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POVZETEK
V magistrskem delu obravnavam podajanje informacij o zgodovini s pomočjo
ilustracije. Cilj je sodobnemu bralcu predstaviti zgodovinsko temo z ilustracijo, ki v
vizualnem jeziku posnema značilnosti obravnavanega obdobja. Ukvarjam se s predstavitvijo
obrambne arhitekture iz obdobja na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek. Za ta namen
sem napisal vsebino, izdelal ilustracije, oblikoval in izdelal knjigo, ki po vseh značilnostih
spominja na tiskane knjige iz zgodnjega 16. stoletja. Pri tem sem raziskal vse stopnje
izdelovanja knjig v tem obdobju, jih teoretično opisal in znanje uporabil pri končnem izdelku.
Za namen predstavitve ponaredka knjige, ki utegne biti potencialnemu bralcu na prvi pogled
nerazumljiva, sem oblikoval še posebno publikacijo. Knjižica v obliki kataloga razloži pomen
in vsebino ponaredka ter ga s tem postavi v pravi kontekst in približa bralcu. Pri pisanju
vsebine kataloga sem si pomagal z nekaterimi ugotovitvami socialne psihologije, za vzor pri
oblikovanju pa sem raziskal, kaj so skupne značilnosti različnih poljudnoznanstvenih in
znanstvenih publikacij. Kot končni izdelek sta torej nastali dve knjigi. Obe se ukvarjata s
problemom prepričevanja s pomočjo posnemanja tipičnih primerov iz izbranega področja.
Z vsebino končnega izdelka želim pri bralcu vzbuditi dvom o poznavanju zgodovine
in ga s tem vzpodbuditi k raziskovanju, poizvedovanju in preverjanju, posledično pa k učenju.
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ABSTRACT
In my master's thesis I discuss the conveying of information about history with the
help of illustration. The goal is to present the historical theme to the reader using a type of
illustration that imitates the characteristics of the chosen era. I want to present defensive
architecture from the period of transition between middle and early modern ages. For this
purpose I wrote the contents, made illustrations, designed and crafted a book that in all
characteristics mimics printed books of the early 16th century. While doing this I researched
all phases of making books, described them theoretically and used that knowledge to make a
final product. For the purpose of presenting the fake book, which may be unintelligible to a
potential reader, I made a special publication. A small book in form of a catalogue presents
the contents, explains its meaning, and places the forged book in context, thus bringing it
closer to the reader. While writing the contents of the catalogue I used some findings of social
psychology, and while designig it, I studied the common characteristics of different scientific
and popular scientific publications. As a final product I made two books, both of them dealing
with the problem of persuasion by imitating the typical samples from the desired field.
With the final products' contents I wish to cast doubt on readers' knowledge of history
and thus encourage them to explore, research and investigate, learning by inference.
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1 UVOD
Gradovi že od nekdaj vzbujajo strahospoštovanje, pripovedujejo zgodbe in burijo
domišljijo. Prav zaradi zgodb, ki so skrite med njihovimi kamni, me kot umetnostnega
zgodovinarja privlačijo in želim si, da bi svoje navdušenje nad temi mogočnimi velikani lahko
delil s čim širšim krogom ljudi. Ob omembi gradov večina ljudi pomisli na srednji vek, toda
večina gradov, ki jih danes občudujemo, je svojo podobo dobila v poznejših obdobjih in ta so
nam veliko bližje, kot si to morda predstavljamo. Znanje, pridobljeno med študijem
umetnostne zgodovine, želim uporabiti pri pisanju knjige, ki bi razjasnila nekatera pogosta
zmotna prepričanja, ki jih imajo ljudje o srednjem veku in gradovih.
Cilj magistrskega dela je ustvariti knjigo, ki poleg izobraževalne funkcije dovoli
bralcu tudi uporabo domišljije in ga tako na privlačen način spodbudi, da sam razišče bogato
zgodovino gradov in tiska.
Raziskal bom, kako je v poljudnoznanstveni literaturi predstavljena utrdbena
arhitektura iz konca 15. in začetka 16. stoletja, torej iz preloma srednjega veka v novi vek.
Zanima me, ali bralcu lažje predstavim to zgodovinsko obdobje, če ilustracije izdelam v
tehniki, ki je značilna za to obdobje, in kako način predstavitve teme vpliva na bralčevo
presojo o resničnosti podatkov.
Za namen praktičnega dela bom ustvaril dve knjigi. Prva bo ponaredek tiskane knjige
iz prve polovice 16. stoletja, imenovana Priročnik za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb.
Ta bo kar se da natančno posnemala izgled knjig iz zgodnjega 16. stoletja in se po vsebini
nanašala na obravnavano obdobje. To zahteva tudi analizo tehnike tiska, poznavanje
zgodovine tiska in analizo tipografskih elementov ter ključnih posebnosti, ki umeščajo neko
delo v določeno zgodovinsko obdobje. Ilustracije tistega časa so bile izdelane predvsem v
tehniki lesoreza, zato bo treba raziskati omenjeno tehniko in njeno uporabo v okviru
knjigotiska. Cilj je izdelati rekonstrukcijo knjige, ki bi jo zlahka zamenjali za delo iz prve
polovice 16. stoletja. Druga knjiga bo sodobna monografija, katalog, v katerem bo
predstavljeno domnevno odkritje Priročnika za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb. Katalog
je namenjen predvsem temu, da bralca spodbudi k samostojnemu raziskovanju zgodovine. To
želim doseči na način, da bralca pustim v negotovosti, ko do konca prebere knjigo. Ker želim,
da katalog po svojem izgledu posnema prave znanstvene monografije in da so tudi dejstva v
njem zgodovinsko povsem točna, bom pri pisanju vsebine uporabil relevantne vire, vsebino
pa bom napisal tako, da bom uporabil nekatera načela prepričevanja s področja psihologije.
Čeprav bodo vsa navedena zgodovinska dejstva, ki niso neposredno povezana z odkritjem
knjige, resnična, bo predstavitev Priročnika … ravno toliko odstopala od splošno znanih
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zgodovinskih dejstev, da bo vzbujala dvom o resničnosti odkritja. Predpostavljam, da bo
katalog zaradi načina izdelave in uporabljenih metod deloval prepričljivo in bo bralce
spodbudil k nadaljnjemu raziskovanju zgodovine.
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2 ILUSTRACIJA
Ilustracija je, poenostavljeno rečeno, način komuniciranja s slikovnimi
1

sredstvi. Koren besede izvira iz latinščine, kjer illustrare pomeni razsvetliti, razjasniti. 2 Za
razliko od umetniških del, ki nastanejo zavoljo same umetnosti in ponavadi manifestirajo
ideje in izkušnje umetnika, se ilustracija vedno odziva na navodila in svoje odzive kot
vizualna sporočila prenaša določeni publiki. 3 Sama tehnika in način izdelave nista pomembna,
ko govorimo o tem, kaj definira ilustracijo, pač pa je pomemben namen, da podoba sporoči
nek podatek. Od 19. stoletja dalje je veljalo, da gre pri ilustraciji za likovne upodobitve, ki
dopolnjujejo in spremljajo besedilo in bi jih lahko razumeli kot upodobitve, ki se naslanjajo
na kakršnokoli literarno predlogo. 4 Zadnje čase se je definicija razširila tudi na govorjeno
besedilo, ilustracija pa lahko nastopa celo samostojno. Ker mora prikazati tisto, kar lahko
besede opišejo le v splošnem, tudi ilustracija sama ustvarja pomen. Po Alanu Gowansu
ilustracije služijo enemu ali več od naslednjih namenov: da beležijo (dokumentirajo izgled
stvari ali osebe), da pripovedujejo (razlagajo ali zabavajo), da prepričujejo (uveljavljajo,
ohranjajo ali ovržejo ideje) ali da okrašujejo (izboljšajo življenje ali konkretizirajo identiteto
skozi dekoracijo). Po tej definiciji so ilustracije tudi vsa umetniška dela, ki so nastala po
naročilu in pred pojavom množičnih občil in jih sodobna stroka umešča med klasična dela
likovne umetnosti. Med drugim so to lahko freske v cerkvah, ki so ilustracije svetopisemskih
besedil, pripovedujejo in ohranjajo ideje. Sem lahko štejemo tudi kraljeve portrete, ki
dokumentirajo vladarjev izgled, ga predstavljajo v njegovi odsotnosti in s svojo postavitvijo,
veličastnostjo in simboliko utrjujejo idejo o moči vladarja. 5
Alan Male govori o podobnih namenih ilustracije: dokumentiranje, poročanje in
navodila, komentiranje, pripovedovanje, prepričevanje in identificiranje. 6 Ilustracija, ki se
ukvarja z zgodovino, lahko služi vsem tem namenom. Po svoji naravi je informativna. Za
ilustracije, ki posredujejo informacije, pa je od nekdaj veljalo, da morajo biti tradicionalno
realistične, tako v vizualnem jeziku kot predstavljenem predmetu. Tehnika izdelave naj bi se
ujemala s tehničnimi podrobnostmi, ki jih prikazuje. Vendar pa za ilustracijo, ki dokumentira,
poroča, izobražuje, razlaga in uči, obstaja široko kontekstualno polje z neštetimi temami in
predmeti obravnave. Zato lahko obstaja prav toliko načinov upodobitev. Hiperrealizem je le
1

History of illustration, (ur. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman), New York [etc.] 2018, str. XVII.
Luc MENAŠE, Evropski umetnostnozgodovinski leksikon, Ljubljana 1971, str. 892.
3
Alan MALE, Illustration: meeting the brief, London 2014, str. 8.
4
MENAŠE, op. 2, str. 892.
5
History of illustration, op. 1, str. XVII.
6
2
Alan MALE, Illustration: a theoretical and contextual perspective, New York 2017 , str. 5.
2
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eden izmed njih; kjer je to mogoče, so pogosti tudi dekorativni, impresionistični in slikarski
prijemi. 7 Informativna ilustracija deluje na več ravneh. Lahko na primer pojasnjuje zmožnosti
fizičnih konstrukcij, izdelavo in postavitev arhitekturnih konstrukcij, igranje glasbenih
inštrumentov in iger. Lahko pa tudi svetuje, ponuja razlago in mišljenje o enostavnih ali
zapletenih procesih, tako naravnih kot intelektualnih. Primeri so zgodovinske in politične
dinastije, prehranjevalne verige, taksonomije in klasifikacije, pridelava hrane in mnogi drugi. 8

2.1 ZGODOVINSKA ILUSTRACIJA
Če se ustavimo pri ilustraciji, katere predmet je zgodovina, ugotovimo, da se v
literaturi le redko omenja kot posebno, zaključeno polje; in to kljub širokemu naboru oblik in
medijev, v katerih se pojavlja. Srečamo jo lahko v enciklopedijah, otroških poučnih knjigah,
specializiranih zgodovinskih, etnoloških, antropoloških in arheoloških publikacijah in
znanstvenih razpravah, v dokumentarnih filmih, revijah, časopisih, v muzejih in podobnih
institucijah. Tukaj vidimo tudi širok razpon načinov dela in predstavitve. Na enem koncu
imamo ilustratorja, ki metodično dokumentira arheološke najdbe, na drugem pa nekoga, ki
ustvarja barvite kadre za dokumentarne filme.
Zaradi stvarne in informativne narave štejemo tovrstno ilustracijo za znanstveno.
Publikacija Združenja naravoslovnih ilustratorjev (Guild of Natural Science Illustrators) se
ukvarja z naravoslovno znanstveno ilustracijo, kamor po svoji klasifikaciji vključujejo tudi
antropološko in arheološko ilustracijo. 9 Ostala polja ilustracije, ki se ukvarjajo z zgodovino,
torej po tej klasifikaciji spadajo na področje družboslovne ilustracije, medtem ko Alan Male k
zgodovinski (torej družboslovni) ilustraciji prišteva tudi antropološko in arheološko. 10
Če lahko za ilustracije štejemo umetniška dela, ki sledijo enemu ali več že naštetih
namenov, potem se zgodovinska ilustracija pojavlja že tisočletja. Vladarji in vlade so pogosto
naročali velika dela, ki so prikazovala pomembne vojaške zmage, premagane sovražnike,
podpisovanja sporazumov in predaj, dosežke raziskovalcev in velika odkritja. Takrat so bila
to propagandna dela, ki so posredovala idejo o moči naročnika. Danes ilustratorji težijo k
objektivnemu prikazovanju zgodovine, ki zahteva verodostojno in odgovorno raziskovanje.
Nekoč so pri upodabljanju zgodovine prevladovale upodobitve kraljev in aristokracije ter
politične teme, danes pa je poudarek predvsem na vsakdanjem življenju in vključitvi stališč in

