje ob Ljubljanici,
vse dotlej, da mu je rimska doba dala velikega razmaha. Po skoro
petSitoletnem razcvetu je sredi petega stoletja nastopil zopet čas
primitivnih razmer. Ali ni spričo tega nastalo zatišje v ljubljanskem področju, ali ni potihnil promet na velikih cestah in so bili
uničeni temelji za trgovino in gospodarstvo večjih dimenzij? Poskusimo si ogledati v podrobni analizi, če ni bilo res tako in če
niso vesti o Ljubljani potihnile, ne ker jih zagrinja tema zgodovine,
marveč ker jih zares ni bilo.
Najbolj važno je seveda poglavje o prometnih žilah. Neposredno o njih nam zgodovinski viri k a j malo pripovedujejo. Toda
posredno se nam iz dosedanjih zgodovinskih premotrivanj razkriva
marsikaj zelo značilnega. Izkazalo se je na primer, da je za potek
slovenske poselitve rimska cesta v področju Ljubljane pa Barja in
Notranjskega silno malo pomenila. Na Kras in v Primorje stari
Slovenci niso dospeli mimo ljubljanskega selišča, marveč v dveh
glavnih tokovih, ki se ga nista niti dosti dotikala. Prvi se je gibal
z Dolenjskega čez Bloke na Pivko ter dalje, a drugi od Celjske
kotline čez Trojane, Kozjak in Črnelec v srednjo Ljubljansko kotlino pa po hribovju med Ljubljano in Ljubnikom na Lučne, Cerkno
ter dalje na Tolminsko. 3 Tudi nekatera druga geografska in zgodovinska dejstva pričajo, da je rimska cesta zelo opustela in da je
bilo za prihoda Slovencev na n j e j malo življenja, pa da je še dolgo
dobo področje ob n j e j bilo zelo malo obljudeno. N a prometno
izredno važnem kraju nad izvirom Ljubljanice je nastalo v slovenski dobi prvo in najbližje naselje v Stari Vrhniki, kakor moramo
sklepati po imenu, toda znatno vstran od stare ceste in od vodne
poti, ob prostrani sušni terasi, ki na nedvomen način priča, da je
naselje nastalo na ruralni gospodarski osnovi in ne v zvezi s prometom. Po antiškem Nauportu ni ostalo nikake naselbinske dediščine, ozemlje je še dolgo, dolgo spadalo pod ljubljansko šentpetersko pražupnijo, kakor tudi ves pas na široko ob stari rimski cesti
5

12

M. Kos, Zgodovina Slovencev, str. 33 si.
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tja čez Logatec in Hotedršico še v osredje Hrušice (Hauptmann,
Kos, Gruden, Vrhovnik). Šele mnogo kasneje je obnovljeni promet
po sledeh stare ceste in po Ljubljanici povzročil, da je nastalo novo
naselje na selišču Nauporta, toda (Nova) Vrhnika, ki je nastajala
pretežno na uribanski osnovi, se omenja šele izredno kesno in tudi
tržne pravice je dobila šele zelo kesno. Podobno je bilo ob Planinskem polju; tudi tu je najbližje — in najstarejše naselje — naselje
Unec nastalo v bližini južnejših pramenov starodavne poti skozi
Postojnska vrata, sicer bi izvirek in vas ne imela skupnega imena.
Sedanja Planina je očividno nastala mnogo kesneje, dasi stoji pod
velikimi klanci, a ime ima nedvomno po travnati ravni kraškega
polja; sprva je moral biti ta kraj neposeljen. Preseneča, da v vsem
pasu ob stari rimski cesti tako dolgo ni nastalo nobeno tržno naselje, dasi bi bilo pod klanci marsikje prilika zanj, ako bi bil promet
zares živ. Pač pa je nastalo tržišče v Cerknici, na vznožju bloškega
prehoda, katerega važnost v prvi slovenski dobi nam je zgodovinsko raziskovanje tako močno podčrtalo. Podoba je, da je bil
bloški prehod zelo važen tudli za zgornjo Dolenjsko; tako vsaj moramo sklepati po dejstvu, da se že za XIV. stoletje imenuje mitnica
v Rašici (Zwitter, 12). Neimar a je celo iz področja okrog Turjaka
pa Šmarja z Igom vred promet proti morju v kesnem srednjem veku
— pa seveda tudi poprej — potekal pretežno čez Bloke. Skratka:
po pasu nekdanje rimske ceste med Hrušico in Ljubljano je bilo
kaj samotno. Na severni strani od tod med Hrušico ter povirjem
Poljanske Sore ležeče ozemlje se še danes često označuje kot
»Rovte«, znamenje, da je bilo poseljeno jako kesno, kakor je bilo
kesno izkrčeno ter obljudeno ozemlje v hribih med Blokami in
Barjem. Tod so se razprostirali prostrani, le malo s kultiviranimi
ter poseljenimi jasami pretrgani gozdi, ki so skupaj z Barjem tvorili
enotno anekumensko področje, segajoče tja do ljubljanskega
medgorja.
