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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava slikovni zemljevid kot izdelek znotraj kartografije in znotraj ilustracije
ter definira njegov odnos do obeh disciplin. Opisuje njegovo obliko in namen. Razlaga pojme, ki
se subjekta dotikajo. Skozi obe disciplini raziskuje njegovo zgodovinsko ozadje, kjer se odpre še
poglavje vedutnega slikarstva. Ob pregledu vseh starih zemljevidov, ki prikazujejo topografijo gora
Kamniško-Savinjskih Alp, predstavi kartografe, ilustratorje, slikarje in raziskovalce, ki so se s
prikazom tega območja ukvarjali.

Praktičen del obsega izdelavo slikovnega zemljevida, ki uporabniku obenem podaja resnične in
uporabne kartografske podatke ter skozi likovno govorico pripoveduje osebnoizpovedno
pripoved. Združuje uporabnost klasičnega zemljevida z ilustrativnimi elementi, ki uporabnika
dodatno informirajo in s tem išče dodatne razsežnosti znotraj kartografije in ilustracije.
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ABSTRACT
The master's thesis discusses the pictorial map as a product within cartography and illustration and
defines its relation towards both disciplines. It describes the pictorial map’s form and purpose and
explains the terms pertaining to the subject. The historical background of the pictorial map is
examined through both disciplines, thus opening the chapter of veduta painting as well. While
examining the old maps depicting the topography of the Kamnik–Savinja Alps, the thesis presents
all the cartographers, illustrators, painters and researchers who have worked on the depiction of
this area.

The practical part covers the pictorial mapmaking, wherein the map provides the user with the real
and useful cartographic data and at the same time tells a personal confession story by means of
artistic language. It combines the usefulness of the classical map with the illustrative details, which
provide additional information to the user, thus searching for additional dimensions within
cartography and illustration.
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1 UVOD
Izjemno ljubiteljstvo planin in gora nas v naši z naravo bogati deželi znova in znova prepričuje v
vzpone in izlete na katero izmed njih. Doživljanje veličastnih razgledov in višin nas notranje bogati;
pušča nam spomine, ki ostanejo za vedno.
V projektu bomo skušali te spomine pripovedovati skozi slikovni zemljevid. Za področje
obravnave bomo izbrali predel v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki nam je najbolj poznan in kjer
imamo največ izkušenj: Logarska dolina in nad njo vzpenjajoče se gore.
V analitično-raziskovalnem delu bomo predstavili ilustracijo kot vizualno komunikacijo in njen
odnos do ostalih prvin oz. zvrsti; slikovni zemljevid bomo umestili v področje kartografske
ilustracije. Ker se v raziskovanju in izvedbi projekta dotikamo kartografskega področja, bomo
omenili osnovne pojme kartografije in topografije ter jih skušali umestiti v slikovni zemljevid.
Raziskovali bomo predel Kamniško-Savinjskih Alp skozi zgodovino prikaza. Zajeli bomo vse od
samega začetka prikazovanja tega področja. Le-to se je razvijalo najprej skozi evropsko kartografijo;
kartografi so območja prikazovali zelo nazorno, s hribčki, in s tem načeli grobo obliko (slikovnih)
zemljevidov. Območje gora nad Logarsko dolino se je začelo pojavljati nekje v sredini 16. stoletja,
hribčki pa se na zemljevidih obdržijo nekje do leta 1800, ko se zunanja podoba zemljevidov zaradi
natančnosti spremeni do te mere, da takšnih ilustracij ne vsebujejo več. To vlogo takrat, oziroma
že malo prej, v 17. in 18. stoletju, prevzamejo vedutne slike, ki se pojavljajo samostojno ali kot
ilustracije v gradivu (npr. razglednice). Konec 19. in v začetku 20. stoletja pa so tudi njih zamenjale
fotografije.
Zgodovina umetniškega prikaza slovenskih gora, natančneje dela Kamniško-Savinjskih Alp nad
Logarsko dolino, ni ravno obsežna. Ljudje so risali, kar so videli in kar so poznali, naše gore in
nekatere planine pa so še do nedavnega bile neobiskane in nepoznane. Umetniški material je leta
1936 časnik Planinski vestnik1 razdelil na tri sklope: zemljevidi, risbe posameznih krajev, gora in
narave ter panorame. Slednje smo mi zaradi majhnega števila pridružili vedutam. Tako bomo v
magistrski nalogi naredili pregled umetnin dotičnega dela Kamniško-Savinjskih Alp najprej skozi
kartografski pogled in nato skozi vedutni.

1

Rajko LOŽAR, Slovenske planine v risbi in sliki: Valvasor in njegova delavnica, Planinski vestnik, letnik 36, št. 7/9, 1936, str. 197.
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Raziskali in likovno analizirali bomo že obstoječe slikovne zemljevide tega področja; od
najzgodnejših slikovnih zemljevidov do tistih danes. Ugotavljali bomo, kaj razlikuje slikovne
zemljevide od splošnih, kakšna je bila in kakšna je danes njihova namembnost, oziroma kako se
njihova vloga spreminja skozi čas ter kako na njih vpliva razvoj tehnologije.
Praktični del bo sestavljal obojestranski slikovni zemljevid, ki bo na eni strani prikazoval
panoramski pogled na Logarsko dolino oz. krnico Okrešelj in nad njo vzpenjajoče se vrhove, na
hrbtni strani pa se bo posvetil krožni poti na Skuto in Tursko goro. Vključili bomo ilustracije iz
planinske poti, opozorili na nevarnosti, možnosti srečanja z živalmi in rastlinami, predloge za lepe
razglede in kotičke za pomalicati; ob tem se bomo v formi zemljevida skušali držati kartografskih
načel in ohraniti njegovo uporabnost. S svojimi izkušnjami in spomini bomo slikovito prikazali
potopis poti in s tem pripravili pohodnika na pot pred njim. Pri tem se sprašujemo: ali lahko
zemljevid dokumentira, pripoveduje in ob tem ohrani svojo uporabnost? Zanima nas, ali je
zemljevid lahko medij za prenašanje spominov, kako se odraža ilustracija v zemljevidu in v kakšni
meri lahko takšen zemljevid pripomore k boljšemu razumevanju danega območja za uporabnika.
Skozi osebnoizpovedno pripoved bomo podajali informacije pohodniku, ki iz svoje pohodniške
izkušnje morda želi nekaj več.
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2 ILUSTRACIJA
Ilustracija nas v najrazličnejših oblikah spremlja že stoletja, vendar je šele nedolgo nazaj bila
priznana kot samostojna disciplina, čeprav je zaradi svoje velikokrat komercialne note še vedno
prezirana s strani drugih umetniških zvrsti. Kot vizualni jezik in medij je bila (in je še) pogosto
zamenjana ali speta s slikarstvom, grafiko, komercialno umetnostjo, risanim filmom ter sliko in
risbo v knjigi, morda ker v določen točki ilustracija s temi disciplinami sovpada, vendarle pa se od
njih razlikuje. Ilustracija komunicira s ciljno skupino tako, da ji prenese določeno sporočilo. Je
merilo in izbor teh različnih umetniških zvrsti in disciplin, ki skupaj naredijo ilustracijo zelo vpliven
vizualni jezik.2 Ilustracija je preprosto vizualna komunikacija, izražena na slikovni način.
Etimološko izvira iz latinske besede lux, ki pomeni »obsijano s svetlobo«.3
Napram klasičnim likovno umetnostnim zvrstem, kot sta npr. slikarstvo in kiparstvo, ilustracija ni
nujno oblikovana zaradi nje same ali da bi izključno zadovoljila imanentne čute človekove narave
ter sprožila z njimi povezane emocije. Slika zunaj kakršnegakoli konteksta torej ne more biti
ilustracija.
Ilustracija je prisotna povsod, njena potencial in uporaba sta neskončna. Vpliva na način, kako se
učimo in obveščamo, kupujemo in prepričujemo v razna dejanja. Poda nam mnenje in komentar,
nas razvedri in nam pove zgodbo. Najboljše ilustracije dosegajo uspešno in primerno kreativno
podajanje sporočila svoji ciljni publiki.4
Vloga oz. namen ilustracije ponazarja ključ do razumevanja svoje ustreznosti in pomembnosti kot
moderen medij v vizualnih komunikacijah. 5 Lahko je v dokumentiranju (ustvariti vizualni zapis
stvari, dogodka ali osebe), pripovedovanju (razlagati ali zabavati), prepričevanju (vzpostaviti,
vzdrževati ali zavreči idejo) in ornamentiki (navdušiti nad ali konkretizirati identiteto skozi
ornamentiko).6

Alan MALE, Illustration: A theoretical and Contextual Perspective, Lausanne 2007, str. 10.
Susan DOYLE, History of Illustration, New York 2018, str. XVII.
4 MALE 2007, op. 2, str. 18–19.
5 Prav tam, str. 18–19.
6 DOYLE 2018, op. 3, str. XVII.
2
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Ilustracija je lahko narejena skozi široko paleto tradicionalnih in digitalnih načinov. Izraža se v
eksplicitni, stilizirani, naturalistični, obratno pomenski, ikonografski ali popolnoma abstraktni
obliki. 7
V splošnem je ilustracija odličen poučevalni medij. Informacije se vizualno lahko sprejemajo lažje.
Učenje skupaj z raziskovanjem ali usvojitev neke literature, bodisi v izobraževalnem, strokovnem
ali razvedrilnem kontekstu, je lahko veliko bolj zanimiva izkušnja, če poteka skozi način, ki zabava,
kratkočasi in komunicira.8
Čeprav se ilustracija pogosto pojavlja ob besedilu, ga spremlja ali se nanaša na zapisano oz.
izrečeno, lahko deluje tudi samostojno. Ker mora ilustrator vizualno izraziti to, kar lahko besede le
splošno nakažejo, ilustracija proizvaja pomen prav tako kot zapisana beseda.9
Ilustracija se v najširšem deli na stvarno in domišljijsko. Stvarna ilustracija prikazuje informacije
natančno, medtem ko domišljijska ni omejena s stvarnostjo tega sveta. Stvarna ilustracija se ožje
deli na poljudnoznanstveno in znanstveno, le-ta pa zajema področja naravoslovja, medicine in
družboslovja.

2.1 Znanstvena ilustracija
Znanstvena ilustracija, ki je eno izmed širših področij stvarne ilustracije, sistematično uporablja
pridobljene informacije, pridobljene z opazovanjem, ter tehnične in estetske metode za natančen
prikaz teme oz. področja. Njeno bistvo je prenos sporočila oz. informacij skozi obliko, anatomijo,
podrobnosti in pojme, ki ne morejo biti posredovani skozi besede. Kot umetnost odraža kulturo,
znanstvena ilustracija odraža odkritja znanosti in tehnologije.10
Skozi zadnjih pet stoletij so se znanstvene discipline razvile v svojevrstna študijska področja s
svojimi določenimi principi vizualnega upodabljanja. Znanstveniki so začeli tesno sodelovati z
ilustratorji, v nekaterih primerih našli tudi sami sebe kot nadarjene ilustratorje, in zapisovali,
komunicirali in širili svoje raziskave. Ilustracija je pravzaprav aktivno oblikovala tok znanstvenih
disciplin.11

DOYLE 2018, op. 3, str. XVII.
MALE 2007, op. 2, str. 89.
9 DOYLE 2018, op. 3, str. XVII.
10 Elaine R.S. HODGES, The Guild Handbook of Scientific Illustration, New Jersey 20032, str. XI.
11 DOYLE 2018, op. 3, str. 153.
7
8
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2.1.1 Kartografska ilustracija
Slikovni zemljevid kot oblika topografske oz. kartografske ilustracije pripada znanstveni ilustraciji,
ki ima že dolgo pomembno vlogo pri raziskovanju in razumevanju sveta, v katerem živimo, ter
ostaja bogato in nujno potrebno področje našega časa kot vodilo znanstvenega raziskovanja in
širjenja znanja.12

12

DOYLE 2018, op. 3, str. 153.
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3 SLIKOVNI ZEMLJEVID
Slikovni zemljevidi imajo širok in raznolik razpon vrst zemljevidov, ki spadajo mednje. To so lahko
srednjeveški zemljevidi, renesančne podobe mest, nizozemski zemljevidi sveta ter zemljevidi iz
perspektive; vsem so skupni slikovni oz. ilustrativni elementi.13
Poleg ozemlja želijo slikovni zemljevidi predstaviti neko zgodbo ali sporočilo in se pri tem zanašajo
na simbole, ki to sporočilo nosijo in ga izpostavljajo. V kartografski literaturi so včasih
zapostavljeni, saj velikokrat odigrajo razvedrilno ali komercialno vlogo,14 ta pa sodobnim
kuratorjem in knjižničarjem ne predstavlja geografskega ali znanstvenega gradiva.
Slog slikovnih zemljevidov se je izoblikoval v zelo značilen kartografski žanr, ki bolj kot znanstveno
podobo sveta prikazuje likovno interpretacijo kraja, regije oziroma države. Takšni zemljevidi
upodabljajo ljudi, zgodovino, arhitekturo, pokrajino in teren. Združujejo zemljevid, sliko in
besedilo, pogosto z namenom, da z vizualnim sporočilom povejo zgodbo in z njo ujamejo občutek
o nekem prostoru.15
Slikovni zemljevidi zabavajo in učijo, prav tako navdušeno »prodajajo« kraj, regijo, državo,
industrijo, izdelek ali storitev.16
Slikovni zemljevidi se torej od klasičnih razlikujejo po načinu izdelave in njihovem namenu.
Medtem ko pri zgodovini kartografije omenjamo, da so kartografi z zemljevidom želeli čim bolj
natančno podati podatke nekega večjega ozemlja, se slikovni zemljevidi navadno osredotočijo na
določen vidik, s katerega bodo prikazali ozemlje, ki je tu navadno manjšega obsega; zgolj manjša
pokrajina ali njen del, vas, mesto, smučarsko središče ali narodni park.
Slikovni zemljevidi se sicer razvijajo sočasno z ostalimi zemljevidi, njihov razvoj skozi zgodovinski
kontekst bomo podrobneje pregledali znotraj poglavja Zgodovinski pregled slikovnih zemljevidov.

3.1 Etimologija izrazov
Vloga zemljevida je že od samega začetka bila, da uporabniku prikaže neko ozemlje v določenem
merilu, v pomanjšani obliki.

