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HISTORIČNO-GEOGRAFSKI RAZVOJ.

Središče vzhodnega slovenskega Podravja se je v foku zgodovine sicer 
večkrat menjalo, a je bilo vendar vedno na robu Ptujskega polja, kjer se 
stikajo Pohorje, Slovenske gorice, Boško (Vitanjsko) pogorje in Haloze. Po- 
štela, Poetovio in Maribor so vsi nastali pod vplivom istega geografskega 
zakona: prehod iz ravnine v hribovje ustvari in razvije selišče.

V predrimski dobi, ko je bilo vzhodno alpsko ozemlje s Panonijo v 
v oblasti Keltov, se je nahajalo središče današnjega vzhodnega slovenskega 
Podravja tam, kjer je bila zveza s središčem Keltov na zahodu po Pohorju 
in Dravi najlažja in najbližja. ]e to P o š t  e l  a na pobočju Pohorja nad Rad
vanjem. Na njo spominja še danes pripovedka o „starem mestu", ki je 
razširjena južno od Drave okoli Befnave, Razvanja in Radvanja. P u f f 1) 
izrecno omenja, da leži to pravljično staro mesto na pohorskem p o b o č ju ; 
s tem odpade drugo naziranje, ki išče „staro m esto“ kot rimsko naselbino 
v ravnini današnje Befnave.

Kakor je v lavriški dobi tvorila osnovno kulturno os črta vzhod-zahod, 
po kateri so Kelti v južnovzhodnem alpskem ozemlju vzdrževali stike s svojo 
kulturno matico na zahodu, tako je bila v dobi rimskega gospodstva mero
dajna sm er severovzhod-jugozahod, 1. j. zveza Panonije z matico države, 
Italijo. Prehodno pokrajino med P e n c k o v i m  »Štajerskim obrobnim gorov
jem “ (== obronki graškega kotla) in Panonsko nižino je tvorilo gosto oblju
deno rimsko ozemlje, najgosfejše v naših vzhodnoalpskih pokrajinah. Pod 
vplivom zveze Italije s tem gospodarsko najjačjim delom vzhodnoalpskega 
ozemlja se je na vzhodnem robu Dravskega polja, pri najlažjem prehodu 
črez Dravo razvilo iz prazgodovinske naselbine kot mostišče novo središče 
vzhodnega slovenskega Podravja, birokratski in vojaški P o e t o v i o .

Geopolitična lega in rodovitnost okolnega ozemlja, pri čemer igra ne
malo vlogo stik dveh različnih gozdnih pasov, t. j. temnega gorskega in 
vznožnega gozda, ki ima za poljedelstvo pripravna tla, ter loga ali sviflega 
gozda na prodnatem in suhem, ne povsod rodovitnem Ptujskem polju, sta 
geografska činitelja, ki omogočata postanek pokrajinskih središč Poštele 
in Petovija.

*) P. P u f f :  Marburg in Sleiermark, Graz 1847, I. p. 159.



V dobi preseljevanja narodov izgine v naših krajih politična moč Rima. 
Ko pa so bile za vlade Avarov in izza prihoda Madžarov v srednje Podo
navje obrobne alpsko-panonske pokrajine najbolj izpostavljene avarskim in 
madžarskim vpadom, se je redčila dotlej gosta obljudenost tega ozemlja 
vsled umikanja ali odvajanja prebivalstva v notranjost avarske in m adžarske 
države. Niti Karolinška kolonizacija se našega Podravja ne dotakne in je 
tudi sicer sam o zgodovinska epizoda, ki jo uničijo Madžari. Šele v saški 
dobi začenja nov razvoj in sicer z ofenzivo karantanskih mejnih grofij proti 
ravnemu Podonavju, ki potisne Madžare do bivše vzhodne štajerske meje. 
Kot je predhodnik te ofenzive politična organizacija Velike Karantanije, tako 
gre vsporedno z njo in jej sledi po ofenzivi kolonizacija.

V času tega vojaškega in kolonizacijskega prodiranja iz Alp v nižino 
je nastal morda že koncem 10. stoletja Mariborski grad na Piramidi. Gotovo 
pa je že obstojal začetkom 12. stoletja. Iz življenjepisa salzburškega n ad 
škofa Konrada I. izvemo, da je v tem času ozemlje današnje vzhodne Š ta
jerske m nogo trpelo pod vpadi Madžarov, vsled česar je dal Konrad I. 
ponovno utrditi Lipnico, Ptuj in Rajhenburg. Tudi takozvana Dolnja marka 
med Kozjakom in Boškim pogorjem je v tej dobi že obstojala. Iz obrambnih 
razlogov2) lahko sklepamo, da je ta marka morala imeti obrambno posto
janko, ki naj bi čuvala vhod v Dravsko dolino, a ta naj bi bila utrjena 
Piramida, ki ima obliko izrazitega gradišča.

Piramida je severno od Drave za Mariborom ležeča 383 m visoka 
vzpetina, ki obvlada kot osrednji grič na črti Kalvarija - Meljski hrib rav
nino tja do Drave, prehod črez njo in pol od Drave na sever skozi Lajter- 
šperk proti Pesnici, obenem pa tudi prehod iz Slovenskih goric v dolino 
Drave na njenem levem bregu. Tu na Piramidi je bila postojanka Špon- 
hajmovcev, ki se kot prva listinsko sigurno dognana utrdba imenuje 1. 11403). 
Kmalu nato se listinsko omenja komenda Maltezijcev v Melju, ki je, ležeč 
na vzpetini jugovzhodno od današnje gornje Trdinove ulice, branila vstop 
iz Slovenskih goric ob Dravi na z a h o d ; enako Kamnica, ki zahodno od 
Maribora zapira dohod k Dravi in v Dravsko dolino iz ozemlja vzhodno 
od Sv. Urbana. Grad na Piramidi je bil torej prvotno ena izmed številnih 
vojaških postojank, ki naj bi čuvale fevde nemških plemičev pred madžarskimi 
vpadi in s tem vstop v Dravsko d o l in o ; a obenem je moral biti tudi go
spodarsko središče šponhajm ovskega posestva, ki se je razprostiralo južno 
od Kozjaka in na vzhod v Slovenske gorice. Za to govori okolnost, da je 
ležal grad v zahodnem, 1. j. najvarnejšem delu šponhajm ovskega ozemlja, 
odkoder je imel obenem najugodnejšo zvezo s središčem šponhajm ovske 
politične moči, s Koroško. Tako so se v zavetju utrdb, kot na Piramidi

2) F. K r o n  e s :  Zur Gesch. der nachbarlichen Beziehungen Sieiermarks und Un
garns bis zum Ausgange der Traungauer (1192). Milth. d. h. V. f. Slmk H. 40 p. 253.

