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Toponomastika uličnih imen, nacionalna 
identiteta in pripadanje: literarne ulice v 
ožjem središču Ljubljane
Urška Perenič

Preučevanje poimenovanja ulic je (posredno) predmet dveh (sub)
disciplinarnih področij humanistike, kjer se povezuje z dvema koncep
toma in s pojmi, ki iz njih izhajajo. Na eni strani ga je mogoče umestiti 

v širše območje raziskav kolektivnega oziroma kulturnega spomina, na drugi 
strani pa gre za kulturnogeografsko raziskovanje prostorskih praks spo
minjanja, ki prav tako črpa iz različnih teoretskih konceptov in celo paradigem.

V območje raziskav kulturnega spomina sodi tudi koncepcija lieux de mémoire, 
ki si jo je v okviru obsežne raziskave konstruiranja kulturnega spomina francoske 
nacionalne skupnosti zamislil Pierre Nora (gl. Nora 1984–1992). Izraz, ki ga v 
slovenščino neenotno prevajamo bodisi kot »kraji spomina«, »spominski kraji«, 
»kraji memorije« bodisi kot »mesta spomina«,1 se povezuje s konceptom kolek
tivnega spomina, ki ga je od dvajsetih let prejšnjega stoletja razvijal francoski 
sociolog Maurice Halbwachs (1952; 2001). Kot dosežek neke skupine ljudi ozi
roma (nacionalne) skupnosti je kolektivni spomin nujno obrnjen v (nacionalno) 
preteklost, a je obenem prepleten s sedanjostjo, saj v njej skrbi za tradiranje 
skupinskega védenja. Med načini tradiranja nacionalne dediščine so po Noraju 
tudi kristalizacijske točke, v katerih se zgošča bistvo preteklosti neke skupnosti 
(gl. Nora 1984–1992). Ena izmed točk so kraji spomina, ki so mišljeni v širšem 
smislu. Sem poleg dejanskih, geografsko obstoječih krajev spadajo (po)kraji(ne) 
z mitičnim izročilom, mitološke in zgodovinske osebnosti, zgodovinsko 

1 Marko Juvan uporablja izraz »kraji spomina« (2005), Erwin Köstler (2010) pa pre
težno govori o »krajih memorije«. Marijan Dović (gl. prvo poglavje v tej knjigi) je do 
rabe koncepta lieux de mémoire v kontekstu spomenikov in poimenovanj zadržan in 
predlaga izraz »spominski kraji« kot prevod angleškega termina sites of memory ter 
njegovo omejitev na geografsko določljive lokacije.
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pomembni dogodki, ki jih skupnost izbere za praznične ali spominske dneve, 
spominske in druge vrste objektov, spomeniki in ne nazadnje umetniška dela, ki 
vključujejo tudi besedno umetnost (prim. tudi Erll 2008). Njihov skupni ime
novalec je simbolna identifikacijska vloga, saj pomagajo predstavljati in utrjevati 
tradicijo posamezne skupnosti. Seznam krajev memorije oziroma podskupino 
geografskih krajev s spominsko funkcijo lahko dopolnimo s poimenovanji 
uličnih lokacij, ki se nanašajo na zgodovinske osebnosti, dogodke ipd. in tako 
prispevajo k tradiranju kulturnega spomina skupnosti.

Halbwachsov koncept je prevzel in preoblikoval Jan Assmann (1992), ki je 
v okviru koncepta kolektivnega spomina vzpostavil razliko med komunikacij
skim in kulturnim spominom. Medtem ko prvi pomeni »zmanjšani« spomin, 
ki v trajanju okoli 80 let povezuje približno tri generacije, kulturni spomin 
obsega daljši segment preteklosti, ki se vzdržuje prek ustnega in pisnega izro
čila, slik, mitov, obredov idr., ti pa kot njegovi specializirani nosilci skrbijo za 
tradicijsko kodiranje (skupinske) preteklosti (prim. Juvan 2005; Köstler 2010). 
Norajevi kraji spomina, med katere smo uvrstili imena uličnih lokacij, se pove
zujejo s kulturnim spominom, ker simbolno predstavljajo pomembnejše oseb
nosti in dogodke iz preteklosti skupnosti, ki naseljuje ta geografski prostor.

Zasidranju nove paradigme in izhajanju angleškega prevoda Norajevega 
dela Les Lieux de mémoire (Kraji memorije) v osmih knjigah2 lahko po letu 
2000 pripišemo porast raziskav kulture spomina, kamor se uvrščajo tudi razi
skave ulične toponomastike (prim. RoseRedwood idr. 2010). Pri Norajevem 
francoskem projektu se je zgledoval obsežen nemški projekt Erinnerungsorte 
(2001), ki sta ga vodila Etienne François in Hagen Schulze. Pri tem ni mogoče 
prezreti dotlej uveljavljenega pojma Aleide Assmann Erinnerungsräume (ang. 
space of remembrance), v katerem se posrečeno povezujeta obe razsežnosti 
pojava, in sicer memorijska in prostorska (prim. Troebst 2010) in ki bi lahko 
obsegel tudi ulično toponomastiko. Kompilacijska izdaja Deutsche Erinne-
rungsorte iz leta 2008, ki združuje vsebino treh knjig omenjenega nemškega 
projekta, je tudi svojevrsten dokaz o obstoju t. i. memory-booma. Tako je 
razmah kulturnospominskih raziskav poimenovala Gavriel Rosenfeld (2009), 
a obenem napovedovala njegov skorajšnji konec. Vendar se zdi, da se njena 
napoved ni uresničila. Med monokulturno zasnovanimi projekti, ki preučujejo 

2 Angleški prevod se glasi Realms of memory, poleg naslovnega pojma sta mdr. v obtoku 
pojma sites of memory in memory places.
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kraje spomina, omenimo vsaj še italijanskega in danskega, med večkulturnimi 
pa na primer nemškopoljskega, katerega rezultat je pet dvojezično zasnovanih 
knjig. Sorazmerno svež je projekt Europäische Erinnerungsorte, ki je dal naslov 
delu v treh knjigah iz leta 2012 (ur. Pim den Boer idr.). Prostorsko usmerjeno 
raziskovanje literarne kulture doživlja razcvet tudi v slovenskem kontekstu: 
»literarni« spominski kraji oziroma obeležja so bili podrobneje obdelani v 
okviru že zaključenega obsežnega projekta Prostor slovenske literarne kul
ture (prim. Dović 2016), raziskave pa se nadaljujejo tudi v projektu Nacionalni 
pesniki in kulturni svetniki Evrope, ki si za enega od predmetov jemlje lite
rarno ulično toponomastiko (prim. Perenič 2014).