Stephen J. HORNSBY, Picturing America: The Golden Age of Pictorial Maps, Chicago 2017, str. 1.
Charles P. RADER, Book Review: Pictorial Maps, Cartographic Perspectives, št. 14, 1993, str. 20.
15 HORNSBY 2017, op. 13, str. 2.
16 Prav tam, str. 4.
13
14

14
Zemljevid oz. karta predstavljata papir ali platno z upodobitvijo zemeljskega površja ter objektov na
njem v pomanjšanem merilu17, izraz slikóven pa se nanaša na sliko18.
Zemljevid oz. karta je dvorazsežnostni prikaz Zemljinega površja in različnih pojavov19 oziroma v
določenem merilu pomanjšana in posplošena ponazoritev zemeljskega površja ali njegovih
posameznih delov.20
Poleg besede zemljevid, ki je slovenskega izvora, danes vzporedno uporabljamo tudi tujo
sopomenko karta, ki izvira iz različnih jezikov (khártēs v grščini pomeni papirusov list, zvitek, v
latinščini pa charta pomeni papir, spis)21 in je v uporabi že od 15. stoletja.22 V 14. stoletju se je v
knjigi Liber secretorum fidelium crucis kartografa Marina Sanuda pojavil izraz mapa (lat. mappae mundi
pomeni srednjeveški zemljevid sveta, lat. mappae sicer pomeni robec, prt, bela krpa23), ki se je v
nekaterih jezikih obdržal do danes. Isti izraz, map, kot najpogostejšega za kartografski prikaz
uporabljajo Angleži (izjema so pomorske in letalske karte, za katere uporabljajo izraz chart).24
Deli, ki zemljevid sestavljajo, so kartno polje z vsebino zemljevida, okvir oz. rob zemljevida, naslov,
merilo, legenda in drugi pojasnjevalni podatki. Geografski leksikon jih deli na 3 vrste zemljevidov:
zemljevid, ki podrobno prikazuje del zemeljskega površja, se imenuje topografski zemljevid, manj
podroben je splošni zemljevid, kartografski prikazi določenih vsebin, kot so geološka sestava,
prebivalska struktura in onesnaženost okolja, pa so izvedeni na tematskih zemljevidih.25

Zemljevid, Fran: SSKJ, ZRC SAZU, dostopno na <https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznegajezika/3617003/zemljevid?FilteredDictionaryIds=130&View=2&Query=zemljevid#> (3. 10. 2018).
18 Slikóven, Fran: SSKJ, ZRC SAZU, dostopno na <https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=2&Query=slikoven> (3. 10. 2018).
19 Drago PERKO, Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa, Ljubljana 2001, str. 31.
20 Drago KLADNIK, Geografija: tematski leksikoni, Tržič 2001, str. 630.
21 Primož GAŠPARIČ, Najstarejša kartografija – razvoj do antike, Geografski vestnik, 87-2, 2015, str. 95.
22 Mirela SLUKAN ALTIĆ, Povijesna kartografija: kartografski izvori u puvijesnim znanostima, Zagreb 2003, str. 14.
23 Kevin MAHONEY, Mappa, Mappae, Latdict: Latin Dictionary and Grammar Resources, dostopno na <http://latin-dictionary.net/about> (14. 11.
2018).
24 SLUKAN ALTIĆ 2003, op. 22 str. 14.
25 KLADNIK 2001, op. 20, str. 630.
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4 MED ILUSTRACIJO IN KARTOGRAFIJO
Slikovni zemljevidi vsebujejo karakterizacijo vedut, simboliko kartografije in različne topografske
likovne elemente, ki ilustrirajo in pripovedujejo, zaradi česar jih umeščamo v ilustracijo, kartografijo
in topografijo. Odvisno od načina izvedbe se slikovni zemljevid po navadi umesti glede na
prevladujočo smer, h kateri se najbolj nagiba.
Panorame oz. vedute, ki ne služijo kot ozadje nekemu specifičnemu dogodku (v zgodovini npr.
zgodovinski bitki, lovu ali potovanju), temveč so same zase subjekt ilustracije, prikazujejo splošno
geografijo in detajlno ikonografijo, ki skupaj nakazujeta strukturo mesta oziroma dotičnega
območja. Zato se štejejo tako med ilustracijo kot zemljevide. In čeprav neposredno ne ilustrirajo
kakšnega besedila, se nedvomno lahko kot tip vloge štejejo med pripovedovalne ilustracije.26
Zanimivo je dejstvo, da je bila meja med veduto, panoramo, pokrajino in zemljevidom v času pred
obdobjem moderne veliko bolj zabrisana, kot je kasneje postala.27 Istočasno pa danes umetniki
ravno to mejo med zemljevidom kot obliko izključno grafične komunikacije in likovne forme
(risba, slika, ilustracija), ki so si jo kartografi po tolikšnem času končno izborili, brišejo.28

4.1 Kartografija
Zemljevidi so eden izmed najbolj izjemnih načinov posredovanja informacij o prostorskih
porazdelitvah. Najpomembnejše dejstvo, ki je ključno za razumevanje kartografije je, da so
zemljevidi ekvivalentni več odstavkom, celo stranem podatkov in morajo zato uporabljati svoj jezik
s simboli, da se z določenimi elementi lahko povežejo oziroma jih ti simboli predstavljajo.29
Če povzamemo iz leksikona, je kartografija veda o izdelovanju zemljevidov ter zemljevidom
sorodnih grafičnih ponazoritev oz. nauk o grafičnem upodabljanju Zemljinega površja. Izhaja iz
grških besed khárté (papirusov list, zvitek) in grápho (pišem, rišem).30
Zajema več različnih področij, kot so klasična, katastrska, panoramska, tematska in vojaška
kartografija.31 Tesno je speta s topografijo.

DOYLE 2018, op. 3, str. 61.
DOYLE 2018, op. 3, str. 61.
28 Denis WOOD, Map Art, Cartographic Perspectives, št. 53, 2006, str. 5.
29 HODGES 20032, op. 10, str. 528.
30 KLADNIK 2001, op. 20, str. 189.
31 Kartografija, Geografski terminološki slovar, ZRC SAZU, dostopno na <https://isjfr.zrcsazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski/iskalnik?iztocnica=kartograf%C3%ADja#v> (10. 11. 2018).
26
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Kartografska ilustracija je področje, ki obsega (ilustrativno) oblikovanje zemljevidov in je zato
močno povezana s topografsko ilustracijo.

4.2 Topografija
Topografija je v geomorfologiji geografska oblikovanost Zemljinega površja oz. površja kakšnega
drugega planeta ali naravnega satelita, v kartografiji pa pomeni prikazovanje le-tega, npr. z globusi
in zemljevidi.32
Topografska ilustracija je področje znanstvene ilustracije, ki prikazuje topografijo oz. prenaša
topografske podatke določenega prostora, ozemlja na Zemljinem površju.
Topografski pogledi iz perspektive oz. panoramski zemljevidi zahtevajo bežiščno točko oz. točko
pogleda, iz katere se ustvari perspektiva. Ta postopek zahteva uporabo perspektivne projekcije, pri
kateri uporabimo določen kot pogleda oz. izbrano nadmorsko višino ter smer pogleda oz.
odmerjen azimut.33
Lahko rečemo, da kartografska ilustracija vsebuje elemente topografske ilustracije, v naši nalogi se
pojma med seboj ves čas povezujeta.

4.3 Vedutizem
Veduta je pogled na del krajine, običajno kultivirane ali pozidane. Beseda veduta označuje tudi
sliko, na kateri so natančno, stvarno upodobljeni mesto, krajina ali njun del, vidni z izbrane točke.
Širše gledano se termin uporablja za vsa tovrstna likovna dela. Vedute torej predstavljajo risbe,
grafike, izdelane v različnih tehnikah, akvareli, oljne slike, fotografije in tudi načrti mest. V ožjem
pomenu pa se uporablja predvsem za dela v grafični tehniki.34
Vedute so danes poleg besedil nepogrešljiv pripomoček pri proučevanju zgodovine, saj besede ne
morejo nadomestiti vizualne sporočilnosti upodobitev. Nazorno nas seznanjajo s tlorisno
organizacijo in arhitekturno zasnovo naselbin ter obenem z ustvarjalnostjo prebivalcev.35
Vedutnemu slikarstvu oz. vedutizmu se je najprej pridružilo arhitekturno in kasneje še panoramsko
slikarstvo. Arhitekturno se je ukvarjalo s slikanjem posameznih stavb in njihovih notranjih delov,
Topografija, Geografski terminološki slovar, ZRC SAZU, dostopno na <https://isjfr.zrcsazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski/iskalnik?iztocnica=topograf%C3%ADja#v> (10. 11. 2018).
33 HODGES 20032, op. 10, str. 550.
34 Jože CURK, Primož PREMZL, Mariborske vedute, Maribor 2004, str. 5.
35 CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 5.
32
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panoramsko s širnimi razgledi primorskih in gorskih krajin, vedutno pa se je osredotočilo na
upodabljanje naselij in njihovih neposrednih okolij.36
Sodi med najmlajše slikarske tehnike tako pri nas kot v širšem evropskem prostoru.37 Umestimo ga
lahko tudi v področje slikovnih zemljevidov.

36
37

CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 13.
Ivan STOPAR, Ljubljanske vedute, Ljubljana 1996, str. 5.
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5 ZGODOVINSKI PREGLED EVROPSKE
KATOGRAFIJE
Način označevanja reliefa je v svoji zgodovini doživel največje spremembe. Od vseh geografskih
elementov je ravno razvoj topografskega oz. reliefnega prikaza potekal najdlje. Razlogov za to je
več. Območja z velikimi reliefnimi razlikami je zahtevno kartirati zaradi njihove nedostopnosti.
Tudi po težkem vzponu na planinski vrh, ki raziskovalcu omogoči pogled na okoliški teren, znanje
za predstavitev le-tega, kar pred njim stoji, zahteva izjemne risarske spretnosti. Zaradi tega so
kartografi takšne prikaze velikokrat shematizirali, višinske oznake so pretirane. Še v 17. stoletju so
npr. mislili, da je Kavkaz visok 75 kilometrov, v 18. stoletju pa je bilo omenjeno, da so Alpe visoke
30 km. S pomočjo aneroida, kovinskega barometra, izumljenega leta 1847, ki vzporedno z
vzponom prikaže spremembe zračnega pritiska in s tem višinske razlike, se je kartografiranje
močno izboljšalo. Intenzivno so ga uporabljali v 19. stoletju, ko so se posluževali trigonometričnih
meritev s teodolitom, ki dajejo visoko natančnost. Danes se meritve nadmorske višine izvajajo s
pomočjo vertikalne in panoramske aero-fotografije, posnete z letalom ali satelitom.38
Zemljevidi so nastajali že davno pred najstarejšimi ohranjenimi. V zgodovini zemljevidov je polno
lukenj in nepojasnjenih kronoloških obdobij. Seveda so oblike zemljevidov bile, vendar se bodisi
niso ohranile ali enostavno za njimi niso ostale nobene sledi. Starodavni zemljevidi so bili v prvi
fazi pripomoček popotnikom, vojakom in pomorščakom. Potovanje v starih časih pa je bil nevaren
posel. Prevozi so bili okorni, počasni, v koraku s sočasnim razvojem prevozništva in zemljevidi so
se nemalokrat uničili s požarom, poplavo ali brodolomom; uporabljen material zemljevidov,
pomorskih kart in globusov je lahko k uničenju le še prispeval. Še do danes se ni našel material, ki
bi bil popoln za izdelavo zemljevidov. Različni kralji in cesarji so na primer naročili izdelavo
zemljevidov na srebrnih pladnjih, kasneje pa so se pladnji uporabili kot ščiti, kovinski globusi so se
razrezali na pol in uporabili kot posode v vojski; tako so zemljevidi izginili. Ko je bil zemljevid že
izrabljen, so se zapisi s pergamenta izbrisali, velikokrat so isti papir uporabili večkrat in vmes
izbrisali ostanke prejšnjih zapisov. Nekatere zemljevide so vklesali v kamne, ki so se kasneje
uporabili kot gradbeni material. Ker je bilo veliko zemljevidov velikih, so jih prepogibali, kar je prav
tako uničujoče vplivalo na obstoj dokumenta. Zemljevide oziroma načrte so uničevali tudi sami
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SLUKAN ALTIĆ 2003, op. 22, str. 30.
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doma; velikokrat je bilo označeno, kje leži zaklad ali njihov harem, in če so se bali, da lahko kdo
pride do teh informacij, so se jih v družini raje prej znebili za vedno.
Nastanek zemljevidov je od nekdaj povezan z vojaškimi nameni, željo po avanturi in samim
zanimanjem za raziskovanje. Ker so vsebovali potencialen vir informacij za sovražnika, so bili
vedno skrbno skriti in varovani.39

5.1 Stari vek
Nepismeni ljudje so vrezovali, popisovali in poslikavali skale na visokih krajih, pod raznimi vrhovi
in prelazi. Najzgodnejši takšni zapisi zemljevidov naj bi bili iz bronaste dobe (pribl. 1200 pr. n. š.),
najdeni v italijanskih Alpah, v Bedolini, Val Camonici. Najmlajše hiše na načrtu naj bi bile narisane
kasneje v železni dobi (900–700 pr. n. š.). Zelo malo verjetno je, da so polja in med seboj povezane
poti dejanska preslikava realne pokrajine. Namesto tega naj bi zemljevid oz. simboli predstavljali
kultivirana zemljišča takratne družbe kot izraz tesnobe in negotovosti. Relativno pogosti so bili še
manjši zemljevidi, ki še bolj jasno prikazujejo le nekaj stavb.40

Slika 1: Ponovno narisan prvi najdeni načrt mesta Bedolina, 1996.

Okoli leta 1500 pr. n. š. so Babilonci prvi ustvarili zemljevid, ki je vseboval oboje: orientacijo in
merilo.41

Lloyd A. BROWN, The story of maps, New York 1979, str. 6.
Peter BARBER, The map book, London 2005, str. 10.
41 BARBER 2005, op. 40, str. 12.
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Slika 2: Mezopotamski mestni načrt Nippurja, okoli 1500 pr. n. š.

V prvih 20 letih n. š. je bilo veliko potujočih skupin, med njimi so bili zlasti potniški trgovci in
romarji. Naprej so se pomikale tudi politične in spiritualne misli ljudi, nihče pa ni predvidel takšnega
premika, kot se je zgodil v kartografiji. Geografsko dediščino so namreč več kot 1200 let
predstavljali zapisi in odkritja enega samega moža – Klavdija Ptolemaja.42
O življenju Klavdija Ptolemaja je znanega zelo malo. Ne ve se, kdaj in kje točno se je rodil. Živel
naj bi nekje med letoma 100 in 170.43 V srednjem veku so se razširile govorice, da je bil član
egiptovske kraljeve družine, zaradi česar se na portretih pojavlja v kraljevih oblačilih, čeprav ni
nobenih dokazov o njegovi morebitni kraljevi krvi.
Ptolemaj je napisal Almagest, nanašajoč se na izdelovanje zemljevidov. Vsebuje 13 knjig; v njih
obrazloži okroglost Zemlje, Lune in Sonca, enakonočje, govori o merilnih instrumentih in
podobnih geografskih in kartografskih podatkih. V delu Geographia, tudi Atlas of the World, je
pripravil in obrazložil 26 območnih kart, ki so bile za tisti čas zelo modernega koncepta. Na vseh
je bolj malo ornamentike, sploh glede na primerjavo s tiskanimi verzijami kartografskih založnikov
v 16. stoletju.44
Na peti karti njegovih zemljevidov je narisan del Evrope, ki prikazuje tudi območje današnje
Slovenije in je hkrati prvi prikaz tega dela.

BROWN 1979, op. 39, str. 58.
BARBER 2005, op. 40, str. 20.
44 BROWN 1979, op. 39, str. 58–74.
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Ptolemaj je bil prvi, ki je resneje pristopil k raziskovanju geografije, astronomije, astrologije,
matematike in fizike.
Samo en način je bil, kako ustvariti natančen zemljevid, to je oditi v svet ter raziskovati in meriti.
Za to pa so bile potrebne ekspedicije, ekipe, ki gredo na teren raziskovat s potrebnimi
astronomskimi instrumenti in merilnimi aparati. Potrebni so bili čas, denar in nenazadnje
motivacija. Države oziroma narodi, ki so bili najbolj zainteresirani za zavzetje novih kolonij in so
imeli veliko moči, so prispevali h kartografiji bolj kot drugi.45
Iz okoli leta 300 n. š. je ohranjen zemljevid rimskega imperija, ki pa bi naj popotnikom bolj slabo
služil, saj bi naj bil bolj kot uporaben predmet izdelan za propagando na steni palače.46

Slika 3: Del rimskega zemljevida Tabula Peutingeriana, okoli 1265 (izvirnik iz 3. ali 4. stoletja).

Babilonci in Stari Grki so bili navdušeni nad nebesi in zemljo ter teorijami o njunih medsebojnih
meritvah, Rimljani pa so se bolj ukvarjali izključno z meritvami Zemlje. Zaradi svoje vojske in
polno na novo odkritega sveta so se zavedali nujnosti meritev.
Od prvega stoletja pr. n. š. do propada rimskega cesarstva je ohranjenih ogromno zapisov na temo
geografskih meritev, prvotno grških. Okoli leta 350 n. š. je iz njih nastala zbirka pod imenom Corpus
Agrimensorum (Merjenje polj). Besedila so bila ilustrirana z majhnimi ilustracijami in vinjetami, ki so
bila vse prej kot matematično natančni zemljevidi; lahko bi jih označili bolj kot slikovne
zemljevide.47

BROWN 1979, op. 39, str. 11.
BARBER 2005, op. 40, str. 26.
47 Prav tam, str. 28.
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Slika 4: Ilustracija iz Corpus Agrimensorum, okrog leta 350.