7

Prav tam, str. 114.
Prav tam, str. 119.
9
Elizabeth MORALES, Jennifer A. LOYND, Liz A. HANSEN, Illustrating humans and their artifacts, v: The Guild
handbook of scientific illustration (ur. Elaine R. S. Hodges), Hoboken, 2003, str. 461–483.
10
2
MALE 2017 , op. 6, str. 126.
8
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tem, povezanih z vsemi sloji prebivalstva. Tipični primeri so denimo družinsko življenje,
promet, družbene in kulturne interakcije, politika, konflikti in vera. 11

11

Prav tam, str. 129.
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3 KRATKA ZGODOVINA OBRAMBNE ARHITEKTURE DO SREDINE 16.
STOLETJA
Gradnja utrdb sega v prazgodovino. Že prva mesta pred skoraj devetimi tisočletji, v
kameni dobi, so imela obzidja. Verjetno najbolj znano tako mesto je Jeriha, za katerega
pravijo, da je najstarejše mesto na svetu in katerega mogočno obzidje je omenjeno celo v Stari
zavezi. Potem so tu še mezopotamska
obzidja okrog mest, kot sta Uruk in
Asur. Znane so tudi egipčanske utrdbe
iz obdobja okrog leta 1800 pr. n. št. z
veličastnimi obzidji, visokimi tudi
deset metrov ali več. Postavljene so
bile ob meji z Nubijo vzdolž Nila in so
že

vključevale

obrambne

jarke,

obrambne stolpe, dvižne mostove,
Sl. 1 Rekonstrukcija egipčanske trdnjave Bouhen (objavljeno v: Franck
MONNIER, Les forteresses égyptiennes: du prédynastique au nouvel
empire, Bruselj, 2010, str. 46).

strelne line in druge prvine, ki jih
poznamo še tisočletja pozneje.

Pri nas so najzgodnejše dokazane utrdbe iz bronaste
in železne dobe (približno 1600–400 pr. n. št.), tako
imenovana gradišča, ki jih najdemo po vsem ozemlju
današnje Slovenije. 12 V nekaterih značilnostih so podobna
poznejšim srednjeveškim gradovom, predvsem po legi na
težko dostopnih mestih, dodatno utrjenih vhodih in gradnji v
kamnu. Gradnjo utrdbenih zidov okrog mest in taborov so na
naše ozemlje prinesli Rimljani, ki so najbolj znani po svojih
utrjenih naselbinah castrah, zgrajenih vedno po enakem
modelu urbs quadratae, z ulicami v obliki mreže in štirimi
mestnimi vrati. Tudi ta tip utrdb ima mnogo značilnosti

Sl. 2 Bronastodobna utrdba Debela
griža pri Volčjem gradu (objavljeno v:
Mitja GUŠTIN, Gradišča: odsevi
prazgodovinske poselitve, AR:
arhitektura, raziskave, XII/3, 2011, str.
31).

poznejših gradov – jarek, za jarkom nasip in nato cinasto obzidje z utrjenimi vhodi in
obrambnimi stolpi. Rimljani so na naših tleh zgradili tudi obrambni zid Claustra Alpium
Iuliarum, ki ga je sestavljal niz utrdb od Posočja do Istre. 13 Rimska obrambna arhitektura,

12

Mitja GUŠTIN, Gradišča: odsevi prazgodovinske poselitve, AR: arhitektura, raziskave, XII/3, 2011, str. 27–32.
Marko FRELIH, Logatec - Longaticum in rimski obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum: s prispevkom o bitki
pri reki Frigidus (Soča) leta 394, Logatec 2003.

13

15

taktike in orodja za obleganje utrdb so, vsaj v knjigah in teoriji, preživela še cel srednji vek,
predvsem s prepisi in prevodi prvotnih rimskih piscev, med katerimi je gotovo najbolj znan
Publij Flavij Vegetij Renatus, čigar delo De re militari so poveljniki v boj nosili še v
19. stoletju, za nas pa je zanimiv zaradi natančnega opisa utrjenih taborov. 14 Omeniti velja še
delo De Munitionibus Castrorum neznanega avtorja 15 iz prvega ali drugega stoletja, kjer se
prvič pojavi natančen opis rimske castre. Utrjena mesta in tabori na naravno zavarovanih,
težko dostopnih mestih so se na ozemlju današnje Slovenije spet pojavili v pozni antiki, ko so
na to ozemlje vdrla preseljujoča se ljudstva, kot so Huni, Goti, Avari, Langobardi in drugi.
Kasneje pa se je stanje umirilo in ozemlje današnje Slovenije je prešlo pod upravo stabilnih
državnih tvorb, najprej pod frankovsko državo in kasneje Sveto rimsko cesarstvo. Takrat se je
začelo tudi poseljevanje novih ozemelj znotraj cesarstva in podeljevanje zemlje v upravo
plemičem. Ti so sprva kot sedeže svoje oblasti gradili preproste, a mogočne lesene stolpe na
vrhu umetnih, z bruni obdanih gomil.
Ti zametki poznejših gradov so se
imenovali mote. Kasneje so lesene
stolpe nadomestili zidani bivalnoobrambni gradovi. Novejša različica
utrjenega stolpa je bergfrid. Ta je bil
namenjen

predvsem

obrambi,

za

bivanje pa so posebej zgradili palacij,
ki je postal del grajskega kompleksa.
Sl. 3 Rekonstruiran bivalno-obrambni grad mota na Lütjenburgu,
Nemčija (pridobljeno s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turmh%C3%BCgelburg.jpg
[12. 11. 2018])

Prvi zidani gradovi so se pri nas
pojavili v 11. stoletju, veliko pa jih
lahko datiramo v 12. stoletje. V tem

času so se nekdaj svobodne oblike utrjenih fevdalnih postojank začele podrejati trdnejšim
zakonitostim, grad je postal bolj strnjen in z vidnejšimi sestavinami. Takrat se gradovi na
Slovenskem razdelijo na dva tipa, visoko trdno hišo (bivalno-obrambni gradovi) in regularni
obodni oziroma kastelni grad. Ta je bil največkrat dvonadstropna stanovanjska stavba, vpeta v

14

John CLARKE, The military institutions of Vegetius, in five books: translated from the original Latin, with a
preface and notes, London, 1767, na:
https://books.google.si/books?id=sQlXAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_atb#v=onepage&q&
f=false, (7. 4. 2019), str. 36–41.
15
Delo so nekoč pripisovali Higinu Gramatiku, zato se danes imenuje Psevdo-Higin. Delo je preživelo v prepisu iz
14. stoletja, vključeno v rokopis Codex Arcerianus, na: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel,
http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=36-23-aug-2f, (3. 3. 2019).
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okvir pravokotnega dvorišča, ki ga je obdajalo močno obzidje, v veliko primerih je bil del
kompleksa tudi že omenjeni bergfrid. 16 Pozneje so se grajski kompleksi razširili, okrog
prvotnega pravokotnega obzidja so jim začeli dodajati obzidja, ki so sledila naravnim
danostim terena. Kjer je relief to omogočal, so dodali okrog obzidja še obrambni jarek in ga,
če je le bilo mogoče, napolnili z vodo. Obzidje je bilo na izpostavljenih delih dodatno
zavarovano z visokimi obrambnimi stolpi, pogosto tudi dve etaži višjimi od samega zidu.

Sl. 4 Stavbni razvoj celjskega gradu: (1) konec 12. stoletja, (2) 1. polovica 14. stoletja, (3) 2. polovica 14. stoletja, (4) 2.
polovica 16. stoletja. (objavljeno v: Ivan STOPAR, Ostra kopja, bridki meči, Ljubljana 2006, str. 77-78).

Taka zasnova gradu, ki do popolnosti izkoristi naravno zaščito s strmimi skalami in ozkimi
prehodi, je ostala pri nas prevladujoča vse do 16. stoletja, ko je množičen pojav strelnega
orožja povzročil spremembe v načinu obrambe. Ob napadu s topovi je bilo treba sovražnika
ustaviti, še preden se je dovolj približal gradu, da bi ga mogel obstreljevati, zato so začeli
arhitekti razmišljati o horizontalni in ne več o vertikalni obrambi gradu. Utrdbe so vse
pogosteje zidali v ravninskem svetu, naravna zaščita na vrhu hriba ni imela več pomembne
vloge. Zaradi rušilne moči topov so postale stene stolpov debele tudi več metrov, pojavile so
se nekatere domiselne rešitve za zmanjševanje učinka krogel, kot so na primer poševne stene,
od katerih se krogle odbijajo. Pomembna je tudi oblika gradu, ki je bila zasnovana tako, da so

16

Ivan STOPAR, Najlepši slovenski gradovi, Ljubljana 2008, str. 48.
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se lahko stolpi – sedaj imenovani bastijoni – medsebojno branili in ujeli sovražnika v
navzkrižni ogenj. Vse to in veliko drugega se je začelo sprva razvijati v Italiji, v naše kraje pa
je prihajalo po drobcih – bastijon tu, pravokoten tloris gradu tam, spet drugje strelne line z
lesenimi bruni za streljanje z arkebuzami. Velikokrat so te elemente prinesli gradbeni mojstri
iz Italije, ki jih je tukajšnje plemstvo najelo za utrjevanje gradov. Z njimi je v naše kraje prišla
renesansa, vendar le v okrnjeni obliki, saj so se zaradi turških vpadov gradovi večinoma le
obnavljali in utrjevali; resda z najnovejšimi obrambnimi elementi, a skoraj vedno na več
stoletij starem jedru. Novih gradov je nastalo le malo. Velikokrat so nastali tam, kjer je rušilni
potres leta 1511 ali kmečki upor leta 1515 tako poškodoval grad, da so se odločili zgraditi
novega. Poleg obrambne vloge so imeli novi gradovi, tako kot njihovi predniki, največkrat
tudi bivalno funkcijo. Ta je bila vse pomembnejša in novo plemstvo je dajalo veliko poudarka
na udobje, pa tudi na reprezentanco. Gradovi so postajali razkošnejši, udobnejši in počasi
dobili čisto drugačen značaj od starih, prepišnih, nedostopnih utrdb na vrhovih neosvojljivih
skalnih prepadov. V poznejšem obdobju je obrambna arhitektura dosegla svoj vrhunec v
popolnoma matematično zasnovanih shemah, ki so jih snovali vrhunski vojaški inženirji.
Plemstvo se je selilo v mesta, utrdbe pa so ohranile samo še vojaški značaj in so bile naseljene
s stalnimi garnizijami.

