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Izvleček
Spominska obeležja slovenskih književnikov: Ulice, ustanove in spomeniki v Kamniku
Magistrsko delo predstavi pristope k raziskovanju poimenovanj izbranih vrst lokacij. Izkaže
se, da je proces poimenovanja močno povezan s strukturami moči. Proces poimenovanja ulic
obravnava tudi v povezavi s kulturno dediščino. Literaturo razume kot sistem in skuša to
paradigmo prenesti na sistem likovne umetnosti. Osredotoči se na poimenovanja izbranih vrst
lokacij in ustanov v Kamniku. Empirično analizira lokacije, ki so dobile ime po književnikih
in drugih osebah iz sistema umetnosti. Izkaže se, da jih je največ pomenovanih po umetnikih,
med njimi prav po književnikih. Pri večini komemoriranih umetnikov je najti povezavo s
Kamnikom. V mestu stoji pet spomenikov, postavljenih književnikom, na območju Občine
Kamnik pa je odkriti devet ustanov, poimenovanih po književnikih. Najbolj komemorirana
osebnost v Kamniku je Rudolf Maister.
Ključne besede: empirična literarna veda, toponomastika, kulturna dediščina, slovenski
književniki, ulice, spomeniki, ustanove, Kamnik

Abstract
Memorials of Slovene writers: Streets, institutions and monuments in Kamnik
The MA Thesis presents approaches to the research of location naming. It turns out, that the
process of naming is highly associated with politics. This Thesis connects the process of
naming the streets with cultural heritage. It presents literature as a system and showcases the
baseline of its paradigm shift to the system of fine arts. Within this Thesis the naming of
locations within Kamnik is researched. The locations, named after literary men and other
individuals from the art system are empirically analysed. It can be concluded, the most of
locations are named after artists, among them after writers. Most of the commemorated artists
have a connection with Kamnik. There are five monuments in the town, memorizing writers
while in the area of the Kamnik municipality there are nine institutions, named after writers.
The most commemorated person in Kamnik is Rudolf Maister.
Key words: empirical study of literature, toponomastics, cultural heritage, Slovene literary
artists, streets, monuments, establishments, Kamnik
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1 Uvod
Človekov življenjski (geografski) prostor je mogoče razumeti skozi lokacije; skoraj vsaka
nosi svoje ime, po katerem se loči od drugih lokacij. Če govorimo o mestu kot vrsti naselja,
imamo opraviti z različnimi vrstami lokacij, kot so ulice, ceste, trgi, poti, ki so sestavni deli
mestnega tkiva. Magistrsko delo Spominska obeležja slovenskih književnikov: Ulice ustanove
in spomeniki v Kamniku se bo ukvarjalo s poimenovanji mestnih ulic, cest idr. tovrstnih
lokacij v Kamniku, pri čemer se bomo zlasti osredotočili na tiste lokacije, ki so poimenovane
po književnikih. Zraven nas bodo zanimale ustanove in spomeniki, ki v mestnem prostoru
Kamnika komemorirajo književnike.
V delu, ki se teoretsko in metodološko uvršča v okvire empirične literarne vede, literaturo
razumemo kot socialni sistem, in sicer zlasti kakor ga pri nas predstavi Urška Perenič v delu
Empirično-sistemno raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in
uporabni primeri (2010). H književnikom zato prištevamo posameznike v različnih literarnih
vlogah na ravneh literarne produkcije, distribucije, recepcije in obdelave, ki tvorijo literarni
sistem. Na ravni produkcije so to različni literarni ustvarjalci (pesniki, pisatelji, dramatiki),
ravni distribucije in recepcije pa denimo literarni kritiki, uredniki, bibliotekarji, literarni
znanstveniki, založniki, tiskarji itd. (Perenič 2010: 171–201)
Metodološko in vsebinsko se magistrsko delo delno nanaša tudi na projekt Prostor slovenske
literarne kulture: Literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim
sistemom (2011–2014),1 v okviru katerega smo v času rednega študija v študijskih letih
2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014 intenzivno sodelovali pri zbiranju biografskih podatkov
slovenskih književnikov in podatkov o spomenikih. Magistrsko delo hkrati ustvarjalno in na
svež način nadaljuje naše prvostopenjsko diplomsko delo Sledi slovenskih literatov v
Kamniku: Ulična poimenovanja (2014, mentorica Urška Perenič), v katerem smo se že
podrobneje ukvarjali s kamniškimi lokacijami (ulice, trgi, ceste ipd.), ki so poimenovane po
slovenskih književnikih.

1

Znansteveni sodelavci projekta so (po abecednem vrstnem redu): Marjan Dolgan, Marijan Dović, Jerneja Fridl,
Jernej Habjan, Miran Hladnik, Marko Juvan (vodja projekta), Alenka Koron, Matija Ogrin, Urška Perenič,
Marjeta Pisk, Jola Jožica Škulj, Mimi Urbanc.
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V prvem delu naloge bodo predstavljena teoretična izhodišča za raziskovanje poimenovanj
lokacij. Ustavili se bomo ob pogledih več raziskovalcev (med tujimi Maoz Azaryahu in Derek
Alderman, med domačimi Urška Perenič). Strinjajo se, da imajo pri procesu
komemorativnega poimenovanja lokacije odločilno vlogo politika oziroma strukture moči, saj
slednje te prcese nadzorujejo.
Ena od glavnih funkcij komemorativnih uličnih poimenovanj je ohranjanje spomina na
komemorirano osebnost ali dogodek. Magistrsko delo bo povezalo področji toponomastike in
dediščine in skušalo pokazati, da so dejanja poimenovanja en od načinov ohranjanja kulturne
dediščine. Obe področji namreč ohranjata spomin na pomembne zgdovinske trenutke.
Obenem pa je kulturna dediščina posamezne skupnosti odsev njene zgodovine, kar drži tudi
za komemorativna poimenovanja.
V empiričnem delu naloge obravnavamo poimenovanja lokacij v naselju Kamniku.2 Zanimivo
bo videti, kolikšen je v mestu delež kamniških ulic, ki so poimenovane po književnikih, kar
bomo primerjali z deležem ulic, ki so poimenovane po osebnostih iz širšega sistema umetnosti
(poleg literature še likovna in glasbena umetnost, gledališče). Pri tem pa nas bo zanimalo,
kako, na kakšne načine vse so osebnosti povezane z mestom, saj že iz izkušnje vemo, da se
identiteta kraja oblikuje tudi skozi osebnosti, ki so z njim lokalno povezane.
Ko gre za spomenike, ki so književnikom postavljeni v Kamniku, nas bodo med drugim
zanimale korelacije z drugimi obravnavanimi lokacijami. Raziskali bomo tudi, koliko
spomenikov, postavljanih književnikom, ki so komemorirani v kamniških ulicah, najdemo v
drugih slovenskih krajih. Zatem pa bomo analizirali kamniške ustanove, ki so poimenovane
po knjževnikih, in rezultate prav tako primerjali s poimenovanji ustanov, ki nosijo imena
osebnosti iz drugih umetnosti (npr. literatura v primerjavi z likovno in glasbeno umetnostjo).

2

Ulice, ki ne spadajo v območje mesta, ampak so del sosednjih vasi in bližnjih krajev na območju občine
Kamnik, v analizo prvenstveno ne bodo vključena.
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2 Kulturno svetništvo – izhodišče komemorativnemu poimenovanju
Termin kulturni svetnik se je v našem znanstvenem jeziku pojavil pred nedavnim. Opredeljen
in uporabljen je bil zlasti v monografiji Kulturni svetniki in kanonizacija (2016) ter v projektu
Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: Komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin.
Raziskovalci so se ukvarjali s kanonizacijo in slovenskimi kulturnimi svetniki ter jih
primerjalno raziskovali v evropskem kontekstu.
Marijan Dović razlaga, da izraz »kulturni svetnik« pomeni predvsem »umrle pesnike, pisatelje
ter druge umetnike in intelektualce, ki so kot utelešenja določenih družbenih idealov postali
figure kulturnega spomina svojih nacionalnih (ali regionalnih) kultur in pri tem privzemali
družbene vloge, tradicionalno rezervirane za vladarje in svetnike.« (Dović 2016: 11) Mednje
uvršča različne umetniške poklice: pisatelje, pesnike, skladatelje, slikarje, kiparje, arhitekte.
Zanimiva se zdi Dovićeva trditev, da so se znotraj omenjenih poklicev »najživahnejši kulti«
razvijali v povezavi s pesniki in pisatelji, kar poveže z literarno dejavnostjo, ki je pomembno
vplivala na razvoj slovenske nacionalnosti. (Dović 2016: 10–12) Urška Perenič pa piše, da je
bila slovenska literatura konstitutivni element nacionalne kulture, kar v omenjeni monografiji
poveže s prostorskimi praksami komemoriranja književnikov v ožjem središču slovenskega
glavnega mesta. (Perenič 2016: 332–333)
Med kulturne svetnike so povečini uvrščeni kanonizirani posamezniki, slednji pa so
komemorirani na različne načine – tudi v poimenovanjih lokacij. Za razumevanje izbora
posameznikov, ki so komemorirani v lokacijah, je pomembno razumevanje termina kanon. S
kanonizacijo kulturnih svetnikov se je ukvarjal Marijan Dović, ki pri obrazložitvi termina
piše, da se ta največkrat nanaša na »izbrane elitne korpuse umetnin […], deloma pa tudi na
same umetnike in proces njihove uveljavitve.« (Dović 2016: 11) Raziskovanje kulturnega
svetništva je torej koncept kanona z raziskovanja življenja posameznika razširilo še na druge
(neliterarne) tekstovne prakse (npr. kritične izdaje), na ritualne (npr. slavja) in mnemonične
prakse (npr. postavljanje spominskih obeležij). Ravno k zadnji vrsti praks pa lahko uvrstimo
tudi prakso poimenovanja lokacij in ustanov.
Dović se je spraševal, »zakaj (in pod kakšnimi pogoji) je lahko nekdo »izbran«, nekdo drug
pa ne. Kako in kdaj se to zgodi? Kakšni so vzorci in postopki kanonizacije?« Posameznik
mora imeti potencial za kanonizacijo; v svojem življenju je zavedno ali ne moral prispevati
9

družbi nekaj, kar je ustvarilo ta potencial. Tako so za kanonizacijo bistveni posameznikovo
življenje, njegova ravnanja, delo, dosežki. (Dović 2012: 72–73)
Pri raziskovanju razlogov za kanonizacijo je oblikoval štiri kategorije potencialov, ki
privedejo do kanoniziranja. Kot prvo navaja osebnost, njeno pojavo oz. javno podobo, ki bi
lahko služila kot odstopajoča izjemnost, ki posameznika zaznamuje kot izjemno zanimivo
osebnost. V drugo kategorijo Dović uvršča potenciale, ki so vezani na transgresije, na odklone
v biografijah (npr. grehi, skrivnosti, apokrifi ipd.). Tretja kategorija zajema potenciale,
povezane z vsebino posameznikovih (umetniških) del; posameznikov opus je prepoznan kot
konstitutiven, prelomen za kanonizacijo. Pogosto poudarjajo njegov umetniški položaj, ki naj
bi bil impliciran v njegovih delih.3 Kot četrto kategorijo Dović navaja skupino potencialov,
povezanih s posameznikovimi dejavnostmi v širšem kulturnem krogu, kamor uvršča
izobraževanje ljudstva, prosvetljevanje, kultiviranje. (Dović 2016: 25–29)
Dejavniki kanonizacije se v strogem smislu pretežno »nanašajo na posmrtno »upravljanje« z
avtorjem in njegovo zapuščino,« (Dović 2012: 73) kamor poleg ohranjanja posameznikovih
umetnin ipd. lahko uvrstimo tudi poimenovanje ustanov, lokacij. Te poimenovanja dobijo
zaradi izpolnjevanja vsaj ene od zgoraj naštetih katergorij, pri čemer sta najbolj ključni zadnji
dve – posameznikova umetniška dela in njegovo delovanje v širšem kulturnem okolju. Proces
poimenovanja se začenja:
»s priznanjem v matičnem umetnostnem podsistemu, nadaljuje se v polju širše kulture in se
nazadnje odloči na polju politike – ne glede na morebitno »ljudsko« podporo namreč nekatera
področja kanonizacije zahtevajo določeno politično moč. [...] Dokončno potrditev kulturnim
svetnikom podeli državni aparat, ki jih sprejme v svoje šolske učne načrte, na kovance,
bankovce, znamke, državne simbole ali celo v državni koledar.« (Dović 2016: 32)

Poimenovanje je v tem smislu uradna potrditev in obenem promocija kanonizacije
posameznika. Kot uradno potrditev lahko razumemo tudi postavitev spomenika, kar pa Dović
razume kot samostojno kategorijo produkcije kanoničnega statusa (z ozirom na krščansko

3

Dović pravi, da bi bili lahko »motivi za kanonizacijo nekako anticipirani v umetniških delih – s poudarjanjem
lastnega umetniškega položaja, slavljenjem velikih umetniških predhodnikov, pisanjem (manjkajočih)
nacionalnih epopej, z obujanjem ali izumljanjem zgodovinske tradicije in preroškimi vizijami prihodnosti.«
(Dović 2016: 27)
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kanonizacijo4). Vmešavanje struktur moči v kanonizacijo in natančneje v proces
poimenovanja lokacije Dović razume kot izrazito politično dejanje, ki navsezadnje odloča o
tem, kdo bo kanoniziran in kdo ne.5
Za naš primer je uporaben tudi način proučevanja ulic, kakor ga predlaga Urška Perenič.
Proces poimenovanja ulic je umestila v širši kontekst kulturnega svetništa. (2016: 325–348)
Vendar v prispevku ugotavlja, da je proučevanje uličnih imen lahko predmet dveh različnih
(sub)disciplinarnih humanističnih področij. Na eni strani tako preučevanje umesti na področje
raziskovanja kulturnega spomina, na drugi strani pa na področje kulturne geografije, in sicer
na področje raziskovanja prostorskih praks spominjanja. S tem misli na raziskovanje
toponimov oz. komemorativnih poimenovanj ulic, cest, trgov, nabrežij ipd.
Raziskovala je ulice, poimenovane po kanoniziranih književnikih v ožjem središču Ljubljane,
iz njene raziskave pa je razbrati, da so kanonizirani književniki, komemorirani v ljubljanskih
ulah, v kanon prišli zaradi svojega umetniškega ustvarjanja (npr. Prešeren, Cankar), pri čemer
je najti tudi književnike, ki so kanonizirani postali zaradi svojega delovanja v družbi (npr.
Maister).
Razumevanje kanonizacije omogoča tudi boljše razumevanje komemoriranja posameznikov v
simbolnih poimenovanjih lokacij. Izkaže se, da imajo na procese poimenovanja velik vpliv
strukture moči. V kontekst kulturne geografije uvrščamo tudi raziskavo v empiričnem delu,
kjer bomo raziskovali pojav kanoniziranih književnikov v uličnih poimenovanjih.

4

Dović je namreč predlagal model za proučevanje kanonizacije kulturnih svetnikov, za katerega je vzor našel
prav v krščanski kanonizaciji svetnikov. (Dović 2012, 2016)
5
Proces uradnega potrjevanja in potrjevanja kanoničnega statusa se začenja »v matičnem umetnostnem
podsistemu, nadaljuje se v polju širše kulture in se nazadnje odloči na polju politike – ne glede na morebitno
»ljudsko« podporo namreč nekatera področja kanonizacije (npr. postavljanje spomenikov) zahtevajo določeno
politično moč. (Dović 2016: 32)
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3 Poimenovanje ulic – izhodišča raziskovanja Maoza Azaryahuja
Eden od pomembnejših in vidnejših raziskovalcev na področju kulturne geografije je Maoz
Azaryahu, ki dejanje poimenovanja ulic razume predvsem kot politično dejanje in
toponomastiko umešča v kontekst političnih simbolov. Trdi, da je praksa poimenovanja ulic
ključnega pomena pri preoblikovanju urbanega okolja v politično lokacijo. S tem cilja na
dejstvo, da politika bistveno vpliva na proces poimenovanja, ta pa (posredno) izražajo
politične interese. Zaradi tega poimenovane lokacije postanejo nezanemarljivi nosilci moči,
ulična poimenovanja imajo lahko pomembno vlogo pri utemeljevanju družbenopolitičnega
stanja v mestu.6 Pri tem so najbolj izpostavljene ulice, ki referirajo na prelomne zgodovinske
dogodke ali osebnosti.7 (Azaryahu: 1996: 311–330).

Azaryahu v uvodu razprave The power of commemorative street names (1996) pravi, da so
prav komemorativna ulična imena oz. prakse poimenovanja ulic skupna značilnost modernih
političnih kultur. Poimenovanje ulic ima resda primarno praktično funkcijo (razlikovanje med
ulicami in orientacija v prostoru), ki pa je nadgrajena z upravnim obvladovanjem mesta. S
tega vidika je praktična funkcija poimenovanja ulic tudi nadrejena simbolni funkciji imena (z
drugimi besedami komemorativni funkciji). Nobeno mesto naj ne bi namreč imelo dveh ulic z
enakim poimenovanjem. Ulice, trgi idr. so lahko poimenovani z abstraktnimi pojmi in v
imenih nosijo politične vrednote, največkrat pa ulice ohranjajo spomin na zgodovinske
osebnosti in dogodke, ki so prezentirani v javnosti. S tem ulice simbolno prispevajo k
ohranjanju spomina na posebne, edinstvene zgodovinske trenutke. (Azaryahu 1996: 312)

Azaryahu ulice primerja s spomeniki in muzeji. Trdi, da spomeniki, muzeji in ulice s
komemorativnimi poimenovanji kažejo in prezentirajo določeno različico zgodovine, ki je v
družbi uradno priznana. S tem odsevajo in konkretizirajo ideološka prepričanja vladajočega
družbenega sloja ter strukture moči in oblasti. Različni objekti in ustanove (muzeji, lokacije,
spomeniki) so soudeleženi pri komemoriranju zgodovinskih dogodkov v sodobnem življenju.
Zaradi zgodovinskih referenc in fizične umestitve v prostor pa povezujejo zgodovino in
geografijo. (Azaryahu 1996: 312)
6

Npr. preimenovanja ulic po Sloveniji v začetku devetdesetih let 20. stoletja, ko je Slovenija postala samostojna
država.
7
Npr. Rabinov trg (hebr. Kikar Rabin) v Tel Avivu, Izrael. Politika Yitzhaka Rabina, ki je bil na trgu v središču
Tel Aviva umorjen, so po njegovi smrti komemorirali v poimenovanju trga, na katerem je bil umorjen. Trg je
tako dobil novo poimenovanje. (Azaryahu 1996)
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Azaryahu je v svojih prispevkih poudarjal politične razsežnosti prostorskih praks
komemoriranja. Pozoren je bil na to, kako ulična imena ohranjajo spomin na »uradne
zgodovinske dogodke«. Ukvarjal se je tudi z vprašanji preimenovanja ulic, s semantiko
uličnih poimenovanj ter obravnaval mesto kot »besedilo«, ki ga tvorijo ulice s svojimi
simbolikami. Opozoril je, da je tako raziskovanje lahko pomemben del zgodovinske analize,
saj lahko osvetli pomen preteklosti za določeno družbeno okolje in čas. (Azaryahu 1996: 312)
Na njegova izhodišča se v svojih raziskavah uličnih poimenovanj opirala tudi Urška Perenič
(2016). Naredila je pilotno raziskavo na ulicah ožjega središča Ljubljane, pri čemer se je
omejila na tiste, ki so poimenovane po slovenskih književnikih. Proces poimenovanja ulic je
obravnavala diahrono, hkrati pa jo je zanimalo, kako t. i. »literarne« ulice kodirajo ideološka
sporočila. Na tej podlagi je predlagala tipologijo poimenovanj političnih zemljepisnih
simbolov: (Perenič 2016: 333–334)
-

ulice, poimenovane po osebnostih:
o kultura
o politika
o religija
o znanost
o šolstvo
o […]

-

ulice, poimenovane po dogodkih

-

drugo

Kot bo pokazano v nadaljevanju, se njeni izsledki in predlagana tipologija v precejšnji meri
skladajo s pravnimi izhodišči dejanja poimenovanja. Opaziti je, da je njena tipologija skoraj
identična zakonskim določilom, ki urejajo poimenovanje ulic v Republiki Sloveniji.
Azaryahova izhodišča močno poudarjajo vlogo struktur moči pri poimenovanju lokacij.
Pričakujemo, da bo tudi v naši raziskavi vidno, kako strukture moči upravljajo z zgodovino
prek komemorativnih uličnih poimenovanj.8 Pričakujemo tudi, da so lokalne stukture moči v
uličnih poimenovanjih komemorirale lokalne osebnosti, ki drugod morda niso poznane oz. po
njih poimenovanih lokacij ne bo zaslediti, s tem pa obeležile lokalno pomembno zgodovino.

8

Pričakovati je večje število lokacij, poimenovanih po padlih borcih med drugo svetovno vojno.
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3.1 Postopek poimenovanja ulice
Postopek poimenovanja ulice je upravni postopek. Organi odločajo, kaj naj bi bilo obeleženo
in kje, pri tem pa trčijo ob različne kontekste, ki jih nosi potencialno poimenovanje – pri
osebnostih gre za kontekste, ki so povezani s posameznikovo osebnostjo ali njegovo javno
podobo. Zgodovinska konotacija imena ima lahko prizvok preteklih ideoloških stališč.9
Azaryahu trdi, da so poimenovanja in tudi napisi krajevnih imen na eni strani ukrep za
ureditev in s tem nadzor prostora, na drugi strani so značilnost urbanega okolja. Za
raziskovanje pa so zlasti zanimive posamezne lokacije, nabite s simbolno funkcijo.
(Azaryahu 2011: 30)
V Sloveniji je podobno kot drugod po Evropi in svetu poimenovanje ulic določeno z
zakonom. Gre za Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb (ZDOIONUS). O poimenovanju ulic, cest (uličnega sistema) beremo v 20. členu, ki
predvideva, da mora vsaka ulica imeti lastno ime, to pa se »določi po zemljepisnem imenu,
imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k
razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu.«
(ZDOIONUS, 2. odstavek 20. čl.)

Zakon predvideva tri kategorije poimenovanj:
-

poimenovanje po zemljepisih imenih;

-

poimenovanje po dogodkih ali datumih;

-

poimenovanje po osebnostih.

Opazimo nekatere podobnosti s tipologijo Urške Perenič. Kategorija poimenovanja po
osebnostih je pri njej razdelana glede na socialne sisteme, v katere lahko uvrstimo osebnosti.
Poimenovanje po dogodkih je primerljivo z drugo kategorijo. Zemljepisna imena je uvrstila
pod »drugo«, kar se zdi ustreznejše, saj je med poimenovanji mogoče odkriti tudi lokacije, ki
so poimenovane po abstraktn(ejš)ih pojmih (npr. Trg prijateljstva v Kamniku, Trg svobode v
Mariboru idr.), česar ZDOIONUS ne predvideva.

9

Npr. lokacije v Sloveniji, poimenovane po nekdanjem jugoslovanskem predsedniku Josipu Brozu – Titu. Npr.
Cesta maršala Tita (Jesenice), Titova cesta (Maribor) idr.
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V zakonskem aktu je razvidna tudi simbolna funkcija poimenovanja ulice, in sicer tam, kjer
predvideva poimenovanje po dogodku ali osebnosti, ki je pomembna z vidika zgodovinskokulturnega izročila. Obenem zakon določa, da morajo biti imena vidna, saj predvideva skoraj
takojšnjo postavitev napisnih tabel. (ZDOIONUS, 23. čl., 24. čl., 25. čl.)