5.2 Srednji vek
V srednjem veku je imelo krščanstvo velik vpliv tako na intelektualce kot navadne ljudi. Zgodnje
krščanstvo ni zahtevalo dosti in hkrati obljubljalo veliko. Znanstveni trudi so sicer še vedno
obstajali, vendar v precej manjšem obsegu, kot bi lahko bili. Ker so bila romanja po Sveti deželi
tisti čas zelo v modi, se je tukaj rodila neka vrsta geografskega zapisa, nekakšni vodiči, kako priti
do svetih grobnic, svetišč in oltarjev, kar se lahko šteje kot neka oblika krščanske kartografije.48
Sicer pa so se od začetka našega štetja in v naslednjih 1200 letih le pogumni podali v razno
geografsko razglabljanje, saj je kaj takšnega veljalo za grešno dejanje.49
Še po Guttenbergovi iznajdbi postopka tiska vlivanja svinčenih črk v drugi polovici 15. stoletja so
bili Ptolemajeva Geographia in njegovi zemljevidi tisti, ki so se edini množično tiskali. Bodisi so to
bile kopije njegovih zemljevidov ali pa kakšne »nove« karte, ki so bile narejene po njegovem vzoru.
Na njih je pisalo »po originalnih zemljevidih Klavdija Ptolemaja« ali vsaj »po vzoru Klavdija
Ptolomaja«, kar je dalo nekakšen pečat zanesljivosti, spoštovanja in avtentičnosti, saj je to Klavdij
Ptolemaj v kartografskem svetu takrat še vedno predstavljal. Če so želeli prikazati najnovejša
odkritja, pa so poleg novih zemljevidov izdali, natisnili in priložili še Ptolemajeve. Kartografija pa
po njem ni prevzela le geografskih podatkov, temveč tudi vzorec kartografiranja, pomemben za
razvoj moderne kartografije.50

BROWN 1979, op. 40, str. 81–84.
Prav tam, str. 7.
50 BROWN 1979, op. 40, str. 153.
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Osmansko cesarstvo je imelo veliko moč, še posebej s padcem Konstantinopla leta 1453, ko so
prevzeli vsa obstoječa klasična besedila, med njimi tudi Ptolemajevo Geographio. Glede na lego so
sodelovali v izdelavi pomorskih kart Sredozemskega morja. Del svetovnega zemljevida kartografa
Piri Reis velja za enega najbolje ohranjenih, najbolj pomembnih in najbolj enigmatičnih
zemljevidov tistega časa.51

Slika 5: Piri Reis, del zemljevida Kitab-i Bahriye (Book of navigation), okoli 1513.

5.3 Novi vek
Od leta 1500 se je skoraj vsako leto pojavil nov zemljevid ali pomorska karta. Nekateri sicer niso
bili nikoli natisnjeni, nekateri so bili vrezani v baker oziroma les. Potovanje in raziskovanje ni bilo
več le ekskluziven del manjše skupine ljudi, postajalo je vedno lažje dostopno, svetovni popotniki
pa so pisali, kar so videli.
Že pri nastanku prvih zemljevidov se je pojavilo nekaj vprašanj pri kartografiranju, ki so aktualna
še danes. Kako velik naj bi bil zemljevid? Po Ptolemaju naj bi bil čim večji, da bi lahko zajemal vse
natančne detajle. Na majhnem zemljevidu se v iskanju takšnih detajlov uporabnik izgubi oziroma
jih zaradi majhnosti ne more najti. Veliki zemljevidi pa so vseeno okorni za prenašanje in dragi za
tisk. Drugo vprašanje, s katerim so se ukvarjali, je bila povezava med zemljevidom in besedilom ob
njem, ki je le-tega razlagalo, kar je bila takrat stalna praksa kartografov. Kako jih združiti, da se stvar
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ne bo prevečkrat prepogibala ali s časom celo ločila na dva dela in izgubila? Zelo popularna sta bila
majhna knjiga in velik zemljevid.52
Prvič po Ptolemaju so se pojavila nova imena raziskovalcev tega področja.
Največji imeni v kartografiji tistega časa sta bili Gerard Mercator, kartograf, bakrorezec in
znanstvenik, ter Abraham Ortelius, prodajalec in založnik zemljevidov. Med seboj sta prijateljsko
sodelovala; Ortelius je delal v Antwerpnu, Mercator pa v 100 km oddaljenem Duisburgu.
Mercator je postal sinonim za navigacijsko karto in kartografsko projekcijo. 57 let je bil vodilni
kartograf Evrope; s svojim delom je prispeval h kartografiji tako, da se je razvila iz nekakšne
umetnosti v natančno znanost.53
Njegovi zemljevidi so bili narejeni po natančnih merjenjih in pomanjšavah. Po naročilu cesarja je
izdelal set merilnih instrumentov: manjši kvadrant, astronomski obroč, žepno sončno uro in druge
različne merilne instrumente, kot so kompas, šestilo itd. Leta 1538 je izdelal zemljevid sveta v obliki
dveh polkrogel. Leta 1552 je začel pripravljati večje zemljevide Evrope, ki do takrat ni imela
omembe vredne kartografije, čeprav je bilo na trgu na voljo veliko različnih umetniških vzorcev.
Predelal je vse pomembne zgodovinske dogodke, pomagal si je z luninimi in sončnimi mrki, ki jih
je tudi dodal v julijanski koledar. Bil je velik občudovalec Ptolemajevih del. Njegova Geographia iz
leta 1578 je vsebovala 27 zemljevidov, vgraviranih v baker, ki se smatrajo za najboljše obstoječe.54
Konec 16. in v začetku 17. stoletja je Jodocus Hondius (1563–1612), bakrorezec in trgovec, postal
del kartografskega posla; specializiral se je v vrezovanju zemljevidov, kart ter globusov in nastajali
so največji globusi do takrat. Postal je velik zbiratelj zemljevidov, tako Mercatorjevih kot
najnovejših, in jih izdajal skupaj pod Mercatorjevim imenom. Leta 1607 je izdal tudi žepni atlas.
V tem času je nastalo tudi nekaj italijanskih zbirk zemljevidov, vendar niso konkurirali nizozemskim
in nemškim.
Skoraj vsi najbolj prodajani atlasi so bili iz prvotne velikosti (ki je bila dvakrat ali trikrat prepognjena
pola) slej ko prej pomanjšani, tako da jih je vsakdo lahko pospravil v žep. Po besedah nekega
založnika so bili ti atlasi gmote geografskih informacij, vendar z dvema napakama – bili so zelo
dragi, lahko si jih je privoščil redkokateri učenjak, bili pa so tudi tako mogočno veliki, da je ta
velikost uporabnika zmotila in so v knjižnicah imeli bolj vlogo dekoracije kot uporabne knjige.

BROWN 1979, op. 39, str. 156.
Prav tam, str. 158.
54 Prav tam, str. 160.
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Založništvo zemljevidov je v tem času svoj vrh doseglo v Amsterdamu, ko je z izdelovanjem
zemljevidov in trgovanjem z njimi pričel Williem Janszoon Blaeu (1571–1638).
Takrat, v 16. in 17. stoletju, se je začela tudi problematika plagiatorstva zemljevidov, saj je bilo v
zraku veliko zanimanja za založništvo. Bakrorezi so bili zelo cenjeni in iz vzdržljivega materiala,
zato se jih je veliko prodalo, pa tudi pokradlo; bili so prilepljeni ali speti v druge publikacije, podatki
avtorja so bili izbrisani ali s čim prerisani, tako da so bili popolnoma neprepoznavni originalu.
Zagnani trgovci so na vse načine želeli dati vtis, da so na trg prišli z novim produktom. Tudi
sodelovanje med izdelovalci zemljevidov je takrat bilo zelo priporočljivo. Potovanja so še vedno
bila draga in nezanesljiva, težko je bilo dobiti zanesljive geografske podatke. Kartografi so se morali
za zemljevide tujih dežel zanesti na tuje založnike. Ko so se torej pojavile nove meritve, so si jih
med seboj izmenjavali sem in tja, poleg tega so bile tudi založniške hiše razpršene. Meritve, narejene
v Italiji, so tako bile v baker vrezane na Nizozemskem, nizozemski bakrorezci pa so svoje delo
opravljali v Angliji, Franciji in še drugje. Ideje in bakrene plošče so tako potovale po Evropi; naslovi
zemljevidov, geografska imena in sam jezik se je temu primerno spreminjal glede na priložnost in
kraj, v katerem se je zemljevid znašel. Med kartografi je zato večkrat prišlo do sporov in nesoglasij.55
Mercator in Ortelius sta bila glavni vir podatkov Williemu Janszoonu Blaeuju; tako kot so se prej
kartografi venomer naslanjali na Ptolemaja, tako se je Blaeu naslanjal na Orteliusa in Mercatorja.56
Leto preden je Blaeu umrl, leta 1637, sta njegova sinova prenesla delavnico v večje prostore v
Blumengracht, kjer so se tiskali vsi atlasi, knjige mest Nizozemske in tujih dežel. Delavnica je bila
velika, čista, s kvalitetnimi tiskalnimi stroji in najboljšimi tiskarji, bakrorezci in koloristi. Njegov
način tiska in dela je kmalu postal evropski standard.57
Kartografi 16. in 17. stoletja morda niso imeli najboljših in najnovejših geografskih podatkov, ali
pa jih niso uporabili, če so jih imeli. Vendar so kljub temu njihovi zemljevidi dali uporabnikom
najboljše možno, vsaj v umetniškem pogledu: izjemno slikovitost, narisane morske pošasti,
heraldične simbole, portrete pomembnih oseb in navdušujoč kolorit. Konec koncev je bilo zelo
pomembno, da je bil zemljevid lep, v koraku z aktualnimi lepotnimi ideali, zato so se vzorci
sorazmerno s tem spreminjali. Zaradi uporabnosti so pole zemljevidov sicer imele svoje omejitve
za umetniško ozadje, vendar so ga ustvarjalci izkoristili, kolikor se je le dalo. Zemljevidi, ki so se
prodajali, so morali vsebovati naslov, opisujoč prikazano ozemlje, zato so bili naslovi velikokrat
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dolgi in okorni opisi. Navadno se jim je pridružilo ime avtorja (kartografa) ter kraj in datum izdaje.
Občasno so dodali še, komu je zemljevid posvečen in ime graverja.58
S koncem 16. stoletja, v dobi alegorij in simbolov, je postalo moderno opremiti umetniška dela z
vrvjo, ki se zaključi z vozlom. Najpogostejši ornament je vseboval zvijanje vrvi ali zvitka, ki z robovi
simulira usnjena ščita; vzet je bil od arhitektov, notranjih oblikovalcev in kiparjev. Kartografi oz.
izdelovalci zemljevidov so te vzorce uporabili v najrazličnejših kombinacijah za obrobljanje
zemljevidov, naslovov, simbolov in drugih delov zemljevida. Včasih so dodali še perspektivni
pogled vasi in mest, detajl ribolova umetniškega združenja, primerek flore in favne. Te ilustracije
so danes dober vir zgodovine takratne kulture.
Razvoj simbolov na zemljevidih je potekal počasi in je variiral med državami. Gore so bile sprva
prikazane kot nekakšne grude oziroma hribčki; avtorji se niso trudili, da bi prikazali dejansko višino
gore ali točno velikost hribovitega območja. Vsi hriboviti deli so bili videti enako. Sčasoma pa so
jih risali bolj natančno, občasno iz perspektive, da bi bile razlike med višinami bolj očitne, prav tako
so se natančneje lotili prikaza cest, prehodov in gorskih predelov. Končna oblika teh simbolov je
bila odvisna od zmožnosti graverja in želj kartografa, kako podrobno je želel nekaj prikazati. Na
boljših zemljevidih so bila mesta prikazana s pikami, majhnimi krogi ali z miniaturnim
perspektivnim pogledom, ki je vseboval stolp, utrdbo ali zastavo. Župnije so bile prikazane s
križem, tiste večje pa z miniaturno cerkvijo. Nekateri so bili toliko bolj informativni in so imeli v
tabeli simbolov tudi vinograde, nahajališča zlata, srebra, kositra, železa itd. Linije morja so se zelo
razlikovale glede na kartografa in naročnika zemljevida. Najpreprostejša oblika je bila obkroženje
obale s tankimi linijami, da je bila le-ta izpostavljena. Na boljših zemljevidih je bil kakšen del obale
izrisan v perspektivi, prikazujoč nevarne skale ali plitka območja. Sidrišča so bila prikazana s križem
ali majhnim sidrom, plitvine pa z vzorcem iz majhnih pikic.
Politične meje so zarisali kot pikčaste linije, enojne ali dvojne. Veliko cest ni bilo posebno
prikazanih, sploh če so samo sledile rekam. Reka je bila prikazana z valujočo linijo ali dvema, če je
bila večja.
Že takrat so ugotovili, da se barvit zemljevid proda izjemno lažje. Bil je lepši na pogled, hkrati pa
je barva lahko odigrala svojo vlogo kot del simbolizma v zemljevidih; izražala je lahko politična
območja, oblike ozemlja in vode, gozdove, veliko lažje je lahko predstavila tudi topografijo.59
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Med letoma 1650 in 1700 je bilo v Evropi osemnajst kartografskih centrov. Ilustriranje sličic in
okrasja na zemljevidih je bilo povsod dobro izurjeno in naučeno; kar je kartografom takrat
primanjkovalo, so bile dobre geodetske meritve. Bilo je polno napak, ki so se prenašale iz
zemljevida v zemljevid. Napredek v znanosti kartografije se je začasno ustavil, potrebna so bila
nova merjenja. K temu so pripomogla še stalna odkritja novega sveta, novih še prej neodkritih
krajev, za katere nihče ni točno vedel, kam spadajo, koliko natančno so oddaljene od že znanega
ipd.60
17. stoletje je veljalo za vrhunec nizozemske in flamske kartografije. Z njimi se je delno kosala tudi
Francija s Hondiusom, Janssonom in Blaeusom. Sledili so ptolemajski tradiciji, se naslanjali na stare
popotniške meritve in dokaze v obliki ljudskih govoric. Predelovali so stari material in stare
bakroreze. Kar je primanjkovalo francoskim, je bila čudovito izrezana grafika in eleganten kolorit,
ti so bili bolj pusti, sivorjavi in nezanimivi. Nicolas Sanson d'Abbeville (1600–1667) je bil takrat
eden zadnjih šolarjev francoske akademije znanosti in je igral pomembno vlogo v reformaciji
geografije in kartografije. Znanje je prenesel na svoje tri sinove, učil pa je tudi Pierra du Valeja in
Clauda Delisleja, oba dobra geografa in zgodovinarja. Delisle (1644–1720) je kasneje s šokom
ugotovil, da vsi, tudi takrat najboljši geografi, širijo napačne geografske informacije o Zemlji in
njenih prebivalcih. Odločil se je, da so potrebna nova natančna opazovanja in meritve. Leta 1700
je izdal nov zemljevid sveta, več kart Evrope, Azije in Afrike, atlas vesolja in atlas Zemlje. Sicer še
vedno z določenimi pomanjkljivostmi, a ti zemljevidi so prikazovali veliko znanstvenega napredka
in izboljšanj. Delisle je ustanovil tudi šolo astronomije v Sankt Peterburgu v Rusiji.61
Ker so v Franciji na vse načine želeli imeti spodoben, velik in natančen zemljevid svoje države, so
se stvari v tej smeri končno začele premikati. Želeli so zgraditi nove ceste in kanale, vendar brez
natančnega zemljevida z natančno prikazano topografijo to ni bilo mogoče. Kartografi bi za tak
zemljevid potrebovali nove meritve, za to pa so potrebovali kar nekaj časa, saj je bilo potrebno najti
primerne naprave in načine.
Okrog leta 1670 so končno razvili standardni način merjenja za izdelovalce znanstvenih
zemljevidov.62 Za to je odgovoren David du Vivier. Po svojih meritvah je pripravil izredno
natančen zemljevid Pariza, ki se je raztezal na devetih polah v merilu 1 : 86.400. Način izdelave je
bil pri Vivieru popolnoma drugačen kot prej; namesto narisanih hribčkov, ki so prej prikazovali
topografijo, je graver F. Delapointe tu uporabil sistem šrafiranja, v konturi je zarisal nekakšne črtice
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oz. šrafure, da so prikazale obliko določenega ozemlja.63 Na kasnejših zemljevidih so te črtice še
izpopolnili, od tam naprej pa so se razvijale konturne linije moderne kartografije.
Ko je na oblast prišla Marija Terezija, je projektu dala uradno podporo in ukazala natančne meritve
za izdelavo natančnega zemljevida celotne Francije.64
Za Francijo so se okrog leta 1763 podviga lotili še Angleži, ki pa so zaradi različnih težav pri
meritvah odlagali do 1791, ko je projekt ostal izključno v domeni vojske in ni imel nobene zunanje
podpore.65
Sčasoma se je metoda šrafiranja še izboljšala in postajala vse bolj plastična. Leta 1799 je saški
kartograf Johann Georg Lehmann (1765–1811) izoblikoval metodo, tako da je točno definiral
odnos med nagibom in gostoto šrafur, odnos med belimi in temnimi površinami glede na nagib
reliefa.
Plastnice oz. izohipse, ki so del današnjih zemljevidov, je prvič predlagal Mureau de Millet, prvi
zemljevid, pri katerem so le-te uporabljene, pa je pripravil Jean-Louis Dupain-Triel leta 1791. Do
zemljevidov, ki prikazujejo naše kraje (ki so takrat v večini spadali pod habsburško oblast), pa je ta
novost prišla šele v 19. stoletju.66
Na habsburškem ozemlju so se vojaške meritve prav tako opravljale. Danes nam predstavljajo
unikaten vir informacij geografije Centralne Evrope v tem času. Dolgo časa so bile skrite pred
javnostjo – na voljo so bile le zaprti skupini najboljših vojaških kartografov.67
Prva vojaška meritev na habsburškem ozemlju se je izvajala med letoma 1763 in 1787. Zajema
habsburško ozemlje in nekatere nizko ležeče dežele, ki jim je vladala Avstrija. Druga vojaška
meritev habsburškega ozemlja je potekala med 1806 in 1869. Obe sta v razmerju 1 : 28.800 in ju
lahko najdemo integrirani v današnji zemljevid na spletu (Mapire – The Historical Map Portal). Na
zemljevidu opazimo veliko natančnost, brez okrasnih sličic, ki so prej krasile slikovite zemljevide.
Med letoma 1869 in 1887 so izvedli še tretjo meritev, ki je bila še natančnejša (1 : 75.000).68
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6 ZGODOVINSKI PREGLED SLIKOVNIH
ZEMLJEVIDOV
Zgodovina slikovnih zemljevidov se začne v času, ko je kartografija že dosegla določene temelje.
Tako se začetek nekako prekriva z zgodovino evropske kartografije.
Od leta 1475 so med aristokratskimi družinami v Italiji postajali popularni zemljevidi mest iz ptičje
perspektive. Papeži, doži in žene mestnih vladarjev, ki so se želele kulturno udejstvovati, so med
seboj tekmovali v tem, kdo bo prekašal koga v kvaliteti mestnih načrtov in slik, ki so jim krasile
sobe za goste. Največ so šteli pogledi mest, ki so prikazovali vzpetino z mestnimi stavbami v
matematično določeni mreži, narejeni v skladu s teorijo takrat najbolj znanega renesančnega
arhitekta Leona Battiste Albertija. Veljali so kot vizualni dokaz uglednosti družine.
Takšni zemljevidi so se v večini primerov dali izdelati kot poklon spominu na nek dogodek ali
temelj prikazujočega mesta. Kdo natančno je dal zemljevide izdelati in jih je tudi plačal, se ne ve;
najbrž jih je subvencionirala kakšna izjemno premožna družina. Razlogov za nakup takšnega
zemljevida pa je bilo več; motivi so bili politični, akademski in didaktični, konec koncev pa je bil
preprosto zanimiv in moderen okras stanovanja.69, 70
Eden takšnih zemljevidov je zemljevid Benetk iz leta 1565.