Sl. 5 Palmanova, zgrajena leta 1593, je primer nove oblike trdnjav. (pridobljeno s Susan GOLDBERG, What will make cities
livable as millions more move to them?, na: National Geographic,
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/what-will-make-cities-livable-as-millions-more-move-to-them/
[12. 11. 2018]).
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5 ZGODOVINA TISKANE KNJIGE
Izum tiska pripisujemo Kitajcem, ki so konec 9. stoletja že tiskali na papir. Izdelavo
papirja lahko na evropskih tleh prvič zasledimo konec 12. stoletja, v Italiji naj bi ga začeli
izdelovati okrog leta 1275 v Fabrianu. Na Daljnem vzhodu so izumili tisk v tehniki lesoreza
že na začetku našega štetja, premične črke so v Koreji in na Kitajskem uporabljali vsaj že v
11. stoletju. Tehnika tiska s premičnimi črkami bi se verjetno hitreje razširila, če bi abeceda
vsebovala manj znakov. 17 Sredi 15. stoletja je dosegla Evropo. V kombinaciji s papirjem, ki je
bil veliko cenejši od pergamenta, se je tisk hitro uveljavil kot glavni način širjenja zapisane
besede. 18
Knjige so v Evropi tiskali že pred Gutenbergom. Konec 14. stoletja so nastajali v
tehniki lesoreza in blokovnega tiska razni letaki, hišni blagoslovi in igralne karte. 19 Prve
tiskane knjige so se pojavile v začetku 15. stoletja in so bile v celoti, vključno z besedilom,
natisnjene v tehniki lesoreza. Imenujemo jih
blokovne knjige. Izdelava takih knjig je bila
zahtevna, zamudna in ni omogočala popravkov.
Zaradi lažjega izrezovanja so matrice največkrat
naredili iz mehkega lesa, kar je pomenilo manj
odtisov. Ocenjujejo, da so z eno ploščo lahko
naredili od 40 do 60 odtisov, preden so jo morali
izrezati na novo. 20 Taka tehnika kopiranja knjig je
bila veliko cenejša in hitrejša od prepisovanja in
tiskarji so že zelo zgodaj začeli iskati načine, kako
izdelavo še pospešiti s premikanjem mozaičnih
elementov. Za prve evropske tiske s premičnimi
Sl. 6 Biblia pauperum (1480-85) je primer blokovne
knjige (pridobljeno s Warburg Institute Iconographic
Database,
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_sea
rch/subcats.php?cat_1=14&cat_2=812&cat_3=2903
&cat_4=5439&cat_5=5192&cat_6=3554&cat_7=114
9, [29. 4. 2019]).
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črkami

veljajo

strani

nizozemskega

tiskarja

Laurensa Janszoona Costerja, vendar so njegova
dela ohranjena tako fragmentirano in v majhnem
številu, da jih je težko časovno opredeliti. 21

2

Warren CHAPPELL in Robert BRINGHURST, A short history of the printed word, Vancouver 1999 , str. 5.
Prav tam, str. 14–15 in Iztok ILICH, Pota knjige, Ljubljana 2004, str. 41.
19
CHAPPELL, BRINGHURST 1999, op. 7, str. 11.
20
Maja KAČ, "Če bi dobro poznali svojo zgodovino, bi več govorili o velikih ljudeh": pogovor z ddr. Natašo Golob
o prvih tiskanih knjigah, na: https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/ce-bi-dobro-poznali-svojo-zgodovino-bivec-govorili-o-velikih-ljudeh/425460, (25. 3. 2019).
18

19

Zato za začetnika tiskarstva s premičnimi črkami v Evropi velja Johannes Gutenberg, ki je s
premičnimi elementi eksperimentiral vsaj že od tridesetih let 15. stoletja. V začetku petdesetih
je v Mainzu ustanovil tiskarno in leta 1455 natisnil Biblijo, ki velja za prvo večjo s
premičnimi črkami natisnjeno knjigo v Evropi.
Od izida Gutenbergove Biblije se je njegov
način tiska začel širiti z neverjetno hitrostjo. Že za časa
njegovega življenja so oficine (tiskarske delavnice)
ustanovili že vsaj v petih nemških mestih, do konca
stoletja so bile vsaj v 45 nemških mestih, v posameznih
je delovalo tudi več delavnic sočasno.
Nemški tiskarji so znanje zelo zgodaj ponesli
južno od Alp. Prvo natisnjeno delo v Italiji srečamo že
leta 1465, v Rimu so ustanovili oficino leta 1467, do
konca stoletja pa je bilo v Italiji že 150 večjih ali
manjših tiskarn. Tiskarne so se zgodaj odpirale tudi
drugod po Evropi. Po Italiji je dobila svojo še Švica leta
1468, potem pa do leta 1493 še (po vrstnem redu)
Sl. 7 Gutenbergova Biblija je vsebovala ročno
naslikane iniciale in okrasje (pridobljeno s
http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/
index.htm [29. 4. 2019]).

Nizozemska, Francija, Češka, Belgija, Poljska, Španija,
Ogrska, Anglija, Danska, Avstrija, Hrvaška, Švedska,
Portugalska in Črna Gora. 22 Do konca stoletja so po

nekaterih virih delovale tiskarne na 261 lokacijah, nekateri pa navajajo celo od 1100 do 1200
tiskarn v 200 mestih. 23 Res pa je, da so nekatere oficine delovale le krajši čas, ves čas so se
odpirale nove, medtem ko so druge preživele zelo dolgo, zato se lahko številke razlikujejo iz
leta v leto.
Zgodnje tiskane knjige so se po tematiki naslanjale na srednjeveško tradicijo, zato je
imelo 80 odstotkov inkunabul 24 nabožno tematiko. 25 S širjenjem humanističnih idej in
razcvetom renesanse (tudi po zaslugi tiska) pa se je ta delež zmanjšal. Pogostejši so postajali
21

Art of the printed book: 1455–1955: masterpieces of typography through five centuries from the collections
of The Pierpont Morgan Library New York, New York 1973, kat. (Pierpont Morgan Library), str. 3. Primerjaj tudi:
KAČ, op. 10.
22
Povjest tiska, slikaj kolofon!
23
Primerjaj: Urs LEU, Series: Book printing in Europe, na: Swiss National Museum – Blog,
https://blog.nationalmuseum.ch/en/2017/05/book-printing-in-europe-3/ (12. 2. 2019), Dražen BUDIŠA Počeci
tiskarstva u evropskih naroda, Zagreb 1984, str. Vii, in CHAPPELL, BRINGHURST 1999, op. 7, str. 93.
24
Inkunabula je drugo poimenovanje za prvotiske oziroma knjige, ki so bile tiskane s premičnimi črkami med
letom 1455 in 31. decembrom leta 1500.
25
LEU, op. 13, https://blog.nationalmuseum.ch/en/2017/05/book-printing-in-europe-3/.
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prevodi antičnih piscev, objavljali so dela sodobnih mislecev in znanstvenikov, nekoliko
pozneje so se pojavili tudi prvi tiskani romani in popularna literatura.
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6 LESOREZNE ILUSTRACIJE
6.1 TEHNIKA LESOREZA
Lesorez je tehnika tiska, ki jo imenujemo visoki tisk. To pomeni, da barvo nanesemo
na izbočene površine, iz katerih se potem s pritiskom prenese na papir.
Za izdelavo lesoreza je potrebna lesena plošča, debela okrog 2 cm, ponavadi iz tršega
lesa, na primer hruškovega, javorovega ali bukovega. Les je žagan vzdolžno in zbrušen do
gladkega. Pred uporabo mora biti ustrezno sušen, da se ne zvija ali poka. Umetnik motiv
nariše naravnost na ploščo ali pa na papir, ki ga potem prilepijo na ploščo. V 16. stoletju je bil
tisk lesoreza razdeljen na različna opravila, za katera so se specializirali posamezni mojstri.
Tako je v večini primerov umetnik motiv samo narisal, izrezal pa ga je izučeni izrezovalec
plošč. Izrezovanje je natančno delo, saj je treba izrezati ves odvečni les, ki na odtisu ne bo
viden, in pustiti samo umetnikove tanke črte. Na koncu črte v reliefu izstopajo iz površine.
Ker je težko enakomerno natisniti velike površine barve, se za senčenje uporablja šrafiranje.
Izrezovanje šrafur je natančno delo in če pride do napake, lahko izrezovalec, če je to mogoče,
del plošče izreže in ponovno zamaši s prilegajočim se kosom lesa. Ko je plošča izrezana, se
na dvignjene dele nanese barvo. Ta mora biti dovolj gosta, da ostane na površini in ne steče v
izrezane dele. Odtis se lahko naredi s prešo ali ročno, pomembno je le, da je pritisk
pravokoten na površino papirja in enakomeren. 26 Zgodnji lesorezi delujejo okorno, črte so
debele, ker lahko pretanke črte pri prevelikem pritisku počijo, pri velikem številu odtisov pa
se hitreje obrabijo. Ko je tehnika napredovala, so tudi ilustracije postale nekoliko finejše, saj
so lahko plošče izdelovali iz tršega lesa.

6.2 KRATKA ZGODOVINA LESOREZNIH ILUSTRACIJ DO SREDINE 16.
STOLETJA
Kot že omenjeno, so prve blokovne knjige v tehniki lesoreza nastale že v začetku
15. stoletja. Take knjige so zaradi ciljnega občinstva in tehnike izdelave vsebovale le malo
teksta. Poudarek je bil na celostranskih ilustracijah. V primerjavi z bakrorezom, ki se je
pojavil le kakšno desetletje pozneje, je bila izdelava ilustracij v tehniki lesoreza preprostejša,
hitrejša in cenejša, zaradi tega pa tudi veliko bolj razširjena. Toda, kot pravi Gašper
Cerkovnik, »v primerjavi z bakrorezom je bil lesorez tehnično in likovno veliko slabše razvit:
kompozicije so bile praviloma figuralno in prostorsko poenostavljene, brez ambicioznejših
upodobitev plastičnosti z različnimi sistemi šrafur. Vzrokov za shematičnost lesorezov v tem
26

Antony GRIFFITHS, Prints and Printmaking: an introduction to the history and techniques, Berkeley, Los
2
Angeles, 1996 , str. 13.
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času je več. V les je bilo veliko težje vrezati toliko detajlov kot na bakreno ploščo. Veliko
povpraševanje po lesorezih obrtnikom najbrž ni dopuščalo veliko časa za izdelavo, poleg tega
pa so bile lesorezne knjižne ilustracije pogosto namenjene še ročnemu koloriranju, ki je
praviloma zakrilo večino detajlov.«27 Z umetniki, kot so Albrecht Dürer, Hans Burgkmair,
Lucas Cranach starejši, Hans Holbein mlajši, Lucas von Leyden in drugi na severu ter Tizian
v Italiji, je lesorez dosegel vrhunec in se postavil ob bok drugim tehnikam ter jih v
posameznih primerih celo presegel. Toda v teh primerih govorimo o vrhunski produkciji, ki je
bila prej izjema kot pravilo.

Sl. 9 Albrecht Dürer, Samson para leva, 1497-1498, lesorez, 40,
6 × 30, 2 cm, Metropolitan museum of art, New York
(pridobljeno s: https://www.metmuseum.org/toah/works-ofart/24.63.111/ [20. 10. 2019]).

Sl. 8 Hans Burgkmair, Cesar Maksimilijan I, 1518, lesorez, 32, 3
× 22, 7 cm, Metropolitan museum of art New York
(pridobljeno s
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/431135
[20. 10. 2019]).