Na drugi strani se je glede prehoda v Celjsko kotlino že zgodaj
pojavilo mnenje, da je v srednjem veku imela prednost pot po
Tuhinjski dolini in ne čez Trojane; tak zaključek so utemeljevali
z dejstvom, da je bil ustanovljen gostinjec za popotnike pod Kozjakom (današnji Špitalic) (Luschin, cit. po Zwitterju, 8). K temu
nedvomno upravičenemu zaključku naj še pristavimo dejstvo, da
so pač ustanovili trg Motnik na tuhinjski poti, ne pa v Črnem
grabnu, kar še bolj potrjuje domnevo o začasni opustitvi trojanskega prehoda. Do podobnih zaključkov so dovedla proučevanja
kmetskih naselij, kjer so v tipih vasi in domov, v zemljiški raz-
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delitvi ter v poteku poselitve prav tako sam od sebe sili sklep: v
starejši dobi slovenske naseljenosti je bilo po tuhinjski poti več
prometa nego po trojanski.6"
Uporabljanje posameznih variant poti čez razvodne prevale
med Ljubljansko ter Celjsko kotlino je očividno v zaporednih razdobjih kolebalo. Med temi variantami so obdobno uporabljali tudi
prehod od Trojan mimo Vač do plovne Save pri Litiji ter Verneku,
kjer so ustanovili celo tržno naselje. In podobno je kolebalo uporabljanje prehodov od Ljubljanske kotline proti Italiji ter Jadranskemu morju ob Tržaškem zalivu.
Podoba je, da je bilo v prvi slovenski dobi sploh malo prometa
po starih velikih cestah. Ko pa se je začel polagoma obnavljati
promet na daljavo, sprva ni krenil toliko po veliki rimski cesti, ko
po drugih potih, pretežno po Škofjeloško-Cerkljanskem hribovju»
o katerih se zdi, da jih je človek uporabljal že v prastarih časih.
Proučitev slovenske poselitve je pokazala, da se je glavni tok naseljevanja gibal prav čez to hribovje od Ljubljanske kotline ter
med Žirmi in Cerknim prodrl čez razvodje pa poselil porečje Idrijce
in Bače ter zgornje Posočje (Kos, 42). Za kesnejši srednji vek se
navajajo primeri, kako se je trgovski promet (od Kamnika) gibal
preko Škofje Loke in Soče na Čedad (prim. Zwitter, 8). Zgodovinarji računajo tudi s prehodi od Horjul j a, Polhovega Gradca ter
Vrhnike na to že v predslovenski dobi znano pot (prim. Kos, 42)Spričo vsega tega se nam vsiljuje vprašanje, če niso morda
uporabljali prehoda vzporedno z Barjem neposredno na Ljubljansko
polje. Kar se da geografskega o tem navesti, so naslednja dejstva.
Presenečajo imena Stražni vrh 439 m nad Podutikom, pa Stražni
hrib 396 m ter Straški hrib 454 m nad Črnučami. Hribski ogel nad
Šentvidom vzbuja sploh pozornost. Preval, ime za sedlo med Bolnicami ter Stransko vasjo pri Dobrovi, nakazuje, da se je ta prehod
že zgodaj uporabljal, bodisi za pot proti Polhovem Gradcu ali proti
Horjulju ali za obe. Ime Šujica za vas, ki stoji kak kilometer nad
izhodom Horjuljske doline v Gradaško, nam priča, da takrat
Dobrove še ni bilo, sicer bi bila ta dobila ime po potoku. Obenem
pa je upravičena domneva, da je bilo ime naselju dano z vidika
poti čez Preval proti Polhovem Gradcu, podobno kot ime za bližnjo
Stransko vas (in Šujica se imenuje že zelo zgodaj med 1197 in
1202. Kos, Gradivo, IV. s. 457). Nadalje vzbuja pozornost stari
grad Jeterbenk, ki bi v hribovju na oglu nad stikom obeh poti,
6
S. llešič, Kmetska
1933, str. 90—91.
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savske in polhograjske, imel mnogo več eksistenčnega smisla, nego
drugače, podobno kot bližnji Pržanj, postavljen v nižji legi tik ob
razpotju. Končno je šentviška soseska izkazana kot dokaj zgodaj
obljudeno področje; župnija v Šentvidu spada med prafare in sprva
se je raztezala še po vsej Horjuljski in Polhograjski dolini navzgor,
vključujoč še Črni vrh. Morda je naselbina Kosezov, ki je bila,
kakor vemo (prim. Kos), običajno navezana na večje, staro naselbinsko jedro, — pustila je ime vasici Koseze, tudi po tločrtu itn
zemljiški razdelitvi kažoči na zgodnji nastanek, 7 —• naseljena v
zgodnji slovenski dobi bolj kot naselbinski priključek šentviške
naselbinske enote, nego ljubljanskega področja?
Pozornost pa obračajo nase še nekatere zanimive podrobnosti.
Če je bil glavni prehod v starejšem srednjem veku usmerjen po
Gradaški dolini proti Tolminu—Čedadu, je moglo biti nadaljevanje
čez Savo od Prevala—Šentvida uravnano neposredno čez Savo, tako
da bi bila Ljubljana kot malo poseljeno področje ostalo ob strani.