Slika 6: Georg Braun in Frans Hogenberg, Benetke leta 1565 – Venetia iz atlasa Civitates Orbis Terrarum, 1572–1617.
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Pogled na Benetke iz perspektive je sicer del omembe vrednega atlasa Civitater orbis terratum,
izdanega v šestih delih v 45 letih. Atlas vsebuje 546 slikovnih zemljevidov iz ptičje perspektive;
glavni urednik Georg Braun iz Kölna se je zgledoval po prvem pravem atlasu Abrahama Orteliusa,
vendar po bolj slikovitem prikazu; želel si je večje popularnosti, zato se je zemljevidov tvegano lotil
bolj komercialno. Večino bakrorezov je vrisal Franz Hogenberg. Atlas je dober zgodovinski pogled
na mestno življenje 16. stoletja.71
Do leta 1520 se je moda takšnih zemljevidov razširila do Nemčije, pa tudi do malo manj premožnih
družin in njihovih soban. Leto kasneje je prvi tak primer v Nemčiji dobilo mesto Augsburg.
Zemljevid, za katerega je dvoletne meritve opravil vojaški inženir, domačin Jörg Seld in v les vrezal
umetnik Hans Weiditz, prikazuje matematično natančen prikaz narisanih stavb iz zraka,
sprehajajoče se meščane, konje in kočije ter celo udeležence pogreba. Karta slavi Sveto rimsko
cesarstvo, katerega del je bil tudi Augsburg – najbogatejše mesto cesarstva; to ponazarja cesarski
dvoglavi orel v levem zgornjem kotu. Zemljevid je bil najverjetneje narejen v poklon spominu na
Fuggerei, danes najstarejše socialno naselje v Augsburgu.72

Slika 7: Jörg Seld in Hans Weiditz, Načrt mesta Augsburg (Plan der Stadt Augsburg vom Jahre 1521), nekje med 1441 in 1526/1527

S tem se je začel nekakšen vzporedni razvoj zemljevidov; na eni strani so se trudili izdelati čim bolj
natančen zemljevid, ki bi prikazoval čim več in imel čim manj okrasnih elementov, hkrati pa so se
izdelovali zemljevidi z zelo estetskim značajem in smotrom, tudi kot neke vrste prikaz svojega staža
oziroma premoženja ali pa so želeli prikazati nekaj več kot zgolj izmerjene razdalje; s takimi
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zemljevidi so se s ponosom prikazali prebivalcem mesta in turistom, da so si lažje predstavljali,
kako mesto izgleda.
Leta 1539 je Olaus Magnus, švedski duhovnik in raziskovalec, pripravil zelo slikovit zemljevid z
naslovom Morska karta (Carta marina et Descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis
contentarum, diligentissime elaborata Annon Domini 1539 Veneciis liberal itate Reverendissimi Domini Ieronimi
Quirini), saj se ni strinjal z edinim do takrat narejenim zemljevidom Skandinavije iz leta 1482,
narejenem po Ptolemaju. Carta Marina je obsegala Severno Evropo s Skandinavijo. Zemljevid, ki je
bil prvi takšne velikosti (9 lesorezov, ki skupaj tvorijo 125 cm v višino in 170 cm v dolžino), je bil
velik dosežek za Skandinavijo, saj je bil najnatančnejši do takrat; avtor ga je sicer pripravil za
mornarje in pomorščake, kar je očitno iz ilustrativnih elementov, kot so štirje kompasi in merila
razdalj, vendar obenem vsebuje toliko informacij o tamkajšnjih ljudeh in njihovi kulturi, da ga lahko
uvrstimo med slikovne zemljevide. Zemljevidu je leta 1555 sledila še knjiga Historia de Genti bus
Septentrionalibus z obrazložitvami življenjskih navad na severu živečih ljudi, njihove prehrane,
politike, narave, geografije ipd., ki so bile prikazane v obliki ilustracij in vinjet na zemljevidu.73, 74

Slika 8: Olaus Magnus, Carta Marina (detajl), 1539.
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Leta 1544 je raziskovalec Sebastian Cabot pripravil zemljevid sveta (World map of A.D. 1544),
namenjen javnemu ogledu, saj je vseboval veliko ne le geografskih informacij, temveč še
zgodovinske, etnografske in zoološke, vse v obliki ilustracij.75
Zgodnja grafika mesta Exeter iz perspektive ponazarja dejstvo, da je bilo eno najbogatejših mest v
Angliji. Slika oziroma zemljevid prikazuje mestno obzidje, stavbe, ulice z napisanimi meni, veliko
je tudi detajlov, prikazujočih življenje v mestu: ribiči, sprehajalci po ulicah, tržnica itn. Do odgovora,
zakaj je bil ta zemljevid sploh narejen, kakšnemu namenu naj bi služil in zakaj se je zanj porabilo
toliko denarja, do sedaj še niso prišli. Zagotovo pa zemljevid govori zgodbo o ulicah in arhitekturi
v mestu.76

Slika 9: John Hooker in Remigius Hogenberg, Zemljevid Exeterja (Map of Exeter), 1587.

Za Henrika IV. Francoskega je inženir Jean de Beins leta 1600 dobil nalogo, da mesto Dauphiné
pripravi kot utrdbo proti sovražniku. Da bi opravil nalogo, je najprej moral pripraviti jasen in
pregleden zemljevid province. Ker je Dauphiné zelo gorat, je najprej izmeril dolino za dolino, nato
pa območje prikazal s pogledom iz perspektive; vključil je tudi podeželje okoli mesta z vasmi in
vinogradi.77
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Slika 10: Jean de Beins, Paisage de Grenoble, 1604.

Po letu 1600 so se s slikovitimi zemljevidi radi poklonili francoski vojski in njihovim uspehom;
umetniki Jacques Callot, Stefano della Bella in Nicolas Cochin so po vojaških meritvah izdelovali
izjemno pripovedne slikovne zemljevide raznih mest in utrdb. Lep primer kaže zemljevid
Luksemburga iz leta 1684 jedkarja Romeyna de Hoogheja. Pogled iz ptičje perspektive podaja
detajlno upodobitev obleganja Luksemburga. Vsebuje vrsto simbolov in ilustracij, nakazujoč
zgodovinske dogodke tistega časa; obenem slavi kraljestvo Ludvika XIV.78

Slika 11: Romeyn de Hooghe, Luxemburgem, detajl iz zemljevida, 1684.

Johann Baptist Homann, nemški kartograf, ki smo ga že omenili v zgodovini kartografije, je okoli
leta 1730 pripravil načrt Londona, ki združuje detajlni zemljevid ulic in panoramski pogled z
78
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južnega dela reke Temze. Izmišljeni severni zavijajoči del reke na drugi strani stolpa in takrat
ohranjenega Shakespearovega gledališča je dokaz, da se pri zemljevidu ne gre zanašati na
natančnost, kar pa vsekakor ne zmanjšuje pogledov na zanimiv vrvež ob in na reki Temzi, kjer so
narisana vsa možna plovila. Na zemljevidu sta dve vinjeti: prva zgoraj levo prikazuje kraljevo
domovanje, druga zgoraj desno pa na novo zgrajeno kraljevo izmenjevalnico.79

Slika 12: Johann Baptist Homann, Natančnejši načrt Londona (Accurater Prospect und Grundris der Königl: Gros-Britannisch Haupt und Residentz Stadt London.
edirt von Johann Bapt. Homanns, Kayserl. Geographi seel erben in Nürnberg.), okoli 1730.

Slikovni zemljevidi so v 19. stoletju izgubili na popularnosti, ki so jo dosegli v svojih mehkih
začetkih med 16. in 18. stoletjem. Že v začetku dvajsetega stoletja pa so se pokazali kot oblika
razširjene pop art kulture. Med 1860 in 1920 so se močno razmahnili zemljevidi iz ptičje
perspektive. Z uporabo fotografije in satelitskih posnetkov so umetniki lahko naredili vrsto
panoramskih oziroma zemljevidov iz perspektive, ki so jih naročala številna mesta in vasi, da bi se
z umetniško prezentacijo ozemlja čim bolj pohvalila.80
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Med 1920 in 1970 so slikovni zemljevidi dosegli svoj vrhunec. Zemljevidi so bili navadno narejeni
v stilu art déco oziroma dekorativne umetnosti, ki je bila še posebej med letoma 1920 in 1940 kot
gibanje prisotna v oblikovanju na vseh področjih življenja.81
Leta 1914 je grafični oblikovalec, kartograf, arhitekt in umetnik MacDonald Gill (1884–1947)
pripravil izredno slikovit in humorističen načrt londonske podzemne železnice.82 Prikazuje tako
turistične znamenitosti Londona kot potek podzemne železnice, glavne linije avtobusov in celo
primere nekdanjih oblik prevoza, kot je konj. Zemljevid, poln šal, mestnih osebnosti in risanih
junakov, ni bil primarno oblikovan za dejansko navigacijo v mestu, temveč bolj kot prikaz
mnogoterih zgodb in detajlov londonskih atrakcij.83

Slika 13: MacDonald Gill, detajl zemljevida The wonderground map of London town, 1914.

Je tipičen primer slikovnega zemljevida, kjer dobi umetnik oziroma avtor prosto roko pri svojem
ustvarjanju.
Omembe vredna je vloga, ki je zaznamovala zgodovino slikovnih zemljevidov. To je bila ameriška
dinamična pop kultura med letoma 1920 in 1950, ko so gospodarsko razvijajoče se ZDA začele
promovirati svoja mesta. Američani so takrat poleg tehnološkega napredka, inovacij v arhitekturi,
George GLAZER in Helen GLAZER, About Pictorial Maps: History of Pictorial Maps, George Glazer Gallery, Maps and Celestials, Pictorial maps,
dostopno na <http://www.georgeglazer.com/maps/pictorialmap/aboutpict/pictorialabout.html> (1. 6. 2018).
82 BARBER 2005, op. 41, str. 306.
83 Kenneth FIELD, MapCarte 15/365: Wonderground map of London Town by MacDonald Gill, 1914, ICA Commission on map design, 15.1.2014,
dostopno na <https://mapdesign.icaci.org/2014/01/mapcarte-15365-wonderground-map-of-london-town-by-macdonald-gill-1914/> (1. 6.
2018).
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filmu in literaturi napredovali tudi v vizualni umetnosti, v sklopu katere so takrat slikovni zemljevidi
masivno prispevali k svojemu razvoju in dosegli tudi svoj vrhunec.84
Konec 20. in v začetku 21. stoletja se z rastjo turizma izdelovanje slikovnih zemljevidov nadaljuje
in hkrati išče vse možne medije produkcije. S tehnološkim napredkom dobivajo nove razsežnosti,
predvsem skozi vidik ustvarjalnosti in oblikovanja, saj nam že Google Earth ponuja možnost
pogleda katerekoli točke na Zemlji.

84

HORNSBY 2017, op. 13, str. X.
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7 ZEMLJEVIDI S TOPOGRAFIJO KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP
Tekom kartografskega raziskovanja smo pregledali vse stare zemljevide, ki prikazujejo slovensko
območje. Poleg iskanja v Narodni univerzitetni knjižnici smo raziskovali ohranjene zemljevide na
spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (DLIB), kjer je objavljena večina optično prebranih
starih zemljevidov, ki so sicer v arhivih različnih slovenskih knjižnic. Naredili smo selekcijo
zemljevidov, ki prikazujejo območje Logarske doline in gora nad njo. Starih zemljevidov, ki
vsebujejo ta del, ni prav veliko, saj so se kartografi/ilustratorji vedno izognili temu delu; bodisi, ker
območje še ni bilo raziskano in niso imeli podatkov o njem, ali je bil enostavno pretežko dostopen;
cesta od Luč do Solčave je bila namreč zgrajena šele leta 1894.85 Velja pa omeniti, da je meja med
Kranjsko in Štajersko potekala ravno skozi Alpe, naš del gora se je zato velikokrat pojavil na
obrobju zemljevida. Tako so recimo kartografi, ki so izdelovali zemljevid Kranjske, zaključili s
Kamnikom in ta del Kamniško-savinjskih Alp enostavno izpustili oziroma tam naredili vinjeto,
tisti, ki so izdelovali zemljevid Štajerske, pa so se ustavili nekje pri kraju Solčavsko ali še višje, in
spodnji del zapolnili z vinjeto, grmički in hribčki ali pa se je zemljevid tam kar zaključil.

Skozi zgodovino smo bili Slovenci pod vladavino različnih narodov in državnih tvorb, geografska
lega pa nam je skozi ves čas omogočala in nas spodbujala k ohranjanju stikov s srednjeevropskimi
in jugovzhodnimi kulturnimi tokovi. Skoraj petstoletna vpetost v habsburško državno tvorbo je
imela glavno vlogo pri neposrednih stikih s sosednjimi narodi, to pa je pripomoglo k
izpopolnjevanju kartografskih tehnik, metod in napredovanju kartografskega razvoja na domačih
tleh.86
Slovensko ozemlje se je prvič pojavilo na enem od zemljevidov Klavdija Ptolemaja, starogrškega
ali egipčanskega astronoma, astrologa, matematika, geografa in fizika, ki smo ga že omenili na
začetku v kratki zgodovini nastajanja zemljevidov. Tuji kartografi so današnje slovensko ozemlje
pogosteje začeli upodabljati na zemljevidih v 15. oz. v začetku 16. stoletja. Posamezne države so
takrat hotele končno prikazati lastno ozemlje, vzroki pa so bili tudi v vojaških zahtevah, razmahnile
so se tiskarske tehnike, navsezadnje pa je bila aktualna potreba po zemljevidih, ki so prikazovali
tudi dežele novo odkritega sveta. Ker je bil slovenski prostor še precej nepoznano območje in ker
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Franc KOCBEK, Črtice iz Savinskih planin.: Najstarejši pot iz Luč v Solčavo., Planinski vestnik, 1/9, 25. september 1985, str. 135.
Primož GAŠPERIČ, Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas, Acta geographica Slovenica, 47-2, 2007, str. 2.