Ker so bile take ilustracije natisnjene v mnogih primerkih in priročnih formatih, so jih kot
predloge uporabljali slikarji in kiparji po vsej Evropi tudi po več desetletij. 28

27

Gašper CERKOVNIK, Produkcija in vpliv lesoreznih knjižnih ilustracij iz kroga Albrechta Dürerja, v: Historični
seminar 9, (ur. Katarina ŠTER in Mojca ŽAGAR KARER), Ljubljana 2011. str. 76–77.
28
Prav tam, str. 79–89.
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Že zgodnje inkunabule so dobile lesorezne ilustracije, pogosteje pa so jih začeli
uporabljati proti koncu 15. stoletja, ko so tiskarji videli, da obstaja trg za ilustrirane knjige.
Izbira lesoreza za ilustracije v knjigah je bila logična izbira, saj je tehnika tiska enaka tako za
besedilo oziroma znake kot za ilustracije. Tako so lahko ilustracije in besedilo zložili na isto
stran in natisnili obenem. To je bilo veliko bolj ekonomično kot tiskati bakroreze, saj so te
morali natisniti na ločeno stran in ponavadi na drugačni stiskalnici. Prva pomembnejša
ilustrirana knjiga je bila Weltchronik iz leta 1493. Natisnil jo je Anton Koberger, boter
Albrechta Dürerja, pri katerem je slednji delal kot vajenec in spoznal izrazne možnosti
lesoreza. Ilustrirane knjige so postale vse pogostejše, lesorez kot tehnika ilustracije pa je
dosegel vrhunec v prvih treh desetletjih 16. stoletja, med drugim tudi zaradi cesarskega
naročila. Maksimilijan I., nemški kralj in cesar Svetega rimskega cesarstva, je namreč želel
svojo oblast utrditi s serijo propagandnih knjig, romanov, v katerih sam nastopa kot plemenit
vitez. Weißkunig in Theuerdank sta bili knjigi, polni ilustracij, za katere je bil med drugimi
zadolžen Hans Burgkmair. 29 Za nas je knjiga Theuerdank zanimiva tudi zaradi tipa pisave, ki
se uveljavi v njej , o čemer pa bo govora pozneje.

Sl. 10 Ročno pobarvana stran v: Hartmann SCHEDEL, Liber
chronicarum, Nuremberg 1493, (pridobljeno s: Library of
Congress,
World digital
library,
29
2
GRIFFITHS 1996 op. 27, str. 18. [12. 2. 2019]).
https://www.wdl.org/en/item/4108/

Sl. 11 Ročno pobarvana stran v Theuerdank, 1517
(pridobljeno s https://maximilian2019.tirol/en/history/1517publication-of-the-autobiographicaltheuerdank/?Theuerdank%2F%5B165%5D= [12. 2. 2019]).
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7 KNJIGA PRIROČNIK ZA GRADNJO IN PREZIDAVO GRADOV IN UTRDB
7.1 PREGLED LITERATURE O GRADOVIH IN TISKU
Za izdelavo prepričljive kopije pet stoletij stare knjige o utrdbah je poleg znanja
splošne zgodovine potrebno tudi poznavanje umetnostne zgodovine, zgodovinskih načinov
gradnje in zgodovine tiska. Na koncu je potrebne še nekaj ročne spretnosti, da dobi knjiga
pravi izgled.
Najprej sem pregledal splošno poljudnoznanstveno literaturo o gradovih in
vojskovanju, nato še o zgodovini knjige. Na začetku sem si kot končni izdelek zamislil
ponaredek knjige, ki je nastala v srednjem veku, toda po pregledu literature sem ugotovil, da
je na temo srednjeveških gradov že veliko napisanega. Manj sem našel napisanega o gradovih
v prav posebnem obdobju naše zgodovine, to je čas, ko se je v slovenskih deželah pojavila
turška nevarnost. Tudi o turških vpadih je pri nas napisanih nekaj odličnih knjig, toda o usodi
gradov v tem obdobju so viri redkobesedni. Večina knjig, ki celostno obravnavajo gradove, se
osredotoča na obdobje srednjega veka, ki traja do konca 15. stoletja, ko na bojiščih začne
prevladovati ognjeno orožje in vloga srednjeveških gradov počasi izzveni. Pri nas pa ravno v
tem obdobju začnejo na novo utrjevati stare gradove in zidati nove utrdbe, ker se želijo
zavarovati pred Turki. Tako se zlata doba gradov na slovenskih tleh podaljša vsaj za kakšno
stoletje. O tem obdobju grajske zgodovine sicer najdemo zapise, vendar največkrat v obliki
enega samega poglavja. Izjema je delo Ivana Stoparja 30 in Igorja Sapača, 31 ki sta v obsežnem
opusu popisala vse gradove na Slovenskem in jih večino tudi rekonstruirala v različnih
obdobjih. Monografije, ki bi se ukvarjala samo s tem obdobjem in gradnjo gradov v začetku
novega veka, nisem zasledil.
Po prebiranju literature sem se odločil, da prvotno zamisel nekoliko spremenim in
izdelam kopijo knjige iz prve polovice 16. stoletja. Bogato okrašeni iluminirani rokopisi se
sicer pojavljajo tudi tako pozno, vendar so redki in bolj namenjeni zbiralcem in knjigoljubom,
ne pa praktikom, ki gradijo in prenavljajo gradove. Za širšo uporabo so prevladovale tiskane
knjige, te pa so vsebovale ilustracije v tehniki lesoreza, ki so ravno v tem obdobju doživljale
svoj vrhunec. Ta ugotovitev je pomenila, da moram raziskati še zgodovino in tehnologijo
tiska v 16. stoletju, zgodovino lesorezne ilustracije, zgodovino pisave in zgodovino jezika.
Pomembna odločitev je bila namreč, v katerem jeziku bo knjiga napisana. V nadaljevanju
sledi zapis ugotovitev, do katerih sem prišel med prebiranjem literature. Na podlagi teh

30
31

Ivan STOPAR, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji: 2, Dolenjska: knj. 5, Bela krajina, Ljubljana 2004.
Igor SAPAČ, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji: knjiga 3, Območje Nove Gorice in Gorice, Ljubljana 2010.
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ugotovitev sem se najprej lotil pisanja besedila za ponaredek knjige, nato sem razmišljal o
jeziku in na koncu o končnem izgledu knjige.

7.2 VSEBINA KNJIGE
Ko sem pregledal literaturo o zgodovinskih okoliščinah v 16. stoletju na Slovenskem,
sem si zapisal ključne podatke, ki sem jih hotel vključiti v besedilo knjige. Za prepričljivo
napisano besedilo sem se moral postaviti v kožo učenega moža, ki je živel na pragu novega
veka, v obdobju, ko so bili srednjeveški ideali še živi, iz Italije pa je nezadržno prodiral duh
humanizma; rojevali so se novi umetnostni tokovi, raziskovalci so odkrivali nove dežele, v
naše kraje pa so že dobro stoletje vdirale roparske čete turških jezdecev. Pisec, ki sem si ga
zamislil, je bil načitan. Poznal je ključno literaturo s področja, o katerem je pisal, in v praksi
poznal najnovejše gradbene dosežke. Mogoče je potoval v Italijo, kjer se je na lastne oči
prepričal o delu sočasnih gradbenih mojstrov, ki so gradili utrdbe, prilagojene obrambi pred
ognjenim orožjem. Lahko pa je samo poznal pripovedi o teh utrdbah in je videl, kaj gradijo
italijanski mojstri v avstrijskih deželah. Tudi ko govori o starih, tradicionalnih načinih
utrjevanja, dobimo občutek, da si je sam ogledal vsaj nekaj gradov in se poučil o njihovih
značilnostih. Dobro je poznal politične okoliščine svojega časa in tudi organizacija sovražne
vojske mu ni bila tuja, kar res daje slutiti, da je potoval ali vsaj imel široko mrežo
informatorjev. Predvsem pa je bil to podjeten mož, ki si je od prodaje svoje knjige obetal
dober zaslužek, zato je veliko pretiraval in rad se je hvalil, da je najboljši. Svoj priročnik je
hotel prodati kar najširšemu krogu bralcev, zato je dobro razmislil o ciljni publiki. Verjetno je
ta pogojevala tudi izbiro jezika. Priročnik je namreč napisan v slovenščini. To je jezik ljudi, ki
so bili v okviru avstrijskih dežel najbolj na udaru turškega ropanja. Kot je avtor sam ugotovil,
cesar in deželni stanovi niso preveč marali za obrambo obmejnih dežel, zato je naslovil
predvsem plemiče, ki bi lahko sami kaj storili za zaustavitev nevarnosti. Nagovarjal je
meščane mest, ki so stala na poti turških prodorov, ter prebivalce trgov in vasi, ki so ob
napadih najbolj trpeli.

7.3 IZBIRA JEZIKA IN ZAPIS BESEDILA
Ko sem ugotovil, da mora biti knjiga napisana v slovenskem jeziku, sem se znašel
pred novim izzivom. Zgodnja slovenščina je bila razdeljena na mnoga narečja, knjižna
slovenščina pa se pojavi šele v petdesetih letih 16. stoletja s Trubarjevima Katekizmom in
Abecednikom. Zato sem poiskal besedila, ki so zapisana v slovenščini in so časovno kar
najbližje zamišljeni knjigi. Upošteval sem besedila od 14. stoletja (na primer Rateški, Stiški in
Starogorski rokopis) do druge izdaje Abecednika iz leta 1555. Zanimal me je predvsem zapis
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šumnikov in posebnosti jezika, pa tudi skupne značilnosti besedil, ki so bila zapisana v
različnih narečjih. Ustvaril sem različico slovenskega jezika, ki je mešanica sodobnega
pogovornega jezika in značilnosti, ugotovljenih med branjem starih besedil. Pri zapisu
šumnikov sem se zgledoval kar po Trubarjevem Abecedniku, saj se zdi, kot da je tudi Trubar
upošteval nekatere takrat že uveljavljene zakonitosti, za katere ne bi bilo nenavadno, če bi jih
uporabljali dve desetletji prej.

Sl. 12 Primer zapisa glasov v Trubarjevem Abecedniku iz leta 1550 v pisavi Schwabacher. Objavljeno v: Primož TRUBAR,
Abecedarium vnd der klein Catechismus in der Windischen Sprach, Tübingen, 1550, (pridobljeno s:
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZE4UEJL0 [16. 1. 2019]).

Po vzoru naštetih knjig sem napisal vsebino knjige najprej v sodobnem slovenskem
jeziku, nato pa sem ga spremenil v mojo različico stare slovenščine. Kot primer sem v prilogi
predstavil pretvorbo besedila uvoda.
Naslednji korak je bil najti obliko, v kateri bo besedilo zapisano. Tudi za ta namen
sem moral poiskati prava izhodišča. V digitalni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice dLib
sem poiskal digitalizirano tiskano gradivo od leta 1472 do Trubarjevega Katekizma (in še
nekatere poznejše izjeme) in dobil okrog 50 zadetkov. Poiskal sem še besedila iz začetka
16. stoletja v javni domeni, ki so digitalizirana in objavljena v spletnih zbirkah nekaterih
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institucij, kot so na primer Universität Mannheim, 32 The Metropolitan museum of art,33
Library of Congress,34 Smithsonian, 35 Cambridge University 36 in zbirka Google Books.
Povzel sem nekaj ključnih značilnosti pregledanih del in izbral tiste, ki sem jih želel vključiti
v svoj izdelek.