Raziskovanje ulične toponomastike, ki poteka v kulturni geografiji, v 
glavnem črpa iz dveh izvorov, in sicer iz polisistemske teorije Itamarja Even
Zo harja in Billigove koncepcije nacionalizma, kar se odraža v teoretičnih in 
terminoloških okvirih. Iz polisistemske teorije izhaja izraelski geograf Maoz 
Azaryahu (1991; 1999), ki raziskovanje poimenovanj ulic umešča v kontekst 
političnih simbolov,3 pojmovanih polisistemsko. Če je polisistem v političnem 
smislu pojmovan kot skupek političnih oziroma ideoloških sistemov, ki se pre
čijo in prekrivajo, potem simboli ali njihove tematske skupine, ki služijo pred
stavljanju različnih ideološkopolitičnih orientacij,4 lahko pripadajo različnim 
sistemom. Podvrsta političnih simbolov so (poleg t. i. klasičnih političnih sim
bolov, kakor sta zastava in grb) tudi zemljepisni simboli, kolikor služijo pred
stavljanju ideoloških orientacij političnega centra. Na ta način pomagajo zari
sovati in utrjevati meje nacionalnega teritorija. Imena ulic, trgov, parkov, poti 
in mostov bi torej skupaj s poimenovanji krajev in naravnih znamenitosti (npr. 
vrhov, vodotokov) sodila med zemljepisne simbole, ki so pomemben dejavnik 
v predstavljanju nacionalne geografije. Azaryahujeva konceptualizacija zemlje
pisnega simbola, umeščena v kontekst raziskovanja regionalnih in nacionalnih 
identitet in spomina, obenem nakazuje povezavo s pojmom banalnega nacio
nalizma, kakor ga je opredelil Michael Billig (1995).

3 Sem uvršča še besedesimbole, kakor so na primer rasna čistost, enakopravnost, 
demokracija, in dogodke, kakor je na primer 14. julij 1789, ki označuje padec Bastilje 
in začetek francoske revolucije. V istem kontekstu omenja poštne znamke in denar, 
ki prek podob predstavljajo različne (nacionalne) simbole (Azaryahu 1999: 256).

4 Med političnoideološkimi orientacijami navede monarhistično, socialistično, nacio
nalistično in druge (prav tam: 258).
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Banalni nacionalizem pomeni reproduciranje diskurzov nacionalizma in 
nacionalističnih praks v okoliščinah vsakdanjega življenja, kar naj bi v skupnosti 
prispevalo h krepitvi občutka enotnosti. Koncept se zdi posrečen predvsem 
zato, ker zaobseže dve plasti istega pojava: navidezno banalne nacionalistične 
prakse, kot so uporaba grba, zastave, himne, besedsimbolov ali bankovcev s 
simbolnimi podobami, in skrajne različice (ksenofobnega) nacionalizma. V 
Billigovi koncepciji je mogoče prepoznati subverzivni naboj, saj namreč spo
roča, da navidezno plehke prakse, kamor bi lahko uvrstili tudi oblike prostor
skih memorijskih praks, vzpostavljajo močne ideologije.

Ob upoštevanju omenjenih stališč Azaryahu zemljepisne simbole opre
deli prek njihove utilitarne5 in simbolne funkcije. Table z imeni ulic so od 
uveljavitve v Parizu 18. stoletja resda običajen in množičen element fizične  
prostorske infrastrukture, vendar so hkrati tudi nič kaj nedolžni nosilci sim
bolov (Azaryahu 1996; 2012) in nevsiljivo kodirajo ideološka sporočila. Imena 
ulic so kot uradni nosilci simbolov v pristojnosti lokalnih, regionalnih ali 
državnih oblasti, s čimer te pomensko konstruirajo in obvladujejo javni prostor.

Azaryahu ugotavlja, da sta pri uličnih in krajevnih napisih na konfliktnih, 
večjezičnih in etnično mešanih področjih Izraela najpomembnejša izbira in 
razvrstitev jezikov (in tudi pisav)6 ter njihov komemorativni potencial. Funk
cija uličnih tabel je, da kot označevalci (skupinske) identitete v urbanem  
prostoru predstavljajo uradni zgodovinski diskurz in kulturni spomin, ki se s 
tem vključujeta v na videz nepomembno dnevno rutino. Prav vlogi reproduktiv
nega sredstva vladajočih struktur in ideološko motivirani simbolni sporočilnosti  

5 V nasprotju z zemljepisnimi že omenjeni klasični politični simboli (npr. zastava) 
namreč nimajo praktične funkcije, kar pomeni, da je njihova naloga samo v sim
bolnem predstavljanju (Azaryahu 1999: 258). Pridevek banalni mdr. pokriva utili
tarni vidik uličnih imen.

6 Obravnaval je političnopravne podlage večjezičnih, hebrejskoangleškoarabskih 
uličnih tabel v različnih mestih v Izraelu, učinke večjezičnosti in kaj te table sporočajo 
na simbolni ravni. Izbira in razvrstitev jezikov (od zgoraj navzdol glede na prefe
rence) in tudi pisav na simbolni ravni odražata razmerja politične in družbene moči. 
(Azaryahu 2012: 475) V isto skupino kulturnogeografskih toponomastičnih študij, 
ki nastajajo v večjezičnih okoljih, bi lahko uvrstili tandemske študije Jonesa in Mer
rimana (2009); mdr. ju je zanimala prisotnost in vloga valižanščine, ki je v Walesu 
poleg angleščine uradni jezik, na krajevnih tablah in v prometni signalizaciji. 
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lahko pripišemo občutljivost toponimije na politične in upravne spremembe 
(Azaryahu 1996; 1997; 2006; 2011a; 2011b; 2012; Yeoh 1992; 1996; Alderman 
2000; 2002; 2003; Azaryahu in Golan 2001; Azaryahu in Kook 2002; Rose
Red wood idr. 2010).

Zato prostorske prakse poimenovanja sodijo med »sporne« prostorske 
prakse, ki nakazujejo ideološke usmeritve in udejanjajo strategije prevlade 
(prim. Raento in Watson 2000; Berg in Vuolteenaho, ur. 2009). Navidezno 
banalne prostorske prakse poimenovanja se spreminjajo v sredstvo kultur
nega boja in prevlade močnejšega. Alderman in Inwood (2013) sta obravna
vala proces poimenovanja ulic po Martinu Luthru Kingu ml. na ameriškem 
jugovzhodu (Statesboro, Georgia, Greenville, Severna Karolina) v povezavi s 
procesi rasne segregacije. Tudi Berg in Kearns (2002) na podobnem primeru 
opozarjata na kulturni boj v »spominski areni«.