Strateška pomembnost višin nad Šentvidom bi bila s tem še bolj
razumljiva, pa seveda še znatno večja. V tem pogledu navaja proučevanje naselij pri obeh vaseh Kleče in Savije izredno posebnost,
da ne stojita na robu savske terase, tik nad ježo, kakor velika
večina naselij ob Savi, marveč malo vstran od nje ter sta orientirani
na cesto, ki veže Ježico s Šentvidom.8 Spričo tega se po pravici
smatra, da mora biti ta pot že silno stara, pa da predstavlja morda
sled starodavne zveze s starim farnim središčem Šentvidom. Morda
smemo iti še dalje in postaviti domnevo, da nam je tu iskati dediščino po stari poti, ki je pomenila prehod večjega značaja, nadaljevanje pravkar imenovane poti in njen dohod do prevoza čez
Savo, bržkone na sledeh rimskega mosta. Vas Savije bi bila pri tem
tista, ki je prva nad Savo, kar bi ji pripomoglo do imena. Sicer bi
bilo neumljivo, kako da imamo prav tu poimenovanje po Savi, ko
leži sicer ob isti reki, v enaki ali celo manjši razdalji, še dolg niz
Vasi, v katerih imenih ni nakakega odnošaja do nje. Torej je morala
imeti vas Savije prav posebno razmerje do nje. Tudi po tipu,
osobito po zemljiški razdelitvi, se nam kažejo Savije kot sorazmerno zelo stara vas (Ilešič, 1934, 92). Ježica bi bila nekaj mlajša
vas. Tudi pri tej preseneča ime. Zakaj takorekoč brez števila vasi
na Ljubljanskem polju je nameščenih, vrh ježe na robu terase, pa
7
S. Ilešič, Prvotna kmetska naselja v območju Velike Ljubljane G V
1930, str. 150.
8
S. Ilešič, Vasi na Ljubljanskem polju in njegovem obrobju G V. 1934,
str. 92, 93.
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vendar sta samo Ježa pri Črnučah ter Jezica pri Savijah dobili
nanjo se nanašajoče ime. Vsiljuje se nam zaključek, da se nanašata
njiju imeni na ježo prav radi tega, ker je šla ob njih velika pot čez
savsko ježo k strugi, bodisi na levi kot na desni strani. Seveda pa
moramo v tem primeru predpostavljati, da so Črnuče šele kesneje
nastala vas. Saj je bila za prehod prav ježa važna značilnost, podobno kot je klanec, preval in podobno, kar je dalo tolikim krajem
ime in kar nam po svoje dokumentira sledove starih poti. — Glede
Savelj je treba še dostavka, da je njihovo ime nastalo nedvomno
z izhodiščem motrenja od Šentvida. Ako se ne bi potrdilo, da je v
naznačenem smislu potekala stara velika pot, pa je gotovo, da je
bila najbolj proti Savi pomaknjena vas šentviške naselbinske enote.
Toda, poudarimo naj še enkrat: podobno je, da je pot, ki se je od
Šujilce čez Preval spuščala v Dolnice (ime!) in tekla skozi Pržanj,
Podgoro ter Poljane odnosno Šentvid na Kleče (ime je v zvezi s
prodno nasipino v savski strugi ali ob njej, prim. Pletersnik, Slovar)
in na prehod čez Savo, vplivala na krajevno toponomastiko.
Pripomnimo naj pri tem, da se v bližini te poti že jako zgodaj
omenjajo neka naselja in sicer tri kmetije v Utiku (Kos, Gradivo
IV.: »tribus mansis sive huebis apud Luttich sitis«) 1. 1178. Tako
zgodnja omemba Utika preseneča spričo dejstva, da gre še danes tu
samo za posamič stoječe domačije, raztresene po hribovitem ozemlju Stražnega in Velikega vrha, torej za tipične samotne kmetije.
Navaja se, da je Utik prvotno ime za ves dominikalni gozdni
kompleks med Glinico in Gradaščico; po njem je dobilo ime vse
naselje samotnih in razloženih kmetij, ki jih je tudi še 1. 1910. štelo
samo 14. Naseljenost v obliki samotnih kmetij je pri nas sicer
ugotovljena kot dokaj mlada, če ne sploh najmlajša; tako se je vsaj
izkazalo po večini, kjer je bilo mogoče zgodovinsko raziskati potek
poselitve. Kmetije v Utiku, katere je odstopil Henrik od Sore, je
navedenega leta oglejski patrijarh podelil stiškemu samostanu.
Kje so stale te domačije in v katerih današnjih domalčijah jih moramo gledati, je še neugotovljeno. Zato tudi ne moremo vedeti, če
niso kaj v zvezi s prehodom čez Preval ali z imenovanjem hriba
Stražni vrh. Toda na domnevo, da so se nahajale v bližini enega ali
drugega ali obeh, nas navaja dejstvo, da stoji- pod tem delom hriba
vasica Podutik, ki je potemtakem morala dobiti svoje ime od šentviške ali ljubljanske strani.
Šujica, ki se tudi imenuje zelo zgodaj, stoji točno tamkaj, kjer
prehod čez Preval doseže Gradaščico. Omenja se med 1. 1197. in
1202., ob priliki, ko darujejo Spanheimi šentpavelskemu samostanu
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20 kmetij v Šujici ter v Goricah na Ljubljanskem barju. Tudi zgodnja poselitev Gradaške doline, pa zgodnje močne postojanke, n. pr.
Polhov Gradec, Dvor (ob rogovili poti na Horjulj ter k Vrhniki),
pa morda tudi nenavadno zgodnji slovenski Castrum Bozizen (Kos)
nam pričajo o možnosti, da je nemara v neki dobi srednjega veka
'ta prehod tekmoval s staro rimsko potjo ob Barju. Pičli naselbinski
sledovi pa podpirajo domnevo, da posebno živahen v starejšem
veku ni bil promet ne po eni ne po drugi poti.