38
smo Slovenci v večjem delu časa imeli bolj obrobno politično vlogo, je bilo na zemljevidih ozemlje
največkrat vrisano netočno in površno.
To se je v 17. stoletju spremenilo, saj so domačini in na slovenskem ozemlju živeči tuji ustvarjalci
sami izmerili in opisali posamezne dele slovenskega prostora. Najpogosteje naletimo na zemljevide
slovenskih dežel Kranjske, Štajerske, Istre in Koroške. V tem času so zaradi gospodarskih potreb
nastali tudi zelo podrobni slikoviti tematski zemljevidi manjših območij.
V drugi polovici 19. stoletja so z narodnim preporodom začeli izhajati zemljevidi slovenskega
etničnega ozemlja.87
Pogoji so se na slovenskem ozemlju torej spreminjali; zaradi političnih sprememb, tehnološkega
napredka in kartografskih izboljšav so se posledično spreminjali tudi zemljevidi. Stare zemljevide
bomo za lažji pregled razvrstili po stoletjih. Na začetku, od leta 1548, so se v naš izbor uvrstili še
skoraj vsi zemljevidi, ki so do danes ohranjeni, medtem ko s koncem 18. stoletja zemljevidi zaradi
večje natančnosti izgubijo topografske podatke; z raznimi katastri, popisi zemljišč in prebivalstva
ter izboljšanimi tehnikami kartiranja so postajali vse bolj natančni in bolj podobni današnjim
zemljevidom. Takrat so njihovo vlogo zamenjale vedute oziroma vedutno slikarstvo, skozi katerega
bomo pogled na prikaz Kamniško-Savinjskih Alp razčlenili kasneje.
Zgodovinsko ozadje slovenskega ozemlja je dobro gradivo za razumevanje zemljevidov in drugih
prikazov območja Logarske doline in Kamniško-Savinjskih Alp, mi bomo pri vsakem obdobju
omenili le dejavnike, ki bi po našem mnenju lahko najbolj prispevali k razvoju zemljevidov
slovenskega ozemlja.

7.1 Kartografska imena na starih zemljevidih
Ob pregledovanju zemljevidov smo naleteli na veliko težav z zemljepisnimi imeni, ki so se med
seboj razlikovala od današnjih. Ponekod so bila nekatera mesta zapisana v nemščini, nekatera v
stari slovenščini, bila so tudi polna napak, poleg tega pa nekatera mesta in gorovja še niso imela
svojih ustaljenih imen, sploh imena gora so si izmišljevali sproti; vsak jih je poimenoval malo
drugače. Pomagali smo si s seznamom starih imen (latinskih/nemških) naših slovenskih krajev, da
smo se na zemljevidih lahko orientirali. V pomoč so nam bili seznami krajev slovenskih dežel v
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času avstrijske in avstro-ogrske monarhije avtorja dr. Josefa Jerka88 ter spletni Seznam slovenskih
in nemških krajevnih imen na Štajerskem leta 1900 avtorja Andreja Pančurja.89
Tekom pregledovanja zemljevidov smo si ustvarili svoj majhen slovarček, ki nam je pomagal pri
določevanju raznih pokrajin, dežel, mest, rek in gorovij na zemljevidih. Dopolnjevali smo ga sproti;
nekatera imena so bila tudi latinskega izvora. Slovar se nahaja v prilogi 1.
Potrebno je bilo potrebno veliko oteženega primerjanja z današnjimi zemljevidi, poleg imen so bile
vprašljive tudi razdalje med mesti, hribovji in rekami, ki niso čisto pravilno prikazane, npr. kraj, ki
leži poleg Celja, je na starem zemljevidu prikazan precej južneje, blizu Ribnice na Dolenjskem itn.

7.2 Označevanje starih zemljevidov
Posebno pozornost je ob pregledovanju zemljevidov treba nameniti umetnikom, kartografom in
vsem sodelujočim pri nastajanju zemljevida. Le-ti so na zemljevidih zapisani z raznimi latinskimi
okrajšavami, nekaterih tudi ni omenjenih, zaradi česa je avtentičnost in signatura zemljevida večkrat
vprašljiva.
Oznake kartografov, graverjev, založnikov in drugih elementov, ki se nahajajo na pregledanih
zemljevidih, se nahajajo v prilogi 2.

7.3 15. in 16. stoletje
V začetku novega veka smo Slovenci živeli v Rimsko-nemškem cesarstvu, Beneški republiki in na
Ogrskem. Ker smo bili del evropskega prostora, je bilo življenje podobno kot v ostalih deželah
takratne Evrope. Večina Slovencev je živela na podeželju kot podložniki.90
Leta 1550 je Primož Trubar (1508–1586) napisal Abecedarij in katekizem v slovenščini91 in kasneje
izdal še številne druge knjige, v katerih je gotico že zamenjala humanistična (renesančna) pisava, ki
je postala izhodišče za nadaljnji razvoj slovenske pisave. Adam Bohorič (1520–1598) je napisal

Josef JERKO, Spletna stran seznamov krajev slovenskih dežel v času avstrijske in avsto-ogrske monarhije, Website of Dr. Josef Jerko, Wien, Austria,
dostopno na <http://www.markusjerko.at/josefjerko/ortsverzeichnisse.htm> (16. 2. 2018).
89 Andrej PANČUR, Seznam slovenskih in nemških krajevnih imen na Štajerskem leta 1900., Zgodovina Slovenije - SIstory, dostopno na
<http://sistory.si/SISTORY:ID:26796> (29. 5. 2018).
90 Dragan POTOČNIK, Zgodovinski atlas [kartografsko gradivo]: potovanje skozi čas in prostor, Ljubljana 2009, str. 102.
91 Janko PRUNK, Kratka zgodovina Slovenije, Ljubljana 20083, str. 39-46.
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slovnico slovenskega jezika92, Jurij Dalmatin (1547–1589) je prevedel celotno Sveto pismo. Vse to
je utrdilo slovenski književni standard.93
V času reformacije je imel v Ljubljani tiskarno Janž Mandelc (?–1605), ki je bila prva tiskarna na
slovenskih tleh, ki je tiskala v slovenskem jeziku. Pred njim sta bila edina slovenska tiskarja Matevž
Verdonis, ki je tiskal v Padovi, ter Jernej Pelušič, ki je prav tako tiskal v tujini.94
Med avtorji, ki so v tem času izdelovali zemljevide, je bil nemški kartograf, kozmograf in hebrejski
učenjak Sebastian Münster (1488–1552), nemški matematik in kartograf Augustin Hirschvogel
(1503–1553), belgijski kartograf in geograf Abraham Ortelius (1527–1598), avstrijski kartograf,
medicinec, zgodovinar in fizik Wolfgang Lazius (1514–1565) ter Gerardus Mercator (1512–1594),
flamski geograf in kartograf, ki je poleg zgodovinsko pomembnih zemljevidov in atlasov izdelal
tudi veliko matematičnih instrumentov visoke natančnosti.95, 96 Med založniki je deloval madžarski
fizik, filolog in zgodovinar János Zsámboky (1531–1584).
Najstarejši med zemljevidi v tem obdobju je Münstrov zemljevid Slavonije iz leta 1548 (prikazan
spodaj), ki še ni obrnjen proti severu. Od leta 1550 so bili proti severu obrnjeni vsi zemljevidi.

Slika 14: Sebastian Münster, Sclauonia oder Windisch Marck, Bossen, Crabaten, 1548.

Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana 2003, str. 92.
Janko PRUNK, Kratka zgodovina Slovenije, Ljubljana 20083, str. 39–46.
94 Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana 2003, str. 95.
95 Gerard Mercator: the cosmographer, Scientific American, XL/22, 31. maj 1879, str. 346.
96 Gerardus Mercator, na: Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator#Early_years> (22. 5. 2018).
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Gorovje Kamniško-Savinjskih Alp je v večini primerov samo približno nakazano in nima jasnega
začetka ali konca.

Slika 15: Sebastian Münster, Kranjska z Istro, Goriško, Furlanijo, 1550.

Slika 16: Abraham Ortelius, Wolfgang Lazius, Goritiae, Karstii, Chaczeolae, Carniolae, Histriae, et Windorum Marchae descrip. (detajl), 1584.
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Slika 17: Augustin Hirschvogel, Abraham Ortelius, Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, rinitimarumque regionum nova descriptio, 1570.

Slika 18: Gerard Mercator, Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia (detajl), 1589.

7.4 17. stoletje
Med letoma 1615 in 1672 ni izšla nobena knjiga v slovenskem jeziku. Leta 1678 pa se je obnovila
tiskarska in književna tradicija v Ljubljani. Odprla se je druga tiskarna v Ljubljani, poleg nje pa še
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knjigarna; za to je zaslužen salzburški tiskar Janez Krstnik Mayer (1634–1708). V tej tiskarni je bila
leta 1682 izdana in natisnjena prva knjiga v slovenščini – Bratovske Buqvice Matije Kastelca.97
Med novimi avtorji zemljevidov, na katerih se je v tem času z dodano topografijo prikazovalo
ozemlje Kamniško-Savinjskih Alp, je bil za kartografijo zelo pomemben Nizozemec Williem
Janszoon Blaeu (1571–1638), astronom, geograf, izdelovalec zemljevidov, atlasov in merilnih
instrumentov.98

Slika 19: Williem Janszoon Blaeu, Stiria – Steyrmarck, 1635.

Za Blaeujem so delovali še nizozemski kartograf in založnik Frederick de Wit (1630–1706), ki se je
od W.J. Blaeuja učil,99 zgodovinar in Kartograf Nicolas Sanson d'Abbeville (1600–1667), ki je poleg
izdelovanja zemljevidov upravljal tudi službo zasebnega učitelja geografije celotnega francoskega
dvora,100 Alexis-Hubert Jaillot (1632–1712), ki se je ukvarjal z izdelovanjem, tiskanjem in
založništvom zemljevidov in ki je najprej pomagal v Sansonovi delavnici, kasneje pa jo sam tudi
prevzel,101 avstrijski duhovnik, kartograf in topograf Georg Matthäus Vischer (1628–1696) 102, ki je
sestavljal zemljevide ter izdeloval grafike in risbe več kot 1000 mest, gradov, fevdalnih posestev,
Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana 2003, str. 96.
BROWN 1979, op. 40, str. 168-169.
99 Frederick de Wit, Daniel Crouch Rare Books, dostopno na <http://www.crouchrarebooks.com/mapmakers/frederick-de-wit> (22. 5. 2018).
100 BROWN 1979, op. 39, str. 241.
101 Jaillot, Alexis-Hubert, Geographicus, rare antique maps, dostopno na <https://www.geographicus.com/P/RareMaps/jaillot> (27. 5. 2018).
102 Ivan STOPAR, Vischer, Georg Matthäus, Slovenski biografski leksikon, dostopno na <http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi792738/>
(20. 4. 2018).
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opatij in samostanov na območju Spodnje in Gornje Avstrije, avstrijske Štajerske, Štajerske,
Moravske in Madžarske103, Nizozemec Gerard Valck (1651–1726),104 ki se je prav tako izuril kot
kartograf, založnik in bakrorezec,105 ter Heinrich Scherer (1628–1704), znan po izredni dekorativni
krščanski ikonografiji ter ilustracijah narave, ki so krasile zemljevide.106
V 17. stoletju pa je deloval tudi eden prvih sistematičnih topografov pri nas, Janez Vajkard Valvasor
(1641–1693), ki je na gradu Bogenšperk leta 1678 postavil svojo grafično delavnico in v njej zaposlil
vrsto domačih in tujih grafikov. Med drugimi deli je leta 1679 pripravil Topografijo sodobne
vojvodine Kranjske (Topographia Ducatus Carnioliae modernae) in lamberških gradov (Topographia
Arcium Lambergianarum) ter leta 1681 Topografijo sodobne nadvojvodine Koroške (Topographia
Archiducatus Carinthiae modernae).107 Podal je obširen zgodovinski, etnološki in geografski opis v
Popolni topografiji stare in sodobne nadvojvodine Koroške leta 1688 (Topographia Archiducatus
Carinthiae antiquae et modernae completa) in v Slavi vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums) leta
1689.108, 109
Eden izmed bakrorezcev v Valvasorjevi grafični delavnici je bil Andrej Trost (1643–1708), ki je
risal in graviral tudi za Georga Matthäusa Vicherja. Zaradi natančnosti in zanesljive risbe sodi
Andrej Trost v vrh grafičnih mojstrov zgodnjega baroka na Slovenskem.110
Na nekaterih zemljevidih se je na mestu Logarske doline in začetku Kamniško-Savinjskih Alp
pojavila vinjeta, ki je zaključila rob zemljevida. Nakazan je le začetek hribovja oz. gorovja, kar lahko
vidimo na Vischerjevem zemljevidu Štajerske.

Georg Matthäus, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Georg_Matth%C3%A4us_Vischer> (20. 4. 2018).
Gerard Valck, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Valck> (17. 5. 2018).
105 Leo BAGROW, History of Cartography, Chicago 19952, str. 184.
106 Scherer Maps, Cartographic Images, dostopno na <http://www.cartographic-images.net/Cartographic_Images/492_Scherer.html> (28.5.2018)
107 Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana 2003, str. 97.
108 Joži VOVK, Janez Vajkard Valvasor – Slovenec po domovini, Evropejec po duhu, Levstik, dostopno na <http://levstik.si/?p=1494> (27. 5.
2018).
109 Ivan STOPAR, Slikovite podobe Slovenije: 101 veduta naše dežele, kakršna je bila nekoč, Ljubljana 2013, str. 13.
110 STOPAR 1996, op. 37, str. 48.
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Slika 20: Georg Matthäus Vischer, Andrej Trost, Styriae Ducatus Fertilissimi Nova Geographica Descriptio (detajl), 1678.

7.5 1. polovica 18. stoletja
Leta 1701 so ljubljanski izobraženci ustanovili Academio Operosorum Labacensium, ki je
vključevala različne znanstvene in umetniške stroke. Leta 1717 je Habsburška monarhija razglasila
svobodno plovbo po Jadranskem morju. Z Dunaja so začeli graditi boljšo cestno povezavo s
Trstom, ki je potekala mimo Gradca, Maribora, Celja, Trojan in Ljubljane. Preko slovenskega
ozemlja so gradili tudi drugo prometno pot po Savi od Ljubljane do Zagreba. Razmahnile so se
manufakture na Slovenskem.111
Avtorji zemljevidov, ki so bili aktivni v tem času, so bili: nemški kartograf in geograf Johann Baptist
Homann (1645–1724), ki je bil sprva le bakrorezec, nato pa je tudi sam postal založnik, v številnih
delih se je zgledoval po J. V. Valvasorju,112 že omenjeni Sanson, ki je v tem obdobju začel sodelovati
z bakrorezcem Louisom Cordierom (?–1711), ki je zemljevide vrezoval tudi za Sansonovega
naslednika Jaillota,113 Johann Christoph Weigel (1661–1726) se je izkazal predvsem kot bakrorezec,
učil se je od svojega starejšega brata Christopha Weigla, sodeloval pa je z Leonardom da Vincijem,
Homannom in tudi Valvazorjem,114 Matthäus Seutter (1678–1757), ki je svojo kariero začel s
pivovarno, nadaljeval kot bakrorezec pri J. B. Homannu in tudi sam odprl svojo založniško hišo,115

Janko PRUNK, Kratka zgodovina Slovenije, Ljubljana 20083, str. 51–53.
Bagrow, 1963, povzeto po Stopar, 1996, str. 44.
113 Christine Marie PETTO, When France was king of Cartography: The patronage and Production of Maps in Early Modern France, Lanham 2007, str. 168.
114 Johann Christoph Weigel, Wikipedia, dostopno na <https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Weigel> (28. 5. 2018).
115 Matthäus Seutter, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us_Seutter> (28. 5. 2018).
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francoski kartograf, bakrorezec in arhitekt Georges-Louis Le Rouge (1707–1790),116 v teh letih pa
je bil na naših tleh aktiven tudi Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld (1691–1757), redovnik, ki se je
ukvarjal z geografijo dežele Kranjske, matematiko in astronomijo. Napisal je več znanstvenih študij,
ki so delno bile izdane v knjižni obliki, delno pa ostale v rokopisih, njegovo najbolj obsežno delo
je zemljevid Kranjske (Ducatus Carnioliae tabula chorographica iussu sumptuque inclitorum provinciae statuum
geometrice exhibita), sestavljen iz 12 listov, pripravljal pa ga je več kot deset let. Izšel je v dveh
ponatisih: leta 1744 prvi in 1791 drugi, plošče za zemljevid pa je vrezal bakrorezec Abraham
Kaltschmidt.117
Zemljevidi so v tem času začeli prikazovati vedno več ozemlja, zato so nekateri temu sorazmerno
že opuščali detajle in ilustracije. Zemljevidi, npr. rimsko-nemškega cesarstva, so bili tako obširni,
da so ilustracije že skoraj popolnoma opustili. Predvsem pa se je območje Logarske doline in
Kamniško-Savinjskih Alp začelo pojavljati na robu zemljevidov; v večini primerov je nakazan
začetek goratega območja, kot lahko vidimo na spodnjih primerih.

Slika 21: Johann Baptist Homann, Georg Matthäus Vischer, Ducatus Stiria Novissima Tabula (detajl), 1720.