Več kulturnogeografskih toponomastičnih raziskav od konca devetdesetih 
let prejšnjega stoletja se posveča procesom uličnih poimenovanj in preime
novanj, ki se odzivajo na  spremembe družbenopolitičnih sistemov v državah 
vzhodne in jugovzhodne Evrope (Azaryahu 1997; Foote idr. 2000; Light idr. 
2003; Light 2004). Duncan Light (2004) z obravnavo imen ulic v Bukarešti 
1990–1997 na primer pokaže, da so preimenovanja ulic pomemben izraz 
postsocialističnega preoblikovanja urbanega prostora ter reinterpretacije zgo
dovine kot podlag za novo opredelitev nacionalne identitete.
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Preglednica 1: Zaris sheme krajev memorije po Noraju (Nora 1984–1992)

 kraji memorije (frc. lieux de mémoire)
o geografski kraji

	poimenovanja ulic, cest, trgov, parkov, drevoredov idr.
o mitični kraji
o mitične, zgodovinske osebnosti
o stavbe in spomeniki
o dogodki
o (pisna, ustna) besedila
o prazniki
o vzorci socialnega vedenja (t. i. uglajenost)
o […]
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Preglednica 2: Zaris sheme (prostorskih) praks spominjanja po Azaryahuju (1999)

 (prostorske) prakse spominjanja
o klasični politični simboli
	grb, zastava idr.

o drugi politični simboli
	besedesimboli
	dogodki
	poštne znamke
	bankovci
	[…]
	zemljepisni simboli
•	poimenovanja krajev, ulic, cest, trgov, parkov, drevoredov, mostov 

idr.

Iz na kratko predstavljenih raziskav lahko povzamemo, da je proces poi
menovanja ulic (z izbiro imena za lokacijo in dejanjem poimenovanja) zaradi 
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svoje vloge pri konstruiranju urbanega prostora izrazito performativen in nor
mativen. Ker je proces poimenovanja nadzorovan od zgoraj,7 se pravzaprav 
vsi nosilci simbolov pojavljajo kot elementi v kanonskih sestavih, v katerih 
zavzemajo različne položaje. Položaji in spremembe v kanonskih sestavih so 
močno pogojeni z ideološkimi spremembami. Obstaja več kazalnikov položaja 
simbola v hierarhiji sestava (prim. Azaryahu 1999; 2012; Alderman in Inwood 
2013; Light 2004):

o sama navzočnost imena osebe, dogodka ipd. na napisu,
o pogostnost pojavljanja tega simbola (npr. število uličnih lokacij z določenim simbol

nim imenom),
o lega nosilca simbola, tj. ulice ali trga (v tlorisu mesta obstajajo »boljši« in »slabši«, 

»obrobni« in »središčni« predeli).

Tako Light (2004) kot Azaryahu (1999; 2012) opozarjata na dvosmerno 
dinamiko v simbolnem sestavu. Do širjenja pride, če simboli (imena osebnosti, 
dogodki ipd.) nanovo vstopajo v kanonski sestav, kjer zavzemajo različne 
položaje,8 brisanje pa pomeni, da začnejo nekateri uveljavljeni simboli iz sestava 
izginjati zaradi svoje trenutne ideološke nesprejemljivosti za (politični) center.

Poimenovanje literarnih ulic v ožjem središču Ljubljane 
kot prostorska praksa nacionalnega značaja

V nadaljevanju analiziram toponomastiko ljubljanskih »literarnih« ulic v 
ožjem središču slovenske prestolnice, ki so jim posodili imena slovenski knji
ževniki.9 Dejstvo, da je bila slovenska literatura konstitutivni element nacio
nalne kulture, navaja k umestitvi literarnih uličnih imen v okvire prostorskih 

7 Odločitve o uličnih imenih lahko sprejemajo lokalne skupnosti, lahko pa tudi organi 
na ravni regije ali države. Ponekod se imenujejo strokovne komisije, predlagatelji pa 
so lahko tudi posamezniki. 

8 Njihovo vstopanje ima za druge simbole v sestavu lahko dvojne posledice: lahko pri
vede do dekanonizacije nekaterih obstoječih simbolov in njihovega pomikanja proti 
obrobju sestava, lahko pa tudi do njihovega popolnega izrinjenja iz sestava. 

9 H književnikom spadajo v širšem smislu različni literarni akterji: literarni avtorji 
(pesniki, pisatelji, dramatiki, esejisti), posredniki (npr. uredniki) in obdelovalci (knji
ževni kritiki, literarni zgodovinarji idr.).
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praks nacionalnega značaja. Prav tako k temu navaja dejstvo, da gre za nosilce 
simbolov, ki so bili od vzpostavitve uličnega sistema v pristojnosti mestne 
oblasti, ki je tudi s poimenovanji urejala javni prostor. Sprva je o poimenova
njih odločalo posebno delovno telo, ki ga je ob ustanovitvi leta 1889 sestavljalo 
pet članov pod vodstvom župana Ivana Hribarja. V petdesetih letih 20. stoletja 
je odločanje prevzel občinski svet, danes pa za ulična imena skrbi komisija kot 
delovno telo v sestavi mestnega sveta. Od konca 19. stoletja je bil namen teh 
teles dati Ljubljani slovenski značaj, tako da bi prostorske spominske prakse 
lahko razumeli kot način za oblikovanje in reprodukcijo skupinske identitete. 
Znano je, da je v kulturi spominjanja slovenska literatura s svojimi pomemb
nejšimi predstavniki od reformacije naprej igrala nezanemarljivo vlogo. Sim
bolno komemoriranje književnikov je mikrosegment prostora spominjanja. 
Književniki namreč sodijo v skupino osebnosti s širšega področja (narodne) 
kulture, po katerih se imenujejo ulice in trgi.

Naša analiza se osredotoča na ožje središče glavnega mesta, kjer imajo 
literarne ulice sorazmerno dobro lego (nasproti ulicam, ki so blizu središča, 
vendar zunaj notranjega obroča, in ulicam, ki so od obroča oddaljene in vodijo 
k obrobju mesta). Ob upoštevanju zgornjih kazalnikov nas zato predvsem 
zanima, kateri predstavniki literarne kulture so prek poimenovanj ulic vsto
pili v središče in s tem v nacionalni panteon. Frekvenca pojavljanja imena na 
uličnih tablah sicer ni nepomembna, vendar bi utegnili biti pomembnejši drugi 
vidiki, kot je vprašanje, kako so prek nosilcev literarnih simbolov kodirana ide
ološka sporočila in kakšne vrste »pripoved« nastaja pri tem. Rekonstruirati 
jo je mogoče najprej iz zgodovinske perspektive, in sicer na podlagi védenja 
o tem, kako so književniki v časovnem sosledju vstopali v panteon ožjega sre
dišča in tako pomagali osmišljati lok literarnozgodovinske »pripovedi«. Drugo 
perspektivo odpira vprašanje, kako literarne ulice kodirajo ideološka sporočila 
in »pišejo« zgodbo v sinhroni perspektivi.10 Ker gre pri ulicah za elemente v 
mreži prostorskih simbolov, se zdi v drugem primeru ključen položaj ulice kot 
nosilca simbola v mreži drugih literarnih ulic. 