Preseneča, da smo tudi na vzhodnem robu Barja ob Dolenjski
cesti skoro brez naselbinskih znakov, ki bi pričali, da je bila tod
skozi stoletja tekla velika cesta. Kar imamo ob cesti poseljenega,
je vse učinek novejše dobe; pičla naselja, majhne vasice, so vse
vstran od ceste, na spodnjih pliocenskih terasah. Vsiljuje se domneva, da je v najstarejših časih srednjega veka človek uporabljal
raje prehod od Šmarja—Lanišča, kjer je nastala pražupnija, čez
hrib mimo Sadinje vasi, kjer se omenjajo kosezi (Kos), k Zadvoru—
Sostremu, kjer je raziskovanje naselij ugotovilo zgodnje naselbinsko jedro. Morda je namestitev starega gradu Ostri vrh na pomolu
med Besnico ter spodnjo Ljubljanico v genetični zvezi tudi z nad
zorstvom nad to potjo. Kako pasivna so bila barska pobočja ob
veliki cesti do novejše dobe, odseva- tudi iz dejstva, da se je katastrska občina Dobrunje raztezala čez Golovec in Dolenjsko cesto
prav na rob barja in še kesneje so dobrunjski upravnopolitični občini pripadale vse vasi na barski strani od Rudnika do Lanišča,
med tem ko se je župnija Sv. Lenart šele v novi dobi izločila iz
prafare Šmarje. Podoba je tedaj, da je bil promet iz Grosupeljske
kotline v neki dobi usmerjen med Lipoglavom ter Šmarjem—Laniščem v spodnje Ljubljansko polje, kjer se nam kaže področje
okrog ustja Ljubljanice ter Bistrice kot važen prometni vozel, za
kopni in vodni prevoz ter prenos. Saj se nam tu ob Podgradu ter
Gradovljah kaže tudi zaselek Gostinjec.
Že iz dosedanjega je razvidno, da je bila pokrajina Barja razen
Ižanskega ter obrobja na SZ in J V malodane neposeljena v prvi
slovenski dobi Pa tudi druga bližnja področja južne Ljubljanske
kotline ne morejo za ono dobo izkazati kaj prida goste obljudenosti.
Najbolj gosto poseljeno območje Ljubljanske kotline se je nahajalo znatno bolj proti severu in sicer v pasu. ki se vleče od Bistriške ravnine pri Dobu ter Ihanu proti SZ, med Mengšem in
Kamnikom, Vodicami ter Komendo, pa dalje v pasu blizu vznožja
Snežnikov čez Cerklje in Šenčur proti Naklemu in Kranju. Sušna
ravan na prodni osnovi je očividno najbolj vabila človeka in ga
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sorazmerno zgodaj privlačevala. Za zgodnjo slovensko dobo so tu
ugotovljena močna naselbinska jedra, kakor jih moremo razvideti
tudi iz staroslovenskih grobišč, pa iz številnih pražupnij, ki so
nastale v naznačenem naselbinskem pasu znatno bolj na gosto,
nego v ostalih predelih Ljubljanske kotline. Južnozapadne dele
kotline je našlo dosedanje proučevanje mnogo manj obljudene ? na
primer področje na desnem savskem bregu med Kranjem ter Škof j o
Loko. Za Ljubljansko polje je geografsko raziskovanje ugotovilo
na prvi pogled presenetljivo dejstvo, da kaže zelo velik del ravnine
znake jako kesne poselitve. Vasi v osrednjem delu ravnine, osobito
v obližju Ljubljane, pripadajo tipu enorednih dolgih vasi z zemljiško razdelitvijo na proge, ki so znane kot kolonizacijske vasi
visokega srednjega veka. Takšne so vasi Dravlje ter Zgornja in
Spodnja Šiška, ki stoje v neposredni okolici starega mesta Ljubljane, a prav takšne so Zgornja ter Spodnja Hrušica, Bizovik in
Dobrunje, prav tako Moste, Studenec in Slape ter Zalog, pa nekatere na savskih terasah (Šmartno, Obrje) (Ilešič 1934, 90 si.). Do
kesnega srednjega veka je bila potemtakem neposredna okolica
sedanje Ljubljane še toliko kot neposeljena in prostrani gozdi so
se razprostirali še po večjem delu Ljubljanskega polja, tvorec enoto
s poprej označeno široko ploskvijo anekumene. Zgodaj obljudeno
področje na Ljubljanskem polju se nam pokaže iz naznačene naselbinske analize le na vzhodnem robnem pasu ravnine, med Zadobrovo ter Podlipoglavom, pa na severnozapadnem področju, med
Tomačevim ter Mednim, Šujico ter Kosezami, s središčem v Šentvidu. Kar se tiče naseljenosti v prvi slovenski dobi in v prvi polovici srednjega veka, se potemtakem Ljubljansko polje ne more
primerjati z ravnino med Dobom-Domžalami ter Kranjem.
Dejansko je bilo tedaj tako, da je Ljubljana stala na robu prostranega anekumenskega prostora, ki je segal od .J in JZ prav do
nje, da pa je bila njena okolica tudi na severni strani k a j malo
obljudena. Reči moramo, da je predel Barja ter Ljubljanskega polja
z obrobjem v oni dobi spričo svoje izredno pičle obljudenosti bil
kaj malo vabljiva osnova za trško ali mestno ustanovitev.