LE ROUGE, George Louis, Donald A. Heald: Rare Books, Prints & Maps, dostopno na
<https://www.donaldheald.com/pages/books/29496/george-louis-le-rouge-publisher/les-jardins-anglo-chinois> (28. 5. 2018).
117 STOPAR 1996, op. 37, str. 44.
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Slika 22: Johann Baptist Homann, Janez Vajkard Valvazor, Tabula Ducatus Carniolia, Vindorum Marchia et Histria ex mente Illustr. mi quondam L.B.
Valvasorii (detajl), 1714.

Slika 23: Georges-Louis Le Rouge, Le Duché de Stirie (detajl), 1742.

Slika 24: Georges-Louis Le Rouge, Le Duche de Carniole (detajl), 1742.

Florjančičev zemljevid Kranjske pa je pustil ogromen kartografsko-ilustrativen zaklad.
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Slika 25: Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld, Abraham Kaltschmidt, Ducatus Carnioliae Tabula Chorographica, Jussu, Sumptu'que Inclitorum Provinciae
Statuum geometrice exhibita (detajl), 1744.
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7.6 2. polovica 18. stoletja
Marija Terezija (1717–1780), ki je v tem obdobju zavladala habsburškim deželam, je začela
postavljati novo uradniško držano upravo; odpravljala je carinske meje med deželami ter si
prizadevala za izboljševanje prometnih povezav, še posebej z Dunaja preko slovenskega ozemlja
do Trsta. Z letom 1774 je uvedla šolo trivialko, ki je v slovenskih deželah lahko bila v jeziku, ki ga
je ljudstvo razumelo; nastala je slovenska osnovna šola.118
Leta 1786 je Ignac Merk (1750–1797) ustanovil tretjo ljubljansko tiskarno, kjer je tiskal predvsem
nemške knjige in številna gledališka dela, tradicija tiskarne pa se je ohranila vse do konca druge
svetovne vojne.119
Med avtorji zemljevidov v tem času je s svojim delom nadaljeval J. B. Homann, ki je v svoj
kartografski urad sprejel delavca Tobiasa Mayerja (1723–1762), kartografa, astronoma, matematika
in fizika,120 kot založnik in bakrorezec pa se je v tem času uveljavil Tobias Conrad Lotter (1717–
1777), kartograf iz Augsburga, ki je sprva med letoma 1740 in 1744 pod mentorstvom Seutterja
vrezoval njegove zemljevide, nato pa je svoje zemljevide tudi sam izdajal.121 Didier Robert de
Vaugondy (1723–1786), ki je začel z delom pri očetu Robertu Didieru, je bil v tem času imenovan
za geografa kralja Ludvika XV.122, 123
Glavni raziskovalec našega rastlinstva in naših krajev tega časa je bil Balthazar Hacquet (okoli 1735–
1815), francoski kirurg, naravoslovec, botanik, geolog in etnolog in eden prvih raziskovalcev naših
planin in Alp, ki je poleg dela v mornarici in kirurgiji veliko potoval ter tako proučeval kraje, med
drugim tudi del Alp, Italijo, Istro in Dalmacijo, Štajersko in Severno Ogrsko. Njegovo
najpomembnejše delo je Oriktografija (Oryctographia Carniolica oder Physikalische Erdbeschreibung des
Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Länder), ki je izšlo v štirih knjigah v letih 1778,
1781, 1784 in 1789, v kateri je opisal neživo naravo naših krajev, uporabljal je tudi njihova slovenska
imena. Sodeloval je s kartografom Francom Ksavera Barago, o katerem je zelo malo znanega,124, 125
za oba pa je bakroreze vrezoval Avstrijec Jakob Adam (1748–1811), tudi zemljevid Kranjske iz leta
1778 (Krainska deschela).126 Med najbolj kvalitetne in spoštovanja vredne kartografe druge polovice
Janko PRUNK, Kratka zgodovina Slovenije, Ljubljana 20083, str. 55.
Klementina MOŽINA, Knjižna tipografija, Ljubljana 2003, str. 99.
120 Tobias Mayer, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Tobias_Mayer> (28. 5. 2018).
121 Tobias Conrad Lotter, Wikipedia, dostopno na <https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_Conrad_Lotter> (28. 5. 2018).
122 M. S. PEDLEY, Bel et Utile: The Work of the Robert de Vaugundy Family of mapmakers, Tring 1992, str. 201, 409 .
123 Didier Robert de Vaugondy, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Robert_de_Vaugondy> (28. 5. 2018).
124 Marijan BRECELJ, Hacquet, Baltazar: Prvi raziskovalec slovenskih Alp, Slovenski biografski leksikon, dostopno na <http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi221985/> (28. 5. 2018).
125 Dušan ŠKODIČ, Botanični raziskovalec naših gora, 26.10.2015, gore-ljudje.net, dostopno na <http://www.gore-ljudje.net/novosti/121807/>
(28. 5. 2018).
126 Jacob Adam, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Adam> (29. 5. 2018).
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18. stoletja je spadal tudi pruski kartograf Franz Ludwig Güssefeld (1744–1808). Njegov zemljevid
Nemčije (Deutsche - Vicariats Charte) iz leta 1790 je zadnji, na katerem se Kamniško-Savinjske Alpe
še pojavijo na ilustrativen način oziroma na slikovni način prikazujejo svojo topografijo.127

Slika 26: Franc Ksaver Baraga, Baltazar Haquet, Jakob Adam, Krainska deschela (detajl), 1778.

Traudl SEIFERT, Güssefeld, Franz Ludwig, Deutsche Biographie online, dostopno na <https://www.deutsche-biographie.de/sfz24580.html> (29.
5. 2018).
127
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8 VEDUTNO SLIKARSTVO S PRIKAZOM KAMNIŠKOSAVINJSKIH ALP
Že v poglavju Med zemljevidom in ilustracijo smo omenili veduto. Vedutno slikarstvo, ki predeluje
vse zavestno upodobljene likovne prikaze krajine, je pomembno za našo raziskavo, ker so slikovni
zemljevidi navsezadnje prav tako likovni prikazi nekega območja.
Vedutno slikarstvo se je razvilo vzporedno s krajinskim slikarstvom, le-to pa je posebna zvrst
slikarstva, ki se je razvila pod vplivom renesančnih umetnostnih upodobitev in katerega korenine
segajo do antike. Prve upodobitve narave so bile skrajno poenostavljene in so se polagoma luščile
iz simbolične in atributivne pomenskosti ter pridobivale na pojmovnih in opisnih vrednotah. S
pozornejšim opazovanjem narave so se tem vrednotam pridružili realistični elementi. Takrat sta se
pojavili krajina in arhitektura kot kulisni ozadji upodobljenih prizorov, v katerih je še vedno
prevladovala figuralika. Šele konec 15. stoletja so se pojavile prve krajinske slike kot zavestne
upodobitve narave. Te slike sta sprva obvladali krajina in njena resničnost, malo kasneje še njeno
vzdušje in vzvišenost.128 Pri njih že lahko govorimo o vedutah.
Prve zametke ima sicer vedutizem v predhodnem obdobju pozne gotike, močneje se je razmahnilo
v drugi polovici 17. stoletja,129 v drugi polovici 19. stoletja pa je vedutno slikarstvo počasi zamenjala
oziroma izpodrinila fotografija.
Vedutno slikarstvo glede na razvoj delimo na dve obdobji, ki sta sovpadali s slogovnimi
značilnostmi svojega časa. Obdobje, segajoče do konca 18. stoletja, ki si prizadeva za topografsko
jasnost in preglednost ter se zanima za detajl, ter obdobje od konca 18. stoletja naprej, ki pa se za
dokumentarno vrednost upodobitve ne trudi več, opušča podrobno opisovanje ter poudarja
predvsem slikovitost izvedbe.130 Mi bomo zaradi preglednosti razvoj vseeno razdelili po stoletjih.

CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 13.
Prav tam, str. 13.
130 Prav tam, str. 14.
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8.1 15. in 16. stoletje
Na Slovenskem se je vedutno slikarstvo do 19. stoletja razvijalo skozi topografijo. Topografi niso
ravno želeli upodabljati posebnosti in lepot, da bi očarali ljubitelje umetnosti, temveč da bi ustvarili
razvid mest, samostanov, gradov in dvorcev.131
Na prve poskuse vedutizma na sploh naletimo v delih italijanskih renesančnih slikarjev v 15.
stoletju, kjer se v ozadju svetnikov mnogokrat odpirajo pogledi v naravo. Po njih so se zgledovali
srednjeevropski slikarji, ki so konec 15. stoletja množično obiskovali Benetke, Rim in Firence. Prve
vedute so bile brez odvečnih podrobnosti; poudarjene so le najprepoznavnejše arhitekturne
značilnosti. Vedutisti so se v Italiji najprej začeli izražati z v les vrezano risbo, kmalu pa so se začeli
preizkušati tudi v precizni risbi z mehkimi prelivi akvarelnih barv. Kasneje se je vedutizem najbolj
našel v bakrorezni in litografski tehniki.132

8.2 17. stoletje
To obdobje je bilo še posebej naklonjeno dokumentiranju dotičnih krajev.133 V zgodnjem 17.
stoletju so na slovenskem ozemlju začele nastajati prve, še skromne kartografske skice,134 vendar
pa je narava kmalu postala izključni motiv umetnostnega proučevanja in slikanja, krajinarstvo je
zato kmalu postalo najbolj priljubljena umetnostna zvrst.135
Prve vedute so bile najpogosteje izdelane v tehniki jedkanice ali litografije; v začetku so bile ročno
kolorirane, kasneje pa so jih tonirali. Prepoznamo jih po poudarjenem okolju, med rastlinstvom
najdemo tudi žanrske motive, kot so kmetje pri delu na polju, gosposke kočije ali sprehajalci v
kopaliških parkih. Najdejo se tudi dnevniki, ki so včasih spremljali nastajanje kakšne topografske
ali vedutne serije.136
Večina jih je veljala za drobne umetnine, ki so le redko prišle na trg kot samostojne, skoraj vedno
so bile del širše zasnovanih grafičnih serij, ki so kasneje izšle v mapah in albumih pod skupnim
naslovom.137

STOPAR 2013, op. 110, str. 12.
STOPAR 2013, op. 110, str. 10–11.
133 Marjeta CIGLENEČKI, Od Kartografije k vedutnemu slikarstvu, Ptuj 1988, str. 2.
134 Ivan STOPAR, Podoba Slovenije : vedute Slovenije v 17. in 18. stoletju, Ljubljana 2011, str. 6.
135 CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 13.
136 STOPAR 2011, op. 135, str. 6.
137 Prav tam, str. 7.
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Vedutisti in kartografi so poskušali pri predstavitvi manjših zemljepisnih območij prikazati dani
prostor čimbolj slikovito. Tisti, ki so hoteli prikazati večja geografska območja, si slikovitega načina
niso mogli privoščiti.138 Namesto tega so nekateri v desni zgornji kot zemljevida vstavili veduto
njegove prestolnice.139 To lahko vidimo npr. na zemljevidu Kranjske nemškega kartografa Johanna
Baptista Homanna iz leta 1714, ki je na tem mestu upodobil veduto Ljubljane. Po njegovem zgledu
je na svojem zemljevidu Kranjske leta 1744 ravnal enako Janez Dizma Florjančič (1691–1757).140
17. stoletje je ne samo v kartografiji, temveč tudi v vedutizmu, zaznamoval Janez Vajkard Valvasor
(1641–1693), slovenski kartograf, geograf, zgodovinar, pisatelj, polihistor, založnik in zbiratelj,141 ki
smo ga omenili že v poglavju Zemljevidi s topografijo Kamniško-Savinjskih Alp.
Kot je Valvasor s svojimi topografskimi vedutami predstavil Kranjsko in Koroško, je na Štajerskem
to počel Georg Matthäus Vischer (1628–1696), ki je v veliki meri dopolnil podobo slovenskih dežel
ob koncu 17. stoletja. V svojem življenju se je posvečal kartografiji in topografiji avstrijskih dežel –
z njim se v magistrski nalogi prav tako srečamo že v kartografskem poglavju.142

8.3 18. stoletje
Iz 18. stoletja se je ohranilo kar nekaj v akvarelni tehniki izdelanih zemljepisnih kart s skicami
predstavljenih lokacij, ki so bile namenjene zgolj ožjemu krogu, vendar primerov kart KamniškoSavinjskih Alp ni, prevladujejo slovenska mesta.143 Ohranjenih je tudi veliko akvarelov, ki
prikazujejo utrdbe, dvorce, gradove in razne postojanke na naših tleh.144
Za naše raziskovanje se od tukaj naprej znane predvsem vedute Kamnika, za katerim so vidne
Kamniško-Savinjske Alpe. Kamnik je bil takrat namreč pomembno središče fevdalnih posesti
Andeških na Kranjskem, zato so si ga slikarji v 18. in 19. stoletju večkrat izbrali za motiv.145
Pomemben avtor v vedutizmu je v tem času bil Ivan Dizma Florjančič (1691–1757).146
Od leta 1728 je v Idriji delovala tehnična in zemljemerska šola, prva svoje vrste na Slovenskem,
katere ustanovitelj je bil Franc Anton Steinberg. S krogom ljudi iz idrijske jamomerske šole so prišli
STOPAR 2011, op. 135 str. 21.
Prav tam, str. 9.
140 Prav tam, str. 21–22.
141 Maja VEHAR, Janez Vajkard Valvasor, Zgodovinski portal Zgodovina.si, 28. 5. 2017, dostopno na: <http://zgodovina.si/janez-vajkard-valvasor/>,
10. 10. 2018.
142 STOPAR 2011, op. 135, str. 62–66.
143 Prav tam, str. 22.
144 Prav tam, str. 25–35.
145 STOPAR 2013, op. 110, str. 66.
146 STOPAR 1996, op. 37, str. 44.
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na plan tudi grafični opusi nekaterih ustvarjalcev, povezanih z vedutnim ustvarjanjem na
Slovenskem. To je bil na primer idrijski raziskovalec francoskega rodu Balthasar Hacquet (1739–
1815).147 Njegov bakrorez Triglav iz Oriktografije je iz pogleda naše magistrske naloge zanimiv
primer prikaza Alp.

Slika 27: Balthazar HACQUET: Triglav, iz Oryctographia Carniolica oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der
benachbarten Länder, 1778.

Hacquet je bil, kot smo že omenili pri poglavju zemljevidov, prvi raziskovalec slovenskih Alp in je
poleg slovenskega ozemlja je prepotoval ogromno dežel; prvi se je povzpel do ledenika pod
Pasterzo leta 1779, na Mali Triglav leta 1777 in drugi na vrh Triglava leta 1779. Svoje spise, v katerih
je svoja raziskovanja opisoval, je velikokrat opremil z ilustracijami.148
V drugi polovici 18. stoletja je z razvojem potovanj, turizma, planinstva in letovanj narava začela
vplivati na vedutno slikarstvo. Menjala so se tudi izrazna sredstva; v grafiki je litografija nadomestila
starejše tehnike, v slikarstvu pa sta akvarel in kolorirana risba nadomestili oljno tehniko.149

STOPAR 2011, op. 135, str. 37–38.
Ivan PINTAR, Hacquet, Baltazar, Prvi raziskovalec slovenskih Alp, Slovenska biografija, Slovenski biografski leksikon, SAZU, dostopno na:
<https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi221985/> (12. 11. 2018).
149 CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 14.
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V tem času so topografe zamenjali pravi vedutisti, v njihovih podobah pa se je po vseh
arhitekturnih delih prebudila tudi želja po izražanju narave; vedute končno prikazujejo tudi razne
izvore rek in poglede na gorovja.150
Na prelomu iz 18. v 19. stoletje vedutno slikarstvo na Slovenskem zaznamujejo predvsem tujci, ki
so na poti proti jugu prečkali naše kraje.151
V tem obdobju je deloval tudi vedutist Lovro Janša (1749–1812), ki je znan predvsem kot avtor
divje, romantično naglašene gorske krajine152 in eden elitnih vedutistov tistega časa.153 Ena izmed
njegovih vedut je na Dunaju izdana veduta Kamnika iz okoli leta 1800, ki pa je obrnjena proti
jugozahodu in zato ne prikazuje Kamniško-Savinjskih Alp, temveč jezero, o obstoju katerega
nekateri še danes dvomijo.

Slika 28: Lovro Janša, Pogled na Stein, okrog 1800.