10 Tudi Maoz Azaryahu (2012) izpostavi historični pristop (družbene spremembe na 
političnopravni ravni) in semiotični pristop k dekodiranju ideoloških sporočil uličnih 
imen.
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Preglednica 3: Predlog tipologije poimenovanj političnih zemljepisnih simbolov

Poimenovano po:
o osebnost

o kultura
o literatura: Prešernova cesta
o druge umetnosti: Šubičeva ulica

o politika: Pražakova ulica11

o religija: Wolfova ulica
o znanost: Štefanova ulica12

o šolstvo: Komenskega ulica
o […]

o dogodki: Ulica talcev
o drugo (npr. po vodotokih, glede na smer poteka): Prečna ulica, Karlov

ška cesta, Slovenska cesta

Literarne ulice ožjega središča v zgodovinski perspektivi

Če predpostavimo, da je proces poimenovanja ulic posebne vrste »pripoved« 
in s tem pogled na skupno nacionalno preteklost (prim. Azaryahu 1997; Light 
2004), nas najprej zanima, kakšen je ta pogled skozi literarne ulice mestnega 
osrčja in kakšno »zgodbo« nam pripovedujejo glede na kronološki red svojega 
vpisovanja v središče mesta.

Središče ni statična kategorija, saj so se v zgodovini spreminjale njegove meje, 
obseg in (prometna, kulturna, gospodarska, administrativna idr.) ureditev. Spre
minjal se je tudi tloris središča (npr. pojav na novo projektiranih ulic). Središče 
Ljubljane se je širilo. Poleg prazgodovinskih naselbin in rimske Ljubljane, ki 
je obsegala večji del današnjega središča, imamo v mislih zgodnjesrednjeveško 
Ljub ljano, vsaj od 14. stoletja naprej obzidano (Košič Humar in Pinterič 2012: 
11). Staro mestno jedro je bilo pod Gradom, poleg Starega trga, ki je njegov naj
starejši del, je vključevalo še Mestni in Gornji trg (t. i. Staro Ljubljano); srednje
11 Posebno pozornost bi bilo treba nameniti razmerju med domačimi in tujimi oziroma 

drugimi simboli, kakor so zastopani na uličnih tablah. 
12 Osebnost, ki je simbolno predstavljena prek ulične table, je mogoče hkrati umestiti 

na več področij delovanja.
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veška Ljub ljana se je razvila še okrog (obzidanega) Novega trga. Središče mesta 
je doživelo obnovo in pozidavo po obeh večjih potresih (v 16. stoletju in konec 
19. stoletja) in se počasi širilo do sredine 20. stoletja, medtem ko se je Ljubljana 
na robovih v različne smeri širila še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
(Gašperič 2004). Ob upoštevanju kontinuirane širitve nam mestno središče 
ne pomeni samo najožjega središča mesta, ampak t. i. ožje mestno središče, ki 
v skladu z odloki o prostorskem načrtu in urejanju prometa Mestne občine 
Ljubljana, objav ljenih v Uradnem listu RS, obsega območje znotraj notranjega 
cestnega obroča, ki ga oklepajo Tivolska cesta, Bleiweisova, Aškerčeva in Zoisova 
cesta, Karlovška in Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta in Trg OF.

Pogled na ožje središče mesta znotraj notranjega cestnega obroča (Google Maps)

Upoštevali bomo podatke o poimenovanjih iz arhivskih gradiv (predvsem 
odlokov pristojnih mestnih odborov), na katere se naslanja tudi izčrpna knjiga 
Zgodovina ljubljanskih uličnih imen (1989) Vlada Valenčiča. Proces poimeno
vanja v središču je potekal v več etapah. To pomeni, da je obstoječa mreža 
ulic posledica razmeroma redkih novih poimenovanj (novih ulic) in pogo
stejših večkratnih preimenovanj. Opazimo dve vrsti preimenovanj: ulica lahko  
prevzame ime literata, ki v ožjem središču oziroma širšem mestu že ima svojo 
ulico, lahko pa literat, po katerem se preimenuje ulica, prvič vstopi v kanonski 
sestav (to velja za veliko večino primerov, kar je logična posledica dejstva, da se 
je sistem ulic šele uveljavljal).
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V procesu poimenovanja je mogoče razlikovati več razdobij. Pri tem ne 
bomo povsem sledili Valenčičevi razdelitvi,13 temveč bomo upoštevali odloke, 
ki se nanašajo na poimenovanja literarnih ulic za območje ožjega središča Ljub
ljane. Predlagamo naslednje etape:

1. etapa: do leta 1877
2. etapa: 1892–189814

3. etapa: 190615 
4. etapa: 191016 
5. etapa: 1919–192317

6. etapa: 193418 
7. etapa: 1946–195219

8. etapa: 2009

Prvi med književniki, ki je dobil ulično obeležje na obodu ožjega središča, je 
mecen in podpornik začetkov slovenske književnosti v razsvetljenstvu Žiga Zois 
(1747–1819). Do 1877 je obstajal Cojzov20 graben, nato je bila v poime novanju 
»cesta« (»Straße«) (Valenčič 1989: 48, 69, 228). V sedanji ulični ureditvi Zoi
sova cesta tvori notranji obroč mestnega središča, in sicer od križišča z Ašker
čevo, nadaljuje pa se v Karlovško cesto. 1877 je »cesto« dobil še en »začet nik«, 
samo da slovenskega knjižnega jezika, Primož Trubar (1508–1586). Prvotno je 
13 Predlagana obdobja, kakor so razberljiva tudi iz kazala knjige, so: Leto 1848 in slo

venska ulična imena, Hribarjeva doba, Obdobje 1912–1918, Po nastanku Jugoslavije, 
Med okupacijo 1941–1945 itn.

14 V tej etapi so bili sprejeti štirje odloki, ki se nanašajo na literarno poimenovane ulice 
in so iz let 1892, 1893, 1897, 1898.

15 To etapo obravnavamo posebej, saj je do neke mere specifična: literarna ulična poime
novanja leta 1906 bi lahko razumeli kot posledico postavitve spomenika Prešernu v 
središču Ljubljane leto prej.