Označili smo postojanko Ljubljane kot izredno ugodno za gospodarsko središče širše pokrajine, za kar jo usposablja od narave
nakazano križišče velikih in manjših poti. Toda kakor se je pokazalo, so se v oni-dobi ta pota le deloma uporabljala. Ali enako
pomembno je dejstvo, da je bilo ozemlje kesnejše dežele Kranjske
v oni dobi izredno razkosano v političnem pogledu. Razcepljena
na obilico teritorijalnopolitičnih območij, po večini manjšega ob-

184

ANTON

MEL.IK:

sega, samo z nekaterimi večjimi enotami, pripadajočimi različnim
fevdalnim gospodom, je bila ta pokrajina kaj malo primerna za
izgraditev močnega dinastičnega gospodstva, zaključuje zgodovinar pregled upravnopolitičnega razvoja na Kranjskem za dobo
tja v začetek XIII. stol.8 Prav v XIII. stoletju se je šele nekaterim
fevdalnim dinastom posrečilo zbrati v svoji posesti večje teritorije
in začela se je borba za premoč med njimi, borba za teritorij alnopolitično združenje dežele in za gospodstvo nad njo. Ta borba, ki
zgodovinar z njo karakterizira celotno politično zgodovino dobe
v XIII. ter v začetku XIV. stoletja kot »Borbo za Kranjsko« (Kos,
147 si.), je v glavnem zaključena z velikim poenostavljanjem oblasti ter dejanskim nastankom dežele Kranjske, pa končno v 1.1335.
s prehodom vojvodstva v posest Habsburgovcev, ki so bili med
tem pridobili tudi druge vzhodnoalpske dežele ter si v 1. 1382.
podredili tudi Trst. S tako označenim teritorij alnopolitičnim razvojem bi se popolnoma vjemalo, da začne Ljubljana dobivati veljavo šele v XIII. stoletju, pa da prihaja njena vodilna upravnafunkcija v polni meri do učinka šele s XIV. stoletjem.
Ob tem ne smemo pozabiti, da se je z umirjenjem Madžarov
v X. stoletju šele nehala dolga doba, v kateri so se le pregosto
bojne trume ljudstev in vojska podile ter selile čez slovensko ozemlje, pri čemer je šel gllavni tok prav po stari obalpski poti, povzročajoč vedno znova opustošenje ter beg prebivalstva ter preprečujoč
antropogeografsko obnovo. Da je ljubljansko področje pri tem
posebno mnogo trpelo, leži na dlani in dia v takih razmerah ni bilo
pogojev za urbanske funkcije, je prav tako ob sebi umljivo. Zgodovina karakterizira pri nas čase tja do srede XII. stoletja kot
dobo še skoraj vseskozi naturalnega gospodarstva, brez pravih
urbanskih (»meščanskih«) naselij (Kos, 129), potemtakem tudi s
pičlim trgovinskim prometom. Za mestno funkcijo je bilo tedaj
v ljubljanskem medgorju v takšnih razmerah kaj malo pogojev,
za razmah v smislu dediščine po stari Emoni pa že celo ne.
Že ponovno smo naglasili: Za Ljubljartsko kotlino samo po
sebi stoji Ljubljana docela periferno. Zanjo samo bi bile za vodilno mestno naselje naj prikladne j še ustrezajoče postojanke v
osrednjem prostoru meid Dobom-Mengšem-Kamnikom na enem
ter Kranjem, Škof jo Loko ter Smlednikom-Medvodami na drugem
koncu. Potrebo po vodilnem mestnem naselju v periferni ljubljanski postojanki ustvarja šele oživitev velikega prometa na prvovrstni
9

M. Kos, Zgodovina Slovencev, str. 144, 147.
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obalpski poti ter njenih križiščih, ki je med njimi najimenitnejše
ravno v ljubljanskem medgorju. Toda kakor hitro se te velike žile
prometa na daljavo zapro, se s tem življenski živec vodilni urbanski funkciji v ljubljanskem medgorju zamori, poživijo pa se hkrati
mestotvorne sile osrednjega predela Ljubljanske kotline. Ta osrednji pas pa je bil tudi v vsej kotlini najbolj gosto obljuden in ruralno
prebivalstvo v njem je najbolj zgodaj imelo potrebo po urbanskem
tržnem in obrtnem središču. Zdi se potemtakem popolnoma v redu,
ako se v prvi dobi slovenske zgodovine, v starejšem srednjem veku.
antropogeografsko težišče v Ljubljanski kotlini prenese na osrednje področje ter ostane tamkaj, dokler se celotni gospodarski položaj zopet ne izboljša, oživijo zopet velike prometne poti in se
obnovi trgovina na njih, pa se hkrati tudi politično življenje zopet
koncentrira v večjih merilih. Ne zdi se nam spričo vsega tega samo
stvar slučaja, učinek samo slučajno bolj zgodnjih zgodovinskih zapisov, da se Kranj ter Kamnik omenjata v zgodovinskih virih bolj
zgodaj kot trg odnosno mesto, nego Ljubljana, marveč je podoba,
da je uspešnejši razvoj tamkaj bolj zgodaj ctavedel do potrebe po
urbanskem razmahu.
Docela v skladu z vsem navedenim je dejstvo, da se je teritorij alnopolitično vodstvo Ljubljanske kotline ter njenega obrobja
nahajalo v tej starejši dobi v osrednjem pasu. Kar nam o tem
zgodovina razkriva podrobneje, je obstoj Kranjske mejne grofije,
ustanovljene ali obnovljene po zavrnitvi Madžarov v X. stoletju.
Sedež mejnega grofa se je nahajal v Kranju, katerega odlično pokrajinsko in deloma tudi topografsko lego ni težko karakterizirati.