3) H. P i r c h e g g e r :  Marburg in aller Zeil. V Alpenländische Monatshefte 1924,
H. 11. p. 680.



zlasti potom kolonizacije slovenskih priseljencev4) iz Koroške, lahko gospo
darsko razvijali Dravska dolina, Ptujsko polje in Slovenske gorice.

Pomen gradu na Piramidi kot osnovo Maribora pa šele prav razu
memo, ako vpoštevamo v zvezi z morfologijo dravske struge pri Mariboru 
in s prehodnim značajem ozemlja med Lipnico in Mariborom prometno, 
gospodarsko in strategično važnost te postojanke.

Izza rimske dobe je vodila iz Koroške na vzhod na levem bregu Drave 
vicinalna5) cesta do Poetovija; od tu je držala ena cesta vzhodno od d a
našnjega Maribora v Flavijo Solvo (Lipnico), mimo Ormoža in vzhodnih 
Slovenskih goric v današnjo  Dolnjo Lendavo, a druga v Stranice, odkoder 
je preko Vitanja, Mislinja in Slovenjgradca vodila v Globasnico in dalje v 
Vetrinj0). Zadnja cesta je bila do izgraditve železnic prvovrstna prometna 
pot iz vzhodne Štajerske na Koroško. O rimski civilizaciji imamo zanesljive 
znake v Dravski dolini (Ruše), pravtako tudi o njenem propadu po padcu 
rimskega cesarstva v „Dravskem gozdu“, ki je še  sredi srednjega veka 
sklenjeno pokrival Pohorje, Dravsko dolino in Kozjak, v Devici Mariji v P u 
ščavi i. dr. Ta gozd se je trebil in naseljeval, središča novonastalih fevdnih 
posestev pa so postajale utrjene pristave — poznejši gradovi in cerkve. Na 
gozdnih tleh Dravske doline se je razvilo poleg produktivnega gozdarstva 
v prvi vrsti poljedelstvo in živinoreja. Prvotno radi avtarkije pristav in 
vsled nerazvitih prometnih sredstev ni bilo niti potrebe, niti možnosti za 
razvoj prometa v današnjem  smislu. Skupnost pristav je bila sam o vojaško- 
obrambnega značaja. Radi začetnega razvoja selišč nadprodukcija ni mogla 
nastati — pa tudi takratno naturalno gospodarstvo za to ni nudilo pred
pogojev. Pri vsej aufarkiji pristav se nam vsiljuje vprašanje m l i n a r s t v a .  Kje 
je imel grad na Piramidi kot pristava ter kot vojaško, politično in gospo
darsko središče okolice svoje m line? Potoki, ki teko ob Kalvariji, Piramidi 
in Stolnem hribu proti Dravi, so glede vodne množine vsi neznatni. Tudi 
nastopa okoli Maribora, ki ima glede padavin izrazito kontinentalni značaj7), 
v poznem poletju suša, tako da so potočki, kot potok Sv. Barbare, potok iz 
Treh ribnikov in Počehovski potok, za redno mlinarstvo neporabni. Mli
narstvo se lahko razvije edinole ob Dravi, katere levi breg je tu pri Mari
boru nizek. In obrt, ki se časovno kot prva navaja v Mariboru poleg m e
sarjev in čevljarjev, je mlinarstvo, razvito na ladijskih mlinih. V žički listini 
okoli 1 .1300.8) se navajajo zelo dobičkanosni mlini ob Dravi. Tako prehaja 
od gradu na Piramidi temelj Maribora k Dravi na mline, dočim je ravnina

4) H. P i r c h e g g e r : Geschichte von Steiermark. Gotha 1920, I. p. 403.
r>) F. F e r k :  Vorläufige Miflh. über das römische Straßenwesen fn Unlersfeiermark. 

Mffh. d. hist. Ver. f. Stmk. H. 41, p. 232.
6) W. S c h m i d :  Südsfeiermark im Allerfum. V Fr. M a u s m a n n :  Südsleiermark. 

Graz 1925 p. 14.
r‘) A. G a v a z z i :  Razpored padavin na Balkanskem polotoku. Geografski vestnik 

1925, p. 38 s.
8) G. P u ff, 1. c. II., p. 58.



sam a severno od reke vsled svoje diluvijalne, vodo prepuščajoče sestave 
ostala nenaseljena, slično kakor na jugozahodu deli Ptujskega polja.

Nova doba se začne za Maribor in Dolnjo marko v drugi polovici
12. stoletja. Dotlej je bila Dolnja marka državnopravno pod Koroško''). L. 1147. 
pa jo podedujejo T rau n g av c i ; marka postane štajerska, po georgenberški po 
godbi in izumrtju Traungavcev 1.1192. pa babenberžka, avstrijska. Baben
beržani uzrö v Mariboru mostišče in smotreno podpirajo njegov razvoj.

Na podlagi mlinarstva in na osnovi takratnega prehoda iz naturalnega 
gospodarstva v denarno se je razvila obrt in v zvezi z njo trgovina, ki je 
bila osredotočena na naravno zbirališče ljudi, na mlinski okoliš ob Dravi. 
Prav tam, kjer se prva diluvijalna terasa, na kateri leže današnja  Koroška 
cesta in Glavni trg, dvigne in približa reki, t. j. južno od današnje Vetrinjske 
ulice, imamo srednjeveški židovski ghetto, južno od njega pa se nizko se- 
dimentacijsko obrežje nekoliko dvigne, vsled česar sega tu globlja voda 
vprav do b rega;  tu je prostor za napravo ladijskih mlinov. Tukaj na po
daljšku današnje Mlinske ulice ob Dravi ter nad današnjimi Benetkami, so 
kraji nekdanjega mlinarstva. Židje v Mariboru, omenjeni prvič 1. 1277.10), in 
mlini v njih bližini nam prikazujejo obrtni temelj današnjega m e s ta ; n a 
hajal se je pod Dravskim mostom, južno od Vetrinjske ulice.

Kalvarija, Piramida, Stolni in Meljski hrib ter ravno ozemlje današnjega 
parka do Gregorčičeve ulice so bili v 12. in 13. stoletju in do pred 250 leti")
— deloma v ravnini še do petdesetih let preteklega stoletja — pokriti z go 
zd o v i ; isto velja v 12. in 13. stoletju za ozemlje južno od Drave do Pohorja. 
Med Dravo in severnimi vzpetinami pa se nam javlja poleg obrtnega „ži
dovskega“ selišča „stari g rad“12), ki leži po Z a h n u  pri Koroških vratih, 
torej tam, kjer se na vzhodu stikata Koroška cesta in Vodnikov trg. Pod 
tem starim gradom imamo zgodovinsko dognane mline na za mlinarstvo 
ugodnem bregu. S c h 1 o s s e r jeve13) študije na osnovi katastrov nam poka
žejo med Gregorčičevo, oziroma Slovensko ulico, Dravo in Rotovškim trgom 
razdelitev posestev, ki so bila v celoti bavarske kmetije. To nas  vodi k z a 
ključku, da imamo na diluvijalni Dravini terasi, ki je tu najpoložnejša in 
kjer je preskrba z vodo najlažja, zreti izrazito kmečko kolonizacijo in 
kmetska selišča. Z a  h n o v  „stari g rad “ in selišče „bavarskih kmetij“ nam 
prikazuje na vzhodni koroški cesti staro naselbino s predvsem kmetskim 
značajem. Ko pa je prišla — najkasneje za Traungavcev — do svojega 
političnoprometnega izraza morfologija levega dravskega brega, sta se raz
širili kmetska in obrtna edinica druga do druge; prva Dravina terasa nosi 
sedaj sklenjeno selišče.