3.2 (Pre)imenovanje ulice kot politično dejanje
Azaryahu v več razpravah (npr. Azaryahu 1986, Azaryahu 1992, Azaryahu 1996a, Azaryahu
1997 idr.) osvetljuje politične procese in kulturne mehanizme, ki vplivajo na poimenovanje
uličnih imen, obenem pa se ukvarja z uličnim imenom kot sredstvom komemoracije in
načinom, s katerim poimenovanje poveličuje avtorizirano različico zgodovine. Pri tem
uporablja primere z različnih koncev sveta. Ni naključje, da je največja koncentracija
toponomastičnih razprav iz obdobja od devetdesetih let 20. stoletja naprej, saj so nastale kot
odziv na spremembe družbenopolitičnih situacij v državah10, ki so v polpretekli zgodovini
spremenile družbenopolitične ureditve. (npr. Light 2004, Kurtz 2002, Gill 2005, Yeoh 1996,
tudi Perenič 2014)
Poimenovanje ulice v urbanem prostoru ne samo služi orientaciji, ampak je lahko še kako
povezano z lokalno topografijo in zgodovino. (Azaryahu 1996: 313) Ker je t. i. uradna
zgodovina v domeni vladajočih struktur moči, tako pogosto prihaja tudi do preimenovanj
uličnih imen. S tem dejanjem vladajoči v prostoru utrdi svojo moč oz. izraža nasprotja s
predhodnimi stanji oz. interpretacijami (zgodovine). Ulična imena po tej poti izražajo
aktualn(ejš)o politiko, ki jo realizirajo nosilci politične moči na določenih območjih.
Tezi, da je menjava uličnih imen politično dejanje, govori v prid tudi Azarjahujeva ugotovitev
(1996: 318–319), da je preimenovanje ulic manifestacija začetne faze tranzicije v politični
zgodovini, saj so potrebe novega režima po legitimizaciji in samopredstavitvi visoke.
»Prek preimenovanj novi režim opozarja na začetek novega obdobja, dokazuje svojo
odločnost in samozavest. Preimenovanje uveljavlja dejstvo, da je bilo radikalno
prestrukturiranje razmerij moči v družbi dejansko doseženo (ali pa je še v teku) in kaže na
veliko obnovo družbenih in političnih institucij. V tovrstnih okoliščinah preimenovanje
pomeni praznovanje zmage in mehanizem za umirjanje premaganega režima.« (prav tam)
10

Npr. raziskave ulic na območju Berlina (Nemčija), Bukarešte (Romunija), Ljubljane (Slovenija).
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»Komemorativna ulična imena so del simboličnih temeljev vzpostavljenega družbenega reda.
Skupaj z ostalimi simboli, ki izražajo moč, predstavljajo potencialna žarišča političnih
nesoglasij in nasprotovanj, sama zavrnitev imena s strani prebivalcev ali dela prebivalstva pa
pomeni močno dejanje upora. Ko prebivalci ulična imena dojamejo kot dejanje političnega
pritiska, lahko pride do odpora, ki se udejanja na različne načine. Ena možnost je, da se
skupnost izogne uporabi uradnega imena, kar lahko privede do državljanske nepokorščine.«
(Azaryahu 1996: 315)

Še ena možnost poleg neuporabe uradnega imena je neuradno preimenovanje. To spontano
dejanje nastane na podlagi soglasja širše skupnosti in kasneje lahko vodi v uradno priznanje
imena.11 Dodeljevanje alternativnih imen na svojevrsten način »izziva« oblastnike. Kjer je
politično nasprotovanje imenu upravičeno, zavrnitev določenega imena lahko postane
predmet javne razprave. (Azaryahu 1996: 316–317)
Preimenovanja, ki so politično motivirana, vključujejo dvodelni postopek: dekomemoracijo in
komemoracijo. Azaryahu to praktično pokaže na primeru Pariza 19. stoletja, ko je bila po
Napoleonovem padcu ulica, ki je prej nosila njegovo ime, preimenovana v Ulico miru. (1996:
317) S preimenovanjem ulice je bila poudarjena sprememba družbenopolitičnega sistema, pa
tudi Napoleonov padec.
Menjava uličnega imena nima velikega vpliva le na ureditev mesta, ampak tudi na izkušnje in
doživljanje ter ne nazadnje spoznavanje ljudi. Posledica grobega posega v ustaljene načine
delovanja in odnose med ljudmi in njihovim okoljem so (vsaj začasno) kognitivna disonanca
ter mentalni in komunikacijski nered.12 Preimenovanja imajo neposreden vpliv na vsakdanje
življenje, saj gre za prostor, v katerem posamezniki živijo. (Azaryahu 1996: 317)
Azaryahu se pri obravnavi uličnih imen naslanja na Jamesa in Nancy Duncan, ki pravita
(Duncan in Duncan 1988: 123), da lahko nepremišljena obravnava poimenovanj lokacij zaradi
njihove otipljivosti in vsakdanjosti v določenem ideološkem kontekstu pripomore k
naturalizaciji družbene realnosti. Lokacije – v našem primeru ulice – same po sebi ne odražajo
11

Npr. poimenovanje že omejenega Rabinovega trga v Tel Avivu je bilo najprej spontano dejanje prebivalcev, ki
je preraslo v uradno priznanje s strani vladajoče strukture moči.
12
Gre predvsem za to, da morajo ljudje začeti uporabljati novo ulično ime. Obenem pa imajo posamezniki, ki
živijo na spremenjenem naslovu, zaradi spremembe lahko nekaj upravnih nevšečnosti (npr. menjava
dokumentov).
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in razločujejo odnosov v družbi. Ti se tvorijo in legitimizirajo šele s konkretizacijo.13
Komemorativna ulična imena kot klasičen del urbane strukture igrajo posebno vlogo v
procesu naturalizacije; konkretno gre za različico zgodovine, kot jo pišejo vladajoče strukture
moči. (Azaryahu 1996: 319)
Zato bi lahko rekli, da je zgodovina skozi ulična imena prikazana enostransko. V uličnih
poimenovanjih je namreč komemoriran le tisti del zgodovine, ki predstavlja interpretacijo
vladajočih struktur moči, čeprav je morda zamolčani del ključnega zgodovinskega pomena.
Posamezni dogodki oz. osebnosti so v politični zgodovini posameznega naroda prehajali med
obema osema, politične spremembe pa so tiste, ki zgodovino ponovno ovrednotijo in
osebnostim ter dogodkom spremenijo vloge, kar v določenih primerih vodi do preimenovanja
uličnih imen (prim. Hitler, Napoleon, tudi primer Tita). (Azaryahu 1996: 324–325)
Pri raziskovanju smo se tako srečali z določenimi imeni, ki so univerzalnejša, ko gre za
zgodovinski odnos do njih in kamor zlasti sodijo osebnosti, ki so delovale v sistemu
umetnosti. Komemorativna poimenovanja, s katerimi se ohranja spomin nanje, so namreč
skozi zgodovino manj podvržena preimenovanjem kakor denimo poimenovanja po osebnostih
iz sistema politike.
Prav tako nam zgodovino (oz. njeno uradno različico) pomagajo približati (naturalizirati) tudi
spomeniki, spominske plošče, ki se nahajajo na določenem ozemlju. Zgodovina je tudi na ta
način prikazana na »terenu« – s tem se združita zgodovina in fizično okolje mesta –, zlita je s
človekovim življenjskim okoljem, kjer domuje. Lokacije so polne simbolnih pomenov,
komemorirana preteklost pa je skoznje pravzaprav konkretizirana (v fizičnem okolju).
(Azaryahu 1996: 325–326)

S tega vidika je Azaryahu poimenovanja ulic obravnaval tudi v kontekstu zgodovinskega
spomina.14 (Azaryahu, Kellerman 1999: 109–111). Meni, da je zgodovinski spomin
13

Zgodovina je s svojo obrazložitvijo sedanjosti učinkovita taktika za utrjevanje trenutnega družbenopolitičnega
stanja, saj se uradna zgodovina dojema kot dokončna interpretacija preteklosti. Tovrstna različica (oz. več
različic) je prežeta s političnimi interesi in odraža odnose moči v družbi, njena pojasnjevalna vloga pa je
vgrajena v pripovedne strukture zgodovine same in njene vzročno posledične razlage. Te so oblikovane na način,
da slavijo sedanjost in obstoječe družbenopolitično stanje, ki je predstavljeno kot edino možno. S tem postopkom
je sedanjost konkretizirana.
14
Razlikujemo med različnimi vrstami spomina. Individualni spomin je spomin posameznika na pretekle
dogodke, zanj so lahko pozitivni ali negativni. Posameznik pa spomin lahko tudi spreminja. Kolektivni spomin
je spomin skupine in je predrugačen, spremenjen individualni spomin, v določenih primerih je lahko celo
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pomemben vidik narodne identitete in se izraža v posameznih nacionalnih programih.
Zgodovinski spomin se med drugim ohranja s poimenovanjem prostorskih objektov, med
njimi ulic.15 Povedano drugače: na spomenike, ulice ipd. lahko gledamo kot na prostorski
vidik spomina. Ta vidik postane zanimiv, ko se zavemo, da je zgodovinski spomin ključen pri
narodnem buditeljstvu ter oživljanju oz. ohranjanju narodne identitete, saj je zgodovina (in
slavljenje zgodovine) izrazit mehanizem pri oblikovanju identitete naroda. Zgodovinsko
pomembni prostori ohranjajo zgodovino naroda, enako funkcijo imajo tudi komemorativna
ulična imena.

Azaryahu in Kellerman (1999: 111–112) izpostavita poimenovanja ulic, organizacij, ustanov,
izobraževalnih institucij, društev idr. ko ta načrtno obujajo in ohranjajo spomin. Njihova
interpretacija pa je odvisna od družbenopolitičnega okolja in se skozi čas lahko spreminja.

3.3 Dvojna funkcija uličnega imena
Komemorativno ulično ime vsebuje dvojno funkcijo – simbolno in praktično.16 Pri tem se
imena razlikujejo od spomenikov, ki pa imajo samo simbolno funkcijo. V praktične funkcije
uličnega imena je vdelano posameznikovo soočenje z imenom, namenjeno priklicu
zgodovinskega dogodka ali osebnosti v spomin. Posledično je v ime vdelana tudi interakcija z
zgodovino.
»Glavna odlika uličnih imen kot sredstev za uvajanje zgodovine v družbeno komunikacijo je,
da jih vsakdo uporablja, vendar ni skoraj nihče pozoren na njihov poseben zgodovinski pomen
in na dejstvo, da pripadajo strukturam moči.« (Azaryahu 1996: 321)

Ulice skozi svoja simbolna poimenovanja praviloma tudi ne sprožajo patosa, obenem pa
omogočajo vstop uradne zgodovine v tiste sfere družbe, za katere se zdi, da so popolnoma
popolnoma izmišljen. Je razultat zbliževanja in poenotenja spomina posameznikov, ki so bili priča nekemu
dogodku, družbeni spremembi; kolektivni spomin se velikokrat navezuje na določene politične razmere.
Njegovo preoblikovanje ne sme vplivati na zgodovinski spomin družbe na njegov potek. Umestitev kolektivnega
spomina v zgodovinski spomin določene družbe je neizvedljiv in nepotreben proces, čeprav določene družbene
skupine menijo, da je razviti kolektivni spomin ekvivalenten zgodovinskemu. Zgodovinski spomin je spomin, ki
se razvije v dajšem časovnem obdobju in ga družba prevzame. Za ohranitev mora vsebovati spomin na dogodke,
podkrepljene z dokazi. V družbi ima ta spomin veliko vlogo, saj določa uspeh posamezne družbeno-politične
skupine v boju za oblast. (Komerički 2006: 191–192, Komerički 2006a: 399–401)
15
Kot primere navaja nemško komemoriranje starogermanskih osebnosti, grško komemoriranje helenističnih
elementov idr. (Azaryahu, Kallerman 1999: 109)
16
Pri zadnji gre za oznako lokacije, orientacijo v prostoru ipd.
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ločene od politične oz. občinskopolitične ravni. Na ta način so vključene v intimnejša
področja človeških interakcij in delovanj.
Komemorativna ulična imena so takorekoč na razpotju med hegemonskimi ideološkimi
strukturami in vsakdanjim življenjem posameznikov. Zaradi nenehne uporabe v različnih
kontekstih postane preteklost, ki jo poimenovanja zastopajo, »otipljivejša«. Neprestana
uporaba uličnega imena je primerljiva z mehaničnim ponavljanjem zgodovinskih dejstev ali
osebnosti. Če je namen komemorativnih uličnih poimenovanj potrjevanje in konkretiziranje
(hegemonske) zgodovine kot družbene realnosti, se njihova moč skriva v sposobnosti, da
določeno različico zgodovine proglasijo za neločljivi del realnosti, ki se na ta način tesno
preplete z vsakdanjim življenjem. (prav tam)
Je pa povezovanje uličnega imena z zgodovino vseeno neprimerljivo s spominjanjem
preteklosti

na

primeru

spomenikov.

Komemoriranje

spomenikov

je

povezano

s

ceremonialnimi okviri, zaradi česar naj bi bil učinek in prenos pomena s spomenika na
človeka večji. (prav tam)
Azaryahu je uspešnost učinkov določenega prostora, ki s svojim poimenovanjem komemorira
dogodek ali osebnost, povezal s pojmovanjem svetega, saj imajo prostori to sposobnost, da pri
ljudeh vzbudijo čustva, občudovanje in spoštovanje. Nabiti so s simbolnim pomenom – v
okolju tvorijo nekakšne samosvoje otoke, enklave oz. navidezne »svete prostore«.17 Sveto
običajno povezujemo z religijo, vendar se Azaryahu navezuje na Durkheima, ki pravi, da se
sveto nanaša tudi na čustveno povezanost med ljudmi in njihove družbene dogovore. Z
ozirom na Jacksona18 pa Azaryahu dodaja, da prostori lahko postanejo sveti zaradi kultnih
dejanj, ki spajajo posvečen in fizični teren.19 Sakralizacija prostora je povezana z legitimnim
priznanjem dogodka, najsi bo resničen ali domnevno izreden, ki se je zgodil na konkretnem
mestu. Takšna mesta, ki imajo že mitične razsežnosti, navdajata tudi skrivnostnost in
dramatičnost. (Azaryahu 1996a: 502)

17

Za tak prostor bi lahko veljalo koncetracijsko taborišče Auschwitz, ki je danes muzej, posvečen žrtvam
nacizma.
18
John Brinckerhoff Jackson, 1980: The Necessity for Ruins and other Topics. Amherst: University of
Massachusetts.
19
Primer iz krščanstva bi lahko bil domnevni grob Jezusa Kristusa – kot mesto njegovega vstajenja.
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Azaryahu dobro razlikuje med dvema večjima skupinama komemorativnih poimenovanj.
Nekatere komemoracije zgolj ohranjajo spomin na določenega (in v družbi pomembnega)
posameznika ali na dogodek, ki si je zaradi svoje zgodovinske odmevnosti zaslužil
poimenovanje. Pri drugi vrsti poimenovanj pa gre za komemoriranje posameznikov in zlasti
dogodkov, ki so neposredno povezani s prostorom oz. lokacijo, ki nosi nosi njihovo ime. –
Tak primer s področja literature bi bile rojstne hiše književnikov. Pri tem ne gre zgolj za
ohranjanje spomina, ampak za sakralizacijo, posvetitev konkretnega (fizičnega) prostora, ki je
zaradi zgodovinskih okoliščin priznan kot pomemben (Prav tam).

3.4 City Text – mesto kot »besedilo«
Križanje ulic in cest v mestu tvori nekakšno mrežo, ki je vidna zlasti iz zraka. Ulice glede na
svojo razmestitev pa podajajo tudi zgodovinsko pripoved. Govorimo o t. i. »besedilu« mesta
(ang. City Text). Prek »branja« mesta skozi ulična poimenovanja na simbolni ravni na
poseben način »beremo« tudi zgodovino kraja in države, saj ulice prek poimenovanj
kanonizirajo tudi določeno različico zgodovine. (Azaryahu 1996: 324) Sleherno tovrstno
»besedilo« mesta je rezultat politične selekcije, skozi katero so se »prebile« osebnosti,
dogodki, in je obenem tudi t. i. »besedilo spomina«.20

Struktura besedila mesta nastane iz razvrstitve posameznih elementov (ulic) v mestnem tkivu.
Iz njihove razvrstitve je tudi razvidna hierarhija, saj velja, da imajo glavne ulice, ceste, trgi
pomembno oz. prestižnejše mesto v strukturi in so povezani z zgodovino, kot jo interpretirajo
strukture moči. Mestna središča so pomembnejša od obrobij; so bolj obiskana, izpostavljena
javnosti. (Azaryahu 1996: 325, prim. Perenič 2016) V mestnem tkivu so prav tako pomembne
t. i. povezovalne ulice oz. ceste, ki vodijo do mestnega središča oz. po njih potekajo dnevne
migracije ljudi. Vendar ulice svoj bolj prestižni status bodisi pridobijo bodisi izgubijo. To se
lahko zgodi pri širjenju mesta, ustanavljanju ali selitvi sedežev ustanov, kar vse vpliva na
urbano dinamiko, ki je sorazmerno neodvisna od političnega diskurza. (tudi Azaryahu 1996:
325–326)
Besedilo mesta je ravno tako prežeto z lokalno zgodovino, kar pa je posebej razvidno iz imen
lokalno pomembnih osebnosti in dogodkov. To lahko razumemo kot lokalni prispevek k
20

Mesto je kot zgodovinsko besedilo denimo »prebrala« tudi Priscilla Parkhurst Ferguson (1988) na primeru
Pariza.
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nacionalni zgodovini. Pri tem zgodovina seveda ni predstavljena linearno, kar je še ena od
temeljnih lastnosti »besedila mesta«. V mestu zgodovinski dogodki in osebnosti pravzaprav
obstajajo sočasno; zgolj na podlagi razporejenosti uličnih imen ni mogoče razlikovati med
različnimi obdobji zgodovine. Zgodovino lahko obnovi le posameznik z njenim zadostnim
predhodnim poznavanjem. (prim. Azaryahu, Foote 2008: 179)
»Soavtorji« »besedila mesta« so komisije, imenovane s strani občinskih organov.
Poimenovanja so družbenopolitično motivirana, zaradi česar je t. i. akademski nadzor nad
njimi omejen oz. ga ni. Azaryahu (2011: 30) predlaga raziskave odnosov med imeni, ki so
bila ponujena v komemorizacijo, ter imeni, ki so bila potrjena in so s stališča aktualnih
struktur moči zato tudi vredna uradne komemorizacije. S tem bi se bolj razjasnila politika
poimenovanj. Določena poimenovanja so lahko predmet različnih zgodovinskih interpretacij,
ki si lahko celo nasprotujejo.21 (prav tam)
Azaryahu se je s Kennethom Footom leta 2008 ukvajal z vprašanjem, kako mestni prostor
pripoveduje zgodbo, kako pripoveduje o lastni zgodovini. Posamezni prostorski elementi
(poimenovanja) ne morejo povedati vsega, lahko pa predstavljajo ključne, sugestivne trenutke
v »zgodbi«.22 Med take sugestivne in ključne momente sta poleg spomenikov uvrstila tudi
komemorativna ulična imena, ki so reference na zgodovinsko dogajanje na lokalni ali
nacionalni ravni. Zanje je značilno, da zbujajo spomin na »pomembne trenutke in velike
junake«. Komemorativna ulična imena so lahko tudi tematsko urejena in lahko povezujejo
književnike in druge »junake« iz posameznega poglavja nacionalne zgodovine. 23 (Azaryahu,
Foote 2008: 180–183)
Dogodek/osebnost je lahko obeležen/-a v eni sami točki (posamezen spomenik,
poimenovanje, spominska plošča), ob upoštevanju več poti, cest, ulic je mogoče slediti
zgodovinski pripovedi (ta je lahko podana kronološko pravilno ali pa tudi ne – ulice si npr.
sledijo po kronološkem zaporedju zgodovinskih dogodkov). Kot tretje pa so izpostavljene
kompleksne prostorske sekvence na velikih površinah. Prostorske pripovedi je na tem nivoju
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Kot primer navaja berlinski spor glede komemorirane nemške kraljeve družine, ki je eni politični strani
predstavljala spomin na nazadnjaško nemško preteklost, druga, vladajoča pa je po družini poimenovala glavne
prometnice.
22
Poimenovanje kamniškega Trga talcev nam sugerira, da je obstajala skupina talcev, katerih dejanja oz.
delovanje je bilo prepoznano za dovolj pomembno, da so si zaslužili poimenovanje.
23
Primer tematske urejenosti bi lahko bila pozicija ljubljanskega Prešernovega trga in Čopove ulice, kot primer
prijateljskih vezi med obema osebnostma. (prim. Perenič 2016: 344)
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težko ustvariti in so največkrat poenostavljene, »največkrat v smislu geografskega
napredovanja, kronološkega vrstnega reda ali tematskega razmerja, ki poudarjajo ključne
trenutke, posameznike ali kraje.«24 (prav tam)

3.5 Azaryahujev kritični pogled na pristop
Azaryahu predstavljeni pristop imenuje »kritični pristop« k raziskovanju komemoriranih
imen. Raziskovanje poimenovanja ulic namreč sloni na k raziskovanju razmerij moči v družbi
in (skritih) ideoloških programov, diskurzov. Pozornost gre »političnim« vrednostim
poimenovanj, »političnim« motivacijam, utemeljitva zanja ipd., kar vpliva na to, kako
poimenovanja kopičijo svoje pomene. (Azaryahu 2011: 31)
Vendar je tak pristop hkrati omejujoč. Potrebne bi bile analize, ki bi denimo osvetlile
opomenjanje poimenovanj, njihove učinke na uporabnike, ki imena osmišljajo na podlagi
svojih izkušenj. Pri raziskovanju komemorativnih krajevnih imen pozornosti torej ne smemo
usmeriti le v politične kontekste, ampak tudi v imena sama, ki niso le pasivni označevalci,
ampak so aktivno vključeni v oblikovanje prostora. (prav tam: 31–32)

3.6 Pristop Dereka Aldermana
Iz podobnih predpostavk kot Maoz Azaryahu v svojih razpravah izhaja tudi Derek Alderman,
ki se med drugim tudi naslanja na Azaryahujeve tekste. Poleg tega se naslanja tudi na
sociološke študije Robin Wagner-Pacifici in Barryja Schwartza, ki sta mnenja, da so javne
komemoracije družbeno konstruirani postopki. Med drugim Alderman povzema, da metode
spominjanja niso samoustvarjene, ampak so jih zasnovali in izdelali tisti, ki želijo, da bi v
zavesti ljudi ostali tisti dogodki in posamezniki, ki so sicer nagnjeni k pozabi. Komemorativna
ulična imena so tudi po njegovo pomembno sredstvo za obujanje preteklosti v sedanjosti, pri
čemer pomaga geografski element prostora. Enako kot tudi Azaryahu je mnenja, da dejanje
poimenovanja ulice ali katerega drugega prostorskega elementa zadeva politične postopke in
razprave o tem, kaj je zgodovinsko pomembno in vredno javnega spomina. Alderman uvede
termin »spominske arene«, ki ga razlaga kot prostore, ki predstavljajo zgodovinske osebnosti
24

Npr. prostorska pripoved o ameriški državljanski vojni, ki združuje različna spominska obeležja in mesta
resničnih zgodovinskih bitk.
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ter omogočajo razprave o pomenu in vplivu osebnosti na sodobno družbo. (Alderman 2002:
99)

Alderman govori o prostorski povezanosti ulic, npr. tem, kako se ulice dotikajo, kako
povezujejo različne soseske in s tem tudi družbene skupine, ki se lahko (ali pa se tudi ne)
identificirajo s posamezno komemorirano osebnostjo ali dogodkom. Zaveda se, da so ulična
imena lahko kontroverzna, saj je skoznje komemorirana le ena različica preteklosti.
(Alderman 2002: 101)

Velik poudarek daje zgodovinskim osebnostim, saj igrajo pomembno vlogo pri spominjanju
na preteklost. Navezuje se na sociološke ugotovitve, da družbene skupine z oblikovanjem
podobe svojih voditeljev oblikujejo sredstva spominjanja, ki množicam pomagajo dogodke
osmisliti tudi z moralnega stališča. Komemorirane osebnosti delujejo kot model, ki odraža,
kako družba vidi preteklost, ki pa služi sedanjim interesom in potrebam. Zgodovinska podoba
osebe je družbeni proizvod (konstrukt), odprt za različne interpretacije. Zaradi tega je možnih
veliko različnih razprav o tem, kaj je določena oseba prispevala družbi in kako pomembna je
dejansko zanjo. (Alderman 2002: 103)
Tudi pri njem je izpostavljen fizičnogeografski vidik, saj je osebnost/dogodek prek »vpisa« v
prostor mesta otipljivejši, s tem trajnejši in pomaga ohranjati spomin in kulturno tradicijo, kar
v določenih primerih vodi celo v sakralizacijo prostora. Ti prostori (npr. grobovi, lokacije
bitk, pomembne zgodovinske stavbe) pričajo o pomembni vlogi, ki jo imajo posamezne
osebnosti ali dogodki za skupnost. Obenem pa določen vidik zgodovine popularizirajo, saj so
nekakšne »arene«, kjer se krešejo različne zgodovinske ideje in srečujejo različni diskurzi.
Spomin na posameznika oblikujejo prav obravnave med zagovorniki in nasprotniki
posameznikovega ugleda. (Alderman 2002: 103–104)
Alderman se je ukvarjal s komemoracijami Martina Luthra Kinga, kjer se je še posebej
pokazalo, kako pomemben je prav fizični vidik obeležitve, saj v ljudeh lahko vzbudi določena
čustva. V tem primeru je del populacije lahko zelo občutljiv na primerno izbran prostor
poimenovane lokacije.25 (Alderman 2003: 165)

25

V eni od svojih raziskav npr. navaja primere nezadovoljstva z umestitvami ulic, poimenovanih po Martinu
Luthru Kingu, v mestno tkivo. (Alderman 2003: 164–165)
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Izpostavi tri vidike, ki pomagajo opredeliti hierarhijo lokacij v mestnem tkivu. Razlikuje med
dolžino, območjem in razmerjem. (Alderman 2003: 165–166; prim. Azaryahu 1996):


Dolžina – ulice so različno dolge in široke. Dolžina ulice je velikokrat povezana s
številom poslovnih ali bivalnih poslopij; daljša kot je ulica, več poslopij je mogoče
zgraditi. Pri tem se zaradi naslova (tj. imena ulice) podjetja in posamezniki, ki
prebivajo v tej ulici, z imenom lahko poistovetijo, saj naslov dnevno oz. pogostoma
uporabljajo.



Območje – vsako mesto ima bolj in manj »ugledne« ulice, zaradi tega med ulicami in
cestami posledično nastane hierarhija. Na ugled posamezne ulice lahko vplivajo
pretočnost prometa oz. ljudi, bližina mestnega središča, povezave z glavnimi
prometnicami, izpostavljenost javnosti oz. obiskanost. Memoriziranje ima večji uspeh
in bolj pride do izraza pri ulicah z večjim ugledom.



Razmerje – komemorativna ulična imena lahko tvorijo povezave med različnimi
posamezniki in prostori v mestu. Povezave se lahko usidrajo v zavest ljudi, družbenih
skupin, ki se identificirajo s komemorirano osebnostjo ali dogodkom. Vsa ulična
imena zaradi razpršenosti v mestnem tkivu ne vzbujajo tovrstnih povezav, zato se
njihov položaj na lestvici geografskega merila znižuje.