Kranj je bil od X. stol. dalje središče Krajine, tu je stal od XII. stol.
dalje grad deželnega grofa. Ni neutemeljena domneva, da se je
politično težišče pomaknilo v osrednji del kotline h Kranju tudi
iz vzrokov, ker so bili sprva predeli ob veliki obalpski poti z ljubljanskim področjem vred še ogrožani od Madžarov, pa da se je
pnotiofenziva šele polagoma spuščala od zgornjega področja navzdol.10 Pozneje se je težišče tudi v političnem smislu preneslo na
drugi konec osrednjega pasu, v Kamnik, kar je bilo v genetični
zvezi z nastankom ter izredno močnim napredovanjem teritorijalnopolitične oblasti Andeških fevdalcev v predelu Motnika ter
Trojan pa do Kokre, Kranja ter Smlednika (Kos, 142), s središčem
v Kamniku. Postali so najmogočnejši fevdalni rod na Kranjskem,
a v drugi polovici XII. stol. so dobili od Oglejskih tudi funkcijo
10

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, 1939, str. 12. si.
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deželne grofovske oblasti, katere sedež je bil dotlej v Kranju (Žontar, Kranj 17, Kos, Zgod. Slov. 142). S tem je postal dejansko
Kamnik središče najmočnejše oblasti v deželi, za časa Andeških
najvažnejši kraj na Kranjskem. Slučajni dinâsticni odnošaji so
pripomogli temu kraju do vodilne vloge, vendar je bila kaj tehtno
utemeljena z naravnimi osnovami. Varijanta velikega obalpskega
prehoda je potekala po Tuhinjski dolini in se je sedaj z umetnimi
sredstvi še bolj utrdila tu (gostinjec Špitalič pod Kozjakom, mitnica, itd.). Tekla je dalje mimo Škofje Loke na Tolmin in Čedad
(Kos, Zwitter, Luschin itd.). Kamnik — kakor Kranj in Škofj a Loka
— so uživali sadove spremembe, ko se je spričo propada velike
obalpske ceste trgovski promet umaknil na stranske bolj primitivne
poti, potekajoče čez zgornji ter srednji del Ljubljanske kotline
(prim. Žontar, Kranj 36). V teh dejstvih so naravni temelji za
možnost, da je tudi Kamnik postal vodilni kraj cele Ljubljanske
kotline, središče posesti in oblasti fevdalnih deželnih gospodov
Kranjskih.
Toda ko je po prvi tretjini XIII. stol. rod Andeških jel nazadovati in končno izumrl, je v borbi, ki se je med fevdalnimi dinasti
vnela za vodilno vlogo na Kranjskem, najprej izredno krepko napredoval rod Spanhajmovcev, ki je poleg obsežnih drugih posesti
imel Ljubljano z obilico gradov v okolici od Goričan-Medvod do
Turjaka in od Polhovega Gradca do Sostrega (Kos, 143). Sredi
XIII. stoletja so si Spanhajmovci pridobili vodilno vlogo v deželi,
tudi funkcijo deželnega upraviteljstva (Kos, 157) s Kranjem in
s tem se je težišče tudi v političnem pogledu čim dalje bolj prenašalo na Ljubljano. Spanhajmovci so se imenovali gospode Kranjske dežele (Kos, 157). Za najmočnejšega Spanhajmovca Ulrika III.
1256—1269), po najnovejših ugotovitvah celo že nekoliko poprej,
— že 1243, se prvikrat pojavijo zgodovinski zapisi o pravni trški
odnosno mestni funkciji Ljubljane. Njihov pojav se tedaj docela
vjerna s prenosom političnega težišča od Kranja preko Kamnika
na Ljubljano. Borba za politično vodstvo in gospostvo na Kranjskem je sicer še dokaj dolgo trajala, kolebajoč med raznimi fevdalnimi mogočniki, dokler se ni slednjič koncentrirala v rokah
Habsburgovcev, toda vodilna vloga se ni več odmaknila od Ljubljane. Tudi to je docela v skladu s celotnim razvojem, političnim
pomirjenjem, gospodarsko obnovo, trgovinskim procvitom, zlasti
krepko obnovo prometa po veliki obalpski poti proti Trstu, ki
ostane od 1. 1382. naslonjen na vzhodne alpske dežele. Kakor hitro
se je gospodarski in politični razvoj jel zopet vračati v tokove
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večjega merila, je veliko ljubljansko razpotje znova prevzelo svojo,
v naravnih pogojih zasnovano funkcijo, kar se je moralo strniti
v odsev bistveno ojačene urbanske obnove.
Da se Ljubljana pojavi v zgodovinskih virih kot pravno urejeno trško ter potem mestno naselje šele tik pred sredo XIII. stoletja, se zdi po vsem tem točen odsev dejanskega razvoja, ki do
naznačene dobe ni dovede! do nastanka znatnejšega naselja. Tu
se zdi, da vsaj kaj važnega ni zavito v znamenito zgodovinsko
»temo«. Da v srednjem veku dotlej Ljubljana zares ni imela količkaj vidnejše vloge, odseva še iz nekaterih drugih dejstev. Če
bi bilo tu večje in pomembnejše naselje, z znatnejšo vlogo v antropogeografskom dogajanju, bi se moral pač učinek uveljavljati tudi
na prim, v posameznih področjih. Toda na prim, jezikovni razvoj,
nastanek in razvoj slovenskih narečij, ne kaže nikakih vplivov te
vrste. Nasprotno, dialektne meje potekajo celo tik čez mesto ali
ob njem, kar je nezdružljivo s predstavo, da bi bila Ljubljana v
prvih dveh tretjinah srednjega veka imela ono vodilno urbansko
vlogo, kakor jo je imela kasneje ter jo ima še danes. Saj je značilno tudi dejstvo, da je meja med Kranjsko in Savinjsko krajino
potekala tik vzhodno od Ljubljane, nekako od ustja Ljubljanice
mimo Šmarja ter Dobrepolj, tako da je celo Grosupeljska kotlina
pripadala še k Savinjski krajini, podobno kot vzhodni rob Ljubljanskega polja. Šele v XIII. stoletju se je upravna delitev v naslonitvi na cerkveno upravno razdelitev iz XII. stoletja spremenila
in se je vsa Slovenska krajina, t. j. skoro vse ozemlje na desni
strani) Save tja do Gorjancev, priključila Kranjski (Kos, 108). Tudi
tu se nam XIII. stoletje pokaže kot razdobje večje važnosti, kot
pomembnejši prehod.