16 Vse štiri etape pa bi po Valenčiču spadale v Hribarjevo dobo. 
17 5. in 6. etapo najdemo pri Valenčiču pod razdobjem Po nastanku Jugoslavije.
18 V sredini tridesetih let je bilo samo eno literarno ulično poimenovanje in je obrav

navano posebej iz dveh razlogov: ker je ime središčni ulici prvič posodila literarna 
ustvarjalka in ker je do naslednjih literarnih poimenovanj prišlo šele po drugi sve
tovni vojni.

19 V nasprotju s tem Valenčič posebej obravnava razdobje med 2. svetovno vojno, kar za 
obravnavo poimenovanj literarnih ulic ni relevantno.

20 V letu osamosvojitve se zapis imena popravi v izvorno obliko.



337

Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje

šlo za ulico od Šentjakobskega mostu do Sv. Jakoba trga (danes Levstikov trg), 
saj je Trubar tam imel hišo (Valenčič 1989: 63), medtem ko je današnja Trubar
jeva ulica iz leta 1952, ko so preimenovali Sv. Petra cesto (prav tam: 227–228). 
Takih primerov, da se je spremenila lokacija ulice, je še nekaj (npr. Prešeren 
ali Čop), vendar na tradicijo prostorskega »krščevanja« kaže letnica prvega 
poimenovanja, ko je književnik prvič posodil ime ulici v središču (deželnega) 
glavnega mesta in kar analiza tudi upošteva.

Jurij Dalmatin (ok. 1547–1589), ki je k oblikovanju knjižnega jezika pri
speval zlasti prek prevoda Svetega pisma, je na predlog Ivana Hribarja dobil 
ulično obeležje (šele) s preimenovanjem Dolge ulice leta 1898 (Valenčič 1989: 
118). Primerljiv je proces poimenovanja ulic po članih slovenskega razsvetljen
skega kroga; Valentin Vodnik (1758–1819) je prostorsko obeležje dobil pri
bližno petnajst let za svojim mecenom, ko je bilo leta 1892 po njem preimeno
vano območje Valvasorjevega trga (Valenčič 1989: 65, 108).

Skupaj z Vodnikom in Dalmatinom so v panteon ožjega središča 1892 
vstopili klasiki slovenske romantike oziroma njihovi sodobniki, udeleženi v 
procesu vzpostavljanja naroda: Kopitar (1780–1844), Metelko (1789–1860), 
Čop (1797–1835), Prešeren (1800–1849) in Slomšek (1800–1862). Prvotna 
Prešernova ulica je bila v najožjem središču mesta, kjer je pred tem potekala 
Slonova ulica (današnja Čopova ulica). Današnja Prešernova cesta pa od leta 
1949 (stoletnice smrti) poteka tam, kjer je imel od 1897 svojo cesto Bleiweis21 
(Valenčič 1989: 109, 221, 238). To pomeni, da je v obdobju med letoma 1949 in 
2009, ko so v Bleiweisovo preimenovali del Tivolske ceste, Bleiweis ostal brez 
svoje ulice. Dejstvo, da je Janez Bleiweis (1808–1881) ulično obeležje dobil pet 
let za Prešernom, je povezano tudi z njegovo poznejšo smrtjo.

Vzporedno s poimenovanji ulic po klasikih romantike je potekalo poime
novanje ulic po pripovednikih slovenskega realizma v letih 1892 in 1893.22 

21 V času italijanske okupacije je bila Bleiweisova cesta preimenovana v Cesto Viktorja 
Emanuela III., vendar samo do 1943, ko je spet postala Bleiweisova cesta. 

22 1893 je bila poimenovana tudi Tomanova ulica, ki pa se do danes ni ohranila v kanon
skem sestavu ulic v ožjem središču. Iz njega je Lovro Toman dokončno izpadel 1952, 
ko je bila ulica preimenovana v Prežihovo. V nasprotju z Bleiweisom Toman ni več 
vstopil v kanonski sestav mestnega središča. 
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Po Franu Erjavcu (1834–1887) so preimenovali Aleksandrovo cesto,23 po 
Josipu Jurčiču (1844–1881)24 pa prej neimenovano območje v Stari Ljubljani 
(Valenčič 1989: 109–110, 112). Nekoliko preseneča, da je starejši Fran Levstik 
(1831–1887), ki je bil vajevcem in mlajšim duhovni vodja in je praktično vse 
življenje (tudi po vrnitvi z Dunaja) v Ljubljani služboval25 in nazadnje umrl, 
dobil ulično obeležje pozneje kot Erjavec, sicer rojeni Ljubljančan.

Iz druge etape, ki pokriva zadnje desetletje 19. stoletja, sta preostala še dva 
jezikoslovca: Fran Miklošič (1813–1891) in Matej Cigale (1819–1889). Oba 
sta se v ožje središče vpisala leta 1898. Poimenovanju ulice po Cigaletu sta 
botrovala zlasti njegovo jezikoslovno delo v uredništvu Nemško-slovenskega 
slovarja (1860) in delo na področju pravniške terminologije (Valenčič 1989: 
118). Čaščenje Miklošiča, ki velja za (naj)večjega slovenskega slavista in se je 
povzpel do mesta rektorja dunajske univerze, pa bi mogli povezati z njegovim 
delovanjem v dunajskem društvu Slovenija, v okviru katerega je nastal program 
Zedinjena Slovenija, saj je 1898 minevalo ravno petdeset let od njegovega 
osnovanja. Leta 190226 je bil po njem poimenovan še park pred Sodno palačo, 
ki mu je načrt izdelal Maks Fabiani.

Leta 1905 so Prešernu v Ljubljani postavili spomenik, leta 1906 je prišlo 
do novih literarnih poimenovanj ulic v središču. Ker je od zadnjih literarnih 
poimenovanj preteklo osem let, bi postavitev spomenika največjemu pesniku 
lahko razumeli kot spodbudo kulturni javnosti za prostorsko komemoriranje 
nacionalno pomembnih književnikov. Prezreti ni mogoče niti dejstva, da je 
v letih 1905 in 1906 prišlo do nekaterih smrti (Trdina, Gregorčič) oziroma 
obletnic. Josip Stritar (1836–1923) je tako svojo ulico dobil ob 70. obletnici 
rojstva. Viri, na katere se sklicuje Valenčič, pravijo, da sta tedanji občinski sve

23 Del Erjavčeve ceste je bil 1893 projektiran na novo, s čimer se je podaljšala do želez
niške proge.

24 Sodeloval je pri ustanavljanju Ljubljanskega zvona, ljubljansko mestno zgodovino pa 
je na primer tematiziral v zgodovinski povesti Hči mestnega sodnika (1866).

25 Bil je v službi tajnika pri Slovenski matici, aktiven je bil v čitalniškem gibanju in pri 
Dramatičnem društvu, po vrnitvi z Dunaja je služboval v licejski knjižnici.