Avtor se zaveda, da je dejanje poimenovanja »močno sredstvo za spodbujanje identifikacije s
preteklostjo, obenem pa pomaga posamezniku, da najde samega sebe v širših mrežah
spomina.« (Alderman 2008: 195)

3.6.1 Aldermanov konceptualni okvir

Na podlagi raziskav na ameriških tleh je poimenovanja konceptualiziral v dveh smereh: kot
simbolni kapital in kot simbolni odpor. (Alderman 2008: 196–197) Imena imajo to moč, da
lahko vnesejo razliko in status v pokrajino in z njo povezane ljudi. V ta okvir je umestil
prestižnost določenih prostorov, zgodovinske reprezentacije ipd. Okvir simbolnega odpora
avtor dojema kot temo, ki prepozna, da dejanje poimenovanja ni vedno kontrolirano s strani
elit in vladajočih struktur moči. Imena so lahko v domeni zainteresiranih obrobnih skupin, ki
bi želele imeti več vpliva pri odločitvah, katere različice ali vizije preteklosti so vključene v
prostor.
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a) Termin simbolni kapital je Alderman povzel po Pierru Bourdieuju; simbolni kapital
prispeva k reprodukciji moči in privilegijev znotraj socialnega okolja, saj potrjuje status,
prestiž in čast. (Alderman 2008: 199) Poimenovanje krajev lahko tudi razumemo kot obliko
simbolnega kapitala, saj kraji asociirajo na enkratne poglede na preteklosti. Identifikacija s
temi poimenovanji (ulic, krajev ipd.) na eni strani ljudi združuje, po drugi strani pa je lahko
razlog, da se določene skupine ljudi potisne na obrobje. Bourdieu je ugotovil, da se simbolni
kapital lahko zamenja in celo pretvori v ekonomski kapital, oblikovanje socialnih razlik pa je
pomembno pri rasti politične moči in ni nujno omejeno na ekonomsko rast. Politične elite v
nameri povečanja prestiža, legitimnosti in vpliva manipulirajo s prostori spomina kot s
simbolnim kapitalom. (Alderman 2008: 199–200)
»Poimenovanje krajev je pomembna strategija blagovnih znamk. [...] Poimenovanje sodeluje
pri manipulaciji in vodenju javnih podob in vtisov, ki so ključni pri oblikovanju identitete
prostora. Imena so pogosto uporabljena, da zarisujejo meje med soseskami, kar vodi do
združevanja nekaterih prostorov z družbenimi skupinami ali razredi.« (Alderman 2008: 201)

b) Proces poimenovanja je prvenstveno v domeni vladajočih struktur (moči), vendar na
poimenovanja lahko vplivajo tudi tisti, ki družbene moči nimajo oz. trpijo njeno pomanjkanje.
Lahko npr. vnašajo alternativna, neformalna imena v že obstoječ sistem ali npr. alternativne
izgovarjave obstoječih imen. (Alderman 2008: 204–205)
Tak odpor je soočenje z vladajočimi, seveda na simbolni ravni. Gre za simbolno prilaščanje
delov prostorov s strani marginaliziranih skupin. To se zgodi predvsem, ko si te skupine želijo
biti slišane in hočejo več politične moči. Prav tako želijo ohranjati spomin na zanje
pomembne dogodke in osebnosti. Imena so lahko »interpretirana kot kanal za kljubovanje
dominantnim ideologijam o preteklosti in kot sredstvo za uvajanje novih zgodovinskih
pomenov in identitete v pokrajino.« (Alderman 2008: 205)
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3.6.2 Aldermanova kritika lastnega pogleda

Alderman obravnave uličnih poimenovanj združi v štiri različne tipe tudi nadaljnjih raziskav.
Pri navedbah izboljšav za obravnavanje izhaja iz predpostavke, da je poimenovanje
prvenstveno »politično dejanje«, in osvetljuje nekatere poglede, ki v predhodnih raziskavah
niso bili upoštevani.
1. Najprej izpostavi problem samega poimenovanja, ki ga je mogoče v duhu
neoliberalizma razumeti tudi kot »poblagovljenje« imena. Nekateri primeri sodobnega
poimenovanja (izpostavi primer novega World Trade Centra v New Yorku z
vzdevkom Freedom Tower – stolp Svobode) so ga napeljali na misel, da so politični
vodje bolj kot na uporabno vrednost toponimov (kot sestavni del javne sfere)
osredotočeni na njihovo »menjalno« vrednost. Ključna strategija za izpodbijanje
dojemanja imena kot »blaga« je po njegovem prevrednotenje njegove uporabne
vrednosti, kar naj bi bilo povezano z uvedbo bolj demokratičnega sprejemanja
odločitev in pri poimenovanjih. (Alderman, Rose-Redwood 2011: 3)
2. Kljub temu, da ima poimenovanje pomembno vlogo pri preoblikovanju družbenega
prostora prebivalcev, se raziskovalci večinoma osredotočajo le na najbolj
»dramatične«

procese

poimenovanja,

opuščajo

pa

tiste,

ki

zaradi

svoje

neproblematičnosti sicer delujejo »banalno«. Ti pa lahko ravno zaradi svoje
nevtralnosti lahko pokažejo na neenaka razmerja moči, ki podpirajo procese
poimenovanja. (Alderman, Rose-Redwood 2011: 3–4)
3. Alderman govori o političnem merilu toponimov, ki je po njegovem osrednjega
pomena za politično konstruiranje socialnega prostora. Poimenovanja imajo
pomembno vlogo pri aktiviranju in izpodbijanju konceptov, določenih s strani struktur
moči. Alderman izpostavi ameriški primer poimenovanja šol po lokalnih zgodovinskih
osebnostih, obenem pa opozarja, da je postopek poimenovanja lahko naravnan tudi
bolj globalno. Pri tem izpostavi poimenovanje ulice v švicarskem Zűrichu po Indijcu
Mahatmu Gandhiju. Alderman poudarja, da je poimenovanje simbolni kanal, prek
katerega so zgrajena in legitimizirana različna merila politične identitete. (Alderman,
Rose-Redwood 2011: 4)
4. Kot zadnjo in četrto usmeritev predlaga obravnavo ulic v jezikovnem pogledu.
Neenaka razmerja moči so namreč opazna tudi v tem, kako nekateri jeziki pridobivajo
na pomenu in drugi izgubljajo. Razloge za to gre iskati v jezikovni hegemoniji, saj se
manjšinski jeziki zaradi vedno večje rasti svetovnih jezikov, med katerimi prevladuje
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angleščina, izgubljajo. Alderman spodbuja, da se naredijo raziskave krajevnih imen ne
le v angleško govorečem okolju, ampak tudi v afriškem, azijskem in drugih ter se vsaj
tako delno prispeva k ohranjanju jezikov. (Alderman, Rose-Redwood 2011: 4–5)

3.7 Kritični pogled na obravnavo toponimov
Derek Alderman in Maoz Azaryahu sta skupaj z Reubenom Rose-Redwoodom v članku
Geographies of toponymic inscription: New directions in critical place-name studies (2010)
opisala razvoj znanstvenega raziskovanja krajevnih imen in podali so usmeritve za nadaljnje
raziskovanje.
Še v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo ukvarjanje s »političnimi« vidiki
poimenovanj ena od osrednjih tem pri kritičnem pristopu. Govorijo o kritičnem obratu pri
študiju toponimov, to pa raziskave uvršča na področje družbene geografije. Vendar se lahko
zaradi tega omeji bolj enciklopedično obravnavanje toponimov in iskanje verodostojnih
izvorov posameznega imena, v neskončno množico krajevnih imen pa se uvede sistem
klasifikacije. (Rose-Redwood, Alderman, Azaryahu 2010: 455)
Avtorji so se zavedali, da obstaja več različnih smeri, v katere bi se kritični pristop lahko
razvijal. Poudarili so tri, ki se medsebojno ne izključujejo in povzemajo raziskave vsakega od
njih:


preučevanje z vidika semiotike;



raziskovanje sistema krajevnoimenskih napisov v »izmerjenem« prostoru;



vprašanje socialne pravičnosti in konceptualizacije sistema t. i. kulturnih aren. (RoseRedwood, Alderman, Azaryahu 2010: 455–456)

Pri prvi smeri semiotika raziskuje ideologije kot kulturno formo in jo zanima
družbenopolitična dimenzija znakov. »Politična semiotika krajevnih poimenovanj ponuja
pomemben vpogled v proučevanje odnosov med toponomastiko in politiko kulturnega
označevanja.« Pri tem pa pojasnjuje, kako so komemorativne stopnje procesov poimenovanja
vstavljene v politično geografijo javnega spomina. (Rose-Redwood, Alderman, Azaryahu
2010: 458–460)
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Pri drugi smeri gre za materializirani vidik procesa poimenovanja. Gre za raziskovanje oznak
lokacij – z napisi, tablami, katastrskimi zemljevidi, poštnimi številkami ipd. Na eni strani gre
za označevanje prostora, po drugi strani pa za strategijo struktur moči, ki so v 18. stoletju
pričele v poseben red spravljati tudi prostor. Prek tega so kazale svojo moč in imele lažji
nadzor nad ljudmi, saj so z uvedbo hišnih številk ulična imena postala elementi geolokacijske
ureditve, ki je vladi omogočal lažje pobiranje davkov, izvajanje nadzora. To je samo eden od
načinov, kako strukture moči prek uličnih imen ali ostalih krajevnih poimenovanj lahko
nadzorujejo množice, z nadaljevanjem raziskav pa bi se lahko razkrile druge politične tehnike
nadzora s pomočjo prostora. (Rose-Redwood, Alderman, Azaryahu 2010: 460–462)
Pri tretji smeri so v središču obravnave prizadevanja manjšin za javno priznanje skozi
komemorativna dejanja, kamor sodijo tudi ulična poimenovanja. Avtorji napeljujejo, da bi
bilo koristno proučiti, kako simbolno dejanje poimenovanja poteka v okviru vprašanja
družbenih možnosti in enakosti. Treba bi bilo raziskati »zmogljivosti kraja poimenovanja, ki
se uporablja kot orodje za pospeševanje ali oviranje socialne pravičnosti.«
»[V]izija preteklosti, ki je družbeno pomembno narejena skozi poimenovanja, ni zgolj stvar
politične korektnosti [...], ampak je bistvenega pomena za doseganje pravičnosti v kulturni in
politični zastopanosti ter preprečuje simbolično izničenje marginalziranih družbenih skupin in
njihove zgodovinske identitete.« (Rose-Redwood, Alderman, Azaryahu 2010: 462–466)

3.8 Pogledi in obravnave Urške Perenič
Raziskave s področja kulturne geografije so precej sveže. Prvi izsledki raziskav, opravljenih z
metodologijo »prostorske literarne vede«, so bili pri nas predstavljeni v monografiji Prostori
slovenske književnosti (2016), ki je nastala na podlagi projekta Prostor slovenske literarne
kulture (2011–2014).
Ena od raziskovalk, ki se je ukvarjala s prostorskim vidikom slovenske književnosti, je bila
Urška Perenič. Njeno raziskovanje je obsegalo študij krajev bivanja in službovanja slovenskih
književnikov ter prostorsko umestitev literarnih društev (zlasti čitalnic) na Slovenskem v 19.
stoletju, pri čemer je izhajala iz sistemske teorije.

28

Sistemski pogled in empirična literarna veda sta tudi zaledje njenih obravnav literarnih
toponimov na primeru Ljubljane (2016, Toponomastika uličnih imen, nacionalna identiteta in
pripadanje: Literarne ulice v ožjem središču Ljubljane), ko je raziskovala poimenovanja ulic
po slovenskih književnikih. Nanašala se je tudi na ugotovitve Maoza Azaryahuja, Pierra
Noraja idr.
Med drugim je v razpravi navedla, da Azaryahu pri svojem raiskovanju črpa iz polisistemske
teorije Itmarja Even-Zoharja. Tako so ulična poimenovanja umeščena v kontekst
polisistemsko pojmovanih političnih simbolov.
»Če je polisistem v političnem smislu pojmovna kot skupek političnih oziroma ideoloških
sistemov, ki se prepijo in prekrivajo, potem simboli ali njihove tematske skupine, ki služijo
predstavljanju različnih ideološko-političnih orientacij, lahko pripadajo različnim sistemom.
Podvrsta političnih simbolov so [...] tudi zemljepisni simboli, kolikor služijo predstavljanju
ideoloških orientacij političnega centra. Na ta način pomagajo zarisovati in utrjevati meje
nacionalnega teritorija.« (Perenič 2016: 327)

Glede na Azaryahujeve raziskave je Pereničeva predlagala modificrano shemo prostorskih
praks spominjanja, ki jo navajamo v celoti. (Perenič 2016: 331)


(prostorske) prakse spominjanja


Klasični politični simboli




grb , zastava idr.

Drugi politični simboli


Besede-simboli



Dogodki



Poštne znamke



Bankovci



[...]



Zemljepisni simboli



Poimenovanja krajev, ulic, cest, trgov, parkov, drevoredov, mostov idr.

Pri raziskovanju se je deloma naslonila na Pierra Noraja, na čigar delo Les Lieux de mémoire
(Kraji memorije) so se naslanjali številni raziskovalci prostorskih praks spominjanja. (Perenič
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2016: 326) Norajevo delo pa je med drugim spodbudilo številne nadaljne raziskave prostora.
Mednje lahko uvrstimo tudi obsežni projekt Prostor slovenske literarne kulture, ki zaenkrat
predstavlja vrhunec prostorsko usmerjenega raziskovanja v slovenskem kontekstu.
Njegove kraje memorije (oz. kraje spomina) je razvrstila v več kategorij: mitični kraji;
mitične, zgodovinske osebnosti, dogodki; (pisna, ustna) besedila; prazniki; vzorci socialnega
vedenja; stavbe in spomeniki; geografski kraji idr. Med geografske kraje pa je mogoče uvrstiti
poimenovanje ulic, cest, trgov, parkov in podobnega. (Perenič 2016: 330)
U. Perenič pride do zaključka, da je:
»proces poimenovanja ulic [...] zaradi svoje vloge pri konstruiranju urbanega prostora izrazito
performativen in normativen. Ker je proces poimenovanje nadzorovan od zgoraj, 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.« (Perenič 2016: 331–332)

V empiričnem delu naloge bomo upoštevali dejstvo o neizpodbitnem vplivu struktur moči na
poimenovanje posameznih ulic, vendar se z raziskovanjem vpliva na posamezno
poimenovanje ne bomo ukvarjali posebej. Navezovali se bomo predvsem na raziskave Urške
Perenič, ki je raziskovala ulice, poimenovane po kanoniziranih književnikih. Obenem bo
fokus usmerjen na komemoriranje lokalnih osebnosti skozi ulice, med njimi književnike in
druge umetnike. Opazovali bomo, kako kamniške ulice skozi poimenovanja »pripovedujejo
svojo zgodbo« in »govorijo« o lokalnem doprinosu k nacionalni zgodovini.
Pripoved o zgodovini mesta ali države prek uličnih poimenovanj bi lahko razumeli tudi kot
način ohranjanja kulturne dediščine. Argumente za potrditev trditve bomo predstavili v
naslednjem poglavju.
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4 Dediščina
Področje dediščine se močno prepleta s procesi spominjanja in komemoriranja. Ozira se v
preteklost, kakor se ozirajo tudi komemoracije. Naslonili se bomo na delo Sare McDowell, ki
je v razpravi Heritage, Memory and Identity (2008) obravnavala procese spominjanja in je
združila področje dediščine in prostorskih raziskav.
Čeprav se definicije dediščine spreminjajo, so fluidne in poznane po zelo širokem
pojmovanju, jo še vedno lahko umestimo v kontekst ohranjanja spomina, pri čemer je treba
upoštevati, da del dediščine kritično obdela preteklost za potrebe sedanjosti. Dediščina je
lahko pojmovana kot celota mitov, vrednosti in podedovanega, kar je ugotovljeno in določeno
za potrebe družbe v sedanjosti. (McDowell 2008: 37) Dediščina sama po sebi ne more
obstajati, odvisna je od sedanjih diskurzov o preteklosti, ki se lahko materializirajo v podobi
dediščine. (Harvey 2008: 19)
Želja po predstavljanju spomina skozi markiranje prostora je značilnost sodobne družbe.
(McDowell 2008: 38; Azaryahu 2011: 30) Prav proces poimenovanja pa je mogoče razumeti
kot predstavljanje dediščine določene skupine ljudi ali celotne družbe. Gre za lokacije, ki ljudi
združujejo (na fizični ali čustveni ravni), posamezniki pa imajo občutek pripadnosti, na
lokacijo se čustveno navežejo, obenem pa so lokacije vezane na njihovo predstavo o identiteti.
(McDowell 2008: 38)
Prav kulturna krajina je eden od ključnih virov za interpretacijo dediščine – oblikovanje
prostora je način za predstavljanje, konstruiranje in simboliziranje preteklosti. Elementi v
prostoru, kot so stavbe, spomeniki, plošče, ulična imena in celo grafiti, pomagajo pri
interpretaciji prostora in njegove zgodovine. Med političnimi elitami in skupnostjo, ki te
elemente podpira, jim nasprotuje ali jih ignorira, se ustvarja t. i. simbolni dialog, skozi
katerega je mogoče opredeliti pomen kulturne krajine. Elementi tako ne nosijo (simbolnega)
pomena sami po sebi, ampak dajo »občinstvu« možnost za njihovo razumevanje oz.
interpretacijo. Vizualizirane urbane značilnosti kulturne krajine, ki ponujajo oprijemljive
predstave o pokrajini, zarišejo selektivne interpretacije preteklosti in sedanjosti na javna
mesta. Ker gre za izražanje dediščine, se tako oblikovanje prostora lahko razume kot
poprostorjenje zgodovine. To je pomembno za razumevanje povezav med dediščino,
spominom in tudi identiteto. (McDowell 2008: 39–40)
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McDowellova v študiji ugotavlja, da obstaja več vrst spomina (sama našteje uradnega,
zasebnega, kolektivnega, zgodovinskega ipd.). Če je Azaryahu poimenovanja umestil v
področje zgodovinskega spomina, sama dediščino uvrsti v nacionalni spomin. Trdi, da ta
izhaja iz države in njenih institucij, predstavljajoč vrednote družbe. Pri konstruiranju
dediščine pomembno sodelujeta procesa socializacije in izobraževanja. Država je tako
pogosto razsodnik javnega komemoriranja in posledično nacionalne dediščine ter prevzema
odgovornost nad planiranjem komemoracij, kamor sodi postavljanje spomenikov, razni
dogodki in programi.26 (McDowell 2008: 40–41)
»Spominjanje in komemoriranje preteklosti je ključni del sedanjosti in je pomemben iz več
razlogov. Ni le nezadržno povezan z našim pojmovanjem identitete, ampak je tudi neločljivi
del dediščine in odseva, kako si predstavljamo preteklost v luči današnjih potreb in teženj.«
(prav tam: 42)

Dediščina ne more obstajati brez spomina, saj se prek spominjanja ustvarjata in ohranjata
kultura in tradicija neke družbe. Seveda se je treba zavedati, da je dediščina podvržena
političnim interesom oz. prevladujoči ideologiji obstoječih (političnih) struktur moči.
»[L]judje se ozirajo v preteklost in reinterpretirajo dogodke in ideje. Iščejo vzorce, red,
povezavo v preteklih dogodkih, da bi podprli spreminjajoče se družbeno, ekonomsko in
kulturno stanje.« (McDowell 2008: 42)

4.1 Politizacija preteklosti
Da je dediščina pod vplivom politike, pomeni, da je pri konstruiranju dediščine pomembna
ideja moči, saj se pri njenem oblikovanju vedno znova zastavljata vprašanji, kdo o tem
odloča, kaj je pomembno, da se ohrani v prihodnosti. Zaradi tega je ključno razumevanje
pojma moči, ki ga je po Russellu (Russell 1975 v McDowell 2008: 43) mogoče razumeti kot
pridobivanje predvidenih učinkov. Zanje se verjame, da so lahko merjeni v smislu doseganja,
kako je posameznik v določeni stvari uspešnejši od drugega. Pojavi se vprašanje, ali je moč v
v številčnosti pridobljenih učinkov ali v sposobnosti pridobivanja učinkov. Po Foucaultu pa je
moč »treba proučiti, ko je njen namen v celoti umeščen v njene dejanske in učinkovite
prakse.« (Foucault 1986 v McDowell 2008: 43)

26

Npr. komemorativni dogodki ob spomenikih padlim borcem, Cankarjevo leto 2018 idr.
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Dediščina ni nekaj vnaprej danega, ampak je skonstruirana. Kdor ima (naj)višjo avtoriteto,
lahko z vplivom diktira ali definira, česa se je vredno spominjati oz. kaj je tisto, kar se lahko
pozabi. Kraji spomina (spomeniki, stavbe z zgodovinskim pomenom ipd.) nosijo zavedna ali
nezavedna sporočila in so lahko predmet konkurenčnih interesov.27 V slednje vodi javno
prezentiranje omenjenih prostorov, ki je lahko prevedena v močna ideološka sporočila, ki niso
nikoli apolitična. Posledično so prostori odprti za različne interpretacije in vabljivi za različne
potrebe moči in vpliva. (McDowell 2008: 43–44)
»Dediščina je pogosto definirana s strani dominantnih skupin v določenem socialnem okolju,
ki v mnogih primerih nacionalne vlade. Prostori spominjanja, kot so spomeniki, plošče,
muzeji, simbolni arhitekrutni prostori, s svojo nepremičnostjo in trajnim opominjanjem na
preteklost, konkretizirano v sedanjosti, so pogosto konstruirani s strani vladajočih skupin, da
predstavijo hegemonistične vrednote, ki gojijo nacionalno identiteto in uokvirjajo ideje in
zgodovino naroda.« (prav tam: 44–45)

4.2 Kulturna dediščina
Ko govorimo o dediščini, lahko na eni strani govorimo o materialni in nesnovni, na drugi
strani pa o kulturni (katere del je tudi nesnovna dediščina) ali naravni dediščini, pri čemer je v
tem poglavju poudarek na materialni kulturni dediščini. Glede na Unescovo Konvencijo o
varstvu svetovne in naravne dediščine (Unesco, 1972) je kulturno dediščino mogoče razvrstiti
v tri skupine, in sicer:
spomenike, kamor se uvrščajo arhitekturna, kiparska in slikarska dela, elementi ali strukture
arheološke narave, napisi, jamska bivališča in kombinacije značilnosti, ki imajo z
zgodovinskega, umetniškega ali znanstvenega vidika izjemno splošno vrednost;
skupine stavb, kjer gre za skupine ločenih ali povezanih zgradb, ki imajo zaradi svoje
arhitekture, homogenosti ali pozicije v prostoru izjemno univerzalno vrednost na podlagi
zgodovinskih, umetniških ali znanstvenih vrednosti;

27

Npr. različni predlogi za poimenovanje posamezne lokacije ali ustanove.
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krajino, ki vključuje dela človeka ali kombinacijo dela človeka in narave ter območja
vključno z arheološkimi najdišči, ki so z zgodovinskega, estetskega, etnološkega ali
antropološkega vidika izjemne univerzalne vrednosti.
Opazimo lahko, da je kulturna dediščina vsa človekova ustvarjalnost, ki je nastala brez
pomoči narave oz. je človek delovanje narave obrnil sebi v prid. Obenem kulturna dediščina
odseva razmerja med človekom in prostorom – gre za odražanje gospodarskih, družbenih,
kulturnih, duhovnih vidikov okolja v prostoru skozi čas. (prim. ZVKD-1D)
Postavljata se vprašanji, ali gre pri procesih poimenovanja za enega od načinov varovanja
dediščine in ali lahko ulična poimenovanja uvrstimo v kontekst kulturne dediščine.
Tako pri komemorativnih poimenovanjih in dediščini gre za ohranjanje spomina. Kulturna
dediščina mora biti potrjena s strani vladajočih struktur moči, obenem pa mora biti
prepoznana (in pripoznana) kot pomembna sestavina človekove, narodne ali celo svetovne
preteklosti, ki nosi vrednote, pomembne za potrebe sedanjosti. Pri komemorativnih uličnih
poimenovanjih gre nedvomno za poskus ohranjanja spomina na posameznike ali zgodovinske
dogodke, ki morajo biti z zgodovinskega, umetniškega, znanstvenega vidika priznani in
pomembni, da si zaslužijo pozornost in obeležitev. Opraviti imamo tudi z materializacijo
preteklosti v obliki napisnih tabel, ki torej vizualno in čisto fizično ohranjajo spomin na
komemorirano osebnost ali dogodek.
Kakor dediščina ne more obstajati sama po sebi, so tudi komemorativna poimenovanja
odvisna od diskurzov o preteklosti, ki se spreminjajo glede na čas in prostor, kar je vezano na
ideologije vladajočih struktur. (prim. Harvey 2008: 20) Kulturna dediščina in komemorativna
poimenovanja so nekakšen refleks uradne zgodovine neke skupnosti (naroda, države). Kaj je
končno predstavljeno kot kulturna dediščina skupnosti in katere osebnosti so na koncu
določene za komemoriranje (skozi ulična poimenovanja) je stvar dominantnega diskurza.
Namen komemorativnih poimenovanj in kulturne dediščine je spominjanje, odsevanje in
reflektiranje preteklosti, obenem pa gre za izražanje vrednot, identitet, prepričanj. Ljudje se
spominjajo preteklosti, razumejo njen pomen za sedanjost in na podlagi tega stremijo v
prihodnost. (prim. Harvey 2008: 21)
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Javno predstavljanje dediščine, vključevanje védenja o dediščini v izobraževanje, omogočanje
dostopa do nje ipd. so sredstva, ki pomagajo pri širjenju vrednot, obenem pa gre tudi za
širjenje znanja »uradne« zgodovine. Na tak način dominantne strukture uveljavljajo svoje
ideje in ideologije. Ko gre za ulična poimenovanja, so izbrane tiste osebnosti in dogodki, ki so
pomembni za narodno skupnost, ki so vplivali na njen razvoj in jih skupnost priznava kot
pomembne. Priznavanje pa je zopet povezano s priznavanjem s strani dominantnih skupin oz.
struktur moči, ki o njih tudi odločajo.
»Dediščina je občutek samega sebe v preteklosti, pri čemer je komponenta subjektivnosti
[sebe] razumljena zelo široko, saj obsega vse od posameznika do skupnosti, naroda, sveta.
Obenem pa časovna povezava med posameznikom in preteklostjo temelji na zaznanih
genealoških in bioloških povezavah ali v povezavi s skupnostjo. Dediščina pa ima hkrati še en
vidik, kjer omenjeno subjektivnost utelešajo jezik, prakse in konkretni ter javno dostopni
predmeti. Pri oblikovanju osebnih, lokalnih, nacionalnih in kozmopolitskih identitet
pomembno vlogo igrata oba vidika dediščine [– občutek samega sebe v preteklosti in vidik
utelešene subjektivnosti].« (Porter 2008: 268)