Podoba je, da se je vzporedno s tem dogajanjem izvršila tudi
sprememba v poseljenosti Ljubljanskega polja, v tem smislu, da
je naglo napredovala poselitev sosedstva ljubljanskega medgorja.
Večkrat je bilo že naglašeno, kako je pokazalo proučevanje starih
kmetskih naselij ter njih zemljiške razporeditve, da je billo Ljubljansko polje po večini sorazmerno kesno izkrčeno ter poseljeno,
kar velja še posebno o južnozapadnem robnem pasu ravnine. Vasi
Dravlje, Zgornja ter Spodnja Šiška, Moste in Studenec kakor tudi
Zgornja Hrušica ter Spodnja Hrušica, Bizovik in Dobrunje in dr.
so vse v svojem prvotnem delu tipične dolge enoredne vasi z zemljiško razdelitvijo na proge, torej naselja, ki so znana kot kesnejše
ustanovitve.
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Zgodovinskih podatkov o tem, od kdaj stoje navedene vasi,
nimamo. Od njih se, kolikor je dosedaj znano, prva imenuje Šiška,
in sicer šele v prvi polovici XIV. stol. Če se poskusimo nasloniti
nekoliko na primerjavo, moremo navesti docela podoben primer,
ki je proučen in ki so zanj zgodovinski podatki. Vas Bitnje med
Škofj o Loko ter Kranjem je prav tako tipična dolga enoredna vas
z zemljiško razdelitvijo na proge. Zgodovinsko znana je že za
1. 1160., med tem ko je celotno to ozemlje bilo podeljeno brižinskim škofom v 1. 973. Sklepa se, da je bila sistematična kolonizacija ter ustanovitev Biten j izvršena že proti koncu X. stol.11 (»najbrž
konec X. stol.«). Nedvomno se je podobno kot pri Škof ji Loki tudi
na Ljubljanskem polju sistematičnia notranja kolonizacija vršila
šele potem, ko so se nehali madžarski napadi, kar nas tudi dovede
v čas ne kaj prida pred koncem X. stoletja; toda to bi bil najbolj
zgodnji v poštev prihajajoči termin. Pokaže se nami potemtakem
doba med koncem X. in koncem XIII. stol., ki se je v njej mogla
izvršiti ustanovitev in naselitev imenovanih vasi. Ako se ozremo
po možnosti nadaljnje, še bolj podrobne raziskave, pridemo brž
do zaključka, da bi mogel biti fevdalni rod Spannheimov tisti, ki je
nemara izvedel naselitev. Zakaj ta rod je bil v posesti Ljubljane in
njene okolice, pred vsem ravno Ljubljanskega polja. Nadalje je
zelo važno dejstvo, da je znano, kako so Spanheimi vršili kolonizacijo tudi po drugih področjih, ki so jih imeli v svoji posesti, na
prim, na Dravskem polju (Kos, Zgod. Slov., 119). Ako smo s to
domnevo nai pravi poti, moremo poskusiti še več glede dobe itd.
Na Koroškem, kjer je bilo jedro njihovega gospostva, so bili deželni vojvode v dobi 1122—1269, toda že sto let popre j so si v deželi
ustvarili prav močno pozicijo (Kos, 133). Po tem, da so njihovi
ministerijali bivali v gradovih v Ljubljani, Sostrem, Goričanah in
Jeterbenku ter Polhovem Gradcu (poleg tega na Igu ter Falkenbergu pri Turjaku, Kos, 143), se razvidi popolnoma jasno, da so
obvladovali vse Ljubljansko polje. Kdaj so si pridobili svojo sklenjeno posest okrog Ljubljane, se zgodovinsko ni moglo natančneje
ugotoviti (Kos, 143), gotovo pa, je, da so jo imeli v dobi med 1. 1144
in 1266. Ker je treba kot zelo verjetno računati, da se je njihovo
tukajšnje gospostvo začelo že nekaj poprej in ker je nadalje več
ko verjetno, da so svojo kolonizacijsko delavnost, ki so jo uveljavljali na prim, na Dravskem polju, skušali istočasno razširiti na
kranjske posesti in sicer brž v začetku svojega gospostva, se nam
11
P. Blaznik, Bitenj. Geogr. vestnik IV. str. 90 si. — Podobno
Zgod. Slov. str. 119.
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pokaže kot najbolj verjetno, da so izkrčenje in poselitev na Ljubljanskem polju in s tem tudi v okolici Ljubljane izvedli nemara najkasneje v prvi polovici XII. stol., ako ne že v toku XI. stoletja. 12
O krčenju ter ustanavljanju novih kmetij razberemo tudi iz
listine iz 1. 1161., s katero podeljuje krški škof svojemu dosluženemu kuharju »svoje novine« (quedam nostra novali a) v Savijah,
ki dbnašajo po 20 veder ječmena (Kos, Gradivo —- IV., str. 212). Ali
so bile te novine v Savijah samih, ali v sosedstvu, iz vira seveda ni
razvidno.