Kljub temu, da med njegovimi deli ni prikaza Logarske doline ali gora nad njo, je omembe vreden
avtor Ferdinand Runk (1764–1834). Bil je risar in slikar iz Freiburga. Izobraževal se je na dunajski
akademiji, kjer se je za stalno naselil. Na terenu je izdeloval akvarelne skice, ki jih je doma detajlno
izdelal v gvašu, ti pa so bili predloge za poznejše bakroreze, ki so jih vjedkali v plošče drugi
mojstri.154

STOPAR 2011, op. 135, str. 92.
STOPAR 2013, op. 110, str. 17.
152 STOPAR 2011, op. 135, str. 96–98.
153 Prav tam, str. 6.
154 STOPAR 1996, op. 37, str. 47.
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8.4 19. stoletje
Od konca 18. stoletja naprej se vedutno slikarstvo ne trudi več toliko za dokumentarno vrednost
upodobitve in se zato ne zanima več za njeno podrobno opisovanje arhitekturnih detajlov;155 mesta,
gradovi in samostani se le še občasno pojavljajo v motivu, ki ga zdaj ustvarjajo travniki, z drevjem
porasle brežine voda in obrisi gora v ozadju. Veduta je postala uokvirjena umetnina, obešena na
steno lastnikovega stanovanja. Dokumentarno pričevalnost je zasenčil estetski vidik.156
S tem je bila povezana tudi sprememba umetnikovega zornega kota in njegovega položaja v
prostoru. Do konca 18. stoletja si je slikar prizadeval uporabiti čim jasnejši razgled, zato je iskal
dvignjen in direktni pogled na veduto, po tem obdobju pa si je zaradi slikovitosti raje izbral
diagonalni pogled, ki je skrajšal dolžino vedute, jo postavil poševno v prostor in jo bolj učinkovito
vključil v krajinsko okolje.157
Vedutarstvo je postalo množično; pojavljalo se je v vlogi ilustrativnega gradiva raznih potopisov,
vodnikov, prospektov, razglednic in dopisnic.158
Za razcvet vedutizma v 19. stoletju je na Štajerskem bila zaslužna predvsem zavzetost graških
založnikov, za Kranjsko pa so grafične vedutne serije nastajale bolj zunaj deželnih meja, v Celovcu
ali Trstu. Nekatere vedute, izdelane v risbi, akvarelu ali gvašu, so sicer ustvarili domači umetniki, a
z nekaj izjemami niso nikoli postale predloge za kakšno večjo vedutno serijo. Z ustvarjanjem vedut
slovenskih dežel pa so se ukvarjali tudi nadarjeni domačini, ki so prav tako pustili pečat v zgodovini
slovenskega vedutnega slikarstva.159
Pojavile so se prve prave slike naših gora. Marko Pernhart (1824–1871) je bil prvi slovenski
pokrajinski realist. Kot skoraj izključno pokrajinar je slikal najvišje vrhove, koroške pokrajine (zlasti
slovenski del dežele), pa tudi številne pokrajine v nekdanji vojvodini Kranjski. Bil je tudi
strokovnjak panoramskega slikarstva; skupaj je naslikal 27 panoram, večinoma z gorskih vrhov,
zato so njegova dela zanimiva za naše raziskovanje. V vseh krajinah pa je v duhu časa stremel
predvsem za tem, da zajame razpoloženje slikanega prizora.160, 161

CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 14.
STOPAR 2013, op. 110, str. 16.
157 CURK, PREMZL 2004, op. 34, str. 14.
158 Prav tam, str. 15-16.
159 STOPAR 2013, op. 110, str. 21–22.
160 Marko Pernhart, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Marko_Pernhart> (29. 5. 2018).
161 Viktor STESKA, France STELE, Pernhart, Marko, Slovenski biografski leksikon, dostopno na <http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi415394/> (29. 5. 2018).
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Slika 29: Marko Pernhart, Panorama s Šmarne gore IV (pogled proti Kamniškim planinam), 1871.

V tem času je ustvarjal vedute naravnih znamenitosti dežele Kranjske Franz Kurz zum Thurn und
Goldenstein (1807–1878). Avstrijskega slikarja je privlačila divja narava. Med njegovimi deli lahko
omenimo veduto Kamniške Bistrice z naslovom »Lesene hišice v Kamniški Bistrici« (Holzerhütten
in Steiner Feistritz). Prikazuje svet divjega planinskega rastja, kjer zaradi prisojne lege, obilnih padavin
in skope zemlje nikoli ni bilo kaj dosti domačij, bilo pa je razvito gozdarstvo. Drvarji so si v tem
delu v nizkih lesenih kočah našli zavetje in začasni dom.162
Prikazuje del gorovja Kamniško-Savinjskih Alp, ki so na območju naše naloge, vendar z južne
strani.

Slika 30: Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein, Holzerhütten in Steiner Feistritz, okoli 1850.

Graški tiskar Joseph Franz Kaiser je leta 1824 podobno kot Vischer konec 17. stoletja pričel izdajati
serijo litografij s podobami štajerskih mest, trgov in dvorcev ter drugih lepih goratih krajev
162

STOPAR 2013, op. 110, str. 18, 66.
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(Lithographirte Ansichten der Stayermarkischen Stadte, Markte und Schlosser, 1824–1833). Zbirka je
poznana pod imenom Stara Kaiserjeva suita.163 Med njimi je tudi veduta Solčave, ki na desni strani
prikazuje župnijsko cerkev, za njo pa se vzpenjata najprej planina Javorje in nato mogočna Raduha.

Slika 31: Josef Franz Kaiser, Sulzbach, 1830.

Joseph Wagner (1803–1861), švicarski risar, slikar in graver, je v dveh obsežnejših suitah predstavil
koroške kraje.164 V eni izmed njih se najde tudi kromolitografija Solčave, poleg katere sta kot avtorja
zapisana še Richard Püttner in A. Closs.
Veduta Solčave prikazuje vasico in okoliški svet gornjega dela Zgornje Savinjske doline, ki je šele
leta 1894 dobila cestno povezavo z ostalim delom Štajerske. Zaradi tega je razmeroma pozno
pritegnila vedutiste in so stare upodobitve tega dela zelo redke.165
»Ena najsrečnejših želj Solčanov je bila od nekdaj zgradba ceste iz Luč v Solčavo. Deželni odbor
štajerski je dovršil to delo s pomočjo okrajnega zastopa Gornjegrajskega ter občine Lučke in
Solčavske l. 1894. Poprej je samo pešpot vezal omenjena kraja, vodeč po mnoga mesta po skalovju,
zlasti skozi znano Iglo. Živila in druge stvari so dovažali po slabem kolovozu, ki se je okoli
dvajsetkrat prestavil z enega brega Savine na druzega ter vodil deloma po nje strugi. Umevno je
torej, da je bila vožnja po večdnevnem deževju nemogoča, a tudi hoja po pešpotu je bila mnogokrat
silno težavna, zlasti v starodavnih časih, predno je bil napravljen pot skozi Iglo.«166

STOPAR 2013, op. 110, str. 19.
Prav tam, str. 18.
165 Prav tam, str. 168.
166 KOCBEK 1985, op. 99, str. 135.
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Slika 32: Richard Püttner, A. Closs, X. J. Wagner, Solčava (Sulzbach, kromolitografija, 1878.

Vedutista Ludwig Mayer in Albert Henry Payne sta leta 1840 prvič prikazala Logarsko dolino.
Veduta odkriva pogled na Logarsko dolino s prostora kmetije Plesnik. V ospredju je prijazen klepet
med pastirjem in brhko Plenikovo »ta mlado« ob leseni ograji ter nekaj krav in drobnice. V ozadju
se izrisujejo grebeni Kamniško-Savinjskih Alp: najvišja Ojstrica na levi, razvlečena Planjava na
sredini ter Kamniško sedlo na desni. V besedilu pod ilustracijo je Seidl zapisal besedilo o težavnosti
teh gorskih poti, ki so bile takrat še zelo malo prehojene.167

Slika 33: Ludwig Mayer in Albert Henry Payne, Das Logarthal, 1840.

167

STOPAR 2013, op. 110, str. 21, 98.
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8.5 Dopisnice s pogledi na Logarsko dolino in gore KamniškoSavinjskih Alp
Romantična gibanja v 19. stoletju, ki so vzbujala zanimanje za naravo, so sprožila tudi razcvet
zdravilišč in kopališč. Nastajale so razne podobice in dopisnice, ki so prikazovale kopališča.168
Veliko jih je prikazovalo Kamnik, kjer je bilo znano kopališče, v ozadju pa se je navadno pojavilo
Kamniško sedlo, Brana, Planjava in njune sosednje gore.
Najdemo lahko veduto Kamnika na dopisnici, kjer je kot založnik signiran Anton Slatnar (1867–
1926), tiskar in založnik iz Nožic pri Homcu blizu Kamnika, ki je leta 1900 v Kamniku ustanovil
svojo tiskarno, imel pa je tudi svojo trgovino s papirjem in knjigami. Njegova veduta prikazuje
Kamniško kopališče s Kamniško-Savinjskimi Alpami v ozadju.169

Slika 34: Anton Slatnar, Kopaliče kamnik, 1903.

Iz leta 1908 je ohranjena panorama Kamniško-Savinjskih Alp, naslikana izpred cerkve sv. Duha
pod goro Olševo. Kot avtor je signiran Julius von Siegl.

Slika 35: Julius von Siegl, Steiner Alpen vom Heiligem Geist Sattel, 1908.

STOPAR 2013, op. 110, str. 19.
Janez LOGAR, Slatnar, Anton, na: Slovenski biografski leksikon, SAZU, dostopno na: <http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi581760/>,
11. 9. 2018.
168
169
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Veliko razglednic in dopisnic, na katerih se je pojavi Kamnik s Kamniško-Savinjskimi Alpami v
ozadju, ni signiranih in se ne ve, kdo jih je naredil. Vse pa so iz konca 19. stoletja ali še poznejšega
obdobja.

Slika 36: Razglednica Solčave iz 1896 z nemškimi eksonimi bližnjih krajev: Laufen, Leutsch, Logarthal; Die Nadel, Sulzbach, 1896.
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9 IZDELAVA SLIKOVNEGA ZEMLJEVIDA
Projekt, izveden v praktičnem delu magistrske naloge, je zaradi dejavnikov, povezanih z izdelavo
takšnega zemljevida, zahteval veliko časa. Vpogled v njegov proces bomo razdelili po sklopih, ki
so si med seboj sledili.

9.1 Panoramski pogled
9.1.1 Raziskovanje
Današnji kartografski prispevki so doseženi z enim izmed štirih načinov: nadgrajevanje že izdelanih
digitalnih zemljevidov, prerisovanje obstoječega zemljevida na svetlobni mizi, digitaliziranje
obstoječega zemljevida s pomočjo optičnega bralnika ali prerisovanje optično prebranega
zemljevida. V večini primerov je potrebna še obdelava v računalniškem okolju.170
Ker smo se sami odločili za panoramski pogled in ne navadno karto, smo se morali poslužiti še
dodatnih raziskovanj in metod dela.
Najprej smo začeli z raziskovanjem področja, ki obsega magistrsko nalogo. Veliko je bilo brskanja
po spletu in raziskovanja v programu Google Earth.
Pilot in fotograf Matevž Lenarčič nam je pomagal z nekaj slikami Logarske doline iz zraka, ki so
nam sicer bile malo v pomoč, še vseeno pa je Google Earth predstavljal ključno izhodišče tako za
izdelavo panoramskega pogleda kot vpeljavo planinskih poti v sliko.
Nekaj fotografij smo posneli tudi sami. Fotografije s pohodne poti na Skuto in Tursko goro, ki jo
opisujemo v osebnoizpovednem dnevniku, za ta del niso bile najbolj uporabne; na tem mestu smo
potrebovali fotografije iz zraka oz. iz oddaljenih točk. Aprila 2018 smo se zato dvakrat odpravili na
Olševo (1929 m), goro v vzhodnih Mežiško-Solčavskih Karavankah, s katere je lep pogled na
Kamniško-Savinjske Alpe. Fotografije so služile kot dodatno gradivo pri izdelovanju zemljevida.

170

HODGES 20032, op. 10, str. 528–529.
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Slika 37: Eva Margon, Panorama Kamniško-Savinjskih Alp iz Oblega Kamna (Olševa), 2018.

Treba je bilo pridobiti natančne informacije o položaju gora in vrhov; kje točno ležijo vrhovi in kje
vodijo poti do njih. S Hribi.net171, spletne platforme s podatki o slovenskih hribih in gorah, smo
sneli podatke o geografskem položaju določenega vrha ali točke ter koordinate vpisali v iskalnik v
programu Google Earth. Nekatere aplikacije za pametne telefone omogočajo sprotno zapisovanje
pohodne poti preko podatkov iz globalnega pozicijskega sistema (GPS). To je npr. aplikacija
Wiciloc, s katero smo pridobili nekatere planinske poti in jih vnesli v Google Earth.

9.1.2 Izrisovanje zemljevida
Sledilo je raziskovanje likovnih stilov slikovnih zemljevidov, ki bi se jim približali. V pomoč so nam
bile skice gorovij, pohodnih in plezalnih poti slovenskega slikarja Danila Cedilnika Dena, ki se
veliko ukvarja s pohodniško risbo in sliko ter panoramske karte Bojana Simončiča. Referenčen vir
so nam predstavljale še panoramske karte in slikovnimi zemljevidi številnih gorovij, parkov in
smučišč.

171

Pridobljeno s <http://www.hribi.net> (12. 7. 2018).
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Slika 38: Bojan Simončič, Bohinj – summer panoramic map/panoramska karta, 2006.

S pomočjo Google Eartha smo izbrali kot in višino pogleda. Program prikazuje poleg satelitske
slike tudi digitalni model reliefa, saj se lahko prosto premikaš v zraku. Tako smo dobili podatke o
višini in proporcih med oblikami.
Najprej smo na manjši format narisali nekaj skic, da smo dobili občutek o orientaciji v pogledu iz
zraka. Poimenovali smo vse gore, prelaze, koče, sedla in druge podatke, po katerih smo se lahko
kasneje orientirali.
Tudi najbolj preprosta skica lahko nadgradi razumevanje zemeljske morfologije, pojasni ugotovitve
in razmišljanja ter razčisti presojo. Fotografija se sicer precej približa natančnosti pogleda določene
pokrajine, površja, vendar lahko obenem pokaže preveč detajlov in s tem zavede razumevanje oblik
in značilnosti pokrajine.172
S svinčnikom smo na papir 50 x 70 cm zarisali izbran panoramski pogled. Skico smo digitalizirali
in jo natisnili na končno velikost zemljevida 70 x 100 cm, ki smo jo nato na svetlobni mizi prerisali
na akvarelni papir končne velikosti.

172

HODGES 20032, op. 10, str. 279.
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Slika 39: Eva Margon, Osnovna skica, 2018.

Pred nanosom z barvo smo na manjših formatih naredili par poskusov laviranega tuša, gvaša,
svinčnika in barvice, da smo določili sončne in senčne dele.

Slika 40: Eva Margon, Barvna skica 1, 2018.
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9.1.3 Tehnika in izvedba
Sledilo je nanašanje barv. Uporabili smo tehniko akril, hitro sušečo se plastično barvo. Najprej smo
z modrinami nakazali senčne dele. Nato smo v pastoznih nanosih nanašali različne zelene, ki smo
jih dobili z mešanjem železne rumene, primarne rumene ter cian in primarne modre. Titanovo belo
smo uporabljali za intenzivnost barve. Postopek je zaradi velikosti in natančnosti projekta ter toliko
nanosov zahteval kar nekaj časa. Pri poslikavi skalnatih območij smo si pomagali s slikarskimi
nožki, ki so pridali nekakšno raskavost skalovja; da smo dobili skalnato sivino, smo mešali
rdečerjavo z različnimi modrimi in titanovo belo. V kasnejših fazah nanosov smo pri zelenih
površinah uporabljali vedno bolj lazurne nanose, da smo ustvarili čim več plastičnosti.
Z določenim vizualnim jezikom skušamo doseči čim bolj »resničen« videz, četudi ni.173
Prvi plan, torej Logarsko dolino z Mrzlo goro, Rinkami, Tursko goro, Brano in Planjavo, smo
naredili zelo intenzivnih in močnih barv, v vsako dolino za njimi pa smo postopoma zmanjševali
detajle, intenzivnost barve in teksture ter s tem poskušali dobiti atmosferski učinek. Nazadnje smo
naslikali še detajle: Frischaufov dom na Okrešlju, slap Rinka, Kamniško kočo na Kamniškem sedlu
ter navsezadnje modrino neba v ozadju.
Končano sliko panoramskega pogleda smo nato digitalizirali in jo barvno popravili v programu
Adobe Photoshop, da je bila pripravljena na nadaljnje postopke.