Definicija daje velik poudarek posamezniku, ki določen objekt pojmuje in priznava za
dediščino. Zavedati se mora zgodovine in pomena, ki ga določen objekt, dogodke, oseba nosi,
se čutiti povezan z njim (identifikacija). Pri uličnih poimenovanjih morajo posamezniki (oz.
skupnost posameznikov) in vladajoče strukture moči prav tako določene osebnosti ali
dogodke pripoznati kot zgodovinsko relevantne za skupnost. Čeprav so poimenovanja v
domeni vladajočih struktur, ki tako nadzorujejo prostor, so poimenovanja v končni fazi
veljavna in obvezujoča za vse.
Posamezniki, ki se dnevno srečujejo s komemoriranimi poimenovanji, imena dojemajo na
subjektivni ravni. To pomeni, da se z njimi in vrednotami, ki jih nosijo, bodisi lahko
poistovetijo bodisi ne. Priznana pa je njihova zgodovinskost, delovanje v preteklosti.
Dediščina in komemorativna poimenovanja so si v marsičem zelo podobna, predvsem v
procesih oblikovanja, odvisnosti od politike in vladajočih struktur moči.
Ulična poimenovanja razumemo kot način za ohranjanje kulturne dediščine, ki je z
markiranjem prostora (npr. napisne table) predstavljena javnosti. To lahko povežemo tudi z
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Azaryahujevim modelom »besedila« mesta. Ko »prebiramo« mesto, razbiramo in
spoznavamo njegovo zgodovino in tudi ideologijo struktur moči. Obenem pa je razbrati tudi
njihov odnos do dediščine. V empiričnem delu bomo raziskovali, kakšna so poimenovanja v
Kamniku. Menimo, da bo odnos do kulturne dediščine prek poimenovanj pokazan v
številčnosti uličnih poimenovanj, ki so poimenovane po zgodovinskih osebnostih in
dogodkih. Večje število tovrstnih poimenovanj (v primerjavi z drugimi vrstami uličnih imen)
po mojem kaže na pozitiven odnos struktur moči do tovrstne kulturne dediščine.
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5 Literatura kot socialni sistem
V nalogi, ki se umešča v območje empirične literarne vede (utemeljitelj Siegfried J. Schmidt),
literaturo razumemo kot socialni sistem, ki je »urejena skupina medsebojno odvisnih
elementov, ki tvorijo zakjučeno in funkcionalno celoto, ločeno od okolja. [...] [V]ključuje
vzajemno povezano množico literarnih akterjev (npr. bralci, založniki, avtorji), ki proizvajajo,
posredujejo in sprejemajo literarna besedila.« (Perenič 2010: 7) Po taki koncepciji literature je
»predmetnost sistemskih razlag [...] sestavljena iz komponent, ki v literarni komunikaciji
sodelujejo in se pomikajo od teksta h kontekstu, ter odnosov med njimi, s čimer reproducirajo
in ilustrirajo dinamiko kognitivnih in družbenih procesov pri vzpostavljanju literarnih
modelov resničnosti.« (Perenič 2008: 128)

To pomeni, da imamo opraviti s kontekstualnim pojmovanjem literature, ki » poleg korpusa
literarnih besedil zajema literarne dejavnosti produkcije, distribucije, recepcije in obdelave, ki
so interaktivno usmerjene na besedila, ter ustanove, institucije in medije, ki so skrbeli za
posredovanje in sprejemanje literature in so sčasoma omogočili polno razvitost literarnega
polja.« (Perenič 2012: 259)
Schmidt je literaturo torej razumel na način komunikacije, ki jo je »definiral s pomočjo štirih
delovalnih vlog, ki obsegajo proizvajanje, distribucijo, recepcijo in obdelavo ter so
interaktivno usmerjene na literarno besedilo.« (Schmidt v Perenič 2010: 100) Književniki
nam zato pomenijo akterje literarne akterje z vseh 4 ravni, torej proizvajalce (npr. pesniki,
pisatelji, dramatiki) in distributerje literature (npr. založniki, tiskarji idr.) ter literarne
sprejemnike (bralci) in obdelovalce (npr. literarni znanstveniki, kritiki idr.).
Literarno proizvajanje – Gre za obliko ravnanja, pri čemer so proizvajalci posamezniki ali
skupine, ki so proizvajanja sposobni in zanj motivirani. Na proizvajalce in tudi preostale tri
delovalnike vplivajo različne vrste empiričnih dejavnikov (Schmidt v Perenič in Perenič 2010:
101–102), ki so politično-ekonomski dejavniki (npr. oblika družbenega reda v katerem se
proizvaja, gmotni položaj proizvajalca), splošni socialni (izobraževanje, družinsko stanje,
imidž avtorja v družbi ipd.) in kulturni standardi (dostopnost besedil, obstoječi nazori,
razpoložljivost medijev ipd).
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Med literarne proizvajalce je Pereničeva na podlagi raziskav slovenskega literarnega življenja
uvrstila poleg literarnih avtorjev (pesnikov, pisateljev, dramatikov, piscev polliterarnih vrst)
tudi prevajalce-prirejevalce. (Perenič 2010: 175) Literarne proizvajalce najdemo tudi v
Kamniku, v raziskavo bodo vključeni tisti, ki so komemorirani v poimenovanju ulic. Med
avtorji najdemo Franceta Prešerna, Jakoba Alešovca, Antona Medveda, Antona Aškerca idr.,
med prevajalce-prirejevalce pa uvrščamo Frana Albrehta, Josipa Ogrinca idr.
Literarno distribuiranje – Podobno kot na ravnini literarnega proizvajanja morajo biti tudi
literarni posredniki motivirani za razširjevanje literature in za to primerno sposobni. Pri tem
na njihova ravnanja vplivajo različni individualni in družbeni dejavniki. Na kratko tu
govorimo o vidiku knjižnega trga v širšem smislu, kjer najdemo naslednje literarne vloge in
poklice: založnike, tiskarje (in stavce, knjigoveze), knjigarnarje, knjižničarje, urednike idr.
(Perenič 2010: 175–177)
Med komemoriranimi literarnimi distributerji v kamniških ulicah velja omeniti založnika in
tiskarja Antona Slatnarja in več urednikov: npr. Franceta Steleta, Radivoja Peterlina, Franceta
Bevka28 idr., kot bibliotekar pa je deloval Jakob Alešovec.
Literarno sprejemanje – Sprejemanje (večidel branje) tekstov je individualno in socialno
pogojena dejavnost. Pomembno pa je tudi, kakšne so recipientove možnosti dostopanja do
literature in nenazadnje vloga, ki jo v družbi igra literatura, ter ideološke, nazorske orientacije
sprejemnika, njegova razredna, socialna situacija, družinsko stanje, izobrazba idr. Na
sprejemanje tako vplivajo zasebni in spekter družbenih dejavnikov in situacij. (Perenič 2010:
109)
Četrta vloga pripada literarnim obdelovalcem, ki morajo biti sposobni za obdelovanje,
obenem primerno motivirani, na njihove strategije, stališča pa vplivajo vsi v prejšnjih alineah
navedeni dejavniki. Med t. i. profesionalnimi obdelovalci najdemo recenzente in kritike,
literarne znanstvenike ter nenazadnje tudi učitelje. (Perenič 2010: 178–179) V kamniških
uličnih poimenovanjih je komemorziranih tudi nekaj profesionalnih obdelovalcev literature:
Matija Čop, Janez Adam Geiger oz. oče Hipolit (oba literarna znanstvenika) ter Luka Svetec,
Karel Destovnik Kajuh (kritika)29 idr.
28
29

Poleg tega, da sta Bevk in Peterlin delovala kot literarna proizvajalca, sta bila tudi urednika.
Oba (Kajuh in Svetec) sta bila sicer literarna proizvajalca,vendar sta bila tudi literarna kritika.
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Takšno pojmovanje literature je v več smislih uporabno tudi, ko obravnavamo prakso
poimenovanja ulic. Ta je povezana tako z ravnino obdelovanja kot proizvajanja, saj literarni
zgodovinarji in kritiki s svojimi selektivnimi izbirami in obravnavami literature, kar je
pomembno za oblikovanje nacionalnega kanona, »sporočajo«, kateri so književniki (literarni
avtorji), ki so (naj)relevantnejši za razvoj slovenske književnosti. Posameznim književnikom,
večidel proizvajalcem (literarnim avtorjem), je dana večja ali manjša pomembnost. Prav
literarni obdelovalci so tisti, ki z recepcijo tekstov postrežejo z novimi besedili, ta pa so
podlaga, iz katere postane razvidno, ali si posameznik »zasluži« komemorativno
poimenovanje ali ne. Vloga avtorja in njegovih (literarnih) besedil je vsebovana v
metaliterarnih besedilih (literarnoznanstvene razprave, literarnokritiški teksti). Izbrani
književniki govorijo o odnosu nacionalne literarne zgodovine do literarne preteklosti.
Odpira se vprašanje nacionalnega literanozgodovinskega kanona in njegovega nastanka ter
sodelovanja literarnih obdelovalcev pri konstruiranju le-tega. V poglavju o kulturnem
svetništvu smo pisali o kulturnih svetnikih, ki so sprejeti v kanon, o tem pa se odloča v »polju
širše kulture.« (prim. Dović 2016: 32) Predvidevamo, da so mišljene predvsem odločitve
literarnih obdelovalcev in njihove selekcije.
Hkrati se izkaže, da imena osebnosti oz. književnikov, ki so dale ime ulicam in ustanovam,
posegajo na različne ravnine literarnega sistema, v konkretnem primeru na ravnino
proizvajanja, distribucije in sprejemniško-obdelovalno ravnino. Zanima nas pa tudi, ali je
mogoče teorijo literarnih delovalnikov prenesti na umetniški podsistem likovne umetnosti in
katere akterje je mogoče odkriti med komemoriranimi osebnostmi v kamniških ulicah.

Sistem literatura je en od podsistemov umetnosti, v katerem je poleg literature najti tudi
slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo, glasbo idr.30 Če slikarstvo mislimo kot umetnostni
(pod)sistem, je baza za razliko od literarnega sistema, kjer so to literarna besedila, slikarske
stvaritve (slike, risbe, grafike, freske, mozaiki, kolaži, vitraji ipd.), pri kiparstvu so to kipi,
reliefi ipd., pri arhitekturi arhitekturne stvaritve, itd.

30

Pri sistemskem pojmovanju literature gre za to, da je sistem umetnosti sestavljen iz podsistemov, in sicer iz
literature, likovne umetnosti idr.
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Ustreznico literarnemu proizvajalcu v sistemu likovne umetnosti najdemo v slikarju,
kiparju, arhitektu. Ko govorimo o proizvajanju, ni mogoče za starejša obdobja31 spregledati
niti delavnic, ki so delovale pod vodstvom mojstra, ki je imel različno število pomočnikov;
sem sodijo slikarske, kiparske in tudi kamnoseške delavnice, v sodobnejšem času pa tudi
arhitekturni biroji. Zavedati se je treba tudi, da so motivacije za nastanek umetniških stvaritev
različni: naročali so jih naročniki (npr. Cerkev), nastajali so iz notranjih vzgibov posameznih
ustvarjalcev, namenjeni so bili zasebni hrambi (zbirke zasebnih zbirateljev) ali javni
prezentaciji (npr. javna prezentacija v cerkvah).
Med likovnimi proizvajalci, ki so komemorirani v poimenovanjih kamniških ulic, najdemo
slikarje in kiparje – Fortunata Berganta, Petra Lobodo, Ivana Vavpotiča idr.
Na ravnini distribucije naletimo na vprašanje, kdo je umetnostni (slikarski, kiparski,
arhitekturni) posrednik. V nekem oziru je to prav gotovo avtor sam, ko posreduje svoje
stvaritve, gre za direktni način posredovanja.32 Indirektni način posredovanja je, ko med
recipienta in proizvajalca stopi posrednik, posredniška organizacija oz. masovni mediji.
(Perenič 2010: 107) V vlogi posrednika lahko najdemo tudi naročnika posameznega dela,
predvsem ko gre za javno prezentirana dela (npr. Cerkev kot naročnica katedral, slikarskih
poslikav in kiparskega okrasja, plemiške družine, ki so poskrbele za poslikavo cerkva, lastnih
rezidenc, vlade posameznih držav, ki postavljajo javne plastike ipd.). Naročnik in mecen, ki je
komemoriran poimenovanju kamniških ulic, je duhovnik Maksimilijan Leopold Rasp, ki je v
18. stoletju v mestu dal postaviti novo cerkev in je obenem skrbel za primerno opremljanje
notranjščine. (Kotnik 2013e)
Sem bi sodila vloga trgovca z umetninami, ki skrbi za organizirano prodajo, pri čemer se
lahko ravnajo tudi po povpraševanju publike, njenem okusu ipd. Pomembni distributerji pa so
tudi galeristi, muzealci, ki skrbijo za hrambo, zbiranje in prezentacijo umetniških del. Zadnja
lahko vpliva na oblikovanje avtorjevega imidža, njegove vrednosti, kajti razstave, ki ji jih
lahko ogleda vsak, povečajo avtorjevo prepoznavnost v javnosti obenem pa tudi vrednost
njegovih del.

31
32

Npr. v obdobjih gotike (12.–14. stoletje) in renesanse (14., 15. stoletje).
Ko slikar sam prodaja svoja slikarska dela.
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Med komemoriranimi osebnostmi v kamniških ulicah najdemo tudi muzealca – Josipa
Nikolaja Sadnikarja. Bil je zbiratelj starin in umetnin ter lastnik zasebnega muzeja, osebno pa
je podpiral tudi slikarja Maksima Gasparija. (prim. Slana 2014a)33
Na sprejemniško-obdelovalni ravnini (Perenič) bi bilo za sistem likovne umetnosti mogoče
uvrstiti umetnostne zgodovinarje, kritike, tudi kustose in kuratorje, zaposlene v ustanovah, ki
se profesionalno ukvarjajo z umetnostno produkcijo, ki tvorijo metabesedila o likovnih
umetniških delih. Tudi s te ravnine je v Kamniku najti osebnost, po kateri je poimenovana
ulica – gre za umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta.

33

Distribucijsko sredstvo so tudi kopije in replike originalnih umetniških del. Ker so cenejše od originalov in
lažje dostopne, se krog posrednikov hitro razširi; dostopnost do kopij ni vezana samo na trgovce, specializirane
za prodajo umetnin, ampak tudi na ostale, ki so tega sposobni in so primerno motivirani (npr. grafični listi iz
začetka novega veka, danes galerijske ali muzejske prodajalne).
Ko govorimo o komunikatni bazi sistema likovne umetnosti, naletimo na vrsto del in izdelkov, mislimo zlasti na
uporabno-estetske izdelke, ki posnemajo dela likovne umetnosti (npr. skodelice s citati iz literarnih del,
koledarji, notesniki z motivi slik znanih slikarjev ipd.), pri njih navdihujejo in na samosvoj način skrbijo za
distribucijo. Zaradi tega bi jih lažje uvrstili na to ravnino v umetnostni komunikaciji.
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6 Prostor slovenske literarne kulture in slovenski književniki v
Kamniku
V zadnjih letih se je opravilo večje število raziskav s področja »prostorske literarne vede«,
kamor sem umešča tudi naša raziskava. Dvig števila raziskav se je pri nas zgodil ravno v času
trajanja projekta Prostor slovenske literarne kulture: Literarna zgodovina in prostorska
analiza z geografskim informacijskim sistemom, ki je potekal od leta 2011 do leta 2014,
dokončno pa se je zaključil z izidom monografije Prostori slovenske književnosti, ki je izšla
leta 2016. Namen projekta je bila tudi razrešitev vprašanja, »kako sta na slovenskem etničnem
ozemlju od konca 18. do sredine 20. stoletja drug na drugega vplivala geografski prostor in
literatura v slovenščini.« (Juvan 2016: 8)
Opravljene raziskave so bile povečini objavljene v tematski številki Slavistične revije (2012),
Primerjalne književnosti (2013) in v že omenjeni večavtorski monografiji. Ukvarjale so se z
vprašanji posmeznih (literarnih) ustanov,34 številom spomenikov,35 lokacijami v (izbranih)
zgodovinskih romanih,36 oziroma so se ukvarjale s posameznimi avtorji in »njihovimi
prostori«.37
Naša raziskava je najbolj sorodna z raziskavo Urške Perenič (Perenič 2016), ki je v okviru
projekta Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: Komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni
spomin na svojevrsten način nadaljevala prostorske raziskave, zastavljene v projektu Prostor
slovenske literarne kulture. Raziskovala je namreč literarne ulice v ožjem središču Ljubljane z
zgodovinske prespektive ter na simbolni ravni, kjer jo je zanimal simbolni vidik prezentiranja
nacionalne književnosti skozi ulična poimenovanja.
Magistrsko delo je nadaljevanje našega prvostopenjskega diplomskega dela, kjer smo se že
ukvarjali s poimenovanjem kamniških ulic po književnosti; ugotavljali smo, po katerih
osebnostih so ulice poimenovane, koliko teh osebnosti se je ukvarjalo s književnostjo, na
podlagi biografskih podatkov smo raziskovali in ugotavljali lokalno povezanost posameznega
književnika s Kamnikom.

34

Npr. Perenič 2016b.
Npr. Dović 2012a; Dović 2013; Dović 2016a.
36
Npr. Hladnik, Fridl 2012; Hladnik 2016.
37
Npr. Ogrin 2012.
35
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Magisterij deloma povzema podatke iz diplomskega dela in jih sveže nadgrajuje v vsebinskoempiričnem in metodološko-teoretskem smislu. Zanimalo nas je, katere ulice v mestu so
poimenovane po književnikih in katere po osebnostih, ki so se ukvarjale z drugimi
umetnostmi (glasba, gledališče, likovna umetnost). Izbrano vrsto poimenovanj smo
obravnavali tudi v širšem slovenskem merilu; zanimali so nas še drugi slovenski kraji in
tujina. Zanimale so nas (lokalne) povezave med umetniki in mestom. Raziskavo smo razširili
s pritegnitvijo ustanov in spomenikov, ki v prostoru mesta tudi komemorirajo književnike idr.
umetnike.

Predmet raziskave so bile poimenovane lokacije mesta/naselja Kamnik. V raziskavo nismo
vzeli poimenovanih lokacij izven Kamnika (npr. v raziskavo nismo zajeli lokacij v naselju
Mekinje, ki meji neposredno na Kamnik in kjer bi gotovo našli komemorativne ulice,
poimenovane po književnikih. Primer: ena od cest v naselju se imenuje po Ivanu Cankarju).
Književnike bomo razumeli v kontekstu empirične sistemske teorije. Mednje po eni strani
sodijo ustvarjalci – pesniki, pisatelji, dramatiki –, po drugi pa spadajo sem preostale literarne
vloge in poklici – prevajalci, kritiki, uredniki, bibliotekarji, založniki, tiskarji, literarni
znanstveniki. V kontekstu sistemske teorije bomo razumeli tudi osebnosti, ki so delovale v
drugih umetnostnih podsistemih (glasba, gledališče, likovna umetnost). V podsistem likovne
umetnosti smo uvrstili tako slikarje, kiparje kot muzealce, znanstvenike s tega področja.
V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno empirično metodo raziskovanja. Uporabili
smo frekvenčno analizo, pri čemer smo preštevali in statistično urejali zbrane empirične
podatke. Rezultati so večidel pregledno in tabelarično prikazani.
Analizo smo delno opravljali z Morettijevo metodo »oddaljenega branja« – »preštevne in
nomotehnične analize podatkovnega korpusa, pridobljenega iz druge roke«. (Juvan 2016: 8;
Moretti: 10–12) Pri tem smo uporabili bazo podatkov, ustvarjeno v projektu Prostor slovenske
literarne kulture, ki je javno dostopen na spletu.38 V projektno raziskavo je bilo vključenih
323 osebnosti; med njimi ni bilo nekaterih osebnosti, ki jih najdemo oz. so komemorirane v
Kamniku, zaradi česar smo sami pridobili njihove biografske podatke. Kot glavni vir je pri
tem služil SBL, uporabili smo spletno dostopni Kamniško-komendski biografski leksikon in

38

Pridobivanje podatkov je opisano v Perenič 2016: 67–72.
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nekaterih drugih literarnozgodovinskih priročnikih.39 V istih virih smo tudi preverjali že
obstoječe podatke, pridobljene iz baze projekta.

Podatke o izbranih vrstah lokacij in o spomenikih pa smo pridobivali in preverjali prek
Geopedie ter Registra nepremične kulturne dediščine, podatke o ulicah pa tudi s pomočjo
Odloka o spremembah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik. Podatke o ustanovah smo pridobivali tudi iz Seznama
davčnih zavezancev, ki je dostopen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

39

Npr. Japljev zbornik (2011, ur. Marjeta Humar).
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7 Rezultati in razlage
7.1 Poimenovanja v Kamniku
V naselju Kamnik, ki je razdeljen na 5 krajevnih skupnosti, se nahaja 110 različno
poimenovanih ulic, cest, trgov, poti. V skladu z zakonom (ZDOIONUS) so poimenovanja
razdeljena v tri skupine – eno so zemljepisna imena (npr. Ljubljanska cesta), lahko se
poimenovanje nanaša na dogodek oz. datum (npr. Prvomajska ulica) in lahko gre za
poimenovanja po zgodovinsko pomembnih osebnostih (npr. Aškerčeva ulica). Spodnja tabela
je deloma povzeta po tabeli iz našega prvostopenjskega diplomskega dela (Slana 2014),
obenem je modificirana in pregledno prikazuje poimenovanja glede na predstavljeno
razdelitev. Pri poimenovanjih po osebnostih je pripisana tudi referenčna osebnost z različnih
področih,40 po kateri je ulica dobila ime.
Tabela 1: Kamniške ulice glede na tri vrste poimenovanj.
Ulice, poimenovane
po zemljepisnem
imenu

Ulice, poimenovane po Ulice, poimenovane po osebnostih
datumu oziroma
Ulično
Referenčna oseba
dogodku
pomenovanje

Bakovnik

Pot 27. julija

Aškerčeva ulica

Anton Aškerc

Bakovniška ulica

Prvomajska ulica

Bevkova ulica

France Bevk

Bazoviška ulica

Čopova pot

Matija Čop

Črnivška ulica

Dobajeva ulica

Vinko Dobaj

Domžalska cesta

Ekslerjeva ulica

Mirko Eksler

Frančiškanski trg

Frana Albrehta ulica

Fran Albreht

Fužine

Frana Pirca ulica

Franc Pirc

Glavni trg

Gregorčičeva ulica

Simon Gregorčič

Kolodvorska ulica

Groharjeva ulica

Ivan Grohar

Kovinarska ulica

Hipolitov prehod

Oče Hipolit (Janez
Adam Geiger)

40

S področij umetnosti, vojaškega življenja, religije idr.
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Kranjska cesta

Jakopičeva ulica

Rihard Jakopič

Livarska ulica

Jamova ulica

Matija Jama

Ljubljanska cesta

Janežičev drevored

Anton Janežič

Mengeška pot

Japljeva ulica

Jurij Japelj

Meninska ulica

Jelovškova ulica

Franc Jelovšek

Muzejska pot

Jenkova ulica

Simon Jenko

Na bregu

Jurčičeva ulica

Josip Jurčič

Na jasi

Kajuhova pot

Karel Destovnik Kajuh

Na produ

Kebetova ulica

Lojze Kebe – Štefan

Novi trg

Kersnikova ulica

Janko Kersnik

Palovška ulica

Kettejeva ulica

Dragotin Kette

Perovo

Klavčičeva ulica

Smiljan Klavčič

Podgorska pot

Knafljičev prehod

Anton Knafljič

Pot na Dobravo

Koželjeva ulica

Maks Koželj

Pot na Poljane

Levstikova ulica

Fran Levstik

Pot v Rudnik

Lobodova ulica

Peter Loboda

Prečna ulica

Maistrova ulica

Rudolf Maister

Prisojna pot

Medvedova ulica

Anton Medved

Rudniška ulica

Miklavčičeva ulica

Anton Miklavčič

Samostanska ulica

Mlakarjeva ulica

Dominik Mlakar

Streliška ulica

Murnova ulica

Josip Murn

Šipkova ulica

Parapatova ulica

Janez Parapat

Šolska ulica

Parmova ulica

Viktor Parma

Šutna

Perkova ulica

Lojze Perko

Tkalska pot

Petruškova pot

Radivoj Peterlin –
Petruška

Trg prijateljstva

Podlimbarskega pot

Fran Maselj –
Podlimbarski
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Trg svobode

Pot Marije Vere

Marija Vera (Frančiška
Ksavera Marija von
Osten-Sacken)

Tunjiška cesta

Prešernova ulica

France Prešeren

Usnjarska cesta

Raspov prehod

Maksimilijan Leopold
Rasp

Zaprice

Rozmanova ulica

Franc Rozman – Stane

Žale

Sadnikarjeva ulica

Josip Nikolaj Sadnikar

Žebljarska pot

Slatnarjeva ulica

Anton Slatnar

Steletova ulica

France Stele

Svetčeva ulica

Luka Svetec

Šlakarjev prehod

Janez Nepomuk Šlakar

Šlakarjeva pot

Janez Nepomuk Šlakar

Tomšičeva ulica

Tone Tomšič

Trdinova ulica

Janez Trdina

Trg talcev

8 javno usmrčenih talcev
(30. 6. 1942)

Ulica Andreja
Smolnikarja

Andrej Smolnikar

Ulica Fortunata
Berganta

Fortunat Bergant

Ulica Frančka Miha
Paglovca

Franc Mihael Paglovec

Ulica Jakoba
Alešovca

Jakob Alešovec

Ulica Jakoba Zupana Jakob Frančišek Zupan
Ulica Josipa
Močnika

Josip Močnik

Ulica Josipa Ogrinca

Josip Ogrinec

Ulica Kamniškozasavskega odreda

Kamniško-zasavski
odred
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Ulica Ljudevita
Stiasnyja

Ljudevit Stiasny

Ulica Matije Blejca

Matija Blejc

Ulica Toma Brejca

Tomo Brejc – Pavle

Ulica Vilka Rožiča

Vilko Rožič

Vavpotičeva ulica

Ivan Vavpotič

Vegova ulica

Juij Vega

Vremšakova ulica

Ciril Vremšak

Zikova ulica

Ivan Zika

Župančičeva ulica

Oton Župančič

38%

Ulice, poimenovane po
zemljepisnem imenu
Ulice, poimenovane po datumu
oziroma dogodku
Ulice, poimenovane po
osebnostih

60%

2%

Grafikon 1: Deleži kamniških ulic glede na tri vrste poimenovanj.