°) H. P i rc h  e g g e r ,  1. c. I., p. 249 s.
10) G. P u f f ,  1. c. II., p. 50.
'*) I s  1 i, 1. c.
12) ]. Z a h n :  Orfinamenbuch der Sleiermark im Millelalter, Wien 1893.
u ) A. S c h l o s s e r :  Marburg im ]ahre 1789. Deulsche Rundschau f. Geographie

XXXVI, pp. 453-469.



Selišče na tej terasi se je razvijalo pod varstvom gradu na Piramidi
in v stremljenju kritja grajskih potreb. S tem je dan pravec nadaljnjemu
razvoju in sicer v smeri proti Piramidi, ki jo predstavljata Gosposka in
Vetrinjska ulica. Obe ulici pa ne vodita le proti gradu, am pak tudi na drugo
Dravino teraso, ki prehaja od vzhodne Sam ostanske ter Smetanove ulice in 
na koje podaljšku se širi Aleksandrova cesta. Ta terasa — ozemlje severno 
od nje je v tem času še pod gozdovi — pa tvori geografsko-prometno 
osnovo za dalnji promet proti Pesnici in preko Slovenskih goric v območje 
Mure, a pravtako tudi na vzhod k že imenovanemu Melju in preko Št. Petra 
v Slovenske gorice. Razvoj v teh smereh se je lahko začel, čim je dobil 
Maribor pomen za dalnji promet.

Dravina struga je od Marenberške kotline do Maribora izrazito strma, 
dalje navzdol pa nizka, tako da je okolno ozemlje izpostavljeno poplavam. 
Že v vijugi, ki jo tvori reka pri Mariboru, je levi breg sedimentacijski, m ed
tem ko je desni še strm. Nove, mlade naselbine so se kot glavnega pro
metnega sredstva posluževale seveda tudi Drave, vendar so pristajališča od 
Marenberga do Maribora — razen v najmanjšem obsegu ob sedimenta- 
cijskih obalah kot pri Studencih — vsled vseskozi strmega obrežja izklju
čena. Od Maribora do Ptuja pa radi prenizkega obrežja zopet ne more n a 
stati ob reki nobeno selišče. Na tej črti leže vse naselbine na desnih terasah, 
ali pa po slovenjegoriških gričih. Edino pristajališče ob Dravi je možno 
tedaj le na severu mariborske dravske vijuge. Tako se pridružuje obrti in 
poljedelstvu kot nadaljnji razvojni činitelj Maribora promet in trgovina. Trgo
vino vodi Žid, kristjan pa je poljedelec in obrtnik. Že obstoječe mlinarstvo 
naveže na Maribor trgov ino : poleg njega imenuje nam reč zgodovina v go- 
podarskem oziru najprej s p l a v a r s t v o 14)- Srednjeevropska drevesna flora P o 
horja in Kozjaka, panonska vzhodnih Slovenskih goric s prehodnim ozemljem 
Maribora, tvori njegovo geografsko podlago in Maribor postane vsled svoje 
prehodne lege njegovo tržišče. Na osnovi lesnega prometa pa se razvije ob 
Dravi kot nova obrt usnjarstvo. Čreslovina iz bližnjih gozdov in živina z 
juga in zahoda sta združevala Maribor z vedno večjim okolišem in pomno- 
ževala zveze v oddaljenejše kraje.

Središče mariborske uprave pa je bil še vedno grad na Piramidi. Kot 
strategična postojanka in upravno središče razvijajoče se naselbine je pri
vlačil promet nase. To je povzročilo razvoj mestnega jedra na črti Drava- 
Piramida, na že imenovanem ozemlju današnje Gosposke in Vetrinjske ulice. 
Parcelacija teh dveh ulic nima nikake zveze s tukajšnjim prvotno koloni
ziranim kmetskim prebivalstvom, temveč nas  opozarja na trgovski in obrtni 
razvoj jedra.

Možno je, da je v Mariboru že pred prihodom Babenberžanov, ko so 
mu bili sosedje Kamnica, jarenina, Vurberg, Melje, Hoče, Pekre, Limbuš in 
Ruše, obstojal most črez Dravo. Gotovo pa je mesto dobilo most, čim je

“) G. P u f f ,  I .e .II., p. 42.



došlo pod babenberžko oblast, ki je preko Avsfrije in Štajerske segala na 
Kranjsko, predvsem na Dolenjsko. Naravno je bilo stremljenje Babenber
žanov15), da zvežejo te svoje posesti upravno in prometno. Člen teh vezi 
je postal s tem tudi prehod preko Drave. In ker niso bili babenberžki ne 
Dravograd, Slovenjgradec, niti Ptuj in vmes vsled dvojne pregraje po Koz
jaku in Pohorju za prehod Dravska dolina ni prišla v poštev, je bil le Ma
ribor točka, ki je postal radi babenberžke prometne politike naravno mostišče. 
Tudi morfološko je pri Mariboru vsled nizkega levega brega Drave edina 
primerna točka za srednjeveško tehniko gradnje mostu. Preko Maribora in 
Zidanega mosta, ki so ga tudi zgradili Babenberžani, je bil s tem dosežen 
morfološko najlažji prehod iz južnih babenberžkih pokrajin v njihovo, poz
neje habsburško  središče, Avstrijo. Maribor kot babenberžka posest torej 
postane središče in izhodišče vzhodnega slovenskega Podravja proti severu, 
kot stikališče raznih severnih in južnih ozemelj, glavna prometna smer mu 
je še vedno proti Koroški — pa dobi trdno gospodarsko podlago.