9.2 Ilustrirana pripoved
Zemljevidu smo želeli dati subjektivno noto in z njim pripovedovati osebnoizpovedno pripoved iz
dnevnika prehojene planinske poti. Če smo se pri panoramskem pogledu poslužili znanstvene
ilustracije, kjer je bila potrebna obsežna raziskava obravnavanega geografskega območja in
tamkajšnjih poti, smo tukaj želeli ustvariti poljudnoznanstvene ilustracije, kar je vplivalo tudi na
sam način raziskovanja in metode dela. Po spominih izpred treh let smo zapisali dnevnik, ki smo
ga dopolnili s ponovnim pohodom leta 2018. Po njem smo izbrali trenutke in jih ilustrirali. Tukaj
smo si lahko pomagali s fotografijami, nastalimi na opravljeni planinski poti. Ilustracije, ki smo jih
vključili v zadnjo stran zemljevida, so naslednje:

-

173

parkirišče pri samem izhodišču pohoda,

MALE 2007, op. 2, str. 66.
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-

pogled na Slap Rinko in okrepčevalnico Orlovo gnezdo,

-

izvir Savinje,

-

večerja pred Frischaufovim domom na Okrešlju,

-

spomenik, posvečen ponesrečenim reševalcem,

-

zajtrk na balvanu, od koder je lep razgled,

-

vstop v Turski žleb,

-

plezanje v steni Turskega žleba,

-

koroška smiljka,

-

gams,

-

planinska kavka,

-

sod brez dna,

-

Zoisova zvončica,

-

pogled planinke proti razgledu.

Poleg ilustracij izsekov planinske poti smo pripravili še ilustracijo prvoosebne planinke, ki stoji, in
planinke, ki bere oz. gleda zemljevid, ter vso pohodno opremo, ki jo je imela s seboj na planinski
poti: steklenico vode, sendvič, zobno pasto in zobno ščetko, kremo za sončenje, prvo pomoč,
toaletni papir, naglavni trak, oblačila, fotoaparat, nahrbtnik, pohodniške palice, varovalno čelado in
svetilko.

9.2.1 Skiciranje ilustracij
Ilustracije smo izrisovali po spominih in po posnetih fotografijah s pohoda, ki smo ga opravili leta
2016 in kasneje še enkrat leta 2018.
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Slika 41: Martin Kavšček, Plezanje v Turskem žlebu, 2016.

Končne skice spominov smo naredili s svinčnikom na A4-format akvarelnega papirja.
Sledilo je še izrisovanje glavne junakinje – planinke. Njen končni videz smo oblikovali skozi več
skic. Ima dolgo telo, dolge noge, lase ima spete v figo, oblečena je v vijolično majico in črne kratke
hlače, po navdihu iz prvoosebne pripovedi.

Slika 42: Eva Margon, Skica planinke, ki bere zemljevid, 2018.

9.2.2 Tehnika in izvedba
Uporabili smo tehniko akrila na papirju, pri čemer so bile slikarske poteze manjše in natančnejše
kot pri slikanju panoramskega pogleda. Skušali smo speti pripovedno in naturalistično formo
ilustracije.
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10 OBLIKA PROJEKTA
10.1 Splošne specifikacije
Slikovni zemljevid planinskih poti v Logarski dolini ima tipične osnovne elemente zemljevida:
- platnici;
- naslov, ki nakazuje lokacijo subjekta (Planinske poti v Logarski dolini) in podnaslov Evin
slikovni zemljevid;
- subjekt zemljevida (panoramski pogled);
- legendo, ki razlaga simbole, uporabljene na zemljevidu (uporabljeni dve: legenda simbolov
in legenda ilustracij, ki razlaga ilustracije);
- merilo (v našem primeru panoramski pogled ni v merilu, kar sporočimo ob piktogramu
kompas);
- orientacijo in smeri neba (usmerjenost kompasa);
- opcijski dodatni manjši zemljevid, ki prikazuje umestitev prikazane lokacije v širši kontekst
(na najbolj spodnjem prostoru desno).
Skupna mera odprtega zemljevida meri 80 x 57 cm, pri čemer se zlaga dvakrat po višini in sedemkrat
po dolžini. Zložen zemljevid oz. ena stran zemljevida oz. prostor med zgibi meri 10 x 19 cm, v
višino gredo 3 in v dolžino jih gre 8.
Sestavljata ga dve strani: prva stran vsebuje panoramski pogled z vrisano pohodno potjo na Skuto
in Tursko goro, legendo, hrbtna stran pa osebnoizpovedni dnevnik z ilustracijami, legendo
simbolov, legendo spominov s poti (ilustracije), podatke o kočah in bivakih, pohodniško opremo
pohodnice, umestitev v širše okolje ter obe platnici.
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10.2 Prelom
Panoramski pogled smo postavili v programsko okolje Adobe Illustrator. Pri tem smo na prvi strani
zemljevida subjektu dodali okvir, legendo, planinsko pot, simbole in vstavili imena vrhov, sedel,
koč, bivakov, dolin, krnic, uravnav, grap, krajev in naravnih znamenitosti. Legenda leži v najbolj
desnem spodnjem robu in ima zaradi boljše berljivosti pod seboj 50-odstotno prosojno belo ozadje.
Kompas s pripisom leži v desnem zgornjem kotu.
Izbrana prehojena planinska pot je zarisana na sliki panoramskega pogleda. Na prvi strani
zemljevida je slika v 100-odstotni barvni intenzivnosti in ima vrisano planinsko pot v beli barvi, na
hrbtni strani zemljevida pa smo izbrali 26-odstotno prozornost panoramske slike, da predstavlja
rahlo ozadje, barva poti je tu nastavljena na 100-odstotno črno.
Hrbtno stran zemljevida smo prav tako postavili v okolje Adobe Illustrator, pri čemer smo se držali
tipične mreže zemljevida; pri postavljanju besedila smo pazili na mesta, kjer se bo zemljevid
pregibal.
Tu so vsi elementi postavljeni znotraj 1 cm roba formata z izjemo spodnjega roba, kjer je ta odmik
velik 1,2 cm. Besedilo, ki se bere po stolpcih od zgoraj navzdol, z vmesnimi praznimi prostori
obliva ilustracije, ki ilustrirajo dogajanje v dnevniku, prav tako je na enak način z besedilom oblita
planinska pot. Pri oblivanju smo z zunanjo linijo besedila skušali čimbolj posnemati obliko
ilustracije oz. poti, ki jo besedilo obliva, pri čemer smo se zgledovali po oblikovalcu Alexeyu
Brodovitchu.
Med notranjimi zgibi je besedilo levo in desno postavljeno 0,75 cm od robov, po višini teh robov
med notranjimi zgibi zaradi boljše berljivosti ni.

Slika 43: Eva Margon, Osnovna mreža hrbtne strani slikovnega zemljevida, 2019.
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Obe legendi sta vsaka v svojem prostoru med pregibi, v enem izmed prostorov so vstavljene še
informacije o vseh gorskih bivakih in kočah, ki se pojavijo na zemljevidu. Dva prostora zaseda
planinka in njena pohodniška oprema.
Zadnjo vrsto od zgoraj navzdol sestavljajo najprej dve zunanji platnici, pri čemer je prva obrnjena
v obratni smeri, da se prilagodi obrnjenosti platnic zaprtega zemljevida, in čisto spodaj tretja
notranja platnica, kjer so podatki o širši geografski umestitvi prikazanega območja.

10.3 Tipografija
Izbira tipografije v kartografiji je navadno bolj kompleksna kot pri ostalih medijih. Že sam položaj
tipografskih elementov je bolj kompleksen, soočamo se z različno gostoto elementov, vizualno
hierarhijo in splošnimi estetskimi občutki celostnega projekta. Tipografija mora vzajemno delovati
z drugimi elementi zemljevida, kot so simboli, ozadja in teksture ter hkrati ostati razločna in
berljiva.174
Izbrana tipografija je Geogrotesque oblikovalca Eduarda Mansoja, ki ga je leta 2008 izdal pod
okriljem svojega Emtype Foundry. V naslednjih letih je oblikoval še Geogrotesque Stencil,
Geogrotesque Condensed Series in Geogrotesque Slab. Geogrotesque je brezserifna polmodularna tipografija s subtilno zaobljenimi zaključki. Čeprav ima celotna družina precej
geometrijsko konstrukcijo, mu ravno zaokroženi zaključki pridajo topel videz. Vsebuje 14 rezov in
7 različnih tež.175
Mi smo jih uporabili sedem: light, regular, regular italic, medium, semibold, bold in condensed medium.
Hierarhija imen koč, bivakov, vrhov, krnic, dolin in krajev na prvi strani zemljevida je vzpostavljena
z različnimi velikostmi tipografije v rezu medium. Za besedilo pripovednega dnevnika na drugi strani
zemljevida smo uporabili light, pri čemer smo z regular italic izpostavili imena vrhov in krajev,
omenjenih v besedilu. Za naslove elementov je uporabljen semibold, imena koč v seznamu koč in
bivakov ob poti medium, za številke poleg ilustracij regular, za kartografska imena v umestitvenem
zemljevidu condensed medium, za naslove na platnici pa bold, medium in semibold. Na platnici smo
uporabili še besedo Evin v rokopisu, da smo izpostavili informacijo o subjektivni naravi zemljevida.

Jill SALIGOE-SIMMEL, Using text on maps: typography in cartography, Saligoe-Simmel, LLC, dostopno na <https://www.drjill.net/mapfonts-article-1-the-basics-of-typography-for-cartography/> (1. 4. 2019).
175 About This Font Family, Myfonts.com, The Monotype Brand Family, dostopno na <https://www.myfonts.com/fonts/emtype/geogrotesque/>
(19. 4. 2019).
174
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Slika 44: Eva Margon, Tipografija Geogrotesque, 2019.

10.4 Barve
V projektu so uporabljene tri barve: bela, črna in modrozelena (pantone 3262 CP), ki se včasih
pojavijo v 50-odstotni ali 26-odstotni prozornosti.

10.5 Piktogrami
Določene ilustracije subjekta pogosto ne morejo biti izražene izključno z realističnimi ali
ilustrativnimi elementi, V primeru slikovnega zemljevida ob realističnih prikazih uporabljamo tudi
piktograme in tipografske elemente.
Vsi zemljevidi uporabljajo sistem piktogramov, ki pravzaprav predstavljajo govorico zemljevidov.
Piktogrami se glede na tri elemente – točka, linija in ploskev – delijo na točkovne, linearne in
ploskovne.176
V našem projektu smo izdelali točkovne in linearne piktograme, ki s svojo formo in abstraktnim
oz. geometričnim izgledom asociirajo na določeno stvar v realnosti. Zgledovali smo se po že
obstoječih piktogramih tovrstnih zemljevidov zaradi že ustaljene prakse nekaterih prepoznavnih
znakov.

176

Judith A. TYNER, Te world of maps: map reading and interpretation for the 21st century, New York 2015, str. 26.
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Slika 45: Primer piktogramov iz pohodniškega vodnika Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe: 53 izbranih izletov in planinskih tur.

Kartografi pri piktogramih sicer uporabljajo različne elemente – likovne prvine,177 ki so s stališča
likovne teorije likovna izrazna in oblikotvorna sredstva.178 Ker smo pri dnevniških ilustracijah in
njihovih opisih uporabili številke v krogih, smo pri piktogramih vzeli za osnovo krog in mu določili
navidezni notranji krog, v katerem se je nahajal (izjema so piktogrami razgledno mesto, rastlinska
vrsta in živalska vrsta, ki odstopajo v tem, da nimajo podanega navideznega notranjega kroga).
Med likovnimi prvinami smo uporabili izključno orisno likovno prvino (črno) linijo enotne
debeline na beli ploskvi. Zunanji krog s 15 mm premera in 1,3 pt debeline linije smo v zemljevidu
pomanjšali na 30 % osnovne velikosti.

Slika 46: Eva Margon, Končna podoba oblikovanih točkovnih piktogramov, 2019.

Na enak način smo naredili še piktogram za kompas. Ob straneh smo vključili še prve črke smeri
neba S, J, V in Z. Barvno je postavljen v negativ, ker se pojavi samo na barvnih ozadjih (na
zemljevidu na prvi strani ter na tretji notranji platnici).

177
178

TYNER 2015, op. 177, str. 26.
Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 21.

74
Omenili smo linearne piktograme, ki navadno predstavljajo reke, ceste in meje.179 V projektu so to
piktogrami za predstavljeno označeno planinsko pot, ki vodi od parkirišča pri Koči pod slapom
Rinka mimo Okrešlja skozi Turski žleb, do Skute in nazaj čez Tursko goro, čez Kotliče na
Kamniško sedlo in nazaj proti Okrešlju in v dolino. Linija je neprekinjena s črticami oz. pikami
glede na težavnost planinske poti, pri čemer je prekinjena s črticami zahtevna, prekinjena s pikami
pa zelo zahtevna.

Slika 47: Eva Margon, Končna podoba oblikovanih linearnih piktogramov, 2019.

10.6 Produkcijski del
Pri produkcijskem delu govorimo o tehničnih specifikacijah tiska, kot so vrsta tiska, izbor papirja
in njegove gramature, izbira tiskarne ter naklada.
Gre za tiskovino, ki ni vsakdanja. Pozorni smo morali biti na to, da se bo končni izdelek večkrat
zgibal po dolžini in širini, da bo uporabljen tako v notranjem kot zunanjem okolju ter da ga lahko
pohodnik vedno vzame s seboj na pot. Opraviti smo morali tudi poskusni tisk, ker lahko med
računalniškim okoljem ter končnim tiskom pride do barvnih odstopanj.
Specifikacije, kakršnih smo se poslužili, so naslednje:
Format zemljevida: 80 x 57 cm
Papir: Satin polbleščeč
Gramatura papirja: 150 g
Tisk: obojestranski UV tisk
Tiskarna: Oko My media
Naklada: 5 izvodov
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TYNER 2015, op. 177, str. 28.
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11 ZAKLJUČEK
V uvodu magistrskega dela nas je zanimalo, ali lahko združimo ilustracijo z zemljevidom. Postavili
smo si tezo, da osebnoizpovedno pripoved lahko pripovedujemo skozi zemljevid. Po vsem
raziskovanju in prebranem kartografskem gradivu bi že na tem mestu lahko omenili, da je
osebnoizpovedno pripovedovanje bilo prisotno v zemljevidih pravzaprav že od njihovega samega
začetka; kartograf je sam oziroma s svojim bakrorezcem ustvaril edinstveno delo. Zarisal je prostor,
kakor ga je videl skozi lastne oči. Vsaka kartografska stvaritev je samosvoja in na nek način
osebnoizpovedna, navsezadnje v njej kartograf pusti samega sebe. S ponavljanjem in prerisovanjem
zemljevidov se je sicer del tega izgubil, od 19. stoletja, ko so tehnike kartografiranja izpopolnili in
poenotili, pa se je osebnoizpovednost še zmanjšala, če ne popolnoma izničila.
Ugotovili smo, da so tekom razvoja zemljevidov izhajale tudi drugačne vrste zemljevidov, med
drugim slikovni, ki prikazujejo realističen ali popolnoma domišljijski prostor. Nekateri med njimi
nimajo drugega namena, kot voditi uporabnika oz. gledalca po zgodbi subjekta, medtem ko nekateri
predstavljajo celo izključno dekorativen del nekega drugega elementa, npr. kot dodatek h knjigi.180
V našem primeru zemljevid združuje oboje: pripovedovanje osebnoizpovedne zgodbe in
kartografsko konvencionalnost: ni v merilu, pa vendar prikazuje realen prostor, ki ga navigira z
usmerjenostjo severa.
Kako je z uporabnostjo našega projekta?
Nekateri se danes sprašujejo, ali niso zemljevidi starodobni, zastareli. Glede na podatek, da je
Google Maps poleg drugih kartografskih spletnih strani ena najpogosteje obiskanih, lahko trditev
zagotovo ovržemo. Ljudje še vedno potrebujemo pomoč pri navigaciji cest in poti. Kaj pa klasični
zemljevidi, takšni, ki jih primeš v roke in razpreš, so še aktualni, uporabni? Ravno v našem primeru
je tak zemljevid lahko neprecenljive vrednosti, saj gre za območje, ki je hribovito, odročno in morda
ni popolnoma pokrito z GPS-signali, zaradi česar se na spletne zemljevide ne moremo zanesti.181
Ilustracija je s področjem slikovnih zemljevidov močno vpeta v kartografijo; slikovitost ptičjih
pogledov, ki so nekakšna tridimenzionalna oblika zemljevidov, ponuja uporabniku vizualizacijo
prostora, ki ga klasičen zemljevid nikoli ne more doseči.
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TYNER 2015, op. 177, str. 174.
Prav tam, str. 192.
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Projekt Slikovni zemljevid planinskih poti v Logarski dolini je pustil velik pečat na naše delo
nasploh. Poleg ogromno nadgrajenega znanja tako v ilustratorski stroki kot zgodovinskem
kontekstu in še kje je z njim prišla nova vizija, ki morda odpira vrata čemu novemu in uspešnemu.
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