7.4 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KNJIGE
V nemških deželah so od začetka tiska pa vse do druge svetovne vojne uporabljali
različice gotske pisave, medtem ko se je v Italiji že zelo zgodaj uveljavila humanistična
pisava. Sicer je tak tip pisave prevladal v znanstvenih in posvetnih besedilih tudi pri nas, toda
pozneje. Še Trubarjev Abecednik je bil leta 1550 natisnjen v gotici in šele nekaj let pozneje
ponovno natisnjen v latinici. Zato sem iz analize pisave na začetku najprej izključil vsa
besedila, natisnjena v humanistični pisavi. V začetku so črke in strani tiskanih knjig
posnemale srednjeveške rokopise, kmalu pa so se začele razvijati različice pisav, za katere je
bilo lažje izdelati odlitke in ki so bile bolj berljive. V naših deželah je bil do druge polovice
16. stoletja najbolj razširjen tip gotice, imenovan Schwabacher. To je tip gotske pisave, ki se
je razvil pod vplivom renesanse in ima zato nekatere značilnosti humanističnih pisav. V tisku
je prvič uporabljen leta 1472, dokončno pa se je uveljavil v znameniti knjigi Weltchronik
Antona Kobergerja iz leta 1493. 37 Primeri uporabe pisave Schwabacher so še Dürerjeva
Apokalipsa s slikami ter Weißkunig in Theuerdank cesarja Maksimilijana I. Tudi Trubarjeve
knjige so bile tiskane v tej pisavi.

Sl. 13 Primer digitalizirane pisave Schwabacher (Alte Schwabacher).

Med raziskovanjem gradiva sem prišel do zaključka, da bom svojo knjigo oblikoval po
vzoru publikacij, ki so bile natisnjene približno med letoma 1499 in 1531. Pri oblikovanju
ilustracij sem uporabil tudi nekoliko starejše vzore, saj sem se opiral na ugotovitev, da je bil

32

MATEO: Mannheimer Texte Online, https://www2.uni-mannheim.de/mateo/index.html (21. 12. 2018).
The Met (Metropolitan Museum of Art) online,
https://www.metmuseum.org/art/collection/search#!/search?era=A.D.%2014001600&perPage=80&searchField=All&sortBy=Relevance&offset=0&pageSize=0&material=Books&geolocation=E
urope (8. 1. 2019).
34
Library of Congress, https://www.loc.gov/books/?fa=access-restricted:false (8. 1. 2019).
35
Smithsonian libraries, Heralds of science, https://library.si.edu/digital-library/collection/heralds-of-science (8.
1. 2019).
36
University of Cambridge, Digital Library: https://cudl.lib.cam.ac.uk/ (9. 1. 2019).
37
https://web.archive.org/web/20090318005641/http://www.spd-schwabach.de:80/content/service/schrift/
(20. 10. 2018).
33
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lesorez v splošnem likovno slabše razvit od drugih tiskarskih tehnik in se za potrebe knjižne
ilustracije ni veliko spreminjal. V nekaterih značilnostih pa sem se zgledoval po novejših
knjigah, kar sem upravičil z domnevno avtorjevo razgledanostjo in naprednostjo. Nekaj knjig
je med pregledovanjem digitalne knjižnice dLib pritegnilo mojo pozornost.
Zaradi ilustracij sem se najprej
ustavil

pri

knjigah

Dis

ist

ein

abgeschrifft des frides zwischen der
kingklichen

maiestat

vnd

den

eydgenossen zu basel beschlossen 38 iz
leta 1499, Practica Johannis Hugonis
Uff das. XVc. Und acht Jare … 39 iz leta
1507, Diss ist der brun des Radts … 40
iz leta 1509 ter še nekaj podobnih
pratikah in knjigah, ki so izšle med
letoma 1499 in 1513. Potem sem odkril
še dve knjigi Benedikta Kuripečiča iz
Gornjega grada, ki je v Ljubljani
opravljal delo notarja. Ko se je leta
1530 v Carigrad k sultanu Sulejmanu
Sl. 14 Stran iz knjige Diss ist der brun des Radts…, Strassburg 1508, (
pridobljeno s: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LU5XIJWR
[20. 10. 2018])

Veličastnemu po naročilu Ferdinanda I.
odpravila

diplomatska

misija

z

Nikolajem Jurišičem in Jožefom Lambergom na čelu, so za latinskega tolmača najeli
Kuripečiča. Ta je že od prvega dne pisal popotni dnevnik in ga v knjižni obliki objavil leta
1531 pod naslovom Itinerarium Wegrayss Kun. May. potschafft gen Constantinopel zu dem
Türckischen Keiser Soleyman. 41 Knjiga je lep opis Balkana in eden prvih potopisov po tem

delu Evrope, sploh po notranjosti Osmanskega cesarstva. Poleg podrobnega opisa poti
vključuje tudi ilustracije, ki so morale nastati po Kuripečičevih skicah s terena. Istočasno je
38

Dis ist ein abgeschrifft des frides zwischen der kingklichen maiestat vnd den eydgenossen zu basel
beschlossen, Strassburg 1499. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-D5BQLK06 (20. 10. 2018).
39
Practica Johannis Hugonis Uff das. XVc. Und acht Jare. Zů eren vnd wolgefallen, Allen denen die liebhaben
das Gestirnne vnd synen inflůss, 1507. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-USXYJ30H (20. 10. 2018).
40
Diss ist der brun des Radts uss welchem eyn bekümerter od' betrüpter mensch trost radt vnd wissheit
empfahet, das manchen d'ick radts not ist, was radt sy. Warumb es rat heisst, .... das hat getruckt, Strassburg
1508. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LU5XIJWR (20. 10. 2018).
41
Benedikt KURIPEČIČ, Itinerarium Wegrayss Kü. May. potschafft, gen Constantinopel, zu dem Türckischen
Kayser Soleyman, anno xxx, Augsburg 1531. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-K9CDG7OZ (19. 10.
2018).
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Kuripečič izdal tudi knjigo, v kateri se dva nadpovprečno razgledana konjska hlapca
pogovarjata o nemško-avstrijskih političnih razmerah in o neslogi krščanskih mogotcev, ki je
omogočila Turkom toliko uspehov, z naslovom Eine Disputation oder gespräch zweier
stallbuben, so mit Kgl. Maj. potschaft bei dem Türkischen Keyser zu Constantinopel
gewesen … darinnen alle gewohnheiten, brauch, glaub, ordnung und landesart der Turkey
gemelt wirdt … 42, 43

Sl. 15 Tipični strani iz Kuripečičevega Itinerarija. Organske ilustracije z dramatično pokrajino ter začetek poglavja z inicialo in
poudarjeno prvo vrstico (Benedikt KURIPEČIČ, Itinerarium Wegrayss Kü. May. potschafft, gen Constantinopel, zu dem
Türckischen Kayser Soleyman, anno xxx, Augsburg 1531, pridobljeno s: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOCK9CDG7OZ [19. 10. 2018]).

Ti knjigi sta izšli v tiskarski delavnici augsburškega mojstra Heinricha Steinerja, kjer
je leto pozneje izšla tudi knjiga Illustrations de Von der Artzney Bayder Glück des guten und
widerwertigen znanega nemškega humanista Sebastiana Brandta, 44 ki mi je prav tako služila
kot vir za nekatere manjše podrobnosti pri izgledu ilustracij. Zaradi tematike in kakovostnih
ilustracij sem se odločil, da bo moja knjiga v grobem posnemala ravno Kuripečičevo delo.

42

Avgust PIRJEVEC, Kuripečič, Benedikt (okoli 1490–po 1532), Slovenska biografija, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi312629/#slovenski-biografski-leksikon (23. 10. 2019). Izvirna objava v: Slovenski
biografski leksikon, IV, Ljubljana 1932.
43
Benedikt KURIPEČIČ, Ein Disputation oder Gesprech zwayer Stalbuben, Augsburg 1531.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OJBZMINZ (19. 10. 2018).
44
Jonatan VINKLER, Uporniki, hudi farji in hudičevi soldatje: podobe iz evropskih in »slovenskih« imaginarijev
16. stoletja, Pedagoški inštitut, 2011. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XSWWYZW7 (20. 2. 2019).
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Tako sem združil značilnosti starejših, sočasnih in nekoliko poznejših lesoreznih ilustracij ter
sočasnega oblikovanja posvetnih priročnih knjig.
Pri izdelavi ilustracij sem si poleg omenjenih knjig pomagal še z drugimi knjigami,
nekaj jih bom naštel v nadaljevanju. Knjiga Roberta Valturia De re militari 45 je prvič izšla
okoli leta 1460 in doživela veliko ponatisov, sam sem uporabljal tistega iz leta 1534. Knjigo
sem pregledal predvsem zaradi ilustracij različnih vojaških naprav. Še ena zanimiva knjiga je
De la pirotechnia, 46 ki jo je leta 1540 napisal Vannoccio Biringuccio in vsebuje čudovite
ilustracije raznih priprav, povezanih z metalurgijo, prizore ljudi pri delu, topove in
arhitekturo. Zelo prav mi je prišla, ko sem potreboval vzor za upodobitev figur pri različnih
opravilih in različnih tekstur, kot na primer vzorec lesa ali opečnato steno.

Sl. 16 Prizor iz knjige De la pirotechnia, po kateri sem se zgledoval pri upodabljanju figur, tekstur, volumnov, topov in
arhitekture. Vannoccio BIRINGUCCI, De la pirotechnia: libri X., 1540, (pridobljeno s:
https://books.google.si/books?id=VWHosDJZrnQC&dq=inauthor:%22Vannoccio+Biringucci%22&hl=sl&source=gbs_navlink
s s [12. 2. 2019]).

Prej omenjeno knjigo Sebastiana Brandta Illustrations de Von der Artzney Bayder

Glück des guten und widerwertigen sem prav tako uporabil, ko sem potreboval referenco za
upodobitev tekstur, v njej je tudi nekaj prizorov iz gradbišča in kamnoseške delavnice. Pri
upodobitvi Turkov sem črpal iz odličnih ilustracij Hansa Sebalda Behama, Erharda Schöna in
Niklasa Stoerja, ki jih je z verzi pospremil Hans Sachs in jih je takoj po končanem turškem

45

Roberto VALTURIO, De re militari, 1534. Dostopno na:
https://books.google.si/books/about/De_re_militari.html?hl=it&id=m3Q8AAAAcAAJ&redir_esc=y (28. 10.
2018).
46
Vannoccio BIRINGUCCI, De la pirotechnia: libri X., 1540. Dostopno na:
https://books.google.si/books?id=VWHosDJZrnQC&dq=inauthor:%22Vannoccio+Biringucci%22&hl=sl&source=
gbs_navlinks_s
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obleganju Dunaja leta 1529 v obliki plakatov izdal Hans Guldenmund. 47 Ilustracije so zaradi
časa nastanka verodostojen vir o izgledu turške vojske, saj so ilustratorji lahko z dunajskega
obzidja več tednov gledali napadalce od blizu. Hans Sebald Beham je ustvaril tudi zanimivo
zbirko grafik, ki prikazuje vsakdanje kmečko življenje. Z njimi sem si pomagal, ko sem iskal
vire za upodobitev kmečke noše iz sredine 16. stoletja. Zanimive upodobitve Turkov, bitk in
drugih dogodkov najdemo tudi v knjigi Diss ist der brun des Radts … iz leta 1509, ki mi je
služila predvsem kot predloga za oblikovanje nekaterih figur.

Sl. 17 Prizora z gradbišča in iz kamnoseške delavnice ter lep primer pisave Schwabacher iz knjige Sebastian BRANDT,
Illustrations de Von der Artzney Bayder Glück des guten und widerwertigen, Augsburg 1532 (pridobljeno s: Bibliothèque
nationale de France, Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22000574 [19. 1. 2019]).

47

Ilustracije so zbrane v spletni zbirki nizozemskega Museum Boijmans Van Beuningen, dostopne na povezavi
http://boijmans.intermax.devurl.nl/en/objects?start=0&search=hans+guldenmund&sort=&filters=
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Sl. 20 Erhard Schön, Konjenik z dvema ujetnikoma, ok
1530.