Medtem ko vzdržuje spočetka kolonist utrdbe in ga te obratno branijo, n a 
stopa vzporedno z razvojem prometa in obrti v mestu kulturno-geografska cepitev 
njegove okolice. Diluvijalno prodnato Ptujsko polje se razvije pod vplivom 
salzburške kolonizacije v pretežno živinorejsko pokrajino s središčem v Ptuju. 
Na zahodu se ob meji diluvija in tercijara na črti Maribor-Slovenska Bistrica 
naslanja živinorejska in poljedelska pokrajina, kjer se goji na terasah in 
obronkih vinarstvo in gozdarstvo. Zlasti glinasto, prvotno gozdnato ozemlje 
Slovenskih goric s suhim celinskim podnebjem prija vinarstvu. Srednjeveška 
kolonizacija ga je prav tu ponovno dv ign ila ; vino je šlo na zahod, zlasti 
na Koroško. Kot bomo videli, je Maribor znal kmalu monopolizirati to 
trgovino v vsem vzhodnem slovenskem Podravju. Dravska dolina s P o 
horjem in Kozjakom pa zopet usmerja svoj lesni promet, pozneje tudi trgo
vino z vinom na Maribor. S strmih pobočij gre les po drčah in potokih h 
Dravi ter po reki mimo Maribora, kjer iglavcev primanjkuje. V kolikor se 
pa les ne dobavlja vzhodu, se uporablja — zlasti les listavcev — za gla
žute in kovačnice, katerih izdelki gredo na Koroško in nato v Italijo, ali pa 
po Dravi proti vzhodu.

V križanju medsebojnih kulturnogeografskih vplivov tega ozemlja pre
vladuje živahna zveza Dravske doline s Slovenskimi goricami. Mestni značaj 
pa ostane vedno isti tja do 19. stoletja. Po življenju je Mariborčan pol kmet, 
pol meščan. Glavni nositelji mestnega gospodarskega življenja so razni cer
kveni in posvetni gospodje, ki so imeli v okolnih goricah svoja posestva. 
Središče teh posestev pa ni bila več pristava kot preje, am pak dvorec v 
sam em  Mariboru. Od tu se je vodila uprava in sodstvo na posestvih, tu so 
se sprejemale dajatve. Vetrinjski, Žički, Šentpavelski, Admonfski sam ostan  in 
Salzburg so najvažnejši lastniki teh dvorcev. Iz deželnoknežjega dvorca, ki

15) H. P i r c h e g g e r ,  I. c. p. 400. Islo : O . P u f f ,  !. c. in J. G r u d e n , Zgodovina 
slovenskega naroda.



ga upravljajo vazali, se razvije današnji Mariborski grad. Pravno so ti dvorci 
samosvoji in ne spadajo  pod mestnega sodnika. Važni pa so za mesto, ker 
so dolgo časa  glavni kupci produktov iz Dravske doline, tako stavbnega 
lesa, kolov za trto, dog itd., obenem tudi glavni izvozniki vina i. dr. v 
tujino, predvsem na Koroško; s svojimi naturalnimi dajatvami n. pr. v 
svrho mestne obrambe (Graška vrata utrjuje Vetrinjski dvori) pa so temelj 
mestnih financ.

Na teh osnovah se je razvijal Maribor prvotno na prvi Dravini terasi 
v smeri od vzhoda proti zahodu, od tu pa v smeri proti Piramidi in drugi 
terasi v pravcu sever -  jug; ta usmerjenost ulic, sever -  jug, vzhod -  zahod 
je še danes vidna v mestnem tlorisu. P  i r c h e g g e r 1B) vidi v tem kot po 
po načrtu urejenem razvoju znak, da je bilo mesto ustanovljeno na „zeleni 
trati“. Parcelacija zemljišč ob vzhodni Koroški cesti potrjuje v tem delu 
sistematično kmetsko kolonizacijo. Smotreno kolonizacijo očituje tudi ghetto. 
Babenberžani zavestno podpirajo razvoj Maribora. Od njih dobi mesto krvno 
sodstvo17). Oni zasigurajo Mariborčanom mitnino na Dravi z določbo, da 
splavarji ne smejo drugje pristajati kot v M ariboru ; tudi za slučaj, da vo
zijo les dalje, n pr. v Ptuj, morajo pristati v Mariboru. Enako se odpravi 
konkurenca tujih vin s prepovedjo za tujce prevažati od sv. Martina dalje 
vina skozi Maribor. Eno miljo izven mesta ne sm e biti ne gostiln, ne obrt
nikov in tudi ne prodajalcev, trgovcev. Prepoved izvrševanja obrti in trgo
vine v okolišu nem eščanov dokazuje razvita obrt in trgovina v mestu. Vinska 
prevozna prepoved sili tujce, da kupujejo vino predvsem v Mariboru. To so 
gospodarske naredbe, ki z njimi postane Maribor 1. 1209. t r g 18). Na ta način 
se je mesto lepo razvijalo kot konkurent salzburškemu Ptuju ter je postalo 
še za časa Babenberžanov važna točka, kjer so se vršili štajerski deželni 
zbori, in kraj, do kamor so prišli deželni gospodje pri obhodu dežele naj- 
dalje na jug.

Nastane vprašanje, kolikšen obseg ima Maribor koncem 13. ali začetkom
14. stoletja, ko dobi mestne pravice. Zazidanega, t. j. dograjenega prostora 
ne moremo dognati. Glavni znak mest v tej dobi je obzid je ; leseni in prsteni 
okopi izginjajo. Kje je torej mariborsko mestno obzidje in tako mestna meja 
tedanjega M aribora? H o f f  e r 19) išče najstarejše mestno obzidje v Kopališki, 
Gregorčičevi, Stroßmajerjevi ulici in na Glavnem trgu, odkoder se mesto 
koncem srednjega veka razširja proti Dravi. Brez ozira na to, da se Mag- 
dalensko predmestje (in Utore) omenja že koncem 13. stoletja20), nastopi 
vprašan je :  ali ni mestno obzidje poleg obrambe mesta imelo tudi nalogo 
ščititi most in p r is tan?  Mesto ni imelo povoda, da oprosti finančno močni

,8) H. P i r c h e g g e r ,  Marburg im aller Zeit, p. 680.
G. P u f f ,  1. c. II., p. 42.

,#) H. P i r c h  e g g e r : Geschichte von Steiermark 1., p. 386.
,9) M. Ho f f  e r :  Die räumliche Enfwicklung der Sladf Marburg. Kartograph, und

schulgeograph. Zeitschrift, 1913, p. 42.
a0) G. P u f f : 1. c. p.