26 Od 1919 do osamosvojitve Slovenije je bil večkrat preimenovan: najprej v Kralja Petra 
trg (tako do 1941), med 2. svetovno vojno, ko je bila Ljubljana okupirana, v Rimski 
trg, od 1946 do 1952 je bil to Dapčićev trg, od 1952 do 1958 Marxov trg, nato do 1991 
Marxov park, danes pa Miklošičev.
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tovalec Karel Triler in župan Hribar v utemeljitvi za preimenovanje poudarila 
zlasti zasluge, ki jih je imel Stritar za poznavanje Prešerna v širši javnosti. Stri
tarjeva ulica je odtlej potekala tam, kjer je bila pred tem Špitalska (Valenčič 
1989: 124). Ulico je v letu smrti dobil Simon Gregorčič (1844–1906), in sicer 
v jugozahodnem delu ožjega središča. Ulici, ki teče vzporedno z Erjavčevo, so 
namenoma dali Gregorčičevo ime, da bi prišla do izraza njuna prijateljska vez 
(Valenčič 1989: 124, 158).27 Ožjo ulico je v severnem delu mestnega obroča eno 
leto po smrti dobil še Janez Trdina (1830–1905).28

Zarnikova ulica in Vrazov trg sta iz leta 1910. O razlogih za poimenovanje 
ulice po Valentinu Zarniku (1837–1888) iz Zgodovine ljubljanskih uličnih imen 
izvemo, da je bilo v ospredju njegovo delovanje v občinskem svetu, omenjeno 
pa je tudi bivanje v poljanskem in šentpetrskem predmestju29 (Valenčič 1989: 
130, 157). Zanimivo je vzporejati ideološke premise posameznih poimenovanj. 
Pri Zarniku ni šlo zgolj za njegov pomen kot literata (vajevca), ampak kot libe
ralno usmerjenega politika, ki si je prizadeval za narodne pravice. Za poime
novanje (Stanko) Vrazovega trga30 je imel največ zaslug Fran Ilešič (Valenčič 
1989: 131, 159). Stanko Vraz (1810–1851) je bil Ilešičev raziskovalni predmet. 
Leta 1910 je minevalo sto let od Vrazovega rojstva, kar je bila verjetno glavna 
motivacija za poimenovanje.

Če pogledamo, kako literarni simboli vstopajo v kanonski sestav, opa
zimo skladnost z razvojem slovenske književne kulture, saj narativni lok 
literarnozgodovinske pripovedi sledi kronološkemu sosledju, v katerem so 
književniki vstopali na literarno prizorišče. Najprej in vzporedno so ulična obe
ležja dobili razsvetljenci, pri katerih se začenja slovenska leposlovna produkcija, 
in protestantski pisci, sledijo jim klasiki slovenske romantike in njihovi sodob
niki (rojeni od 1780 do 1819), ki so do konca 19. stoletja najštevilčnejši, zatem 

27 Izven ožjega mestnega središča je bilo okrog 1930 v Mostah več ulic, za katere ni bilo 
jasno, kdaj natanko so dobile imena. Med njimi je bila tudi Simon Gregorčičeva, ki je 
bila konec tridesetih let preimenovana v Moškerčevo, 1941 v Poljedelsko (prav tam: 
147).

28 1923 je prišlo do manjše spremembe; namesto Janez Trdinova je bilo v poimenovanju 
odtlej Trdinova ulica (Valenčič 1989: 124, 159, 238).

29 Od 1923 je bilo poimenovanje Dr. Valentin Zarnikova ulica skrajšano v Zarnikovo 
ulico.

30 Od 1923 Vrazov trg.
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pa v prostor ožjega središča vstopijo Levstik, Jurčič in Erjavec, s čimer je tlako
vana pot za komemoriranje (pripovednikov) slovenskega realizma. Na ta način 
prostor ožjega središča vse bolj dobiva slovenski značaj, člani nacionalnega pan
teona, ki jim uspe preboj vanj, pa opravljajo identifikacijsko in definicijsko vlogo 
(prim. Azaryahu 1991; 1999), saj pomagajo predstavljati in razlagati nacionalno 
preteklost. Zato ni naključje, da je val literarnih poimenovanj najmočnejši prav 
ob koncu 19. stoletja. Verjetno ne po naključju sovpada s političnim delovanjem 
vodilnega slovenskega liberalnega in nacionalističnega politika, mestnega sve
tnika in ljubljanskega župana Ivana Hribarja (t. i. Hribarjeva doba).31

Do nadaljevanja procesa literarnih poimenovanj v središču pride po razpadu 
AvstroOgrske in nastanku nove jugoslovanske države leta 1919. Na mestu 
Nove ulice je odtlej potekala Kersnikova, Francevo nabrežje se je spremenilo 
v Cankarjevo, Nadvojvode Evgena cesta pa je bila preimenovana v Aškerčevo 
(Valenčič 1989: 152). S preimenovanjema po Aškercu (1856–1912) in Kers
niku (1852–1897) se nadaljuje čaščenje klasikov slovenskega realizma. Can
karjevo nabrežje, ki se vije na desnem bregu Ljubljanice in je bilo po Ivanu 
Cankarju (1876–1918) poimenovano takoj po njegovi smrti, pa bi lahko razu
meli kot simbolni vstop slovenske moderne v središčni prostor Ljubljane.

Leta 1923 so se Cankarju, Aškercu in Kersniku pridružili Josip Vošnjak 
(1834–1911), Ivan Tavčar (1851–1923) in Rudolf Maister (1874–1934). 
Vošnjakova ulica je nadomestila Cesto na gorenjsko železnico, Tavčarjeva, ki 
povezuje Kolodvorsko ulico in Slovensko cesto, prej Sodno ulico in kjer je bila 
prej Vojaška, je šla odtlej Maistrova ulica (Valenčič 1989: 158–59). Vošnjak in 
Tavčar sta pomagala utrditi pozicijo klasikov slovenskega realizma, medtem 
ko je Maister kot sodobnik Cankarja zastopal čas slovenske moderne. Vendar 
podobno kot pri Zarniku v vseh treh primerih ni mogoče prezreti ideoloških 
premis preimenovanja. Maister je dobil ulico enajst let pred smrtjo, kar ni 
običajno, a pričakovano, če pomislimo na njegove vojaške zasluge (in ime je 

31 Občinski svetnik je postal 1882, mesto župana je zasedel 1886 in na njem ostal do 
1910, kar časovno sovpada z njegovim delovanjem tako v deželnem kot državnem 
zboru. Hribar je vodil prenovo popotresne Ljubljane in njeno modernizacijo (gl. npr. 
Pelikan 1996), ki »obenem vsebuje tudi semiotično nacionalizacijo oziroma slovensko 
prilaščanje mestnega prostora Ljubljane« (Matajc 2013: 175). Dović v sorodnem kon
tekstu nacionalistično obarvanega prostorskega načrtovanja govori o »spomeniški 
epidemiji z izrazitim kulturnoliterarnim fokusom« (2013: 193).
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posodil Vojaški ulici), Vošnjak in Tavčar pa sta bila skupaj s Kersnikom aktivna 
v liberalnem krogu; Tavčar je bil v letih 1911–1921 župan Ljubljane in je ulico 
dobil takoj po smrti. Istega leta je ožji ulici, ki povezuje Trubarjevo cesto in 
Petkovškovo nabrežje, posodil ime še urednik Kranjske čbelice Miha Kastelic 
(1796–1868), ki se je vidnejšim klasikom romantike v prostoru ožjega središča 
pridružil s približno dvajsetletnim zamikom.