Sl. 19 Niklas Stoer, Turški konjenik, ok 1530.

Sl. 22 Erhard Schön, Turška grozodejstva v Dunajskih
gozdovih, ok. 1530.

Sl. 21 Peter Flötner, Steffan Goldschmidt, ok. 1530.
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7.5 OBLIKOVANJE KNJIGE
Po pregledu primarnih virov sem določil velikost in format knjige ter izrazno tehniko
ilustracij. Velikost knjige sem določil glede na njen namen. Ker sem hotel izdelati priročnik,
je to pomenilo, da mora biti manjše velikosti, primerne za priročno prenašanje in udobno
branje. Kot pravi Marko Drpić o knjigi v srednjem veku, je bila v 13. stoletju »[v]se večja
[…] potreba po zasebnem prebiranju biblije in ta je postala obvezno orodje v tem stoletju zelo
dejavnih misijonarjev ter nujen sopotnik romarjev. Nastal je format, katerega velikost sta
določali predvsem roka in bralna razdalja. Ta v normalnih okoliščinah znaša od 25 do 40 cm.
Format je moral omogočati držanje rokopisa z eno roko (rokopis zato ni smel biti pretežak),
pri tem pa prsti niso smeli prekrivati besedila. Po drugi strani pa bi premajhen format
povzročil zelo debel hrbet rokopisa, kar bi zopet oteževalo rokovanje. Velikost rokopisov za
zasebno branje se je tako ustalila pri približno 20 cm in je za približno pet centimetrov nihala
navzgor in navzdol.«48 O razmerjih stranic pa zapiše, da so se že zgodaj ustalila neka stalna
razmerja, ki človeškemu očesu delujejo skladno. Med njimi so razmerja iracionalnih števil,
kot na primer 1 : 1618 (zlati rez), 1 : √2, 1 : √3, 1 : √5, in celih števil, na primer 1 : 2, 2 : 3,
5 : 8 in 5 : 9.49 Za format moje knjige sem določil le, da bodo stranice v razmerju približno
1 : √2, kot je razmerje sodobnega formata A. Natančneje ga nisem definiral, saj sem že od
začetka načrtoval, da bodo robovi knjige strgani in slabo ohranjeni, mogoče celo s sledovi
kasnejše obrezave. Razmerje stranic sem določil čisto s praktičnega vidika. Če bi hotel
ponaredek knjige tudi fizično izdelati, bi jo bilo najlažje natisniti na navaden format A.
Velikost knjige je odvisna tudi od načina tiska. Do pojava modernejših tiskarskih strojev in
industrijsko izdelanega papirja v 19. stoletju so knjige najpogosteje tiskali v tako imenovanih
folijih, kvartih ali oktavih. Izrazi označujejo, kolikokrat je bila pola papirja prepognjena. Če
so polo prepognili enkrat, to imenujemo folio, in na tako pripravljeno polo so natisnili štiri
strani. Na oktav so natisnili šestnajst strani. 50 Večkrat kot je pola prepognjena, manjša je
knjiga. Velikost pol v predindustrijski dobi ni bila enotna, saj so papir izdelovali ročno, na
različnih pripravah, tako tudi velikost knjig ni enotna. Velikost kvarta je danes v
bibliotekarstvu definirana kot »velikost grafičnega dela z višino od 25 do 35 cm«. 51 Približno

48

Marko DRPIĆ, Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms 38, Arhivi,
XXV/2, 2002, str. 22.
49
Prav tam.
50
CHAPPELL, BRINGHURST 1999, op. 7, str. 39–40.
51
Kvart, v: Slovar slovenskega knjižnega jezika,
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=kvart (26. 4. 2019).
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takšne lastnosti, kot sem jih opisal zgoraj, ima Kuripečičev Itinerarij, po katerem sem določil
velikost tekstovnega polja in vrsto pisave.

7.6 OBLIKOVANJE PISAVE
Na začetku snovanja Priročnika za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb sem si
zamislil srednjeveški rokopis, kar pomeni, da bi moral besedilo v gotici napisati ročno. Ko pa
sem dokončno izbral obdobje nastanka knjige, sem naletel na nov izziv. Na roko pisano
besedilo ne more dovolj prepričljivo posnemati tiskanih črk, zato sem se odločil, da bo
besedilo napisano s pomočjo računalnika. Že obstoječe pisave Alte Schwabacher, ki sem jo
našel na spletu, nisem mogel izbrati, saj nikjer nisem našel izjave o avtorskih pravicah in
pravicah uporabe pisave. Poleg tega pa računalniška pisava z ostrimi robovi in vedno istimi
oblikami črk deluje preveč uniformno in ne daje vtisa, da je bila natisnjena pred petimi stoletji
s črnilom na tiskarskem stroju. Izdelati sem moral svojo različico pisave Schwabacher. Tega
sem se lotil v računalniškem programu FontLab (VI, verzija 6.0.2.6578), s katerim sem se
srečal prvič. Za osnovno obliko črk sem izbral tiste iz Kuripečičevega Itinerarija. V programu
Adobe Photoshop sem jih kar se da natančno izrezal iz datoteke v formatu PDF in jih kopiral
na belo ozadje. Za vsako črko od a do z, vključno s črkami w, x, y in kratki s ter nekaterimi
posebnimi znaki in ločili, sem izrezal najmanj tri znake iz različnih strani knjige, da sem dobil
podobne, vendar vidno različne oblike enakih znakov. Za nekatere pogostejše črke sem
ustvaril več različic. Enako sem storil za vse kapitale. S tem sem hotel posnemati izgled
originalnega besedila, kjer so znaki ob podrobnem pregledu med seboj različni, ker so nastali
po različnih kalupih, so bili različno obrabljeni, ker je bila nanje nanešena različna količina
črnila ali iz kakšnih drugih razlogov. Ko sem imel črke izrezane in poravnane v vrsticah, sem
jih v programu Adobe Photoshop pripravil tako, da sem odstranil barvo in povečal kontrast, s
tem pa dobil samo črno silhueto. Potem sem datoteko odprl v programu Adobe Illustrator in
črke spremenil v vektorske oblike s pomočjo orodij Image Trace in Image Expand. Od tu sem
jih eno po eno kopiral v program FontLab, kjer sem za vsak znak ustvaril glif. Ker so bili glifi
za iste znake različnih oblik in velikosti, sem moral pri vsakem posebej ročno popraviti
nekatere nastavitve, na primer razdaljo med sosednjimi črkami. Tako sem ustvaril pisavo, ki
sem jo poimenoval Kuripecic_1531. V programu FontLab sem nameraval napisati kodo, ki bi
omogočala naključno izbiro različnih glifov za posamezen znak že med tipkanjem, vendar mi
to ni uspelo, zato sem ustvaril več vrst pisave Kuripecic_1531. Ko sem besedilo napisal, sem
znake ročno zamenjal tako, da različice pisave delujejo naključno razporejene po besedilu.
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Sl. 23 Pisava Kuripecic_1531 v vseh različicah. Vsaj 3 različne oblike znakov, 4za samoglasnike in nekatere druge pogoste
črke. Posebni znaki so vprašaj, ligatura tz, ter okrogli r, ki sledi črkam z okroglo potezo na desni (b, d, o in p) (foto: Matija
Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Sl. 24 Posebni znaki: okrogli r, ligatura tz in vprašaj.
Ligaturo tz sem včasih uporabil za zapis glasu c,

Sl. 25 Primerjava različnih oblik znakov za črki a in n (foto:
Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Ko je bila pisava oblikovana, sem začel v programu Adobe Photoshop izdelovati strani
z besedilom, med katerimi sem pustil prostor za ilustracije. Vsaka stran ima največ 29 vrstic
in v vsaki vrstici je okrog 50 znakov, vključno s presledki. Izdelal sem tudi šest inicial, vsaka
je kvadratna in v višino meri za štiri vrstice besedila. Več o inicialah v nadaljevanju. Vsebina
knjige obsega 40 strani, vključno z naslovnico.

7.7 TEHNIKA IN IZVEDBA ILUSTRACIJ
Ilustracije so narisane tako, da posnemajo izgled lesoreza, zato sem natančno preučil
lastnosti lesorezov iz izbranih primarnih virov. Na srečo je veliko gradiva v digitalnih zbirkah
zajetega v zelo visoki resoluciji, zato sem lahko pregledal tudi najmanjše podrobnosti.
Značilnost lesoreza je, da pri izdelavi s plošče odstranjujemo vse tisto, kar bo na odtisu ostalo
belo oziroma brez barve. Na nek način dodajamo belino in odstranjujemo temne dele. Tak
način izdelave je ravno nasproten od risanja z navadnim pisalom, pri čemer na papir
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dodajamo temno barvo. To pomeni, da moramo biti pri izdelavi kopij lesoreza pozorni na
nekaj posebnosti. Pri večini lesorezov se izrezani beli deli šrafur značilno zarežejo v črnino,
kar pomeni, da rob šrafiranega polja z notranje strani ni raven, ampak nazobčan. To sem

Sl. 26 Detajli različnih lesorezov, kjer vidimo, kako potekajo zareze pri šrafiranju.

upošteval tudi pri svojih ilustracijah. Upoštevati je treba tudi, da je na leseno ploščo zelo
težko izrezati premajhne podrobnosti, ki pa jih s flomastrom zlahka narišemo. Samo veliki
mojstri, kot je Dürer, so se na primer lotili gostega križnega šrafiranja, saj je bilo pri tem treba
izrezati vsak prostorček med križanjem črt. Pri mojih ilustracijah sem uporabil nekaj različnih
tehnik šrafiranja. Pri senčenju pokrajine so šrafure bolj organske in pripomorejo k bolj
dramatičnemu izgledu pokrajine. Pri figurah so linije šrafur le rahlo ukrivljene in ukrivljenost
večinoma sledi obliki telesa. Pazil sem, da šrafure po celem telesu večinoma potekajo v eni
smeri. Pri senčenju arhitekture so šrafure večinoma ravne, le pri okroglih stolpih rahlo sledijo
ukrivljeni steni, vendar ne dovolj, da bi ustvarile pravi vtis volumna. Ponekod senčenje s
šrafiranjem nadomešča izrisan vzorec, na primer vzorec lesa, ki polje potemni. Vse ilustracije
so obdane s tankim črnim okvirjem.

Sl. 27 Različne tehnike senčenja: pokrajina, figura, okrogel stolp in tekstura desk, ki nadomešča senco (foto: Matija Cipurić,
osebni arhiv, 2019).

Ilustracije se po načinu izdelave in senčenja med seboj nekoliko razlikujejo zaradi
različnih virov, iz katerih sem spoznaval tehniko in motiviko lesorezov iz 16. stoletja.
Različne pristope v upodabljanju sem upravičil z zgodovinskim dejstvom, da je bil za izgled
končnega odtisa v veliki meri odgovoren izrezovalec plošč. V isti tiskarski delavnici je delalo
tudi po več izrezovalcev hkrati in vsak je imel nekoliko drugačen način izrezovanja.
Motivi so upodobljeni realistično. Zamislil sem si, da je umetnik, ki je izdelal lesoreze,
poznal sočasne umetniške tokove. Verjetno je poznal tudi delo Dürerja in drugih mojstrov, ki
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je v obliki umetniških odtisov in kopij krožilo po Evropi. Avtor je torej poznal likovne
zakonitosti, ki so se uveljavile v renesansi, na primer matematično izračunano perspektivo.
Imel je dober občutek za svetlo in temno, poznal je anatomijo in se zavedal izrazne moči črte.
Kljub temu pa v nekaterih ilustracijah zasledimo ostanke srednjeveškega načina upodabljanja.
Tako srečamo popačeno perspektivo za lažji prikaz značilnosti gradu in pomensko oziroma
hierarhično perspektivo za poudarjanje določenih oseb in dogodkov. S tem sem hotel prikazati
čas, v katerem naj bi knjiga nastala, saj je bil to čas prehoda srednjega veka v novi vek.