židovski del plačevanja prispevkov k zidavi obzidja. Tudi bi si z izklju
čitvijo ghetta iz mestnega ozemlja ne zavarovalo pristanišča in mlinov pod 
njim proti napadom  z vzhodne strani. Na zahodni strani mosta pa bi po 
pripovedki, ki jo navaja P u f f 21), stal minoritski sam ostan prvotno izven mest
nega obzidja, drevored ga pa bi po istem viru v starih časih vezal z ribiško 
vasjo vzhodno od mosta, f. j. z ozemljem okoli gheffa. Mariborski minoritski 
sam ostan  izvira iz časa, ko so Maribor branili leseni in prsteni okopi, torej pred 
letom 1250.22), mestno obzidje pa je nastalo med leti 1305 in 1315‘-3). Srednje
veški sam ostani so bili na zunaj utrdbe in kot tako moramo smatrati tudi 
ta samostan, ki je po svoji legi na skrajnem zahodu nizkega dravskega 
brega lahko branil pristan pred napadi iz Dravske doline in zahoda sploh.
V Ptuju vidimo, kako se poteguje famošnji izven obzidja ležeči minoritski 
sam ostan  za dovoljenje vstopa v mestno obzidje. Po analogiji in pri
merjanju lege sam ostanov v drugih slovenskih mestih, kjer leže samostani 
znotraj mestnih zidov, lahko sklepamo v Mariboru na isto. Vojaško sam o 
stojni sam ostan  bi branil most od zahoda, a ostane od vzhoda brez kritja. 
Iz vojaških taktičnih razlogov se v srednjem veku ni nikoli dopuščalo pred 
obzidjem ravnega terena, ako ni bilo možnosti za izgraditev jarkov. V slučaju, 
da je najsfarejši H o f f  e r  jev zid na podaljšani severni strani Glavnega trga, 
bi se s tem nudila oblegovalcu prilika, da se koncentrira na položnih tleh 
pod južnim obzidjem, kjer bi obenem obvladal most. Mostišče na jugu Drave, 
m agdalenski Tabor, je pa bilo tako majhno, da je moglo le začasno  vzdržati 
urejen napad. Pred obzidjem se je oblegovalcu onemogočal naskok z str
mino ali jarkom, napolnjenim z vodo, ali pa z obojim skupaj. Strmino pa
odpira pred seboj H o f f  e r  jev zid iz konca srednjega veka, ki vključuje s a 
mostan in ghetto, ter obvlada most in pristan. Isto imamo pri vseh slo
venskih mostiščih, razen tam, kjer je središče obrambe grič — zid tako blizu 
mostu, da ga obvlada raz njega srednjeveška strelska izvežbanost, primerjaj 
Kranj, Celje, Ptuj. Iz teh razlogov, h katerim navajam o še smotrenost, s ka
tero vodijo deželni knezi od Babenberžanov do Maksimiljana I. razvoj Ma
ribora kot mostišča, sm atram  kot prvotni j u ž n i  zid, zid ob Dravi, ki vklju
čuje sam ostan  in ghetto, ter obvlada most in pristan tako, da se še lahko
pred njim razvije nov mestni del: Usnjarska ulica.

M a j c e n  zre stari Maribor drugje24). Namešča ga med Kopališko in Gre
gorčičevo ulico do Kamenolijevega stolpa, ki je stal malo vzhodno od današnje 
gostilne Rojko; dalje gre meja vzhodno od črte Kamenolijev stolp — se 
verni konec današnjega dravskega mostu in sicer do njegovega drugega 
severnega stebra, od tu pa na zid proti vzhodu kot del poznejšega H o f f e r -
jevega zidu ter do židovskega stolpa v Kopališki ulici. M a j c e n  ovo na-

31) G. P u f f , l. c.
--) H. P i r c h e g g e r : Geschic'ife von Steiermark, I., p. 328.
as) H. P i r c h e g g e r :  Marburg in aller Zeil, p. 682.
5‘) G. M a j c e n :  po predavanjih, ki so v lisku.



ziranje temelji na S c h l o s s e r j u 25). Črfa Kamenolijev sfolp — dravski most 
je približno ista, kof črfa proti jugu podaljšane Barvarske ulice, na kateri vidi 
S c h l o s s e r  prvotno zahodno mariborsko mestno obzidje. To utemeljuje 
S c h l o s s e r  s tem, da je ta črfa tudi meja parcel Gosposke in Vetrinjske 
ulice, ki ne kažejo nikakega kmetskega značaja v nasprotju s tipično b a 
varskimi kmetijami zahodno od njih. Na tej osnovi sklepa po analogiji vzhodno
nemških mesf, da se je tudi Maribor razvil v dveh fazah osnovanja in raz
širjenja. kar zahteva tudi dvojno, prvotno in končno mestno obzidje.

Če vpošfevamo Z a h  n ov  „stari grad“ pri Koroških vratih, sigurne znake 
kmefske kolonizacije na Koroški cesti in severno od nje, ki je smofrena, 
čeprav nam o njej noben vir ničesar ne poroča, in jo zato namestimo v 
početno dobo kolonizacije naših krajev, se izsili v p ra š a n je : čemu je ostalo 
ozemlje Koroške ceste izven obzid ja?  Tudi mestna bolnica, zgrajena 1. 1348. 
na mestu današnjega poštnega poslopja, okoli 40 let po dograditvi mest
nega obzidja, in cerkev sv. Janeza Krstnika20) iz 1. 1175. sta bila že izven 
mestnega obzidja Mestno obzidje se bi razširilo sam o takrat, če bi se raz
širilo tudi mesto kot tako. V dobi, ko se zgradi mestno obzidje, se je n a 
hajal Maribor v stadiju najlepšega ra zv o ja ; deželni knezi so ga na vso moč 
favorizirali na škodo Ptuja. Ta zlata doba pa se konča že v prvi polovici
15. stoletja27) Zato lahko sm atram o prebivalstvo okoli 1. 1300. vsaj za tako 
številno kot v dobi propada okoli 1.1500. ko ima Maribor, t j. obzidano 
selišče med Usnjarsko, Kopališko, Gregorčičevo in Slroßmajerjevo ulico 
1030 prebivalcev” ). Isto ozemlje šteje danes29) 1421 ljudi (Gosposka, Ve
trinjska. Jurčičeva, Volkmerjeva, Jenkova ulica, Ob jarku, Tkalska ulica in 
Grajski trg), torej 400 prebivalcev več, nego bi jih imel 1 1300. in jih ima
1. 1500. Vpoštevajoč agrarni značaj srednjeveškega mesta z njivami, vrtovi 
i t d, kjer je m eščan kmet, obrtnik ali trgovec, in primerjajoč njegovo pre
bivalstvo s tem najbolj dozidanega dela današnjega Maribora, vidimo, da 
je to razmerje prekričeče. Srednjeveško prebivalstvo se mora razdeliti na 
večji areal in to je ozemlje med Kopališko, Gregorčičevo, Sfroßmajerjevo 
ulico med zidom in nad Usnjarsko ulico.