V historiatu literarnih uličnih poimenovanj izstopa leto 1934, ko je članica 
nacionalnega panteona v ožjem središču postala tudi prva slovenska pripo
vednica Josipina Urbančič Turnograjska (1833–1854) (Valenčič 1989: 180, 
192).32 Poimenovanju bi lahko botrovala bodisi stota obletnica rojstva bodisi 
70. obletnica avtoričine smrti. Turnograjska je še vedno edina ženska ustvar
jalka, ki ima ulico v ožjem središču Ljubljane.

Po 2. svetovni vojni, leta 1946, je Cankar, po katerem je dotlej že bilo 
po imenovano Cankarjevo nabrežje, dobil še cesto (Valenčič 1989: 217).33 
Ob 70. obletnici rojstva pa dobi s preimenovanjem Gledališke svojo ulico še 
Župančič (1878–1949) (Valenčič 1989: 219). Leta 1949 so ob priložnosti Pre
šernove stoletnice Marijin trg preimenovali v Prešernov trg (Valenčič 1989: 58, 
63, 109, 221). Natančni razlogi za to niso navedeni, toda če pomislimo, da je na 
trgu že precej časa stal Prešernov spomenik, odgovor ne bi smel biti pretežak.

Proces poimenovanja literarnih ulic se je v glavnem zaključil leta 1952, ko so bile 
na novo poimenovane še tri ulice. Levstik je dobil trg (prej Sv. Jakoba trg), Toma
novo ulico so preimenovali v Prežihovo in nekdaj Čopovo v Čufarjevo (Valenčič 
1989: 225–227). Komemoriranje Lovra Kuharja (1893–1950), ki je umrl dve leti 
pred preimenovanjem, in Toneta Čufarja (1905–1942), od čigar smrti je ravno 
minevalo deset let, pa bi lahko postavili v kontekst utrjevanja ljudske oblasti, saj 
gre za književnike, ki so bili angažirani kulturnopolitični delavci.

Gledano v celoti, ugotovimo, da so književniki najbolj posojali svoja imena 
ulicam v središču v letih 1892–1898 (2. etapa Hribarjeve dobe), ko je Ljubljana 
pridobivala značaj narodne in kulturne prestolnice in se je krepil občutek 
narodnopolitične homogenosti. V to obdobje datira 13 uličnih po oziroma 

32 Najprej Turnograjske ulica, od 1937 Ulica Josipine Turnograjske.
33 Tam je prej peljala Aleksandrova cesta.
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preimenovanj. Iz obdobij med letoma 1919 in 1923 (5. etapa) jih je sedem, po 
2. svetovni vojni (7. etapa) pa šest. V preostalih fazah so bili komemorirani 
le posamezni (največ trije) književniki, ki pa po logiki kronološke montaže 
pomagajo osmišljati nacionalno »pripoved«.

Po kriteriju pogostnosti izstopajo: Fran Miklošič, ki je posodil ime cesti in 
nato parku, France Prešeren, ki ga najprej najdemo v imenu ulice in ceste, nato 
pa trga (ulica se medtem preimenuje v Čopovo), tako da je v središču simbolno 
predstavljen dvakrat, Fran Levstik z ulico in poznejšim trgom ter Ivan Cankar, 
ki je simbolno zastopan v imenu nabrežja in ceste. Če književnike razvrstimo po 
literarnozgodovinskih obdobjih, ugotovimo, da je »pripoved« o zgodovinskem 
razvoju književnosti transponirana v prostor narodne prestolnice.

Logiki te prostorske pripovedi na simbolni ravni ne nasprotujejo niti izbire 
generičnih imen (ulica, cesta, trg, park in nabrežje), ki se povezujejo z imeni knji
ževnikov. Velika večina izbranih književnikov se pojavlja v kombinaciji z gene
ričnim imenom ulica. To so po abecednem redu: Cigale, Čop, Čufar, Dalmatin, 
Gregorčič, Kastelic, Kersnik, Kopitar, Levstik, Maister, Metelko, (Prešeren),34 
Prežih, Slomšek, Stritar, Tavčar, Trdina, Turnograjska, Vošnjak, Župančič. 
Nasproti ulici cesta predstavlja širšo, daljšo in prometnejšo mestno žilo, ki pa 
se povezuje z manjšo skupino lastnih imen; to bi na simbolni ravni lahko kazalo 
na relativno večjo pomembnost književnika (Aškerc, Bleiweis, Cankar, Erjavec, 
Miklošič, Prešeren, Trubar in Zois). Generično ime trg se pojavi v petih kom
binacijah: Jurčič, Levstik, Prešeren, Vodnik, Vraz. V vseh treh vrstah kombinacij 
(ulica, cesta, trg) pa opazimo, da je prek literarnih poimenovanj zarisana celotna 
črta razvoja leposlovne produkcije. Park je Miklošičev, nabrežje pa Cankarjevo.

Literarne ulice ožjega središča v sinhroni perspektivi

Za analizo položaja ulic in odnosov med njimi v prostorski mreži središča 
smo uporabili odprtokodni program GPS Visualizer (GPSV)35 in aplikacijo 
Google Earth,36 ki mdr. omogoča uvoz velike količine prostorskih podatkov. V 

34 Ulice ni več v današnjem tlorisu središča.  
35 Avtor aplikacije je Adam Schneider.
36 Ta v nasprotju z Google Maps spodbuja h kompleksnejšim računalniškim ana



343

Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje

konkret nem primeru so bili to GPSpodatki o položaju literarnih ulic; GPS
koor dinate smo pridobili tako, da smo ulice predhodno označili v GPS Visua-
lizerju, nato pa smo podatke v obliki datotek kml uvozili v Google Earth, kar je 
bila podlaga za izdelavo analitičnih zemljevidov.