7.8 VSEBINA ILUSTRACIJ
Vsega skupaj sem izdelal 17 ilustracij. Ena se v knjigi pojavi dvakrat, kar za zgodnje
tiskane knjige ni bilo nič nenavadnega, saj je lahko en motiv predstavljal različne prizore. 52
Posebej sem izdelal še dve ilustraciji, ki sta namenoma nedokončani, saj se pojavita čisto na
koncu, kjer je knjiga poškodovana in so strani strgane. Naslovnico sem v celoti izdelal ročno,
vključno s kaligrafsko napisanim naslovom in kolofonom (podatki o kraju in letu izdaje ter
avtorju), ter jo digitalno obdelal. Poleg tega sem izdelal še šest inicial. Za katalog sem s
svinčnikom narisal še namišljen prostor, kjer sem odkril knjigo; gre za študijsko sobo oziroma
knjižnico v starem župnišču. Vse ilustracije in iniciale so v prilogi na koncu tega dela.
Iniciale so historizirane oziroma pripovedne iniciale in se
večinoma navezujejo na vsebino odstavka, ki jim sledi. So
kvadratne, njihova višina je enaka višini štirih vrstic besedila. V
izvirniku merijo 4,5 × 4,5 cm. Prva iniciala je »O«, ki je postavljen
na začetek uvoda v knjigo. Avtor v tem
delu govori o spopadih, ki divjajo po
Sl. 29 Iniciala O (foto: Matija
Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Evropi,

in

slovenskim

o

nevarnosti,

deželam.

Svojo

ki

preti

pripoved

začne z opisom naglega razvoja orožja od kamna, s katerim je Kajn
ubil Abela, do krogel, ki kosijo viteze v bleščečih oklepih in rušijo
obzidja. Zato je v inicialo postavljen prizor, v katerem Kajn ubija

Sl. 28 Iniciala T (foto: Matija
Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Abela. Druga iniciala stoji na začetku poglavja o strašni turški vojski.
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Na primer prikaz mest in zgodovinskih osebnosti v znameniti knjigi Liber Chronicarum Hartmanna Schedla, ki
jo je leta 1493 v Nurembergu izdal Anton Koberger. Za portrete različnih oseb in vedute različnih mest so
uporabili iste lesorezne plošče. Knjiga je v digitalni obliki prosto dostopna v spletni knjižnici Univerze v
Cambridgeu, University of Cambridge Digital Library: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-INC-00000-A-0000700002-00888 (28. 10. 2018).
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Prva beseda poglavja je »Turek« in iniciala »T« predstavlja turškega vojaka, ki se z značilnim
ukrivljenim mečem v roki skriva za črko.
Tretja iniciala je »V« ki predstavlja uvod v poglavje o nesposobnosti
cesarja in deželnih stanov, da bi zaščitili deželo pred roparskimi
napadi. Na sredini je črka, okrašena z rastlinjem, ob strani pa sedita
dve podgani, ki sta opremljeni s simboli vladarske oblasti. Na glavi
Sl. 33 Iniciala V (foto: Matija
Cipurić, osebni arhiv, 2019).

imata krono, v rokah pa žezlo in vladarsko jabolko. Poglavje, ki se
začne s četrto inicialo, črko »N«, govori o izbiri
lokacije gradu. V kvadratnem polju iniciale

lahko zato vidimo rastlinje in pokrajino. Naslednji dve iniciali nista
neposredno povezani s tematiko poglavja, lahko pa v njima iščemo
simbolne povezave. V poglavju, ki govori o
novih spoznanjih na področju gradnje utrdb, je
iniciala »N« okrašena z dvema mitičnima

Sl. 32 Iniciala N (foto:
Matija Cipurić, osebni
arhiv, 2019).

bitjema, neke vrste himero in baziliskom. Povezavo lahko iščemo v
smrtonosni naravi teh bitij, ki sta avtorja gotovo spominjali na novo
Sl. 31 Iniciala N (foto:
Matija Cipurić, osebni
arhiv, 2019).

orožje, ki je kot zmaj puhalo ogenj po bojiščih.
Zadnja iniciala, »V«, pa je obdana s putom in
delfinoma. Poglavje govori o tem, da lahko vse

najnovejše elemente obrambe uporabimo tudi za zaščito mest, trgov in
vasi. Ker je bil puto, okrogli krilati deček, v renesansi tudi simbol
miru, lahko sklepamo, da je avtor želel s tem sporočiti, da dobra
obramba prinaša mir. Lahko pa sta zadnji dve iniciali samo odraz nove

Sl. 30 Iniciala V (foto:
Matija Cipurić, osebni
arhiv, 2019).

dobe, renesanse, ko so bili zelo moderni motivi iz antike, in v resnici nista ravno povezani z
besedilom. Nasprotno pa ilustracije v upodobitvah vedno sledijo napisanemu besedilu.
Ilustracije stojijo večinoma samostojno na straneh, le na dveh straneh se istočasno
pojavi ilustracija in nekaj vrstic besedila, tudi na naslovnici je ilustracija med naslovom in
kolofonom. Vedno je upodobljeno tisto, kar piše v besedilu, na večini ilustracij se pojavijo
detajli, ki niso nujno potrebni za razumevanje upodobljenega. V nadaljevanju bom opisal
motive posameznih ilustracij in razloge, zakaj sem jih izbral. Za lažje razumevanje bom nekaj
ilustracij prikazal že med besedilom, vse ilustracije pa so priložene v poglavju na koncu.
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Prva ilustracija se pojavi na naslovnici. Na njej je portret, ki je verjetno podoba
avtorja. Upodobljen je sedeč pred gradom med igro šaha. V roki drži figuro trdnjave, vidimo
lahko še figuro v obliki vojaka s sabljo in turbanom ter konja. Grad, pred katerim sedi, je
moderen in ima značilnosti renesančnega gradu. Avtor se precej samozavestno upodobi na
začetku knjige, s figuro trdnjave v roki pa verjetno želi pokazati, da obvlada igro obrambe.

Sl. 34 Naslovnica z manjkajočim spodnjim vogalom. Oseba na sliki je verjetno avtor priročnika. (foto: Matija Cipurić,
osebni arhiv, 2019).

Prva celostranska ilustracija stoji na koncu uvodnega poglavja. Prikazuje grad na vrhu

hriba, nad prepadno steno, ki je utrjen in obdan s palisado. Grad je po značilnostih še
srednjeveški, saj lahko vidimo bergfrid in visoke obrambne stolpe. V prednjem planu je
prikazan turški vojak, ki kaže proti gradu. Nasproti njega je upodobljen top na lesenih kolesih.
Verjetno je hotel avtor s to sliko takoj na začetku prikazati nevarnost, ki preti starim
gradovom.
Naslednji dve ilustraciji prikazujeta turška konjenika akindžijo in spahijo. Poglavje
govori o turški vojski in načinu bojevanja lahke konjenice, ki je za gospodo v težkih oklepih
še novost. Akindžije so bili del turške vojske (pravzaprav niso bili del regularne plačane
vojske, ampak neregularne čete, ki so si svoje plačilo zagotavljale s plenjenjem, oblast pa jih
je pri tem podpirala), ki so jih prebivalci slovenskih dežel najpogosteje videli, zato ni
nenavadno, da se je avtor odločil ravno za to podobo. Spahije pa so se na Slovenskem
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verjetno pojavili samo enkrat, po letu 1532, ko je propadel drugi poskus obleganja Dunaja in
je turška vojska ob povratku oblegala Maribor. Podoba spahije v tej knjigi, ki naj bi nastala
nekaj let pred tem, je torej le opozorilo, kako mogočna je turška vojska. Takšen način
upodabljanja zelo spominja na plakate, ki jih je leta 1529 izdal Hans Guldenmund in
prikazujejo različne rodove turške vojske.

Sl. 35 Ilustracija kmetov je zasukana, kar ni za knjige tistega časa nič nenavadnega. Ilustracije so vedno zasukane tako, da
je spodnji del slike obrnjen proti notranjemu robu strani. (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Naslednja ilustracija je zanimiva, ker se pojavi dvakrat zapored, najprej v poglavju o
turški vojski in nenadnih napadih roparskih martolozov, potem pa še v poglavju o organizaciji
obrambe. Slika najprej spremlja del besedila, ki govori o oboroževanju kmetov zaradi
nevarnosti nenadnega napada roparjev. Večina kmetov je oborožena z meči in sabljami,
najbogatejši pa z ognjenim orožjem. Napredek v izdelavi sistema vžiga je pomenil, da je
orožje postalo zanesljivejše in priročnejše; še vedno pa je bilo drago, zato so si ga lahko
privoščili le bogati. V nasprotju s splošnim prepričanjem kmetje niso bili oboroženi samo s
cepci, kosami in sekirami. Ko je prišlo do kmečkega upora, so se oprli na vojaško
organizacijo, ki so jo izoblikovali za potrebe obrambe proti Turkom. Mnogi kmetje so bili v
zvezi z organizacijo protiturške obrambe dolžni imeti tudi vojaško orožje in mnogi med njimi
so bili vsaj za silo vojaško izurjeni. Naslednje poglavje govori o težkih življenjskih razmerah
kmetov, saj na njihovih plečih sloni obramba pred Turki. Med drugim so se tudi zaradi
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takšnih razmer odločili za upor. Ob tem odlomku se znova pojavi ilustracija oboroženih
kmetov. Izgled kmetov sem povzel po grafikah Sebalda Behama, ki je sredi 16. stoletja
ustvaril veliko podob kmečkega življa. Pri preučevanju njegovega dela me niso toliko
zanimale zgodbe in kompozicije posameznih prizorov, ampak podrobnosti, kot so oblačila,
obuvala in pokrivala, saj so grafike skoraj iz istega časa, ki sem ga hotel poustvariti v svoji
knjigi.
Po daljšem uvodu se naposled posvetimo obrambni arhitekturi. Ilustracije v tem delu
knjige prikazujejo različne obrambne elemente, najprej nekatere stare, že preizkušene, nato pa
še nekaj sodobnih primerov.

Sl. 36 Ilustracija vodnega gradu (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Prva taka ilustracija se pojavi, ko besedilo govori o lokaciji gradu. Na sliki je vodni

grad na otoku. Taka oblika obrambe je dolgo veljala za najučinkovitejšo, zato je logično, da jo
avtor prikaže najprej. Pri upodobitvi tega gradu še ne vidimo modernih značilnosti, ampak je
upodobljen kot srednjeveški. Most, ki povezuje grad s kopnim, spominja na most pri gradu
Otočec. Verjetno mostovi v 16. stoletju niso izgledali tako, toda želel sem, da bralec ob
pogledu na sliko takoj prepozna nek znan element in se mu s tem podoba zasidra v zavest. Na
tak način je podoba prepričljivejša. Nekateri detajli na sliki niso nujno potrebni za
razumevanje motiva, ampak so zgolj avtorjev dodatek. V prvem planu vidimo vojaka v
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pogovoru z osebo, ki drži palico. To je lahko kmet ali pa popotnik s pohodno palico. Pogosto
so take palice imeli romarji. Vojak kaže na grad, zato je to lahko referenca na omembo v
besedilu, da je lokacija v dolini reke dobra tudi zaradi bližine prometnih poti, kar pomeni
prihodek od mostnin in mitnin. Vojak je upodobljen v opravi sodobnega pešaka, na katero je
močno vplivala oprava sočasnih landsknehtov, najemniških vojakov, ki so ravno v tem
obdobju uživali največji ugled. Ti so nosili pisana, razkošna, ohlapna oblačila in klobuke s
širokimi krajci, okrašene z bujnimi peresi. Oboroženi so bili z dolgimi sulicami, nekateri s
helebardami, pozneje pa še z arkebuzami. Od 16. stoletja dalje je helebarda postajala vse bolj
dekorativna, saj je služila v glavnem kot orožje telesnih in grajskih stražarjev ter nočnih
čuvajev. Vojak je torej verjetno stražar z gradu. V ozadju lahko vidimo še nekaj zanimivih
prizorov, na primer ribo v reki ali osebo, ki se prevaža v čolnu.