Da pa je obrtni del Maribora starejši nego kmetski severno od Ko
roške ceste, kof meni S c h l o s s e r ,  ne drži vsled tega, ker se je obrtni del 
mesta mogel razviti šele na osnovi kolonijalnega razvoja in to za prvih 
početkov denarnega gospodarstva, medtem ko je kmetska naselbina ob Ko
roški cesti kolonizacijski izraz naturalnega gospodarstva in vojaške ter fev
dalne odvisnosti od gradu na Piramidi. M a j c e n  opira svojo trditev, da je

25) A. S c h 1 o s s e r , 1. c.
26) A. M a l l y ,  Gassen-, Straßen- uud Plälze-Buch der Sladi Marburg a/D., Mar

burg 1906, p. 23.
27) H. P i r c h e g g e r ,  Marburg in aller Zeit, p. 682.
28) H. V u č n i k ,  Marburgs Bevölkerungszahl in 15. und 16. jahrhunderf v „Bläller

zur Gesch. d. Heimatkunde d. Alpenländer*, No 88, Graz 1913, p. 7 s.
39) A k l mariborskega magislrala o ljudskem  štetju 1921.



prvotni zahodni zid tekel od Kamenolijevega stolpa do današnjega mostu, 
na tloris stolpa, ki so ga našli pri kopanju temeljev za drugi severni steber 
mostu. Starejše slike, kot V i s  h e r  jeva in slike v mariborskem muzeju iz 
17. in 18. stoletja pa nam  tega stolpa ne prikazujejo nikjer; književna spo 
ročila nam našlega tlorisa tudi ne omenjajo, niti ga ne pozna najboljši po 
znavalec mariborske in južnoštajerske preteklosti Fr. K o v a č i č 30). Druga 
opora je M a j c e n u  Kamenolijev stolp, ki je imel izhod na jug in vzhod, 
kar naj dokazuje, da je to vogelni stolp. Nujen dokaz to ni, kajti m nogo
krat imajo vogelni stolpi le en, proti središču mesta obrnjeni izhod, medtem 
ko se fronti skladata ali pa ne skladata s smerjo obeh zidov.

Razširiti bi mogel obzidje le pročvit mesta v drugi polovici 14. ali v 
prvi polovici 15. stoletja. Ko so 1. 1500. pogorele vse mestne listine i. dr., jih 
sestavijo Mariborčani ponovno po sp o m in u ; nastane nekaka mestna kro
nika privilegijev31). Nikjer pa ni omenjeno niti z besedo razširjenje mestnega 
obzidja, dogodek, ki bi živel še v spominu, ker bi bil v čast in ponos v sa 
kemu meščanu.

Iz teh razlogov lahko trdimo, da je mariborsko mestno obzidje za 
vzemalo ves čas svojega obstoja isti obseg, ki je bil tudi meja m e s t a : Gre
gorčičeva, Kopališka ulica, črta južno od ghetta nad Usnjarsko ulico k mi
noritskemu samostanu, ki ga vključuje, in Sfroßmajerjeva ulica. To je skupaj 
z Usnjarsko ulico obseg srednjeveškega in novoveškega Maribora, do srede 
19. stoletja.

Obzidani Maribor je vsled svoje varnosti pridobil na gospodarski važ
nosti, kot mostišče pa za deželnega kneza, ki je sedaj stremel za tem, da 
stre popolnoma pomen salzburškega Ptuja. Vinarstvo v našem  Podravju je 
bilo tačas docela razvito. Maribor je stremel za monopolizacijo trgovine z 
vinom, kar se mu je vsled protiptujske politike Habsburžanov tudi res po
srečilo. L. 1339. dobi Maribor privilegij, da smejo le njegovi prebivalci voziti 
carine prosto vino skozi Slov. Bistrico32). Najkasneje za Albrechta 111. po
novno dosežejo Mariborčani, da ne sme noben tujec po sv. Martinu voziti 
vina iz Slovenskih goric skozi mesto ali pa okoli njega. Ptujska vina se 
ne smejo na škodo mariborskih izvažati na Koroško niti skozi Slovensko 
Bistrico ter dalje preko Vitanja in Slovenjgradca, niti po Dravski dolini. Cesta 
preko Radeljskega sedla pa se za vinski promet spluh p rep o v e ; tod so 
namreč dotlej vozili Korošci vino iz severnih in vzhodnih Slovenskih goric 
v Marenberg in dalje domov. Na Dravi splavi ne smejo pristati ne v Delnici, 
ne v Viltušu; ako pa so namenjeni dalje, n. pr. v Ptuj, potem se morajo 
ustaviti v Mariboru, kjer se zamitninijo in stavijo nekaj dni na prodaj33). 
Trgovska interesna sfera Maribora pa se še  razširi z uredbo o sejmarstvu.

so) Osebno sporočilo.
’*) H. P i r c h e g e r ,  Marburg in alter Zeit, p. 683.
32) G. P u f f ,  1. c. II., p. 61 s.
33) I s f i , 1. c. II., p. 60.



Ta je določala, da se v oddaljenosti štirih milj od mesta ne smejo vršiti 
nobeni sejmi ter da tu ne smejo obstojati trgovine, zlasti ne v Viltušu, 
Bresternici in v Lučanah34). Ernest Železni potrdi v bistvu babenberžke pri
vilegije ; po njih kmet svoje živine ne sm e prodajati drugje kot na mari
borskem trgu ter ne sm e izvršiti na deželi nobene predprodaje. V okolišu 
ene milje od mestnega obzidja ne sm e obstojati nobena točilnica pijač, 
nobena obrt razen čevljarstva in krojašfva31') Dovoljeno čevljarstvo in kro- 
jaštvo nam kaže na razvito usnjarstvo in tkalstvo na kmetih in v mestu, 
ki je z usnjem, platnom in suknom zalagalo okoliš. Ako vpošfevamo poleg 
teh privilegijev še oni iz 1. 1335.3B), ki prepoveduje razen deželnim stanovom 
vsakom ur uvoz tujih vin, lahko sklepamo kakor na antropogegrafsko mestno 
mejo tedanjega Maribora v okolici ene milje tako tudi na gravitacijsko ob
močje Maribora v okolišu štirih milj, ki se z ozirom na vinsko trgovino 
razteza tudi na okolico Ptuja in Slovenske Bistrice.