Ugotovimo, da je v Kamniku od 110 ulic 66 takih, ki so poimenovane po osebnostih ali
skupinah osebnosti (npr. Trg talcev), kar predstavlja 60 % vseh ulic, cest, poti ipd. v mestu.
Dve ulici ali 1,8 % vseh ulic je poimenovih po datumih, pri čemer sta oba datuma povezana z
zgodovinskimi dogodki naselja. Komemorirani so namreč dogodki, ki so pomembni za
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lokalno območje.41 Ulic, ki nosijo ime po zemljepisnih entitetah (npr. Ljubljanska cesta, Pot
na Dobravo), obrtniški dejavnosti (npr. Usnjarska cesta), abstraktnih pojmih (pr. Trg
svobode), je 42 ali 38,2 %. vseh ulic.
V mestu je po pričakovanjih največ lokacij, ki so poimenovane po različnih osebnostih, in
sicer po 65 – po Janezu Nepomuku Šlakarju sta poimenovani kar dve (Šlakarjeva pot in
Šlakarjev prehod). Rezultati se nekoliko razlikujejo od rezultatov, do katerih smo prišli v
prvostopenjski (Slana 2014: 11), saj tedaj med ulice, poimenovane po osebnostih, nismo
umestili Ulice Kamniško-zasavskega odreda in Trga talcev, kjer gre za skupinsko
poimenovanje po osebnostih.
Prevladovanje osebnosti v poimenovanju ulic razumemo kot težnje struktur moči po
komemorizaciji preteklosti. Ulice, poimenovane po osebnostih, vsebujejo namreč namige na
zgodovino, ki jih ulice, ki poimenovanje nosijo po geografskih entitetah, nimajo.42 Večjo
identifikacijo z ideologijo vladajočih struktur moči in s preteklostjo ter ohranjanje spomina na
zgodovinske dogodke zagotovo nosijo poimenovanja po osebnostih. S tega vidika
prevladovanje poimenovanj po osebnostih ni presenetljivo.

7.2 Ulice, poimenovane po osebnostih
Osebnosti in skupine osebnosti, po katerih so poimenovane kamniške ulice, ceste idr., so v
svojem življenju opravljale različne dejavnosti, zaradi katerih so bile v lokalni skupnosti in
zlasti širše pripoznane kot pomembne. (prim. Azaryahu 1996: 313) Pri pregledovanju
biografij posameznikov je bilo glede na omenjene in temeljne dejavnosti te smiselno razvrstiti
v sedem socialnih (komunikacijskih) sistemov (Schmidt): vojska, politika, gospodarstvo,
religija, znanost, vzgoja in izobraževanje.
Zanimalo nas je, koliko izmed njih je posameznikov, ki so posodili imena kamniškim ulicam
in so delovali na področju oz. v sistemu umetnosti. Na polje umetnosti smo umestili tudi

41

Gre za komemoriranje lokalne zgodovine. Obe ulici sta dober primer povezave komemorativnih poimenovanj
in dogodkov, pomembnih za lokalno zgodovino. (prim. Azaryahu 1996: 313)
42
Primerjava Prešernove ulice in Tunjiške ceste – prva je poimenovana po Francetu Prešernu, druga po vasi v
bližini Kamnika, proti kateri cesta tudi vodi.
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posameznike, ki se z umetniško dejavnostjo niso preživljali (kjer torej ne gre nujno za njeno
poklicno opravljanje).
Kakor je bilo že pojasnjeno v teoretskem poglavju o literaturi kot sistemu, pa smo osebnosti
oz. umetnike v posameznih umetniških podsistemih po zgledu teorije literarnega sistema
(Schmidt; Perenič) razvrstili po delovalniških ravninah (proizvajanje, distribuiranje,
sprejemanje in obdelovanje).

Tabela 2: Prikaz osebnosti glede na glavno dejavnost.
Vojska

Politika Gospodarstvo

Matija
Blejc

Josip
Močnik

Vinko
Dobaj
Mirko
Eksler

Religija

Vzgoja in
izobraževanje

Znanost

Umetnost

Anton Janežič

Franc Pirc

Ljudevit
Stiasny

Jurij Vega

Fran Albreht

Anton Knafljič

Andrej
Ivan Zika
Smolnikar

Jakob
Alešovec

Janez
Nepomuk
Šlakar

Anton
Aškerc

Kamniškozasaski
odred

Fortunat
Bergant

Lojze Kebe

France Bevk

Smiljan
Klavčič

Tomo Brejc
– Pavle

Anton
Miklavčič

Matija Čop

Dominik
Mlakar

Karel
Destovnik
Kajuh

Franc
Rozman –
Stane

Simon
Gregorčič

Vilko Rožič

Ivan Grohar
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Skupina 8
usmrčenih
talcev

Oče Hipolit
(Janez Adam
Geiger)

Tone
Tomšič

Rihard
Jakopič
Matija Jama
Jurij Japelj
Franc
Jelovšek
Simon Jenko
Josip Jurčič
Janko
Kersnik
Dragotin
Kette
Maks Koželj
Fran Levstik
Peter Loboda
Rudolf
Maister
Fran Maselj
–
Podlimbarski
Anton
Medved
Josip Murn
Josip
Ogrinec
Franc Mihael
Paglovec
Janez Parapat
Viktor Parma
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Lojze Perko
Radivoj
Peterlin –
Petruška
France
Prešeren
Leopold
Maksimilijan
Rasp
Josip Nikolaj
Sadnikar
Anton
Slatnar
France Stele
Luka Svetec
Janez Trdina
Ivan
Vavpotič
Marija Vera
Ciril
Vremšak
Jakob
Frančišek
Zupan
Oton
Župančič
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18,5%
vojska
1,5%
3,0%

politika
gospodarstvo
religija

4,5%

vzgoja in izobraževanje
3,0%
68,0%

1,5%

znanost
umetnost

Grafikon 2: Deleži poimenovanj po osebnostih glede na glavno dejavnost.

Glede na glavno dejavnost največ osebnosti pripada sistemu umetnosti.43 V številkah je to 44
od 65 osebnosti, kar je 68 % vseh osebnosti. Sledijo osebnosti s področja vojske, ki jih je 12
ali 18,5 %. V sistem vojske so večinoma uvrščeni različni narodni heroji in padli borci med
drugo svetovno vojno, ki predstavljajo večino predstavnikov vojaškega sistema. Zanimivo pri
tem je, da so skoraj vsi (izjema je Franc Rozman Stane) povezani s Kamnikom. Slednje
razlagamo kot lokalni doprinos k zgodovini naroda44 in konstruiranju države. S področja
sistema religija so trije duhovniki, kar znaša 4,5 % vseh osebnosti; 3 % osebnosti
predstavljata sistema gospodarstva ter vzgoje in izobraževanja s po dvema predstavnikoma.
Po en predstavnik je s področja znanosti ter politike.45
V Tabeli 2 so bile osebnosti razvrščene glede na glavno dejavnost. Poleg tega nas je zanimala
še razvrstitev osebnosti v sisteme glede na poklic, ki so ga upravljale. Razlika med
razvrstitvami je v tem, da gre pri dejavnosti za (dopolnilno, ljubiteljsko ipd.) ukvarjanje z

43

Veliko število komemoriranih umetnikov morda kaže na pomembno vlogo umetnosti v procesu konstituiranja
naroda. V središču konstruiranja je bila slovenska kultura, v njenem središču pa so različne umetnosti (npr.
literatura, likovna umetnost, glasba idr.). (prim. Gabrovec 2016)
44
Obenem pa gre za komemoriranje nardnoosvobodilnih bojev.
45
Ob dejstvu da politika diktira proces poimenovanja ulic se zdi presenetljivo, da je v kamniških ulicah
komemoiziran samo en politik. Očitno je, da so strukture moči svoje svojo ideologijo prikazovale prikazovale
skozi komemoriranje osebnosti drugih socialnih (komunikacijskih) sistemov (npr. umetnost).
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nekim področjem, poklic pa je razumljen kot profesionalno opravljanje dejavnosti.46 (Perenič
2010, 174–180) Po pregledu poklicev, ki so jih opravljale osebnosti, smo jih razvrstili v 8
različnih sistemov: vojska, politika, gospodarstvo, religija, vzgoja in izobraževanje, znanost in
umetnost.

Tabela 3: Prikaz osebnosti glede na poklic.
Vojska

Politika

Gospodarstvo

Religija

Vzgoja in Pravo
izobraževanje

Znanost

Umetnost

Matija
Blejc

Tomo
Brejc –
Pavle

Anton
Janežič

Anton
Aškerc

France
Bevk

Simon
Jenko

Josip
Nikolaj
Sadnikar

Fran
Albreht

Karel
Destovnik
Kajuh

Janko
Kersnik

Anton
Knafljič

Simon
Gregorčič

Josip
Ogrinec

Viktor
Parma

Jurij Vega

Jakob
Alešovec

Vinko
Dobaj

Josip
Močnik

Oče
Hipolit

Ljudevit
Stiasny

France
Prešeren

Fortunat
Bergant

Mirko
Eksler

Jurij
Japelj

Janez
Trdina

Luka
Svetec

Matija
Čop

Kamniško
-zasavski
odred

Anton
Medved

Ivan Zika

Ivan
Grohar

Lojze
Kebe

Fran
Mihael
Paglovec

Jakob
Frančišek
Zupan

Rihard
Jakopič

Smiljan
Klavčič

Janez
Parapat

Matija
Jama

Rudolf
Maister

Franc Pirc

Franc
Jelovšek

Fran
Maselj –
Podlimbarski

Leopold
Maksimilijan Rasp

Josip
Jurčič

46

Primer razlike v razvrstitvi je pesnik France Prešeren, ki je bil po poklicu pravnik. Glede na njegovo glavno
dejavnost smo ga uvrstili v sistem umetnosti, glede na poklic pa v sistem prava. Podobno smo uvrstili tudi
glasbenika Jakoba Frančiška Zupana; glede na glavno dejavnost smo ga uvrsili v sistem umetnosti, glede na
poklic pa v sistem vzgoje in izobraževanja, saj je opravljal pedagoško delo.
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Anton
Miklavčič

Andrej
Smolnikar

Dragotin
Kette

Dominik
Mlakar

Janez
Nepomuk
Šlakar

Maks
Koželj

Franc
Rozman –
Stane

Fran
Levstik

Vilko
Rožič

Peter
Loboda

Skupina 8
usmrčenih
talcev

Josip
Murn

Tone
Tomšič

Lojze
Perko
Radivoj
Peterlin –
Petruška
Anton
Slatnar
France
Stele
Ivan
Vavpotič
Marija
Vera
Ciril
Vremšak
Oton
Župančič
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vojska

23,0%

politika

34,0%

gospodarstvo
religija
4,6%

vzgoja in izobraževanje
3,1%

pravo
znanost

3,1%

17,0%

6,2%

umetnost

9,0%

Grafikon 3: Deleži poimenovanj po osebnostih glede na poklic.

Tabela, ki prikazuje razvrstitev v različne sisteme glede na poklic, ki ga je posamezna
osebnost opravljala, pokaže kar nekaj sprememb glede na prejšnjo tabelo. Še vedno je največ
osebnosti uvrščenih v sistem umetnosti, vendar jih je namesto 44 v ta sistem uvrščenih 22, kar
predstavlja 34 % vseh osebnosti. V sistem vojske je uvrščenih 15 posameznikov (in skupin) –
borcem in žrtvam druge svetovne vojne so bili dodani še posamezniki, ki so opravljali vojaški
poklic (npr. Rudolf Maister, Kajuh, Podlimbarski). Ti posamezniki predstavljajo 23 % vseh
oseb, po katerih so poimenovane kamniške ulice. V sistem religije je uvrščenih 11
posameznikov; ti predstavljajo 17 % vseh posameznikov, po katerih so dobile ime kamniške
ulice.47 V sistem vzgoje in izobraževanja je uvrščenih 6 posameznikov oz. 9 % vseh
osebnosti.48 V sistem prava49 so uvrščene po 4 osebnosti oz. 6,2 % vseh osebnosti. Zaradi
opravljanja svojega poklica so v sistem politike uvrščene tri osebe, kar predstavlja 4,6 % vseh
osebnosti.50 V sistemu gospodarstva ostajata dve osebi oziroma 3,1 % vseh osebnosti Prav
tako sta dve osebnosti uvršeni v sistem znanosti.51

47

V primerjavi s prejšnjo tabelo so bili v sistem religije dodani Anton Aškerc, Simon Gegorčič, Anton Medved
idr.
48
V sistem so bili dodani Josip Ogrinec, Janez Trdina, Jakob Frančišek Zupan in France Bevk.
49
Skupino pravnikov oblikujejo France Prešeren, Simon Jenko, Viktor Parma in Luka Svetec.
50
Sistemu politike smo zaradi opravljanja poklica priključili Toma Brejca in Janka Kersnika.
51
Dodan je bil Josip Nikolaj Sadnikar.
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Manjše število osebnosti v sistemu umetnosti po razporeditvi ni presenetljivo. Veliko
umetnikov je v življenju opravljalo različne poklice. Razlike pa najočitneje pokaže grafična
primerjava tabel.

50
40
30
20
10
0

Razvrstitev osebnosti v sisteme
glede na glavno dejavnost
Razvrstitev osebnosti v sisteme
glede na poklic

Grafikon 4: Primerjava poimenovanj po osebnostih glede na glavno dejavnost in poklic.

Primerjava tabel pokaže največje razlike prav na področju umetnosti. Iz prve tabele lahko
razberemo, da se je 44 posameznikov ukvarjalo z umetnostjo, poklicno pa se je z umetnostjo
ukvarjalo 22 posameznikov. Zmanjšanje povezujemo s tem, da so se sicer kanonizirani
slovenski književniki in drugi umetniki z umetnostjo ukvarjali dodatno, ob opravljanju
(glavnega) poklica. Zanimiv je sistem religije, saj v prvi tabeli najdemo 3 predstavnike, v
drugi pa 11, kar je povezano s tem, da so se te osebnosti, po poklicu duhovniki, ukvarjale z
umetnostjo (v našem primeru 8, med katerimi je 7 književnikov). Med osebnostmi, ki smo jih
glede na glavno dejavnost uvrstili v sistem umetnosti (prva tabela), izstopa skupina
posameznikov, ki so bili učitelji. Med 4 dodatno uvrščenimi posamezniki so 3 književniki.52
Prav tako so se 4 posamezniki poklicno ukvarjali s pravom. V sistemu vojske so se pojavili 3
posamezniki, ki so opravljali vojaški poklic – v sistem je bilo tako umeščenih 15
52

Do največjih sprememb je prišlo pri poklicih sistema religija ter vzgoja in izobraževanje – pri duhovnikih in
učiteljih. Gre za poklice, ki imajo za razliko od drugih (npr. pri znanstvenikih) več stika z ljudmi. Previdevamo,
da je več neposrednega stika z ljudmi razlog za večje umetniško ustvarjanje.
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posameznikov. Med uvrstitvami v ostale sisteme pa smo odkrili dva posameznika, ki sta se
poklicno ukvarjala s politiko (v sistem so uvrščene tri osebnosti), in en znanstvenik (v sistem
sta uvrščena dva posameznika). V sistemu gospodarstva ni prišlo do sprememb.
Umetnosti ne razumemo kot zbirke umetniških del (tj. besedil, slik, skladb), ampak kot sistem
z ravninami multuplih komponent (proizvajanje, distribucija, sprejemanje in obdelovanje).
Zato med umetniške poklice uvrščamo tudi poklice, ki so povezani z distribucijo in
obdelovanjem umetnosti. V našem primeru je to poklic tiskarja in založnika (v eni osebi), ki
ga je opravlja Anton Slatnar. Med umetniške poklice pa uvrščamo tudi literarne znanstvenike
(npr. Matija Čop) in umetnostne zgodovinarje (France Stele).

7.3 Književniki in drugi umetniki v Kamniku
Ker je literarni sistem eden od podsistemov širšega sistema umetnosti, nas je zanimalo tudi
razmerje med književniki, razumljenimi na sistemskem ozadju, in drugimi umetniki, ki so
glasbeniki, likovniki in gledališčniki. Štiriinštirideset osebnosti iz prve tabele smo za ta
namen razvrstili v štiri umetniške podsisteme.
Tabela 4: Umetniki glede na posamezni umetniški podsistem.
Literatura

Glasba

Likovna umetnost

Gledališče

Fran Albreht (Petrušič
2013, Zajc 2013)

Viktor Parma (Premrl
1935, Podbrežnik
2013c)

Fortunat Bergant (Cevc
A. 1986, Petrušič 2013d)

Marija Vera (s.
n. 2013a)

Jakob Alešovec (Petrušič
2013a, Zajc 2013a)

Ciril Vremšak (Bedina
1986, Kotnik 2013g)

Ivan Grohar (Cankar
1926)

Anton Aškerc (Novak
2013)

Jakob Frančišek Zupan
(Pokorn 1991, Kotnik
2013h)

Rihard Jakopič (Cankar
1928)

France Bevk (Grafenauer
1925)

Matija Jama (Mesesnel
1928)

Tomo Brejc (Petrušič
2013c)

Franc Jelovšek (Steska
1928, Stele 2013)

Matija Čop (Kidrič 1925)

Maks Koželj (Uredništvo
1932, Kovačič 2012)
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Karel Destovnik Kajuh
(Cesar 1979)

Peter Loboda (Stele
1932)

Simon Gregorčič
(Grafenauer 1926)

Lojze Perko (Kotnik
2013d)

Oče Hipolit (Janez Adam
Geiger) (Kidrič 1928,
Rebolj 2011)

Leopold Maksimilijan
Rasp (Kotnik 2013e)

Jurij Japelj (Petrušič 2013b,
Glonar 1928)

Josip Nikolaj Sadnikar
(Zadnikar 1960, Kotnik
2013f)

Simon Jenko (Grafenauer
1928, Stele 2014)

France Stele* (Cevc
1971, Kotnik 2013c)

Josip Jurčič (Grafenauer
1928)

Ivan Vavpotič (Znidarčič
1982, Podbrežnik 2013b)

Janko Kersnik (Uredništvo
1928)
Dragotin Kette (Koblar
1928)
Fran Levstik (Slodnjak
1932)
Rudolf Maister (Kotnik
2013b, Koblar 1933)
Fran Maselj – Podlimbarski
(Koblar 1933a)
Anton Medved (Lukman
1933, Petrušič 2014)
Josip Murn (Trdina 1935)
Josip Ogrinec (Koblar
1935, S. n. 2013)
Franc Mihael Paglovec
(Kidrič 1935, Kotnik
2013a)
Janez Parapat (Capuder
1935, Lamut 2013)
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Radivoj Peterlin – Petruška
(Koblar 1949, Podbrežnik
2013a)
France Prešeren (Slodnjak
1952)
Anton Slatnar (Logar 1967,
Kotnik 2013)
Luka Svetec (Koblar 1971,
Podbrežnik 2013)
Janez Trdina (Logar 1980)
Oton Župančič (Mahnič
1991)

2%

27%
sistem literatura
sistem glasba
sistem likovna umetnost
gledališče
7%

64%

Grafikon 5: Deleži poimenovanj po umetnikih glede na posamezni umetniški podsistem.

V oči pade, da je med njimi največ književnikov, tj. 28 posameznikov, kar znaša 64 % vseh
umetnikov. S 27 % sledi 12 posameznikov, ki so se ukvarjali s likovno umetnostjo, sledijo 3
glasbeniki (7 %). Ena oseba (2 % osebosti) se je ukvarjala z gledališčem, natančneje z
igranjem.

60

Izmed osebnosti se ustavimo tudi ob Francetu Steletu, ki je deloval na dveh področjih
umetnosti. Bil je urednik literarnih revij (raven literarne distribucije) ter konservartor in
umetnosti zgodovinar (obdelovalna ravnina likovnoumetniškega sistema).
Rezultati so primerljivi z rezultati, ki jih navaja U. Perenič (2016). V razpravi napeljuje na
misel, da ulice, poimenovane po književnikih, zaradi pomembne vloge (slovenske) literature
pri procesu formiranja naroda lahko umestimo v prakse nacionalnega značaja. Poimenovanja
ljubljanskih ulic so namreč od konca 19. stoletja mestu dajale slovenski značaj in jih lahko
razumemo kot »način za oblikovanje in reprodukcijo nacionalne identitete.«53 (Perenič 2016:
332–333) Na podlagi razumevanja literature kot konstitutivnega elementa slovenske kulture
veliko število lokacij, poimenovanih po književnikih, ni presenetljivo.

7.3.1 Lokalni književniki in drugi umetniki

V prvostopenjskem diplomskem delu (2014) je bilo iz nabora 29 literatov (upoštevaje
Franceta Steleta) pri 15 literatih mogoče ugotoviti povezavo s Kamnikom,54 pri 14 literatih pa
povezave ni bilo mogoče odkriti. V takratni raziskavi s Kamnikom nismo povezali Janeza
Trdine, ki pa se je tu nekaj časa šolal. (Logar 1980) Zaradi prestavitve Franceta Steleta iz
podsistema literatura v podsistem likovne umetnosti ter odkrite povezave Janeza Trdine z
mestom se razmerje med literati, pri katerih je zaznati povezavo s Kamnikom, in tistimi, pri
katerih povezave ni najti, nekoliko spremeni. Petnajst literatov je povezanih s Kamnikom (kar
znaša 54 % književnikov), pri trinajstih pa povezave ni najti, kar pomeni 46 % književnikov.55

53

Pereničeva je v navedeni raziskavi opazovala literarne perspektive v sinhroni perspektivi – iskala je vzorce
literarnih ulic v prostorski mreži središča Ljubljane. Sami smo to deloma storili v diplomskem delu, ko smo
opazovali razporeditev ulic glede na pet kamniških krajevnih skupnosti. Tolikšnih vzorcev, kakršne je odkrila
Pereničeva, na primeru Kamnika nismo odkrili, smo pa navedli nekaj manjših skupin literarnih ulic. Obenem
smo povezali prostorsko umestitev nekaterih ulic s književniki, ki so živeli v Kamniku (neposredna bližina
rojstnih hiš Antona Medveda in Radivoja Peterlina in njunih komemorativnih ulic, prostor službovanja očeta
Hipolita in njegove komemorativne ulice). (Slana 2014: 34–41)
54
Merilo za povezanost z mestom je bilo, ali se je književnik v mestu rodil ali šolal, ali je v mestu umrl ali
služboval ter ali je v mestu živel.
55
Povezavo z mestom je bilo odkriti pri Franu Albrehtu, Hipolitu, Juriju Japlju, Simonu Jenku, Rudolfu Maistru,
Antonu Medvedu, Janezu Parapatu, Radivoju Peterlinu, Antonu Slatnarju, Luki Svetcu, Janezu Trdini, Francu
Mihaelu Paglovcu, Jakobu Alešovcu, Josipu Ogrincu in Tomu Brejcu. Povezave ni bilo odkriti pri Antonu
Aškercu, Francetu Bevku, Matiji Čopu, Simonu Gregorčiču, Josipu Jurčiču, Karlu Destovniku, Janku Kersniku,
Dragotnu Ketteju, Franu Levstiku, Josipu Murnu, Franu Maslju, Francetu Prešernu in Otonu Župančiču.
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46%

Povezanost s Kamnikom
54%

Brez povezanosti s Kamnikom

Grafikon 6: Ulice, poimenovane po književnikih, glede na njihovo lokalno povezanost s Kamnikom.
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Tabela 5: Povezava komemoriranih likovnih umetnikov, glasbenikov in gledališčnikov s Kamnikom.
Osebnost

Likovna umetnost Fortunat Bergant

Povezanost s
Kamnikom
X

Ivan Grohar

X

Rihard Jakopič

X

Matija Jama

X

Franc Jelovšek

X

Maks Koželj

X

Peter Loboda

Glasba

Gledališče

Brez povezanosti s
Kamnikom

X

Lojze Perko

X

Leopold Maksimilijan Rasp

X

Josip Nikolaj Sadnikar

X

France Stele*

X

Ivan Vavpotič

X

Viktor Parma

X

Ciril Vremšak

X

Jakob Frančišek Zupan

X

Marija Vera

X

Med 16 umetniki, ki jih ne moremo uvrstiti v literarni sistem, samo pri štirih nismo ugotovili
povezave s Kamnikom, 12 umetnikov pa je povezanih z mestom, kar predstavlja 75 %
osebnosti iz treh podsistemov umetnosti. Na področju glasbe so vsi glasbeniki, po katerih
nosijo imena kamniške ulice, povezani s Kamnikom,56 prav tako je pri gledališču, saj se je
igralka Marija Vera v Kamniku rodila. V sistemu likovne umetnosti pa je od 12 osem takih, ki
so povezani s Kamnikom, kar je 67 % vseh komemoriranih likovnih umetnikov.57

56

Vremšak se je v Kamniku rodil, Parma je v mestu služboval. Prav tako je v Kamniku služboval Zupan, ki je tu
tudi umrl.
57
V mestu sta se rodila Maks Koželj (ki je v mestu tudi umrl) in Ivan Vavpotič; Stele se je v mestu šolal. V
mestu sta nekaj let živela Bergant in Perko. V Kamniku so delovali Franc Jelovšek, Leopold Maksimilijan Rasp
in Josip Nikolaj Sadnikar – zadnja dva sta v mestu tudi umrla.
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33%
Povezanost s Kamnikom
Brez povezanosti s Kamnikom

67%

Grafikon 7: Povezanost likovnih umetnikov, komemoriranih v kamniških lokacijah, s Kamnikom.