Ponuja se več možnih in relevantnih vzorcev. Prvi je prostorski vzorec, ki je 
posledica vzporednega poteka ulic. V jugozahodnem delu ožjega središča je na 
ta način izražena literarna povezava med Erjavcem in Gregorčičem, vzporedno 
z obema pa gre še cesta mlajšega Aškerca,37 ki tvori obroč središča in vodi proti 
Ljubljanici oziroma najožjemu središču mesta.38

Vzporedni potek Erjavčeve (zgoraj), Gregorčičeve (v sredini) in Aškerčeve (spodaj)  
(GPSV in Google Earth)

lizam podatkov. Računalniška aplikacija Google Earth namreč vsebuje neprimerno 
več orodij oziroma funkcij, s pomočjo katerih lahko dobimo različne informacije 
o izbranem geografskem podatku. Ravnilo omogoča merjenje razdalj, s časovnim 
drsnikom nastavimo čas, pridobiti je mogoče podatke o reliefu, iz aplikacij lahko pri
dobimo prometne informacije, lahko spreminjamo pogled zemljevida (vrtenje, pove
čava ipd.), si ogledamo satelitske posnetke in ne nazadnje simuliramo letenje.

37 Ob tem bi se utegnili spomniti tudi na Aškerčevo prijateljsko obrambo Gregorčiča v 
znameniti polemiki okrog prvega zvezka Poezij (1882). 

38 Vzporedno potekata tudi Miklošičeva in Cigaletova, ki oklepata Miklošičev park.
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Naslednji je prostorski vzorec, ki nastane s križanjem ulic in ga je mogoče 
osmisliti na dva načina. Medsebojno prečenje lahko namiguje na ideološka 
nasprotja – tak primer sta današnja Bleiweisova in Prešernova cesta na obodu sre
dišča –, lahko pa pride do medsebojnega prečenja sodobnikov in prijateljev – tak 
primer sta Cankar in Župančič, saj Župančičeva, ki pelje proti jugu, preči Can
karjevo cesto; Župančič pomaga s svojim vstopom v središče simbolno okrepiti 
položaj slovenske moderne. Poseben primer medsebojnega križanja bi bilo lahko 
»srečanje« največjega slovenskega pesnika in pisatelja v zahodnem delu ožjega 
središča; izmed stičišč Cankarjeve ceste mislimo na tisto s Prešernovo cesto.39

Križanje Bleiweisove in Prešernove ceste (zgoraj) (GPSV in Google Earth)

Možno je tudi medsebojno stekanje uličnih linij ene v drugo, kjer se spet 
ponuja več osmislitev. Taka primera sta Čopova ulica in Prešernov trg, kjer gre 
za tesnejše prijateljske in literarne vezi med osebnostmi, ter primer Stritarjeve 
ulice in Prešernovega trga, ki asociira na obliko literarne vzajemnosti. Stritar
jeva se pri Prešernovem trgu začne in pelje proti jugovzhodu do križišča med 
Mestnim in CirilMetodovim trgom. Njuna neposredna prostorska bližina je 
svojevrsten simbolni namig na Stritarjeve zasluge za kanonizacijo Prešerna ob 
izdaji Poezij leta 1866 (leta 1906, ko je Stritar dobil ulico, je od te izdaje pre
teklo ravno 40 let).
39 V neposredni bližini sta največji slovenski pesnik in pisatelj tudi v najožjem središču, 

vendar si poti ne prekrižata; med njima je Stritar, ki povezuje desni in levi breg Ljub ljanice. 



345

Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje

Medsebojno stekanje Čopove ulice v Prešernov trg, ki se nadaljuje v Stritarjevo ulico  
(GPSV in Google Earth)

Prezreti ni mogoče niti vzorca, ki nastane z razmestitvijo ulic na nasprot nih 
straneh, v konkretnem primeru na dveh bregovih vodotoka. Gre za primer 
Čopove ulice in Prešernovega trga ter Kopitarjeve ulice.

Omeniti velja še položaj ulične lokacije glede na smeri neba. Ilustrativen 
primer sta Metelko in Miklošič, ki imata ulici v severo(vzhodnem) delu ožjega 
središča, kar bi lahko povezali s pokrajinskim izvorom.40 To je tudi svojevrsten 
primer zgoščanja memorijskih točk v prostoru. Podobna primera zgostitve sta 
Miklošičev park, ki ga oklepa istoimenska cesta in ki memorijo kristalizira okrog 
figure največjega slovenskega slavista, in Vrazov trg, v bližini katerega sta Ilirska 
ulica in Hrvatski trg (severno) ter Njegoševa cesta, 41 ki tvori vzhodni del notra
njega obroča, zaradi česar ima ta del mesta izrazito južnoslovansko obeležje.

40 V severovzhodnem delu notranjega obroča se nahaja tudi Maistrova.
41 Po avtorju znamenitega Gorskega venca, Petru II. Petroviću Njegošu, so prej Jegličevo 

cesto preimenovali leta 1952, kar je še eno pomembno obdobje v procesu poimenovanja 
ulic. Med južnoslovanskimi književniki, ki so posodili imena ulicam v ožjem središču 
Ljubljane, je tudi hrvaški književnik Vladimir Nazor; preimenovanje Nazorjeve ulice, 
kjer je prej peljala Frančiškanska, je iz istega leta in na predlog tedanjega Ljudskega 
odbora. (Valenčič 1989: 226–27) Kakor lahko razberemo, gre za isti tip preimenovanj, 
samo da se enkrat iz poimenovanja umakne cerkveni red, drugič ime ljubljanskega škofa.
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Nova vprašanja

Eno izmed vprašanj, ki se na koncu postavlja, je, kakšna je v prostoru memorije 
»pripoved«, ki nastaja  v razmerjih med več simbolnimi sestavi znotraj iste kul
ture spominjanja (gl. Predlog tipologije poimenovanj političnih zemljepis nih 
simbolov zgoraj). Po eni strani gre za vprašanje razmerij med simbolnim 
sestavom ulic, poimenovanih po literatih, in sestavom ulic, poimenovanih po 
drugih umetnikih, po drugi strani mislimo na razmerja med simbolnimi podse
stavi ulic, ki pokrivajo širše področje kulture (literaturo, slikarstvo, glasbo itn.), 
in simbolnimi sestavi, ki črpajo z drugih področij, na primer iz politike, religije 
ali gospodarstva. Je véliko »pripoved«, kakršna nastaja v spominskem prostoru 
središča, v resnici mogoče imenovati nacionalna? Kakšne simbolične razlage 
sveta ponuja in kakšni so orientacijski vzorci za ravnanje (v prihodnosti), ki jih 
prav tako simbolno transponira v konkretna socialna okolja?
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