Če motrimo tedanjo mejo in gravitacijsko območje z današnjih vidikov, 
opazimo razliko. Danes sega mestna meja do tja, do kam or še pritega 
mestni kapital, uprava itd. na osnovi prometnih sredstev in zakladov pri
rode k sebi delovne sile okolice za svojo industrijo, trgovino, urade, šolstvo 
itd ; poleg tega pa daje v Sloveniji okolica mestu glavno prehrano. Najbolj 
oddaljena od mestnega jedra je mestna meja industrijskih, nato trgovskih 
središč, najmanj upravnih. Pri Ljubljani37) vidimo slučaj, ko povzroča mesto 
kot glavni delodajalec oživljenje okolice in s tem številčno naraščanje oko
liškega prebivalstva. Isto bo na drugem mestu pokazala študija mariborskih 
razmer. V večji, oddaljenejši okolici pa prebivalstvo pada. Vmes med n a
raščajočimi kraji in nazadujočimi leži mestna meja. Propadajoče naselbine 
imamo pri Ljubljani, še bolj izrazite pa n. pr. v Trbovljah, Zagorju in Hrast
niku. Kraji v neposredni bližini rudnikov rastejo, kraji v njihovi planinski 
okolici pa propadajo, kajti prebivalstvo opušča kmetsko delo in se opri- 
jemlje mdniškega, s tem pa zapusti tudi prvotno bivališče. Sam o en pri
m er:  nekdanje selišče Hrastnik je danes razvalina. Podoben slučaj opazimo 
v okolici srednjeveškega Maribora. V gospodarskem  oziru je kmet vsled 
desetine, tlake, davkov, sploh vsled svoje vloge mestnega zasužnjenca brez 
moči. Uspešni razvoj kmetskega stanu v okolici je nemogoč, propad ne
izogiben. Vzporedno s temi mestnimi privilegiji opažam o nastoj predmestij, 
kjer so viničarije, vrtovi in posestva v lasti m eščanov3"). Za lastno obdelovanje 
je imel meščan v severozahodnem delu mesta svoje zemlj išče. Uničeni kmet je 
v slučaju, da je imel prodajno pravico, postal viničar, najemnik m eščana na

34) H. P i r c h e g g e r ,  Marburg in aller Zeit, p. 684.
55) 0.  P u f f ,  1. c. p. II., p. 73.
56) I b i d .
37) V. B o h i n e c ,  Ljubljanska m eslna aglomeracija In njena anlropogeografska 

meja. Geografski veslnik 1926, p. 26.
3B) C. P u f f ,  1. c. I., p. 101-133.



starem posestvu, ali pa je odšel kot, m eščanov najemnik oziroma njegov 
delavec v predmestja. Njegova posest pa je prešla v last m eščana. Od teh 
časov, od Babenberžanov dalje, kupuje premožni Mariborčan okoliške km e
tije, zlasti vinograde. Koncem 13. stoletja se že imenuje Magdalensko pred
mestje, začetkom 14. Graško, v prvi polovici 15. Koroško. Cvetlična ulica 
(v srednjem in novem veku do najnovejšega časa Lausgasse — Ušiva ulica) 
je bila sedež i z r a z i t e g a  p r o l e t a r i j a t a .

Kot mestna meja. je dekretirana tudi meja (štiri milje) popolnega g ra 
vitacijskega območja. Gravitacijsko območje mesta je ozemlje, na katerem 
izmenjujeta mesto in okolica svoje pridelke in sicer v taki množini, da 
napram temu prometu kako drugo mesto s svojo prometno privlačnostjo 
sploh ne pride v poštev. Poleg teh dveh določenih absolutno od Maribora 
odvisnih zon pa imamo, kot že omenjeno, še tretjo zono, v kateri Maribor 
obvlada vinsko trgovino. Tujci, n. pr. Savinjčani, ki kupijo vino v Ptuju, ga 
ne morejo peljati naravnost domov, am pak morajo najprej najmanj za 
2 dni39) v Maribor, da plačajo mitnino. Pravtako so bili prisiljeni potovati 
v Ptuj iz Slov. Bistrice le preko Maribora. Šele Friderik III.40) je dovolil 
prost prevoz vina iz Ptuja v Slovensko Bistrico, vendar pa je dal mitnino v 
Slovenski Bistrici Mariboru. Limbuška, pohorska vina niso imela proste poti 
po Dravski dolini v glavno deželo vinskega izvoza, na Koroško, am pak so mo 
rala preko Slovenske Bistrice, Konjic, Vitanja, Slovenjgradca. Na ta način je 
postal Maribor glavni vinski trgovec v slovenskem vzhodnem Podravju. 
Uvoz ogrskega ali avstrijskega vina je bil sploh prepovedan. Poleg koncen
tracije vinske trgovine se je v zvezi z njo razvila vinska trgovina z vi
narskim o zem ljem ; kupčevalo se je s stavbnim lesom, sodi, dogami, koli 
za trto itd. Na osnovi te vinske in lesne trgovine se je razvilo mariborsko 
gravitacijsko območje, ki je obsegalo Slovenske gorice, Ptujsko okolico s 
Halozami, okolico Slovenske Bistrice, vzhodna pobočja Pohorja, Dravsko 
dolino preko Selnice, na sever pa ozemlje preko Plača.

Prometna mreža srednjega veka je v glavnem ostala ista kot je bila
v rimski dobi. Razlika pa je v tem, da postane sedaj najvažnejša cesta
Dunaj -  Murica -  Mura -  Celovec -  Beljak -  Italija. Srednjeveškemu Mariboru 
je koristilo zopet to, da je ležal na drugi, sicer manj važni prometni č r t i : 
Italija (pozneje Trst)—Ljubljana—Celje— Maribor—R adgona— Hartberg—Du
naj. V Ptuj in dalje ob Dravi je vodila v Medžimurje cesta sam o lokalne 
važnosti. Lega na veliki vzhodnoalpski cesti je bila za Maribor važna tudi 
radi stekališča več cest z glavno progo iz Koroške (Drauwaldstraße), ki je 
z  razvojem zvez Vzhodne Štajerske in pozneje Ogrske z zahodom pola
goma zmanjšala  pomen v srednjem veku važnejše ceste Slov. Bistrica—
Konjice- Vitanje Mislinje—Slovenjgradec južno od Pohorja. Z osredoto
čenjem vrhovne uprave Notranje Avstrije v Gradcu in vsled nesigurnosti

M) H. P i r c h e g g e r ,  Marburg in aller Zeif, p. 685.
4") 1 b i d . p. 684.



na vzhodu izza vlade Friderika III., je pridobivala na važnosti cesla Bruck— 
Gradec— Maribor. Kol stekališče cest iz Gradca in Celovca s prometno ceslo 
Benetke—Dunaj zadobi Maribor geografsko važnost zlasti, ko pridobe H abs
buržani še Ogrsko. Gospodarsko pa ta važnost vsled političnih razmer (boj 
Habsburžanov z Osmani) v začetku novega veka zaenkrat še ne pride do 
pravega izraza. Po zavladanju Osmanov na Balkanu v drugi polovici sred
njega veka se je ogrska trgovina obračala na zahod. Ena vrata v Evropo 
je tvoril Dunaj, druga Benetke. Naravnost v Benetke se je obračala ogrska 
trgovina, čim je postala Dalmacija beneška, kajti vse bolj so skušale zatreti 
samostojnost dalmatinskih mest in jih pretvoriti v svoje komitente. To pa je 
le moment začetkom 15. veka. Tudi stiki med Panonsko  nižino in alpskimi 
deželami za Maribor takrat več niso mogli priti do izraza. Vzrok so bili 
dogodki v Podonavju, gospodarska kriza ob prehodu iz starega v novi vek 
ter notranje razmere v habsburških deželah. Takrat je Maksimiljan I. pridobil 
za Habsburžane Ptuj, s čimer je prestala njih borba s tem salzburškim m e
stom, ki je Mariboru donašala  toliko koristi. Ukinejo se privilegiji, ki se 
tičejo v ina4'), Maksimilijan potrdi Mariboru le izključno pravico do mitnic 
v okolišu štirih milj in prepove trgovska podjetja v tem ozemlju. S to mit- 
nino pa je sedaj moralo mesto vzdrževati most črez Dravo, pa tudi druge 
mostove in cesto čez Plače. Ostali privilegiji na škodo Ptuja niso bili več 
potrjeni. Reformacija mestnemu razvoju sicer ni škodovala, njegovo trgovino 
so pa uničevali najprej notranji boji za Friderika 111. in dvig Ptuja, turški
vpadi .in z njimi zvezana negotovost.