Če povzamemo, je od 44 posameznikov, uvrščenih v sistem umetnosti, 27 takih, pri katerih je
najti povezavo s Kamnikom (61 %). Pri povezovanju mesta in umetnika smo upoštevali, ali je
bil Kamnik kraj posameznikovega rojstva, šolanja ali službovanja. Upoštevali smo tudi, ali je
posameznik v mestu živel ter nenazadnje ali je tu umrl.
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39%
Povezanost s Kamnikom
Brez povezanosti s Kamnikom
61%

Grafikon 8: Povezanost umetnikov, komemoriranih v kamniških lokacijah, s Kamnikom.

Pri raziskavi povezav med mestom Kamnik in slovenskimi književniki, nas je zanimalo, kako
je bilo mesto obravnavano v projektu Prostor slovenske literarne kulture. Pri pregledu smo
ugotovili, da baza zajema 6 književnikov, ki so se rodili v Kamniku. To so Fran Albreht,
France Balantič, Jurij Japelj, Rudolf Maister, Anton Medved in Radivoj Peterlin – Petruška.
Šest omenjenih književnikov predstavlja slaba 2 % vseh posameznikov zajetih v raziskavo.58
Po petih iz omenjene šesterice je v mestu Kamnik poimenovana lokacija; svoje ulice ali ceste
nima le France Balantič. Rojstne kraje slovenskih književnikov, zajetih v raziskavo, najdemo
tudi še v okolici Kamnika, v krajih občine Kamnik. Taki so še trije književniki, in sicer
France Stele, ki se je rodil v Tunjicah, ter Josip Ogrinec in Luka Svetec, ki sta bila rojena v
Podgorju. Lokacije, poimenovane po vseh treh omenjenih književnikih, najdemo v Kamniku.
Devet književnikov, rojenih znotraj meja današnje občine Kamnik, predstavlja slabe 3 % vseh
književnikov vključenih v raziskavo. Med književiki, po katerih so poimenovane kamniške
lokacije, a niso bili vključeni v raziskavo, se je v Kamniku rodil le še Franc Mihael Paglovec.
Med književniki, ki so v mestu umrli, baza podatkov ponuja zgolj ime Radivoja Peterlina –
Petruške. V Kamniku pa je umrlo še nekaj literatov, katerih imena najdemo v poimenovanjih
mestnih lokacij. Poleg Petruške sta v Kamniku preminila še Hipolit ter Anton Slatnar.

58

Zajetih je bilo 323 imen.
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Med književniki, ki so svojo službo opravljali tudi v Kamniku, najdemo 11 imen različnih
književnikov. To so bili Bernard Ambrožič, Ciril Drekonja, Ignac Holzapfel, Simon Jenko,
Franc Zbašnik, Ivan Matičič, Tomo Brejc, oče Hipolit, Franc Mihael Paglovec, Anton Slatnar
in Vladimir Bartol.59
Tabela 6: Čas službovanja književnikov v Kamniku.
Ime in priimek

Začetek službovanja

Konec službovanja

Čas službovanja

Anton Slatnar

1900

1926

26 let

Franc Zbašnik

1882

1885

3 leta

1888

1893

5 leta

Hipolit

1718

1722

4 leta

Bernard Ambrožič

Po 1915

1919

4 leta

Franc Mihael Paglovec

1702

1705

3 leta

Simon Jenko

1866

1869

3 leta

Ciril Drekonja

1939

1941

2 leti

Ivan Matičič

1906

1908

2 leti

Vladimir Bartol

1936

1938

2 leti

Ignac Holzapfel

1824

1825

1 leto

Tomo Brejc

1941

1941

1 leto

8 let

Iz tabele je razvidno, da je v Kamniku službovalo oziroma ustvarjalo 11 književnikov.60
Najdlje v Kamniku služboval tiskar Anton Slatnar (26 let). Književnik, ki mu po dolžini
službovanja sledi, je Fran Zbašnik, ki je v mestu služboval v dveh intervalih skupno služboval
8 let. Štiri leta sta v Kamniku službovala Hipolit in Bernard Ambrožič, tri leta pa Paglovec in

59

Od naštetih v Kamniku najdemo lokacijo poimenovano samo po Simonu Jenku.
Pri šestih navedenih je bil Kamnik kot kraj službovanja ugotovljen tudi v raziskavi Prostor slovenske literarne
kulture (to so Franc Zbašnik, Bernard Ambrožič, Simon Jenko, Ciril Drekonja, Ivan Matičič, Ignac Holzapfel).
Pri petih pa smo Kamnik kot mesto službovanja umestili sami. Štirje niso bili predmet raziskave Prostor
slovenske literarne kulture (Slatnar, Hipolit, Paglovec, Brejc). V tabelo smo uvrstili tudi še Vladimirja Bartola,
ki se je v Kamnik preselil, da bi v miru napisal roman Alamut. (Stele 2014a) Zavedamo se, da je v Kamniku
nastalo še kakšno literarno delo, vendar smo Bartola v tabelo uvrstili, ker se je v Kamniku zavestno preselil z
namenom pisanja romana. Za roman pa je pri založbi prejemal tudi mesečni predujem.
60
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Jenko. Dve leti so v Kamniku delovali Drekonja, Matičič in Bartol, eno leto pa Holzpfel in
Brejc.
Povprečno so književniki v Kamniku službovali dobrih pet let. Vendar če pri računanju
povprečja zanemarimo Slatnarjevih 26 let, ki povprečje močno dvigujejo, se povprečje zniža
na 3 leta.
Tabela in povprečje namigujeta, da Kamnik z vidika literarnega sistema in literarne
produkcije razumemo kot prehodno mesto. Književniki se v mestu niso zadrževali dolgo,
službe, ki so jih opravljali v mestu, so po nekaj letih zapustili, zamenjali ali pa so bili
prestavljeni. Edini, ki je v mestu služboval več kot 10 let, je bil Anton Slatnar, ki po nastopu
službe mesta ni več zapustil.
Pereničeva je navedla, da bi za potencialno slovensko literarno središče lahko označili tiste
kraje, kjer je službovalo najmanj 10 književnikov. (Perenič 2016a: 77–78) Kljub temu za
Kamnik tega ne moremo trditi. Prvi razlog je ta, da Pereničeva Kamnika ne omenja kot
potencialnega literarnega središča,61 obenem pa je bil čas službovanja književnikov v
Kamniku razmeroma kratek (povprečje znaša 3 leta).
Opaziti je, da baza projekta ne ponuja imen (vseh) lokalnih književnikov. Razumemo, da je
vseslovenski projekt dal prednost obravnavi nacionalnim kanoniziranim književnikom. Tudi
Pereničeva piše, da so bile obravnavane osebnosti ocenjene glede na pomen za nacionalno
literarno kultro (Perenič 2016a: 68). Pomemben prispevek nacionalni literarni kulturi pa so
tudi lokalni književniki, ki so pomembni za lokalno literarno kulturo (npr. Anton Slatnar,
Franc Mihael Paglovec). Čeprav ti književniki na vseslovenskem literarnem področju ne
izstopajo, so izjemega pomena za prostor, v katerem so sami delovali.62

61

Njen prispevek je nastal na podlagi baze projekta, kjer je bilo ugotovljeno, da je v Kamniku službovalo 6
književnikov.
62
Npr. tiskar Anton Slatnar je v slovenskem kontekstu manj znan tiskar in založnik, za Kamnik pa je izjemnega
pomena. Bil je lastnik prve kamniške tiskarne, v kateri je nastajal tudi prvi kamniški časopis Kamničan. (Kotnik
2013, Logar, 1967)

67

7.4 Literarna poimenovanja na Slovenskem
V raziskavi nas je tudi zanimalo, kako so književniki, ki so skozi ulična poimenovanja
komemorirani v Kamniku, pojavljajo drugje na Slovenskem. Za potrebe raziskave smo
uporabili bazo podatkov, ki je nastala v okviru projekta Prostor slovenske literarne kulture:
Literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (2011–
2014), ki smo jo preverili in dopolnili z lastnim raziskovanjem.
Od 29 književnikov, po katerih so poimenovane lokacije v Kamniku, pet posameznikov
nismo našli v bazi.63 To so Tomo Brejc64, oče Hipolit (Janez Adam Geiger)65, Franc Mihael
Paglovec66, Janez Parapat67, Anton Slatnar.68

Lokacije, poimenovane po Franu Albrehtu
Po v Kamniku rojenem književniku sta v Sloveniji poimenovani dve lokaciji; v Kamniku in
na Škofljici.
Lokacije, poimenovane po Jakobu Alešovcu
Ime Jakoba Alešovca nosita lokaciji v Kamniku in Ljubljani.
Lokacije, poimenovane po Antonu Aškercu
Po Antonu Aškercu so poimenovane lokacije v Piranu, Domžalah, na Dobu, v Laškem,
Šmarjah pri Jelšah, Brežicah, Rušah, Ljutomeru, v kraju Šmarje-Sap, v Velenju, Žalcu,
Šentjurju, Ljubljani, Šoštanju, Rimskih Toplicah, Mariboru, Izoli, Kamniku, Novem mestu,
Murski Soboti, Mozirju, Celju, Krškem in na Ptuju. Skupno je to 24 lokacij.

63

Omenjena baza je bila zaledje projekta in je ne moremo pojmovati kot dokončno zaključene. Naše ugotovitve
razumemo kot nadgradnjo in pomembno dopolnitev obstoječe baze.
64
Pesnik, politik, urednik.
65
Duhovnik, prevajalec, leksikograf, nabožni pisec.
66
Duhovnik, pisatelj, učitelj.
67
Duhovnik, pisatelj, prevajalec, zgodovinar.
68
Tiskar, založnik.

68

Lokacije, poimenovane po Francetu Bevku
Po Francetu Bevku je poimenovanih 18 različnih lokacij, in sicer v Divači, Brežicah, Novi
Gorici, Izoli, Tolminu, Vipavi, Kamniku, Litiji, Cerknem, Velenju, Polčanah, Grosupljem, na
Ptuju, v Radovljici, Ljubljani, Črnomlju, Celju in Ajdovščini.
Lokacije, poimenovane po Matiju Čopu
Po Matiju Čopu je poimenovanih 17 različnih lokacij, in sicer na Bledu, v Slovenski Bistrici,
Mariboru, Dobu, Žalcu, Brežicah, Pragerskem, na Ptuju, Jesenicah, v Lescah, Velenju, Celju,
Ljubljani, Črnomlju, Laškem in Murski Soboti.

Lokacije, poimenovane po Karlu Destovniku Kajuhu

Po Kajuhu poimenovane lokacije najdemo v Radencih, Ljutomeru, Beltincih, Kranju,
Senovem, Piranu, Postojni, Idriji, Celju, Črnomlju, Kidričevem, Lendavi, Izoli, Laškem,
Kamniku, Kršem, Brežicah. V Ljubljani najdemo dve različni lokaciji, poimenovani po
Kajuhu. Skupno je po Kajuhu poimenovanih 19 različnih lokacij.
Lokacije, poimenovane po Simonu Gregorčiču
Po Simonu Gregorčiču je glede na bazo podatkov projekta Prostor slovenske literarne kulture
poimenovanih 22 lokacij. Najdemo jih v Kobaridu, na Jesenicah, v Ilirski Bistrici, Ljubljani,
Šoštanju, Radencih, Lendavi, Logatcu, Šmarjah, Velenju, Celju, Kopru, Idriji, Domžalah,
Kamniku, Beltincih, Kranju, Brežicah, Novi Gorici, Izoli, Ajdovščini in v Vipavi.

Lokacije, poimenovane po Juriju Japlju
Lokacije, poimenovane po Juriju Japlju, poleg v Kamniku najdemo še v Mengšu, Celju in v
Ljubljani. Skupno so po Japlju poimenovane 4 lokacije.
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Lokacije, poimenovane po Simonu Jenku
Ime Simona Jenka nosijo različne lokacije v Postojni, Kamniku, Velenju, Mariboru, Celju,
Kranju, Medvodah, Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Slovenski Bistrici, Domžalah in na Ptuju
– skupaj 13 lokacij.
Lokacije, poimenovane po Josipu Jurčiču.
Po Josipu Jurčiču je poimenovanih 28 različnih lokacij. Najdemo jih v Radovljici,
Grosupljem, Višnji Gori, Zgornji Polskavi, Trebnjem, Žalcu, Muti, Pragerskem, na Ptuju, v
Postojni, Kranju, Celju, Černelavcih, Kopru, Ljubljani, Brežicah, Slovenski Bistrici, Lenartu
v Slovenskih goricah, Velenju, Kamniku, Novem mestu, Ljutomeru, na Viru, v Ilirski Bistrici,
Šmarju-Sap, Ivančni Gorici, Žužemberku in v Mariboru.

Lokacije, poimenovane po Janku Kersniku
Po Kersniku je poimenovanih 11 različnih lokacij, in socer v Velenju, Dobu, Mariboru, na
Ptuju, v Grosupljem, Ljubljani, Domžalah, Lukovici pri Domžalah, Mengšu, Kamniku in v
Celju.

Lokacije, poimenovane po Dragotinu Ketteju
Ime Dragotina Ketteja nosijo različne lokacije v Celju, na Ptuju, v Izoli, Bazovici, Domžalah,
Novem mestu, Kopru, Divači, Postojni, Kamniku, Mariboru, na Rodici, v Slovenski Bistrici,
Brežicah, Sežani, Ilirski Bistrici in v Ribnici. Skupaj je poimenovanih 17 lokacij.

Lokacije, poimenovane po Franu Levstiku
Po Franu Levstiku je poimenovanih 22 različnih lokacij, in sicer v Piranu, Ajdovščini, Velikih
Laščah, Velenju, Idriji, Izoli, Ljubljani, Mozirju, Grosupljem, Litiji, Celju, Krškem, Brežicah,
Kopru, Pivki, Logatcu, Kranju, Mengšu, Domžalah, Kamniku, Šoštanju in v Metliki.
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Lokacije, poimenovane po Rudolfu Maistru
Po v Kamniku rojenem Rudolfu Maistru je poimenovanih 27 različnihi lokacij. Nahajajo se v
Radovljici, Kamniku, Novem mestu, Šentjurju, Slovenski Bistrici, Lenartu, na Ptuju, v
Radencih, Slovenj Gradcu, Celju, Ilirski Bistrici, Mengšu, na Viru, v Trebnjem, Mariboru,
Šentilju, Kranju, Grosupljem, Litiji, Žalcu, Zgornjih Poljčanah, Brežicah, Veržeju, Radljah ob
Dravi, Gornji Radgoni, dve lokacij pai se nahajata v Ljutomeru.

Lokacije, poimenovane po Antonu Medvedu
Po Antonu Medvedu so poimenovane tri lokacije. Poleg Kamnika jih najdemo še v Mengšu in
v Ljubljani.

Lokacije, poimenovane po Josipu Murnu
Po Murnu poimenovane ulice najdemo v Mengšu, Vojniku, Pivki, Šmarju-Sap, Mariboru,
Kamniku, Šmarjah pri Jelšah, Brežicah, Ljubljani, Grosupljem, Slovenski Bistrici, Krogu,
Domžalah, Ljubečni in v Gaju. Skupno najdemo 15 različnih lokacij.

Lokacije, poimenovane po Josipu Ogrincu

Po Josipu Ogrincu je poimenovana le ena lokacija, in sicer v Kamniku.
Lokacije, poimenovane po Radivoju Peterlinu – Petruški
Po Petruški poimenovano lokacijo najdemo samo v Kamniku.
Lokacije, poimenovane po Franu Maslju – Podlimbarskem
Po Franu Maslju sta poimenovani dve lokaciji; poleg Kamnika jo ima še Ljubljana.
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Lokacije, poimenovane po Francetu Prešernu
Po Francetu Prešernu so pomenovane lokacije na Jesenicah, v Radovljici, Ilirski Bistrici,
Radomljah, Zagorju ob Savi, Šoštanju, Novem mestu, Črnomlju, Slovenskih Konjicah, Gaju,
Benediktu, Radencih, Turnišču, Piranu, Izoli. Postojni, Mengšu, Domžalah, Ribnici, Šentjuru,
Šmarjah pri Jelšah, Rogaški Slatini, Lenartu v Slovenskih goricah, Murski Soboti, Veržeju,
Kopru, Novi Gorici, Tolminu, Ajdovščini, Idriji, Hudem, Kamniku, Dobu, Grosupljem,
Mozirju, Slovenj Gradcu, Muti, Celju, Zrečah, Slovenski Bistrici, Brežicah, Zgornji Polskavi,
Ljutomeru, na Bledu, v Kranju, Velenju, Žalcu, Sevnici, Oplotnici, Krškem, Šentilju, Hotinji
vasi, na Ptuju, v Odrancih, Rakičanu, Dornberku, Logatcu, Kranju, Trzinu, Kočevju,
Trebnjem, Senovem, Ločah, Mariboru, Gornji Radgoni, Lendavi. V Ljubljani sta po Prešernu
poimenovani dve lokaciji, po njegovem literarnem junaku iz Krsta pri Savici - Črtomiru.
Skupno se s Francetom Prešernom povezuje 69 lokacij.

Lokacije, poimenovane po Francetu Steletu
Po Steletu so poimenovane 3 lokacije: v Kamniku, Mengšu in Ljubljani.

Lokacije, poimenovane po Luku Svetcu
Po Svetcu so poimenovane 4 lokacije: V Kamniku, Mengšu, Litiji in v Ljubljani.

Lokacije, poimenovane po Janezu Trdini
Ime Janeza Trdine nosi 19 različnih lokacij, in sicer v Domžalah, Dobu, Brusnicah, Mariboru,
na Ptuju, v Radencih, Trzinu, Mengšu, Črnomlju, Krškem, Šmarju-Sap, Šentjerneju,
Ljubljani, na Gorjancih, v Kamniku, Trebnjem, Novem mestu, Celju in Brežicah.
Lokacije, poimenovane po Otonu Župančiču
Lokacije, poimenovane po Otonu Župančiču, najdemo v Grosupljem, Jamljah, Piranu, Kopru,
Kranju, Domžalah, Kamniku, Metliki, Krškem, Postojni, Brežicah, Radencih, Izoli,
Ajdovščini, Trzinu, Lendavi, Dobu, Ilirski Bistrici, Ljubljani, Črnomlju, Idriji, Murski Soboti,
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Zagorju ob Savi, Novem mestu, Žireh, Rogaški Slatini, na Ptuju, Bledu, v Gaju, Mariboru,
Slovenski Bistrici, Zgornji Polskavi, Žalcu, Velenju. Skupno gre za 34 lokacij.

Lokacije, poimenovane po Tomu Brejcu
Po Tomu Brejcu so poimenovane 4 lokacije, in sicer v Kamniku, Ljubljani, Domžalah in na
Kromberku.
Lokacije, poimenovane po očetu Hipolitu
Po očetu Hipolitu (Janezu Adamu Geigerju) je poimenovana le ena lokacija, in sicer v
Kamniku.

Lokacije, poimenovane po Francu Mihaelu Paglovcu

Po Paglovcu poimenovano lokacijo najdemo samo v Kamniku.

Lokacije, poimenovane po Janezu Parapatu

Po Janezu Parapatu je poimenovala le ena lokacija v Kamniku.

Lokacije, poimenovane po Antonu Slatnarju

Po Slatnarju poimenovano lokacijo najdemo samo v Kamniku.
Tabela 7: Število lokacij na Slovenskem.
Ime in priimek književnika

Število lokacij

France Prešeren

69

Oton Župančič

34

Josip Jurčič

28

Rudolf Maister

27

Anton Aškerc

24
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Simon Gregorčič

22

Fran Levstik

22

Karel Destovnik Kajuh

19

Janez Trdina

19

France Bevk

18

Matija Čop

17

Dragotin Kette

17

Josip Murn

15

Simon Jenko

13

Janko Kersnik

11

Jurij Japelj

4

Luka Svetec

4

Tomo Brejc – Pavle

4

Anton Medved

3

France Stele

3

Fran Albreht

2

Jakob Alešovec

2

Fran Maselj – Podlimbarski

2

Oče Hipolit (Janez Adam Geiger)

1

Josip Ogrinec

1

Franc Mihael Paglovec

1

Janez Parapat

1

Radivoj Peterlin – Petruška

1

Anton Slatnar

1

V tabeli so prikazani podatki za vseh 29 književnikov, po katerih so poimenovane lokacije v
Kamniku. Podatki prikazujejo število poimenovanih lokacij v Sloveniji in mestoma tudi v
tujini. Rezultati se nekoliko razlikujejo od podatkov, ki jih navaja Dović (2016a: 194–195),
74

saj smo pri nekaterih podatkih o lokacijah v bazi odkrili manjše pomankljivosti. Pri pregledu
lokacij, poimenovanih po Otonu Župančiču, smo odkrili 34 lokacij, Dović jih navaja 32. Prav
tako smo odkrili po eno dodatno lokacijo, poimenovano po Josipu Jurčiču, Karlu Destovniku
in Matiji Čopu.
Dović je v svoji raziskavi (2016a: 195) izpostavil 26 slovenskih književnikov, pri katerih se
poimenovanja lokacij pojavljajo najmanj desetkrat. Pri primerjavi podatkov smo ugotovili, da
se 15 književnikov iz Dovićeve tabele pojavi tudi v naši. Povedano drugače; iz skupine
književnikov, po katerih so lokacije najpogosteje dobivale poimenovanja, je 15 literatov
komemorativno obeleženih tudi v kamniških lokacijah. Ti književniki so: France Prešeren,
Oton Župančič, Josip Jurčič, Rudolf Maister, Anton Aškerc, Simon Gregorčič, Fran Levstik,
Janez Trdina, France Bevk, Karel Destovnik Kajuh, Dragotin Kette, Matija Čop, Josip Murn,
Simon Jenko, Janko Kersnik.69

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja povezava med literati, katerih imena se najpogosteje
pojavljajo med poimenovanji lokacij, in mestom Kamnik. Rezultati so prikazani v spodnji
tabeli.
Tabela 8: Število lokacij in povezanost književnikov s Kamnikom.
Ime in priimek

Število
lokacij

France Prešeren

69

X

Oton Župančič

34

X

Josip Jurčič

28

X

Rudolf Maister

27

Anton Aškerc

24

X

Simon Gregorčič

22

X

Fran Levstik

22

X

Povezanost s
Kamnikom

Brez povezanosti s
Kamnikom

X70

69

Največkrat komemorirani književniki pa so poleg navedenih še Ivan Cankar, Valentin Vodnik, Srečko
Kosovel, Anton Martin Slomšek, Josip Stritar, Lovro Kuhar, Fran Saleški Finžgar, Ivan Tavčar, Alojz Gradnik,
Miroslav Vilhar, Stanko Vraz.
70
Kamnik je mesto njegovega rojstva.
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Karel Destovnik Kajuh

19

X

Janez Trdina

19

France Bevk

18

X

Matija Čop

17

X

Dragotin Kette

17

X

Josip Murn

15

X

Simon Jenko

13

Janko Kersnik

11

Jurij Japelj

4

X73

Luka Svetec

4

X74

Tomo Brejc

4

X75

Anton Medved

3

X76

France Stele

3

X77

Fran Albreht

2

X78

Jakob Alešovec

2

X79

Fran Maselj – Podlimbarski

2

X71

X72
X

X

Oče Hipolit (Janez Adam 1
Geiger)

X80

Josip Ogrinec

1

X81

Franc Mihael Paglovec

1

X82

Janez Parapat

1

X83
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V mestu se je avtor šolal.
V mestu je Jenko služboval.
73
Kamnik je mesto njegovega rojstva in osnovnega šolanja.
74
Svetec je v Kamniku obiskoval osnovno šolo.
75
V Kamniku je deloval poklicno.
76
Kamnik je mesto njegovega rojstva in osnovnega šolanja.
77
Kamnik je kraj njegovega osnovnega šolanja.
78
Kamnik je mesto njegovega rojstva in in kraj njegovega osnovnega šolanja.
79
Alešovec se je v Kamniku šolal.
80
Kamnik je kraj njegovega poklicnega delovanja in smrti.
81
Ogrinec je v Kamniku obiskoval osnovno šolo.
82
Paglovec se je v Kamniku rodil in prišel do osnovne izobrazbe.
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76

Radivoj Peterlin – Petruška

1

X84

Anton Slatnar

1

X85

Razvidno je, da večina književnikov, po katerih se imenuje več kot 10 lokacij, ni povezanih s
Kamnikom. Izjeme so le Rudolf Maister, Simon Jenko ter Janez Trdina; prvi se je v mestu
rodil, drugi je v Kamniku služboval, tretji pa se kratek čas šolal. Skoraj vsi književniki, po
katerih se imenuje manj kot 5 lokacij, pa so s krajem povezani (izjema je le Fran Maselj) –
med njimi je najti 6 takih, po katerih se lokacija imenuje samo v Kamniku.
Med književniki, ki so povezani s Kamnikom, in tistimi, kjer ni mogoče najti povezav, je v
številu poimenovanj precejšnja razlika, zaradi česar jih lahko razdelimo na dve podskupini.
Izjeme v prvi podskupini so Jenko, Maister in Trdina, ki imajo več kot 10 komemorativnih
poimenovanj, a je pri njih za razliko od ostalih književnikov iz te skupine najti povezavo s
Kamnikom.
Prvo podskupino sestavljajo kanonizirani književniki86, ki so uvrščeni v slovenski nacionalni
kanon. Pri tem se moramo zavedati, da so lokacije po nekaterih poimenovane zaradi
neliterarnih motivacij87 (npr. Rudolf Maister). (prim. Dović 2016a: 194; Perenič 2016: 340–
341) Vendar pretežno neliterarne motivacije poimenovanj najdemo tudi v drugi podskupini
(npr. Tomo Brejc – politik in pesnik, ki je deloval v Kamniku). Vanjo večinoma sodijo
avtorji, ki so se ukvarjali z literaturo, vendar so izven lokalnega okolja manj poznani. S
svojim delom88 so pomembno vplivali na območje, da so bili (posthumno) prepoznani kot
pomemben del lokalne zgodovine, kar jim je prineslo poimenovanje lokacije.
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Pri svojem delu se je na mesto neposredno navezoval, čeprav Kamnik ne predstavlja prostora njegovega
rojstva, šolanja, službovanja ali smrti. Služboval je na Vranji Peči, vasi v bližini Kamnika.
84
V mestu se je Peterlin rodil, obiskoval osnovno šolo, v mestu pa je tudi umrl.
85
Kamnik je mesto njegovega službovanja in smrti.
86
France Prešeren, Oton Župančič, Josip Jurčič, Rudolf Maister, Anton Aškerc, Simon Gregorčič, Fran Levstik,
Karel Destovnik Kajuh, Janez Trdina, France Bevk, Matija Čop, Dragotin Kette, Josip Murn, Simon Jenko in
Janko Kersnik.
87
Kot pretežno neliterarno poimenovanje razumemo poimenovanja po osebnostih, ki so se ukvarjala z literaturo,
vendar je poimenovanju botrovala njihova dejavnost tudi na drugih, neliterarnih področjih (npr. primer
poimenovanja po Rudolfu Maistru, ki je komemoriran predvsem zaradi svojega vojaškega delovanja).
88
Po večini gre za različne literarne proizvajalce (npr. Svetec, Ogrinec, Medved), najti je pa tudi distributerja
(Slatnar). Vsaj dve osebnosti pa sta pomembno vplivali na razvoj kraja – Simon Jenko kot soustanovitelj
Kamniške čitalnice in Tomo Brejc kot politik.
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Na primeru druge podskupine je videti, kako lokalne strukture moči s poimenovanjem lokacij
simbolno ohranjajo spomin na posameznike, pomembne predvsem za lokalno okolje.89 S
poimenovanjem so postumno dobili priznanje lokalne skupnosti (oziroma lokalnih struktur
moči). S tem so v prostoru mesta ob bok postavljeni kanoniziranim književnikom, ki pa so
relevantni v širšem slovenskem merilu.