Sorazmerno kesna poselitev velikega dela Ljubljanskega polja
je eno najbolj značilnih dejstev v naselbinskem razvoju ljubljanske soseske. Ne more se izključevati možnost, da je v kakšni
genetični zvezi z nastankom stare župnije šentpeterske v Ljubljani,
ki se imenuje prvikrat v 1. 1163 in ki je bila najbrž spanhajmovska
ustanovitev. 13 Komaj pa moremo dvomiti o tem, da spada poselitev
Ljubljanskega polja v isti vzročni sklop dogajanja, ki je pomenil
poživitev prometnih žil, vodečih skozi ljubljansko medgorje, obnovo vodilnega urbanskega naselja ob Ljubljanici ter gospodarski
razcvet Ljubljane in soseske okrog nje.
Zavedam se, da je ostalo marsikaj hipotetičnega v teh razmotrivanjih. A vendar se mi je zdelo pravilno, da se postavijo ti
historičnogeografski pogledi v diskusijo, v namenu, da se preizkusijo v obdobju, ko bo prilike razčistiti to in ono vprašanje iz
preteklosti našega glavnega mesta. Pomagajo in pripomorejo naj,
da se primerno vzamejo v poštev tudi geografski ter historičnogeografski argumenti, ki bi morebiti v samem zgodovinskem
premotrivanju ne mislili nanje.
i

Ljubljana il y a 800 ans
(Résumé)

Les chroniques du moyen-âge mentionnent Ljubljana pour la première fois
•en 1144 et 1146; cette ville a donc 800 ans d'existence prouvés par l'histoire.
L'Emona illyrienne-romaine qui l'avait précédée est mentionnée pour la dernière
fois en 407/8: on suppose qu'elle fut détruite au milieu du Ve. siècle. Pendant
une longue période de presque 750 ans, les sources historiques ne parlent jamais
d'une quelconque agglomération urbaine dans la région d'Emona-Ljubljana. Une
question se pose et qui est de savoir si, durant cette période intermédiaire, il
n'y avait vraiment en ce lieu aucune agglomération urbaine de quelque impor12
Pri
hajali tudi
Dravskega
13
Fr.

tem je zelo mogoče, da so poleg domačih novoselcev iz obližja pridoseljenci od drugod, na prim, od Drave, bodisi s Koroškega ali z
polja. Tako bi bilo razumeti ime vasi Dravlje (iz Dravljani).
Zwitter, Razvoj ljubljanskega teritorija. Geogr. vestnik, 1930, str. 138.
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tance ou bien s'il en existait une dont par un hasard quelconque les sourceshistoriques n'ont pas fait mention. En l'absence de sources historiques, l'auteur
s'est donné pour tâche d'analyser les facteurs géographiques et historico-géographiques afin d'essayer gTâce à eux d'éclaircir ce problème.
Ljubljana est la ville principale du bassin de Ljubljana comprenant la région dela H t e Sava.; elle occupe une situation périphérique sur le bord méridional
de ce bassin parce qu'il y a là un grand noeud de communications. C'est là que
passe la grande voie naturelle venant de l'Adriatique, du golfe de Trieste et de
l'Italie du nord et qui, suivant le bord sud-est des Alpes orientales va vers le
Danube moyen et plus loin vers l'Europe centrale et la Baltique; c'est là également un carrefour naturel d'où partent des bifurcations s'en allant surtout par
le Bas-Pays vers la région de la Sava et plus loin vers les Balkans et, en remontant la Sava dans diverses directions. Ljubljana, ville principale d'une vaste région
a fait naître un carrefour de communications de grande importance s'appuyant
sur d'excellents passages naturels. Ces passages n'ont pas été pareillement utilisés
à toutes les époques; ils ont servi davantage durant les périodes de prospérité
économique et moins dans les périodes de déclin. C'est en fonction de la mesure
dans laquelle on utilise les passages naturels que l'agglomération urbaine EmonaLjubljana se développe et prospère et que dans les périodes de déclin économique
elle s'affaiblit et ne peut jouer qu'un rôle économique de caractère local.
Partant de là l'auteur estime que dans les premiers siècles du moyen-âge, à
une époque de désordres, de guerres, d'arrêt économique et de prédominance
de conditions primitives, les grandes voies de communication passant par le
carrefour de Ljubljana n'avaient pas une bien grande activité. Et à cette époque
d'arrêt économique, les conditions nécessaires au développement d'une agglomération urbaine manquaient et il est donc probable que du Ve. au ХЦе. siècle i!
n'y avait pas de ville de quelque importance dans le région de Ljubljana. Ce
n'est qu'au Xle et surtout aux Xlle et XlIIe siècles que les communications
reprennent, que se produit un redressement économique de grande envergure,
que la concentraion politique augmente; dans des conditions de nouveau favorables à la prospérité d'une agglomération urbaine, important centre économique,
uno ville se développe et il y a de cela 800 ans Ljubljana apparaît dans les
sources historiques et progresse rapidement pour devenir une ville jouant un
rôle de premier plan.
L'auteur analyse d'ailleurs les facteurs géographiques locaux et il essaie
de les interprêter comme indicateurs de la reconstruction d'il y a 800 ans; il
insiste sur le fait que, pendant longtemps au moyen-âge, les environs de Ljubljana étaient du côté du nord couverts de grandes forêts et, vers le sud, entourés
de marais. Il semble que, à peu près à l'époque où le trafic reprenait sur les
voies de grande communication autour du carrefour de Ljubljana, on a commencé
à défricher ces forêts pour gagner du terrain à la culture et au peuplement.
Anton Melik