Maribor torej stopa v novi vek v znamenju propada. Vinska trgovina 
stopa v ozadje, trgovec postane obrtnik — tipični židovski trgovci so kon
cem 15. stoletja izgnani — ni dela za gravitacijsko območje mesta. Poleg 
obrti mora se pečati Mariborčan zopet s  poljedelstvom.

Geografska slika srednjeveškega Maribora pa bi ne bila popolna, ako
ne ugotovimo, katera narodnost je živela v mestu, Nemci ali Slovenci.

Kolonizacija vzhodnega slovenskega Podravja je izhajala predvsem iz 
Koroške. Kot taka je bila pretežno slovenska. Vpliv nemške kolonizacije na 
slovenstvo sploh pa je obstojal v tem, da se vsled doselitve nem škega kmeta 
skupaj s slovenskim ali pa med slovenskega ni razvila narodna, pač pa 
stanovska kmetska zavest. Med okoliškim kmetom in mariborskim m e
ščanom  je gotovo obstojala stanovska razlika. Da pa lahko ugotovimo n a
rodnost srednjeveških Mariborčanov, moramo po R e i c h e l u 42) vpoštevati 
srednjeveška mariborska imena, ki se nahajajo v listinah iz let 1234— 1295, 
1305— 1394 in v davčnih knjigah iz let 1452— 1531. Imen, ki so nastala po 
službi ali dostojanstvu posameznika, ne m oiem o vpoštevati, ker smo Slo
venci ta imena sprejeli od Nemcev in nam ne povedo radi tega v narod-

“ ) A k l 715 z dne 5./II. 1813 in 3./X. 1817; v arhivu mesfa Maribor.
42) R. R e i c h e t : -  Die deutschen Geschlechfsnamen mit besonderer Rücksicht auf 

Marburger Namen. Izvestje gimnazije v Mariboru 1867, pp. 13—39.



nostnem oziru ničesar. Vpoštevamo lahko sam o imena, nasfala po domovini 
posameznikov. Tako najdemo v 1. 1 2 9 5 -1 3 0 5  ime Ulreich von Koschack, 
1322 Georg der Sleuncz, 1366 za Maribor ime M aripurch44). 137 3 in 1394 
Hainrich der Cozeraep (po Z a h n u  je Cozeraep večkrat imenovani castrum 
dirufum na P o h o r ju ) ; v isti d o b i : Heinrich von Weinfz, Fridereich von Rayfz, 
Ullein von Cellencz, Paule von Teppsaw, Jorg von Laybach, Urban von Feu- 
stricz, Adam von Gamlifz, Jakob von Rasswein, Peter von Zwettel, Steffan 
von Liftschaw, Gilg aus  der Zirknitz, Merf Sneider von Stein, Kamenczer, 
Pesnitzer. Lube in Nicla der Zwietnik se imenujeta v 1. 1305 in 1326. Poleg 
teh nahajam o imena „iz Hlapja“ (Kleping), Svečine (Wiszeiner), Gomilice. 
Vsi ti kraji so bili — razen Ljubljane — od nekdaj slovenski, iz njih so 
se ljudje selili v Maribor. Na osnovi tega priseljevanja ima mesto že 1.1319. 
„Windische g a s se“44). Sam o pri delu slovenskega prebivalstva si lahko raz
lagam o simpatije Mariborčanov do Štefana Zagrebškega v dobi Bele IV. in 
Otokarja 11. S r e d n j e v e š k i  M a r i b o r j e v e t n o g r a f s k e m  o z i r u  m e s t o  
s p o  p o r e k l u  n e m š k i m  i n s l o v e n s k i m  p r e b i v a l s t o m .  Slovenski 
živelj se vzdržuje s priseljevanjem iz okolice ter je kot tak močnejši kot 
nemški, ki se obnavlja s priseljevanjem iz nemških mest. Uradno sicer 
prevladuje v mestu iz političnih in kulturnih razlogov nemščina, a v trgo
vini sta morala biti vpoštevana oba jezika. Nemški se je uporabljal v trgo
vini s Srednjo E v ro p o ; z Balkanom in Dubrovnikom, do kam or so segale 
mariborske srednjeveške trgovske zveze4S), pa se je trgovalo v slovenščini. 
To lahko sklepamo po analogij i : Herberstein in Kobenzl potujeta, vešča 
slovenščine, v diplomatskih poslih v Rusijo, Bertold Meranijski, gospodar 
mnogih slovenskih krajev, vodi v imenu Barbarose pogajanja z Nemanjo46); 
habsburški vojaki, med katerimi so bili tudi Slovenci, skušajo ujeti srbo- 
hrvafske Bosance, da potem Slovenci pri zasliševanju izvabijo iz njih, kar 
jim je znanega o turških vojaških nam enih47). Zadnji slučaj nam  očividno 
kaže posredovalno vlogo slovenščine v sporazumevanju Balkana in Srednje 
Evrope. (Dalje sledi.)

IVO RUBIČ:

PADALINE U SPLITU.
NAJAČE KIŠE JEDNOGA DANA.

Kad nije jakih vjetrova u Splitu, kao u zimi i ljeti, osobito u februaru
i julu, nije ni padalina to liko ; kad su pak jaki vjetrovi, kao u prolječu i
jeseni, padalina je mnogo. Zato u primorju kiše rijetko padaju lagano i kon- 
stantno, več uvijek udarom vjetra, sad brže, a sad laganije.

4S) F. K o v a č i č :  Maribor in bodoča državna meja. Maribor 1918, p. 4.
44) ]. Z a h n :  Orfsnamenbuch der Steiermark im Mitfelaller, Wien 1893, p. 326.
45) F. K o v a č i č :  Zgodovinski pregled v .M aribor“, Maribor 1920, p. 4.
48) K. ] i r e č e k :  Geschichte der Serben.
47) A. S t e i n w e  nt  er .