Pri tem gre predvsem za prepoznavnost posameznika v lokalnem okolju, v socialnem okolju,
v katerem je živel, služboval, na takšen ali drugačen način pustil sledi. S tega vidika so
zanimivi predvsem posamezniki s po le eno komemorativno lokacijo, ki se nahaja prav v
»njihovem« socialnem okolju,90 ki je (zaenkrat edino) prepoznalo njihov pomen in jih
komemoriralo v poimenovanjih ulic.
Primerjalno z Azaryahujevimi izhodišči, navedenimi v teoretičnem delu tega magistrskega
dela, lahko trdimo, da je Kamnik prežet z lokalnimi književniki. Besedilo mesta Kamnik je
prežeto z lokalnim prispevkom nacionalni zgodovini, ki pripoveduje o pomenu mesta in ga
predstavlja kot sestavni del nacionalne zgodovine. Vendar so se lokalne strukture moči pri
procesih poimenovanja komemorativnih literarnih ulic zavedale slovenskega nacionalnega
kanona in vpliva literature na konstituiranje slovenskega naroda, kar so obeležile tudi v
kamniških ulicah.

7.5 Življenjska obdobja umetnikov
V prvostopenjskem diplomskem delu (Slana 2014: 24–27) nas je prav tako zanimalo, v
katerem času so živeli in ustvarjali književniki, po katerih so poimenovane kamniške lokacije.
Ugotovljeno je bilo, da je večina književnikov delovala v drugi polovici 19. stoletja (22 od 29
književnikov, vzetih v analizo oziroma 76 % književnikov). Do 19. stoletja so živeli in
ustvarjali 3 književniki, v prvi polovici 19. stoletja pa dva književnika. V dvajsetem stoletju je
delovalo 17 književnikov, pri čemer je 12 književnikov delovalo tudi že v 19. stoletju.

Pri

raziskavi

biografskih

podatkov

posameznega

umetnika

s

komemorativnim

poimenovanjem v Kamniku nas je zanimalo, ali je mogoče primerjati življenjske poti
književnikov z življenjskimi potmi umetnikov drugih sistemov umetnosti.
89
90

Kako so književniki povezani s Kamnikom je navedeno v opombah pri podatkih iz Tabele 8.
Hipolit, Ogrinec, Paglovec, Parapat, Peterlin, Slatnar.
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Tabela 9: Letnice rojstev in smrti umetnikov.
Umetnik

Letnica rojstva

Letnica smrti

Fran Albreht

1889

1963

Jakob Alešovec

1842

1901

Anton Aškerc

1856

1912

France Bevk

1890

1970

Fortunat Bergant

1721

1769

Tomo Brejc

1904

1964

Matija Čop

1797

1835

Karel Destovnik Kajuh

1922

1944

Simon Gregorčič

1844

1906

Ivan Grohar

1867

1911

Oče Hipolit (Janez Adam Geiger)

1667

1722

Rihard Jakopič

1869

1943

Matija Jama

1872

1947

Jurij Japelj

1744

1807

Franc Jelovšek

1700

1764

Simon Jenko

1835

1869

Josip Jurčič

1844

1881

Janko Kersnik

1852

1897

Dragotin Kette

1876

1899

Maks Koželj

1883

1956

Fran Levstik

1831

1887

Peter Loboda

1894

1952

Rudolf Maister

1874

1934

Fran Maselj – Podlimbarski

1852

1917
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Anton Medved

1869

1910

Josip Murn

1879

1901

Josip Ogrinec

1844

1879

Franc Mihael Paglovec

1679

1759

Janez Parapat

1838

1879

Viktor Parma

1858

1924

Lojze Perko

1909

1980

Radivoj Peterlin – Petruška

1879

1938

France Prešeren

1800

1849

Leopold Maksimilijan Rasp

1673

1742

Josip Nikolaj Sadnikar

1863

1952

Anton Slatnar

1867

1926

France Stele

1886

1972

Luka Svetec

1826

1921

Janez Trdina

1830

1905

Ivan Vavpotič

1877

1943

Marija Vera

1889

1954

Ciril Vremšak

1900

1968

Jakob Frančišek Zupan

1734

1810

Oton Župančič

1878

1949

Spodnji grafikon prikazuje življenjske poti umetnikov. Iz njega lahko razberemo, da je večina
umetnikov, po katerih so poimenovane kamniške lokacije, živela in ustvarjala v 19. stoletju.
Do začetka 19. stoletja je delovalo 7 umetnikov, in sicer Fortunat Bergant, Hipolit, Jurij
Japelj, Franc Jelovšek, Franc Mihael Paglovec, Leopold Maksimilijan Rasp in Jakob
Frančišek Zupan. Tri od sedmih lahko umestimo v sistem literatura (Japelj, Hipolit,
Paglovec), tri (Bergant, Jelovšek in Rasp) v sistem likovne umetnosti, enega posameznika
(Zupan) pa v sistem glasbe.
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Grafikon 9: Življenjska obdobja vseh umetnikov.
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Oton Župančič

Janez Trdina

Jakob Frančišek Zupan

Ciril Vremšak

Marija Vera

Ivan Vavpotič

Luka Svetec

France Stele

Anton Slatnar

Josip Nikolaj Sadnikar

Leopold Maksimilijan Rasp

France Prešeren

Radivoj Peterlin

Janez Parapat

Lojze Perko

Franc Mihael Paglovec

Viktor Parma

Josip Ogrinec

Josip Murn

Anton Medved

Fran Maselj

Rudolf Maister

Peter Loboda

Fran Levstik

Maks Koželj

Dragotin Kette

Janko Kersnik

Karel Destovnik

Josip Jurčič

Simon Jenko

Franc Jelovšek

Jurij Japelj

Matija Jama

Rihard Jakopič

Hipolit

Ivan Grohar

Simon Gregorčič

Matija Čop

Tomo Brejc

France Bevk

Fortunat Bergant

Anton Aškerc

Jakob Alešovec

Fran Albreht

1980

1960

1940

1920

1900

1880

1860

1840

1820

1800

1780

1760

1740

1720

1700

1680

1660

Izdelali smo tudi ločene grafikone za življenjska obdobja umetnikov iz preostalih treh
umetniških podsistemov, da bi ugotovili, ali je mogoče opaziti podobne tendence pri izboru
komemoriranih osebnosti.

1970
1950
1930
1910
1890
1870
1850
1830
1810
1790
1770
1750
1730
1710
1690
1670
1650

Grafikon 10: Življenjska obdobja osebnosti iz sistema likovne umetnosti.

Četrtina osebnosti s tega področja je živela in delovala pred 19. stoletjem, natančneje do leta
1769. Gre za dva baročna slikarja (Bergant in Jelovšek) in umetnostnega naročnika ter
mecena Leopolda Masimilijana Raspa.
Ostali likovniki, po katerih so poimenovane kamniške lokacije, so živeli in delovali po letu
1863, najmlajši iz te podskupine je umrl leta 1980. Teh osebnosti je 9 ali 75 % vseh likovnih
umetnikov. Opazna je praznina med likovniki, ki so živeli in ustvarjali v času baroka ter
tistimi, ki so ustvarjali na prelomu iz 19. v 20. stoletje (pretežno gre za impresionistične
umetnike in umetnike povezane s Kamnikom).
Če primerjamo likovno umetnost z literaturo, ugotovimo, da je bila likovna produkcija v času
baroka (18. stoletje) pri nas precejšnja, česar ne moremo trditi za literarno produkcijo
(leposlovna produkcija v slovenščini se začne 1780 po izidu Pisanic (Perenič 2016a: 67)).
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Oba podsistema sta s komemorativnimi poimenovanji bolje zastopana v kasnejših stoletjih.
Drugo polovico 19. stoletja, čas ko se je slovenska literatura močno razvijala, v
komemorativnih poimenovanjih bolje »zastopa« literatura, nekoliko kasneje pa se ji
»pridruži« še likovna umetnost, ko so na prizorišče stopali slikarji – impresionisti (Grohar
Jama, Jakopič). Čas slovenskega impresionizma v slikarstvu bi lahko primerjali z literarnim
obdobjem moderne91 – gre za čas na prelomu iz 19. v 20. stoletje.
V Kamniku so (samo) tri lokacije poimenovane po glasbenikih, zaradi česar težko ustvarimo
kak vzorec, ki bi pokazal, iz katerega časa se v Kamniku komemorira največ takih osebnosti.
Najstarejši glasbenik je Jakob Frančišek Zupan, ki je živel v 18. stoletju. Viktor Parma se je
rodil v drugi polovici 19. stoletja, Ciril Vremšak pa na prelomu v 20. stoletje.

2000
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1920
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1860
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1780
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Jakob
Vremšak Frančišek
Zupan

Grafikon 11: Življenjska obdobja glasbenikov.

Če primerjamo življenjska obdobja umetnikov in povezanost njihovih življenjskih poti,
ugotovimo, da so vsi umetniki, ki so živeli do začetka 19. stoletja, različno povezani z
mestom. Gre za Fortunata Berganta, ki je v Kamniku živel, Jurija Japlja in Franca Mihaela
Paglovca, ki sta se v mestu rodila, Franca Jelovška, ki je v Kamniku deloval, ter Hipolita,
Leopolda Maksimilijana Raspa in Jakoba Frančiška Zupana, ki so v mestu službovali in umrli.

91

Komemorirani književniki tega obdobja so v Kamniku Župančič, Murn, Kette.
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Prva polovica 19. stoletja je na področju književnosti predstavljena s Čopom in Prešernom,
pri katerih pa povezave z mestom nismo odkrili. Obdobje od sredine 19. stoletja do
osemdesetih let 20. stoletja je glede na razmerje med umetniki s povezavo z mestom in tistimi
brez povezanosti bolj uravnoteženo kot v prejšnjih dveh obdobjih (gre torej za lokalno
relevantne osebnosti in tiste, ki so relevantne v širšem slovenskem merilu). V tem obdobju je
živelo 35 umetnikov; pri 15 povezave z mestom nismo odkrili, pri 20 pa smo jo (43 % : 57
%), kar govori o tem, kako pomembni sta v Kamniku tako t. i. lokalna kot nacionalna verzija
skupne preteklosti.

7.6 Literarni spomeniki v Kamniku in ustanove, poimenovane po
književnikih
Dović pravi, da postavljanje obeležij ni slovenska posebnost. Gre za je pojav, ki ga je zaznati
tudi v drugih evropskih evropskih literarnih kulturah, intenzivnost pa je zaznati v 19. stoletju,
ko »se je po celini naglo širil kulturni nacionalizem.« (Dović 2016a: 181) Nadaljuje, da je
ustvarjanje obeležij »povezano s procesom kanonizacije osrednjih osebnosti nacionalnih
literatur. […] [P]rostorski dejavniki kanonizacije (na primer muzealizacija rojstnih hiš in
drugih objektov, načrtovanje javnih spomenikov, plošč in nagrobnikov ter poimenovanje
lokacij ali institucij) [so] imeli konstituitivno vlogo pri oblikovanju komemorativnih kultov
nacionalnih pesnikov in drugih »kulturnih svetnikov.«« (prav tam)
Zanimalo nas je, ali imajo književniki, po katerih so poimenovane lokacije v Kamniku, v
mestu postavljen spomenik.
Ugotovili smo, da v Kamniku stoji en celopostavni kip literata – gre za kip Rudolfa Maistra,
ki je bil postavljen leta 1971. Rudolfu Maistru so drugod po Sloveniji postavili še 4
celopostavne kipe, in sicer v Mariboru, Ljutomeru ter dva v Ljubljani.92
Med književniki, ki so komemorirani skozi kamniške ulice, ima celopostavne kipe še 5
književnikov, in sicer France Bevk (v Novi Gorici), Karel Destovnik Kajuh (v Celju in

92

V Ljubljani stojita dva konjeniška kipa Rudolfa Maistra.
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Šoštanju), Simon Gregorčič (v Kobaridu), Josip Jurčič (v Mariboru) ter France Prešeren (V
Kranju in Ljubljani).
V Kamniku se nahajajo tudi 4 doprsni kipi književnikov. Leta 1996 so postavili kip Franu
Albrehtu, Leta 1991 Francetu Balantiču, leta 1971 je bil doprsni kip postavljen Rudolfu
Maistru (temu so doprsni kip postavili še v Kranju), Antonu Medvedu pa so doprsni kip
postavili leta 1969. Na širšem območju občine Kamnik najdemo še dva doprsna kipa
književnikov. V Tunjicah so leta 1987 postavili kip Francetu Steletu, v Šmartnem v Tuhinju
pa leta 1999 Francu Mihaelu Paglovcu. Trem književnikom, povezanim z mestom, so
postavljeni doprsni kipi tudi izven mesta. Luku Svetcu so kip leta 1996 postavili v Litiji,
Simonu Jenku pa leta 1955 v Podreči. Janezu Trdini pa so po podatkih iz baze raziskave
postavljeni trije doprsni kipi: dva v Mengšu (iz leta 1938 in 1955) ter v Novem mestu (iz leta
1955).
Več doprsnih kipov je najti med literati, pri katerih ni zaznati povezanosti s Kamnikom.
Podobno kot je bilo pokazano na primeru poimenovanja ulic, se je tudi pri pregledu
postavljenih spomenikov pokazalo, da so lokalne strukture moči upoštevale nacionalni
literarni kanon in pomen lokalnih književnikov, saj so spomeniki postavljeni enim in drugim.
Zaradi majhnega števila spomenikov pa težko oblikujemo vzorec, ki bi jasno pokazal ali se s
postavljanjem spomenikov bolj komemorira nacionalne ali lokalne književnike.
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Tabela 10: Doprsni kipi književnikov in njihove lokacije.
Književnik

Število doprsnih kipov Lokacija kipov

France Prešeren

6

2 v Kranju, Žirovnica, Vrba, Mengeš, Moskva

Simon Gregorčič

5

Vrsno, Branik, Gorica, Tolmin, Ljubljana

Anton Aškerc

4

Ljubljana, Celje, Velenje, Laško

Josip Jurčič

3

Muljava, Ljubljana, Ivančna Gorica

Karel Destovnik Kajuh 3

Ljubljana, Šoštanj, Podkraj pri Velenju

Dragotin Kette

3

Ilirska Bistrica, 2 v Novem mestu

Oton Župančič

3

Metlika, Ljubljana, Vinica

Fran Levstik

2

Retnje, Litija

Josip Murn

2

2 v Ljubljani

France Bevk

1

Ljubljana

Matija Čop

1

Zabreznica

Janko Kersnik

1

Brdo pri Lukovici

Med literati, ki imajo komemorativne ulice v Kamniku, a povezave z mestom ne moremo
ugotoviti, ima največ doprsnih kipov France Prešeren (6), s petimi doprsnimi kipi mu sledi
Simon Gregorčič, s štirimi pa Anton Aškerc. Tri doprsne kipe imajo Jurčič, Kajuh, Kette in
Župančič. Po dva najdemo pri Levstiku in Murnu, po enega pa pri Bevku, Čopu in Kersniku.
Med analiziranimi književniki svojega doprsnega kipa nimajo Hipolit, Japelj, Parapat,
Peterlin, Maselj, Slatnar, Alešovec, Ogrinec in Brejc.

V Kamniku najdemo tudi nekaj spominskih objektov, poimenovanih in postavljenih v spomin
književnikom. Med njimi izstopa Maistrov muzej, ki deluje pod okriljem Medobčinskega
muzeja Kamnik in je lociran v Maistrovi rojstni hiši na Šutni (primer muzealizacije avtorjeve
rojstne hiše). V mestno središče pa se je mogoče pripeljati čez Maistrov most. Na kamniških
Žalah najdemo še spominsko piramido, ki je bila leta 1990 postavljena spominu Franceta
Balantiča in Kajuha.
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Po obeh omenjenih Kamničanih najdemo spominske objekte tudi drugod po Sloveniji.
Francetu Balantiču sta postavljena spomenika še v Grahovem in na Rudniku pri Radomljah.
Ime Rudolfa Maistra pa nosi razgledni stolp na Zavrhu, kjer je najti tudi spominsko sobo
Rudolfa Maistra.
Od ostalih osebnosti s področja umetnosti ima v Kamniku najdemo doprsni kip Maksimiljana
Raspa (duhovnik in mecena), na širšem območju Občine Kamnik pa v Stranjah najdemo
doprsni kip duhovnika in glasbenika Franceta Gačnika.
Književnikom niso postavljeni samo spomenki in poimenovane ulice, ampak lahko njihova
imena nosijo tudi ustanove.
V raziskavi Prostor slovenske literarne kulture93 je bilo odkritih 296 ustanov, ki so
poimenovane po književnikih, ki so bili zajeti v raziskavo. V Kamniku smo tudi mi
evidentirali štiri ustanove, poimenovane po slovenskih književnikih, in sicer so to Osnovna
šola Frana Albrehta Kamnik (Šolska ulica 1), Društvo general Maister, Kamnik (Glavni trg
24), Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra, Kamnik (Novi trg 41a) in Vzgojno-varstveni
zavod Antona Medveda, Kamnik (Novi trg 26b). Na Območju občine Kamnik je treba
omeniti Kulturno društvo Ivan Cankar Šmartno v Tuhinju (Šmartno v Tuhinju 27).
V Kamniku najdemo še štiri ustanove, ki nosijo ime po književnikih. Prva taka ustanova je
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Ljubljanska cesta 1). Sledijo še Osnovna šola Toma
Brejca (Šutna 39) ter celo dva bara; prvi je Bar pri Maistru (Trg talcev 8), ki se nahaja v
neposredni bližini celopostavnega kipa Rudolfa Maistra, ter Bar Caffe Prešeren (Prešernova
ulica 14b).94 V občini Kamnik se nahaja Kulturno društvo dr. Franceta Steleta (Tunjiška
Mlaka 9e); Steleta lahko vidimo tudi v območju sistema likovne umetnosti.
Izmed osmih ustanov, ki nosijo ime po kakem slovenskem književniku, izstopa tudi lokalno
pomembna osebnost Maistra (Društvo general Maister, Gimnazija in srednja šola Rudolfa
Maistra in Bar pri Maistru), kar kaže, na njegovo veliko vlogo v lokalnem okolju.
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Podatki in baza so prosto dostopni na spletu.
Pri raziskavi nismo ni bilo mogoče z gotovostjo odkriti, ali sta oba bara (Bar Caffe Prešeren in Bar pri
Maistru) poimenovana po referenčnih osebnostih, ali imata tako ime zaradi drugih rezlogov (prvi ker se nahaja
na Prešernovi ulici, drugi zaradi bližine Maistrovega spomenika).
94
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Dve ustanovi, poimenovani po slovenskih književnikih pa imata sedež zunaj mesta Kamnik,
ampak še vedno na območju občine Kamnik. Samo dve osebnosti, največji pesnik France
Prešeren in največji pisatelj Ivan Cankar, z mestom nista neposredno oz. lokalno povezani,
vendar to ustreza siceršnji pomembnosti njunega dela za razvoj slovenske književnosti. Dović
v širšem slovenskem merilu ugotavlja, da je po Francetu Prešernu poimenovanih 36 ustanov,
po Ivanu Cankarju pa 20 ustanov (Dović 2016a: 192–194)
Če pogledamo po Slovenskem in se ozremo na tuje, tudi tam najdemo »kamniške« literate
(mislimo na tiste, ki so povezani s Kamnikom). V Buenos Airesu (Argentina) najdemo
Slovensko osnovno šolo France Balantič. Po Simonu Jenku so poimenovane tri ustanove, in
sicer dve osnovni šoli (OŠ Simon Jenko, Kranj in OŠ Simon Jenko, Smlednik), ustanovo
poimenovano po njem pa najdemo tudi v nemškem Nűrnbergu (SŠKD Simon Jenko,
Nűrnberg). Po Janezu Trdini so poimenovane štiri ustanove, in sicer Kulturni center Janeza
Trdine (Novo mesto) ter tri mengeške ustanove – Planinsko društvo Janez Trdina, Gostilna
Trdinov hram in Krajevna knjižnica Janeza Trdine, ki deluje v okviru Knjižnice Domžale.95 V
Ljubljani

najdemo

tudi

ustanovo,

poimenovano

po

Francetu

Steletu,

in

sicer

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, ki je ena od organizacijskih enot
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Poleg treh ustanov, ki v Kamniku nosijo Maistrovo ime, najdemo še 13 ustanov,
poimenovanih po generalu in pesniku. Skupno je po Maistru poimenovanih 16 različnih
ustanov.
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Društvo general Maister, Cerkvenjak;



Notranjsko domoljubno društvo general Maister, Unec;



Slovenjegoriško društvo general Maister, Polenšak;



Društvo general Maister, Ljubljana;



Zvezo društev general Maister, Ljubljana;



Društvo general Rudolf Maister, Kranj;



Društvo general Maister, Ptuj;



Pohorsko društvo general Maister, Zgornja Ložnica;



Turistično društvo Rudolf Maister – Vojanov, Zavrh;



Osnovno šolo Rudolfa Maistra, Šentilj;

V projektu Prostor slovenske literarne kulture je bila ugotovljena samo ena ustanova, poimenovana po Trdini.
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Bar Maistrova klet, Zavrh;



Badmintonski klub Maister, Maribor;



Vojašnica generala Maistra, Maribor.

Število ustanov, poimenovanih po Rudolfu Maistru, se razlikuje od števila ustanov, ki so bile
zajete v raziskavo Prostor slovenske literarne kulture. Raziskava omenja 14 ustanov, mi pa
jih omenjamo 16 (obstoječi bazi smo dodali kamniški Bar pri Maistru in mariborsko
Vojašnico generala Maistra). Na tej podlagi lahko delno korigiramo izsledke Marjana Dovića
(2016a: 192–194), ki navaja, da je Maistrovo ime četrto najpogosteje uporabljeno pri
poimenovanju ustanov. Dve dodatni ustanovi Maistra uvrščata mesto više, na tretje mesto,
kjer zamenja Antona Martina Slomška. Seveda je treba pomisliti tudi na to, da evidenca
ustanov, poimenovanih po Slomšku, morda ni popolna.

Pri raziskovanju se je treba tudi zavedati, da marsikatero poimenovanje ustanove ni bilo
motivirano s posameznikovimi literarno-umetniškimi dosežki, zaradi česar bi ga bilo mogoče
obravnavati v drugih kontekstih. Pri Rudolfu Maistru v ospredje stopajo predvsem njegove
vojaške zasluge, kar najbolje kaže poimenovanje mariborske vojašnice.
S področja drugih umetniških podsistemov, ki smo jih vključili v raziskavo, pa izmed ustanov
omenimo Osnovno šolo, poimenovano po igralki Mariji Veri (Osnovna šola Marije Vere), in
galerijo, ki nosi ime kamniškega slikarja Mihe Maleša (Galerija Miha Maleš); deluje v okviru
Medobčinskega muzeja Kamnik. V mestu najdemo še tri ustanove, ki sta poimenovani po
osebnostih, ki jih lahko umestimo v sistem likovne umetnosti. Prva je Filatelistično društvo
Ivan Vavpotič Kamnik, ki nosi ime po kamniškem slikarju Ivanu Vavpotiču, druga pa je
Župnijski vrtec Maksimiljana Raspa, ki je poimenovan o duhovniku in mecenu. V mestu se
nahaja Sadnikarjev muzej – zasebna zbirka Josipa Sadnikarja.
Tabela 11: Kamniške ustanove poimenovane po likovnih umetnikih, glasbenikih in gledališčnikih.
Ustanove, poimenovane po

Ustanove, poimenovane po

Ustanove, poimenovane po

osebnostih iz sistema

osebnostih iz sistema likovne

osebnostih iz sistema

literature

umetnosti

gledališča

Bar Caffe Prešeren

Filatelistično društvo Ivan

Osnovna šola Marije Vere

Vavpotič Kamnik
Bar pri Maistru

Galerija Dika
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Društvo general Maister,

Galerija Miha Maleš

Kamnik
Gimnazija in srednja šola

Kulturno društvo dr. Franceta

Rudolfa Maistra, Kamnik

Steleta

Knjižnica Franceta Balantiča

Sadnikarjev muzej

Kamnik
Kulturno društvo Ivan Cankar

Župnijski vrtec Maksimilijana

Šmartno v Tuhinju

Raspa

Osnovna šola Frana Albrehta
Kamnik
Osnovna šola Toma Brejca
Vzgojno-varstveni zavod
Antona Medveda, Kamnik

Tudi na področju ustanov izmed umetnikov prednjačijo književniki. Takih primerov je devet,
sledijo likovniki (5 ustanov), nato gledališčniki. Zanimivo je, da je bila do pred kratkim
Osnovna šola Marije Vere edina ustanova v mestu, ki komemorira žensko. Od začetka
avgusta 2017 pa se v Kamniku nahaja tudi Galerija Dika, ki je ime dobila po pokojni članici
Likovnega društva Senožeti in ljubiteljski slikarki Diki Majce Dolenc. Galerija je urejena v
njeni rojstni hiši. (S. n. 2017)

7.7 Prostorska umestitev spominskih objektov
Pri raziskovanju posameznih lokacij smo ugotovili, da lokacije vseh štirih doprsnih kipov
slovenskih književnikov, ki jih najdemo v mestu Kamnik, niso naključne, ampak so skrbno
umeščene v mestni prostor.
Doprsni kip Frana Albrehta je nameščen na pročelje Osnovne šole Frana Albrehta (Šolska
ulica 1), doprsni kip Rudolfa Maistra pa na pročelje Gimnazije in srednje šole Rudolfa
Maistra (Novi trg 41a). Gre za primer dvoje spominskih objektov, na eni strani gre za
poimenovanje ustanove, ki je poudarjeno še s spomenikom na pročelju.
Doprsna kipa književnikov, postavljena Francetu Balantiču in Antonu Medvedu, sta
postavljena v neposredno bližino (nekdaj obstoječih) rojstnih hiš. Kip Antona Medveda je
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postavljen na manjši zelenici nasproti mesta, kjer je nekdaj stala avtorjeva rojstna hiša
(spominska plošča, ki označuje avtorjevo rojstno hišo, je ohranjena in vzidana v pročelje
novejše stavbe). Tako hiša kot kip Medveda pa se ravno tako nahajata na ulici, poimenovni po
njem (prim. Slana 2014: 40). Rojstna hiša pesnika Franceta Balantiča se nahaja v ozki ulici le
streljaj od lokacije spomenika, in sicer na Novem trgu.
Predhodno je bila že omenjena povezava med lokacijami, ki komemorirajo Rudolfa Maistra;
Maistrov muzej je namreč urejen v generalovi rojstni hiši (Šutna 23). Najdemo pa tudi
povezavo med Maistrovim celopostavnim spomenikom in barom, ki je poimenovan po njem
in se spet nahaja v neposredni bližini spomenika (Trg talcev 8). Spregledati ne gre niti
prostorske razmestitve Maistrove ulice in Maistrovega mostu; Maistrova ulica namreč poteka
preko Maistrovega mostu in pelje v mestno središče. Kakšen simbolni pomen ima Rudolf
Maister za mesto, priča tudi to, da je Maistrova ulica glavna mestna ulica, ki pelje v mesto in
se konča na Glavnem trgu.
Ni čudno, da je praznik Mestne občine Kamnik 29. marec, ki je Maistrov rojstni datum. Ob
prazniku Občina podeljuje priznanja, nagrajenci pa poleg plakete prejmejo tudi kipec v
generalovi podobi. Društvo general Maister v kraju vsako leto v Kamniku podeljuje
Maistrove nagrade in organizira Maistrov pohod – ta vodi od spomenika Rudolfa Maistra,
mimo Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra na Špico (hrib nad mestom) in nazaj, ki bi ga
bilo vsekakor mogoče uvrstiti tudi v območje literarnih spominskih poti.
Glede na veliko količino spominskih obeležij, ki jih ima Rudolf Maister v Kamniku, je
mogoče reči, da je Maister najbolj komemorirana osebnost v mestu, saj je po njem
poimenovana ulica, najdemo dva spomenika, tri ustanove ter druge objekte (muzej, most).
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8 Zaključek
Magistrsko delo Spominska obeležja slovenskih književnikov: Ulice ustanove in spomeniki v
Kamniku, ki je navdahnjeno s prostorskim obratom v literarni vedi, v teoretičnem delu
kritično predstavi izhodišča za poimenovanje lokacij po osebnostih, posebej tistih iz
literarnega sistema. Zaledje najdeva v tudi projektu Nacionalni pesniki in kulturni svetniki:
Komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin, iz katerega povzame teorijo kulturnega
svetništva. Kulturni svetniki so bili intelektualci, umetniki, ki so postali predmet spomina
posameznega naroda in njegove kulture. Posamezniki so morali imeti določene potenciale, kar
jim je omogočilo vstop v nacionalni kanon (njihova osebnost, transgresije, posamenikov opus,
dejavnosti v širšem kulturnem krogu).
Posamezniki, ki zadostijo kriterijem in jih družba kanonizira, postanejo primerni kandidati za
komemoriranje v poimenovanjih lokacij. Predstavljena so bila teoretična izhodišča in predlogi
raziskav kot jih predlagata Maoz Azaryahu in Derek Alderman. Oba teoretika sta se ukvarjala
z vprašanji, kako in zakaj pride do poimenovanja lokacije, pod katerimi pogoji lahko pride do
preimenovanja, kakšne so funkcije uličnih poimenovanj.
Azaryahu je mnenja, da ulični sistem lahko razumemo kot besedilo mesta (ang. City Text), saj
poimenovanja, ki komemorirajo posameznike s pomembnim vplivom na družbo,
pripovedujejo o zgodovini posameznega kraja, mesta, države. Pri tem trči ob dejstvo, da je
proces poimenovanja lokacij tesno povezan s politiko in odločitvami vsakokratih struktur
moči. Podobnega mnenja je tudi Alderman, ki se tako kot Azaryahu zaveda vpliva politike na
proces(e) poimenovanja. Sam pa se je med drugim ukvarjal z geografskim merilom
poimenovanja. Pri tem poudarja, da je pomembna tudi umestitev ulice, ceste ipd. v mestno
tkivo, pri čemer se vzpostavi vprašanje prestiža, s katerim se je sicer ukvarjal tudi že
Azaryahu.
Oba teoretika sta predlagala tudi morebitne nadgradnje svojih pristopov ter začrtala smernice
za nadaljnje raziskovanje. Predvsem iz dela Maoza Azaryahuja je pri nas izhajala tudi Urška
Perenič, ki se je v slovenskem kontekstu ukvarjala s poimenovanji ulic v ožjem središču
Ljubljane, obenem pa je kot ena vodilnih raziskovalk na tem področju sodelovala v projektu
Prostor slovenske literarne kulture: Literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim
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informacijskim sistemom (2011–2014), na podlagi katerega je tudi nastalo pričujoče
magistrsko delo.
Izhajajoč iz različnih raziskav in teoretičnih predpostavk delo pokaže tudi na povezave med
(kulturno) dediščino in komemorativnimi poimenovanji. Pokazano je, kako na oboje vpliva
politika s svojimi odločitvami. Predvsem pa je očitno, kako politika vpliva na interpretacijo
preteklosti, na t. i. uradno zgodovino. Ideologije vladajočih namreč narekujejo, česa se je
vredno spominjati in kaj naj zatone v pozabo.
V duhu empirične literarne vede literaturo razumemo kot sistem (prim. Perenič 2010), ki je
sestavljen iz komunikatne baze in štirih multiplih komponent oz. delovalnih vlog. To so:
literarno proizvajanje, literarno distribuiranje, literarno sprejemanje in literarno obdelovanje.
Med literarne proizvajalce uvrščamo pesnike, pisatelje, dramatike, tudi prevajalce-prirejevalce
(npr. Anton Medved, France Prešeren, Jakob Alešovec, Fran Albreht, Josip Ogrinec),
distributerji so založniki in tiskarji, uredniki, bibliotekarji (npr. Anton Slatnar, Radivoj
Peterlin, France Stele), ravnino literarnih obdelovalcev pa sestavljajo literarni zgodovinarji,
kritiki (npr. Matija Čop, oče Hipolit, tudi Luka Svetec).
Pozornost smo obrnili tudi na druge umetnostne podsisteme. Predvsem smo se osredotočili na
likovno umetnost in primerjalno iskali ustreznice posameznim ravninam. Proizvajalno
ravnino likovne umetnosti sestavljajo slikarji, kiparji, arhitekti (npr. Franc Jelovšek, Peter
Loboda), distribucijsko pa naročniki, galeristi, muzealci (npr. Maksimilijan Leopold Rasp,
Josip Nikolaj Sadnikar). Podsistem zaokrožuje sprejemniško-obdelovalna ravnina, ki jo
sestavljajo umetnostni zgodovinarji, kritiki, kuratorji (npr. France Stele).
V empiričnem delu nato obravnavamo ulične lokacije v Kamniku, ki so poimenovane po
osebnostih iz sistema umetnosti, natančneje pa tiste, ki so poimenovane po književnikih – te
so analizirane tudi v primerjavi z uličnimi poimenovanji, ki se nanašajo na osebnosti iz
sistemov likovne umetnosti, glasbe in gledališča. Obenem analiziramo literarne spomenike in
ustanove, ki so poimenovane po književnikih idr. umetnikih.

Rezultati raziskave pa so naslednji:


Med poimenovanji mestnih lokacij (ulic, trgov idr.) je največ tistih, ki so poimenovane
po osebnostih. Med 110 ulicami je takih 66 ali 60 %.
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Največ lokacij je v mestu poimenovanih po umetnikih. Med 66 osebnostmi je takih 44
ali 68 %.



Med osebnostmi, ki so komemorirane v mestnih ulicah, se je največ posameznikov
poklicno ukvarjalo z umetnostjo, in sicer 22 osebnosti ali 34 %.



Umetniki, ki so komemorirani v kamniških ulicah, pripadajo štirim podsistemom
umetnosti: literaturi, glasbi, likovni umetnosti in gledališču. Največ med njimi pripada
sistemu literture. Najti je 28 književnikov ali 64 % vseh umetnikov, kar je pokazatelj
pomembne vloge literature pri zgodovinskem konstruiranju naroda.



S Kamnikom je mogoče lokalno povezati 27 umetnikov, kar pomeni 61 %. Od tega je
z mestom mogoče povezati 15 književnikov96, kar znaša 54 % književnikov. Med
ostalimi umetniki (tistimi, ki jih ne moremo uvrstiti v literarni sistem) je povezavo z
mestom odkriti pri 12 umetnikih ali 75 %.97 V Kamniku je službovalo 11 književikov,
najdlje med njimi Anton Slatnar, in sicer 26 let.



Največ literarnih ulic na Slovenskem je najti pri Francetu Prešernu (69), ki je
pričakovano komemoriran tudi v Kamniku. Le v Kamniku pa so skozi ulice
komemorirani Hipolit, Josip Ogrinec, Franc Mihael Paglovec, Janez Parapat, Radivoj
Peterlin in Anton Slatnar. Navedeni književniki se na Slovenskem v komemoriranih
poimenovanjih ulic pojavijo le v Kamniku. Največ umetnikov, po katerih so
poimenovane kamniške lokacije, je živelo in delalo v 2. polovici 19. stoletja.



V Kamniku najdemo en celopostavni spomenik književnika (Rudolf Maister) in 4
doprsne kipe književnikov (Fran Albreht, France Balantič, Rudolf Maister in Anton
Medved). V Kamniku pa je najti še nekaj spominskih objektov, in sicer Maistrov
muzej, Maistrov most, spominsko piramido Kajuha in Balantiča.



V Občini Kamnik je odkriti 16 ustanov, ki so poimenovane po umetnikih. Med njimi
najbolj izstopajo književniki, po katerih je poimenovanih 9 ustanov.



Povezanost med doprsnim kipom in književnikom je najti pri vseh štirih književnikih,
ki imajo postavljen doprsni kip. Kipa Frana Albrehta in Rudolfa Maistra sta
nameščena na pročelje izobraževalnih ustanov, ki sta poimenovana po njima. Kip
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To so: Rudolf Maister, Janez Trdina, Simon Jenko, Jurij Japelj, Luka Svetec, Tomo Brejc, Anton Medved,
Fran Albreht, Jakob Alešovec, oče Hipolit, Josip Ogrinec, Franc Mihael Paglovec, Janez Parapat, Radivoj
Peterlin, Anton Slatnar.
97
Med likovniki so to Fortunat Bergant, Franc Jelovšek, Maks Koželj, Lojze Perko, Leopold Maksimilijan Rasp,
Josip Nikolaj Sadnikar, France Stele, Ivan Vavpotič, med glasbeniki Viktor Parma, Ciril Vremšak in Jakob
Frančišek Zupan, med gledališčniki pa igralka Marija Vera.
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Antona Mededa stoji v neposredni bližini njegove rojstne hiše, prav tako tudi kip
Franceta Balantiča stoji v bližini njegove rojstne hiše.


Najbolj komemorirana osebnost v Kamniku je Rudolf Maister, saj so po njem
poimenovane ulica in tri ustanove, v Kamniku najdemo tudi dva njegova spomenika in
nekatere druge objekte, ki nosijo njegovo ime (most, muzej).

95

9 Viri in literatura
Derek Alderman, 2002: Street names as Memorial Arenas: The Reputational Politics of
Commemorating Martin Luther King Jr. in a Georgia County. Historical Geography 30. 99–
120.

---, 2003: Street names and the scaling of memory: the politics of commemorating Martin
Luther King, Jr. within the African American Community. Area 35/2. 163–173.

---, 2008: Place, Naming and the Interpretations of Cultural Landscapes. The Ashgate
Research Companion to Heritage and Identity. Ur. Brian Graham, Peter Howard. Farnham,
Burlington: Ashgate. 195–213.

Derek Alderman, Reuben Rose-Redwood, 2011: Critical Interventions in Political Toponymy.
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 10/1. 1–6.

Maoz Azaryahu, 1986: Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin. Journal
of Contemporary History 21/4. 581–604.

---, 1992: The Purge of Bismarck and Saladin: The Renaming of Streets in East Berlin and
Haifa, a Comparative Study in Culture-Planning. Poetics Today 13/2. 351–367.

---, 1996: The power of commemorative street names. Environment and Planning D: Society
and Space 14/3. 311–330.

---, 1996a: The Spontaneous Formation of Memorial Space. The Case of Kikar Rabin, Tel
Aviv. Area 28/4. 501–513.

---, 1997: German Reunification and the Politics of Street Names: The Case of East Berlin.
Political Geography 16/6. 479–493.

---, 2011: The Critical Turn and Beyond: The Case of Commemorative Street Naming.
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 10/1. 28–33.

96

Maoz Azaryahu, Kenneth Foote, 2008: Historical space as narrative medium: on the
configuration of spatial narratives of time at historical sites. GeoJournal 73. 179–194.

Maoz Azaryahu, Aharon Kellerman, 1999: Symbolic places of national history and revival: a
study in Zionist mythical geography. Transactions of the Institute of British Geographers
24/1. 109–123.
Katarina Bedina, 1986: Vremšak, Ciril (1900–1968). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Izidor Cankar, 1926: Grohar Ivan (1867–1911). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 1928: Jakopič, Rihard (1869–1943). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Karel Capuder, 1935: Parapat, Janez (1838–1879). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Emil Cesar, 1979: Karel destovnik Kajuh. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Obrazi).

Anica Cevc, 1986: Wergant, Fortunat (1721–1769). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
Emilijan Cevc, 1971: Stelè, Francè, akademik (1886–1972). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.
Marijan Dović, 2012: Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov. Primerjalna
književnost 32/3. 71–85.
---, 2012a: Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semotično prilaščanje
(nacionalnega) prostora. Slavistična revija 60/3. 339–350.
---, 2013: Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne
kulture. Primerjalna književnost 36/2. 185–203.
---, 2016: Kanonizacija kulturnih svetnikov: analitični model. Kulturni svetniki in
kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria 22).
23–44.
97

---, 2016a: Prostor spomina: Spominska obeležja slovenske literarne kulture. Prostori
slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia
litteraria 20). 181–205.

James Duncan, Nancy Duncan, 1988: (Re)reading the landscape. Environment and Planning
D: Society and Space 6/2. 117–126.

Ana Gabrovec, 2016: Vloga glasbe pri konstrukciji nacionalne identitete: Slovenska
nacionalna identiteta z glasbene perspektive: diplomsko delo. Mentor Peter Stankovič.
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Geopedia.si Lite. Na spletu.

Graeme Gill, 2005: The Renovation of Moscow Place Names. The Russian Review 64/3. 480–
503.
Joža Glonar, 1928: Japelj, Jurij (1744–1807). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Ivan Grafenauer, 1925: Bevk, France, akademik (1890–1970). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.
---, 1926: Gregorčič, Simon (1844–1906). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1928: Jenko, Simon (1835–1869). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 1928a: Jurčič, Josip (1844–1881). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

David Harvey, 2008: The History of Heritage. The Ashgate Research Companion to Heritage
and Identity. Ur. Brian Graham, Peter Howard. Farnham, Burlington: Ashgate. 19–36.

Miran Hladnik, Jerneja Fridl, 2012: Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova
geografska prezentacija. Slavistična revija 60/3. 431–442.

98

Miran Hladnik, 2016: Prostori zgodovinske povesti in Geopedija. Prostori slovenske
književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria 20).
207–222.
Marko Juvan, 2016: Predgovor. Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana:
Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria 20). 7–10.
France Kidrič, 1925: Čop, Matija (1797–1835). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 1928: Hipolit, oče (1667–1722). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1935: Paglovec, Franc Mihael (1679–1759). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

France Koblar, 1928: Kette, Dragotin (1876–1899). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1933: Maister, Rudolf (1874–1934). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1933a: Maselj, Fran (1852–1917). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1935: Ogrinec, Josip (1844–1879). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 1949: Peterlin – Petruška, Radivoj (1879–1938). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1971: Svetec, Luka (1826–1921). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
Sašo Komerički, 2006: Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju
na primeru Bele krajine. Anthropos 3–4/203–204. 189–205.

---, 2006a: Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju. Zgodovinski
časopis 60/3–4. 397–413.
Andrej Kotnik, 2013: Anton Slatnar. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013a: Franc Mihael Paglovec. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
99

---, 2013b: Rudolf Maister – Vojanov. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013c: France Stele. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013d: Lojze Perko. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013e: Maksimilijan Leopold Rasp. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013f: Josip Nikolaj Sadnikar. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013g: Ciril Vremšak. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013h: Jakob Frančišek Zupan (Suppan). Kamniško-komendski biografski leksikon. Na
spletu.
Helena Kovačič, 2012: Maks Koželj. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.

Matthew Kurtz, 2002: Re/membering the town body: methodology and the work of local
history. Journal of Historical Geography 28/1. 42–62.
Špela Lemut, 2013: Janez Parapat. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.

Duncan Light, 2004: Street names in Bucharest, 1990–1997: exploring the modern historical
geographies of post-socialist change. Journal of Historical Geography 30/1. 154–172.

Janez Logar, 1967: Slatnar, Anton (1867–1926). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

---, 1980: Trdina, Janez (1830–1905). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Franc Ksaver Lukman, 1933: Medved, Anton (1862–1925). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.
Joža Mahnič, 1991: Župnčič, Oton (1878–1949). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
100

Sara McDowell, 2008: Heritage, Memory and Identity. The Ashgate Research Companion to
Heritage and Identity. Ur. Brian Graham, Peter Howard. Farnham, Burlington: Ashgate. 37–
53.

France Mesesnel, 1928: Jama, Matija (1872–1947). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Franco Moretti, 2011: Grafi, zemlevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ur. Jernej
Fabjan. Ljubljana: Studia humanitatis
Vlado Novak, 2013: Aškerc, Anton (1856–1912). NSBL. Slovenska biografija. Na spletu.
Odlok o spremembah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik. Ur. l. RS, št. 42/2014. 4495.
Matija Ogrin, 2012: Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega
prostora. Slavistična revija 60/3. 457–468.

Priscilla Parkhurst Ferguson, 1988: Reading City Streets. The French Review 61/3. 386–397.
Urška Perenič, 2008: Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije –
doslednost, odprtost, zanesljivost. Primerjalna književnost 31/2. 113–135.
---, 2010: Empirično-sistemno raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski
modeli in uporabni primeri. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Zbirka
Slavistična knjižnica, 16).
---, 2012: Prostor v literaturi in literatura v prostoru. Slavistična revija 60/3. 259–264.

---, 2014: Writers on the Streets of Ljubljana: The Onomastics of Street Names. Slovene
Studies 36/2. 111–129.

101

---, 2016: Toponimastika uličnih imen, nacionalna identiteta in pripadanje: Literarne ulice v
ožjem središču Ljubljane. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana:
Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria 22). 325–348.
---, 2016a: Prostor književnikov: Kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne
kulture. Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU (Studia litteraria 20). 67–97.
---, 2016b: Prostor literarnih društev: Čitalništvo v kontekstu demografskih značilnosti,
upravno-politične in sodne delitve ozemlja ter mreže srednjih in višjih šol. Prostori slovenske
književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria 20).
133–156.
Barbara Petrušič, 2013: Fran Albreht (Albrecht). Kamniško-komendski biografski leksikon. Na
spletu.
---, 2013a: Jakob Alešovec. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013b: Jurij Japelj. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013c: Tomo Brejc – Pavle. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013d: Fortunat Bergant (Vergant, Wergant). Kamniško-komendski biografski leksikon.
Na spletu.
---, 2014: Anton Medved. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
Peter Podbrežnik, 2013: Luka Svetec – Podgorski. Kamniško-komendski biografski leksikon.
Na spletu.
---, 2013a: Radivoj Peterlin – Petruška. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013b: Ivan Vavpotič. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.

102

---, 2013c: Viktor Parma. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
Danilo Pokorn, 1991: Zupan, Jakob Frančišek (1734–1810). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.

Benjamin Porter, 2008: Heritage Tourism: Conflicting Identities in the Modern World. The
Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Ur. Brian Graham, Peter Howard.
Farnham, Burlington: Ashgate. 267–281.

Stanko Premrl, 1935: Parma, Viktor (1858–1924). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Primerjalna književnost 36/2 (2013): Prostorski obrat v literarni vedi. Ur. M. Juvan, M.
Dović, J. Habjan. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost.

Prostor slovenske literarne kulture: Literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim
informacijskim sistemom. ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. Na
spletu.
Vanda Rebolj, 2011: Vplivni ljudje Japljevega časa. Japljev zbornik. Ur. Marjeta Humar.
Kamnik: Občina in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 41–65.
Register nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Na spletu.

Reuben Rose-Redwood, Derek Alderman, Maoz Azaryahu, 2010: Geographies of toponymic
inscription: new directions in critical place-names studies. Progress in Human Geography
34/4. 453–470.
S. n., 2013: Josip Ogrinec. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2013a: Frančiška Ksavera Marija von Osten – Sacken, roj. Eppich – Marija Vera.
Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2017: Občina Kamnik bogatejša za novo galerijo z imenom Galerija DIKA. Novice.
Občina Kamnik. Na spletu.
103

Seznam davčnih zavezancev – pravne osebe. Finančna uprava Republike Slovenije. Ministrsto
za finance RS. Na spletu.
Anže Slana, 2014: Sledi slovenskih literatov v Kamniku: Ulična poimenovanja: diplomsko
delo. Mentorica Urška Perenič. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

---, 2014a: Zasebne zbirke: Primer Sadnikarjevega muzeja v Kamniku: diplomsko delo.
Mentorica Katja Mahnič. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Slavistična revija 60/3 (2012): Prostor v literaturi in literatura v prostoru. Ur. U. Perenič.
Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Anton Slodnjak, 1932: Levstik, Fran (1831–1887). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 1952: Prešeren, France (1800–1949). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

France Stele, 1932: Loboda, Peter (1894–1952). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.
Matej Stele, 2013: Franc Jelovšek (Ilovšek, Illouschegg, Jellouschegg). Kamniško-komendski
biografski leksikon. Na spletu.
---, 2014: Simon Jenko. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
---, 2014a; Vladimir Bartol. Kamniško-komendski biografski leksikon. Na spletu.
Viktor Steska, 1928: Ilovšek, Franc (1700–1764). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Silva Trdina, 1035: Murn Aleksandrov, Josip (1879–1901). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.

Unesco, 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Na spletu.

104

Uredništvo, 1928: Kersnik, Janko (1881–1937). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Brenda Yeoh, 1996: Street-Naming and Nation-Building: Toponymic Inscriptions of
Nationhood in Singapore. Area 28/3. 298–307.
---, 1932: Koželj, Maks (1883–1956). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

Marjan Zadnikar, 1960: Sadnikar, Josip Nikolaj (1863–1952). SBL. Slovenska biografija. Na
spletu.
Neža Zajc, 2013: Albreht, Fran (1889–1963). NSBL. Slovenska biografija. Na spletu.
---, 2013a: Alešovec, Jakob (1842–1901). NSBL. Slovenska biografija. Na spletu.
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(ZDOIONUS). Ur. l. RS, št. 76/2008.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D). Ur. l. 16/08.
Asta Znidarčič, 1982: Vavpotič, Ivan (1877–1943). SBL. Slovenska biografija. Na spletu.

9.1 Sekundarna literatura
Michel Foucault, 1987: Disciplinary Power and Subjection. Power. Ur. Steven Lukes.
Oxford: Blackwell. 229–242.

Bertrand Russel, 1975: Power: A New Social Analisis. London: Allen and Unwin.

105

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 27. 11. 2017

Anže Slana

106

Izjava kandidata
Spodaj podpisani Anže Slana izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem objavo na fakultetnih spletnih straneh.

Datum:

Podpis kandidata:

107