Sl. 37 Ilustracija, ki prikazuje grad na pečini in sosednja ilustracija, ki prikazuje obrambni stolp (foto: Matija Cipurić, osebni
arhiv, 2019).

V poglavju o lokaciji gradu se pojavi tudi ilustracija, ki prikazuje grad na visoki

pečini, nad prepadom. Zelo podoben je gradu na prvi ilustraciji, tako po kompoziciji kot tudi
po tehniki izdelave. Pri tej upodobitvi je bolj poudarjena lega na nedostopni strmi pečini, ker
poglavje govori o pomenu prave lokacije. Tudi tukaj se v prvem planu pojavi napadalec.
Upodobljen je Turek v šotoru, ki si popravlja ostrogo in bo verjetno zajahal konja, ki čaka že
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opremljen za šotorom. Šotor je del vojaškega tabora, ki so ga postavili napadalci. Na napad so
se v gradu pripravili, saj vidimo, da je dvižni most dvignjen.
Naslednja ilustracija je prav tako v poglavju o lokaciji gradu, tokrat besedilo govori o
manj ugodnih lokacijah za postavitev utrdbe. Če je bila utrdba z ene strani lahko dostopna, so
pogosto že pred gradom zgradili dodaten utrjen stolp, ki je onemogočal nenadzorovan dostop
in zadržal sovražnika izven dosega za obleganje s katapulti oziroma pozneje s topovi. Tudi
tukaj vidimo stražarja, upodobljenega v podobni maniri, kot smo jo videli že pri vodnem
gradu, le da ima namesto razkošnega klobuka bolj klasično čelado. V ozadju vidimo
konjenika in grad, obdan z obrambnim jarkom.

Sl. 38 Ilustracija napada na grad in obrambe s palisadami. V ozadju so branilci upodobljeni povečani. (foto: Matija
Cipurić, osebni arhiv, 2019).

V naslednjem delu besedila je govora o obrambnih elementih in najprej je opisan sam

dostop do gradu, ki naj bo zavarovan vsaj s palisadami. Palisada je bila preprost, a učinkovit
način oviranja sovražnika. Leseni zašpičeni koli, zabiti globoko v zemljo in pogosto obdani z
gostim trničjem, so bili nezanemarljiva ovira, ki so jo morali napadalci premagati pod
nenehnim obstreljevanjem branilcev z obzidja. To je prikazano tudi na spremni ilustraciji. V
prvem planu so prikazani turški vojaki, ki na različne načine poskušajo premagati oviro. Eden
je že pokončan, eden pa je ravno omahnil z lestve, ko je poskušal preplezati lesene kole. Dva
se še trudita, prvi poskuša kol izpuliti iz zemlje, drugi pa je prinesel sekiro. V ozadju vidimo

44

dobro zavarovan grad, obdan z obrambnim jarkom, na obzidju pa vidimo branilce, oborožene
s samostreli in loki, ki streljajo na napadalce. Grad je upodobljen v nekoliko izkrivljeni
perspektivi, saj je očišče prvega plana nizko, grad pa vidimo z nekoliko višjega. Tudi branilci
na gradu so prikazani nenaravno veliki. Tukaj govorimo o pomenski perspektivi, ki je bila
značilna za zgodnejša obdobja umetnosti. Ta ilustracija je pospremljena z dvema vrsticama
besedila, ki je sredinsko poravnano. Besedilo opiše, kaj se dogaja na sliki.

Sl. 39 Vhodni stolp in obrambni jarek z divjadjo (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Dolgemu opisu vhodnega stolpa in obrambnega jarka sledi ilustracija. Na sliki vidimo
tisto, kar piše v besedilu. Vidimo obrambni jarek, dvižni most, strelne line, izlivnice, spustno
mrežo, skratka vse, kar pričakujemo od vhodnega stolpa. Desno od vhoda vidimo tudi hurdo,
lesen hodnik na obzidju, ki je opisan v nadaljevanju besedila. Neobičajen pa je prizor v
spodnjem delu slike. Prikazani so jelen in košuta ter divji prašič. Ponavadi si obrambni jarek
predstavljamo napolnjen z vodo, vendar pogosto ni bilo tako. Zemljišče ob gradu so
velikokrat uporabljali za vrtove, sadovnjake ali kot ograde za divjad. Tako so imeli prebivalci
gradu svežo hrano vedno pri roki. Za današnjega bralca je tak podatek mogoče zanimivost,
sočasni bralci bi takoj vedeli, zakaj je upodobljena divjad, meni pa se je ponudila priložnost,
da poleg stroge arhitekture v ilustracijo vnesem prizor iz narave. V primarnih virih iz 15. in
16. stoletja sem našel malo upodobitev divjadi, ki bi mi prišle prav za zgled pri izdelavi mojih
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ilustracij. Veliko lesorezov je preveč detajlnih, da bi si z njimi lahko pomagal pri ustvarjanju
sloga, ki sem si ga zamislil za svojo knjigo. Tako sem moral sam zasnovati obliko in način
senčenja živali. Pri jelenu in košuti sem si pomagal s sočasnimi upodobitvami konj in
samorogov, pri divjem prašiču pa sem si obliko in potek šrafur zamislil brez referenc.

Sl. 40 Prikaz sodobneg (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Besedilo se vse bolj osredotoča na sodobno obrambno arhitekturo in to se pokaže tudi

pri naslednji ilustraciji. Prvič je prikazan sodoben način obrambe, ki ga do sedaj v naših krajih
še niso zgradili. To je nizek in širok stolp z debelimi stenami in odprtinami za topove ter
zidano obrambno galerijo, imenovan bastijon. Zavarovan je s položnim nasipom zemlje,
imenovanim glacija, ki ublaži udar topovske krogle in jo preusmeri. Še ena značilnost takega
stolpa je več metrov debela poševna stena v pritličju, ki ima enako nalogo kot glacije. Med
pritličjem in nadstropjem je kordonska palica, kamnit venec, ki ustavi kroglo, če se odbije
navzgor proti obrambni galeriji. Ker vemo, da se taka oblika obrambnih stolpov v naših krajih
postopoma uveljavi od druge četrtine 16. stoletja, zaradi takih podrobnosti lažje dojemamo
knjigo kot izvirnik iz tega obdobja. Za izris sem tukaj uporabil nekoliko bolj tehnično risbo.
Šrafure so veliko natančnejše in gostejše, v ospredju se celo pojavi prerez skozi profil glacije.
S tem sem hotel nakazati, da avtor vseeno ve, o čem govori, in si je za predstavitev svojih idej
zares vzel čas. K občutku, da je risba tehnična in predstavlja shematičen prikaz elementov,
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prispevajo tudi napisi znotraj slike. Taki napisi se v sočasnih lesorezih včasih pojavijo, da
označijo posamezne elemente, in so izrezani na leseno ploščo enako kot ostali deli slike, ne pa
natisnjeni kot ostalo besedilo.

Slika 41 Prikaz sodobne utrdbe z vsemi opisanimi modernimi elementi (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Naslednja ilustracija predstavlja bistvo vsebine knjige. Celostranska ilustracija

prikazuje najsodobnejšo utrdbo tistega časa. Utrdba ima čisto vse značilnosti, o katerih
beremo v besedilu: bastijone, obrambni jarek z glacijami, vodnjak na dvorišču in vhodni
stolp, ki je dodatno zavarovan z dvema vhodnima stolpičema, postavljena pa je v ravnini.
Poleg tega utrdba kaže še nekatere značilnosti, ki se izoblikujejo v Italiji v času renesanse.
Oblika je pravilna, simetrična, na dvorišču pa vidimo arkade – značilnost, ki je v naslednjih
desetletjih postala v naših krajih zelo pogosta. V ozadju na desni vidimo utrjeno mesto, še dlje
na levi pa grad, postavljen na vrhu skalne kopice, podobno kot gradovi, upodobljeni na
prejšnjih ilustracijah. Pri tej ilustraciji pride do zanimivih nasprotij. Čeprav je stavba v osnovi
renesančna, kaže grajska kapela na desni nekaj gotskih značilnosti, kot na primer zašiljen
stolpič in zašiljene gotske loke oken, in čeprav so upodobljena najnovejša dognanja
renesanse, je to izvedeno na precej srednjeveški način. Opazimo namreč popačeno
perspektivo, h kateri se je avtor zatekel, da bi lažje prikazal značilnosti utrdbe; na tak način je
lahko prikazal tudi arkade in vodnjak, ki so znotraj zidov, na dvorišču. Tudi tukaj se pojavi
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napis, ki označuje glacije, najbrž zato, ker je avtor menil, da v tej perspektivi niso dovolj
nazorno prikazane.
V nasprotju s strogo tehničnimi podobami, utemeljenimi na inženirskem znanju, pa je
naslednja ilustracija nekoliko bolj mistična. Pojavi se v poglavju o oskrbi gradu z vodo in
živežem. Prikazan je mož s klobukom, ki v rokah drži leseno rogovilo. Napis na desni nam
pove, da gre za bajaličarja. Za ilustracijo bajaličarja sem se odločil, ko sem ugotovil, da so v
16. stoletju storitve bajaličarjev uporabljali za iskanje vseh možnih elementov pod zemljo.
Najemali so jih za iskanje vode, pa tudi za iskanje rudnin in različnih kamnin, preden so
začeli kopati rudnike in kamnolome. Ta del besedila sem ilustriral, ker sem hotel ponazoriti
čas med srednjim in novim vekom, v katerem je delo nastalo. Že v antiki je Vitruvij pisal o
znakih na površju, ki nam kažejo, kje najti podzemni tok vode, in v tem ni bilo nič mističnega
ali nadnaravnega. V času renesanse so ponovno odkrili in začeli ceniti znanje antičnih piscev,
Alberti je napisal traktat o gradbeništvu in znanost se je razvijala z veliko hitrostjo. Zamislil
sem si, da je avtor knjige poznal tako Vitruvijevo kot Albertijevo delo in ju je v besedilu celo
priporočil. Kljub temu je zaradi časa, v katerem je živel, verjel v nadnaravne moči
bajaličarjev. Po drugi strani pa je morda kot učen mož poznal njihove skrivnosti in je vsebino
priročnika namenoma prilagodil publiki..
Naslednja ilustracija se pojavi že na naslednji strani in prikazuje moža, ki zajema vodo
iz vodnjaka. Vodnjak je postavljen na grajsko dvorišče, v ozadju vidimo arkade in stražarja,
upodobljenega na enak način kot na prejšnjih ilustracijah. Dvorišče nedvoumno spominja na
tisto dvorišče, ki ga je avtor prikazal že na ilustraciji sodobne utrdbe. Obod vodnjaka je lesen
in mnogokoten, po izgledu nekoliko spominja na vodnjak, ki ga lahko danes vidimo na
blejskem gradu. Ponovno sem hotel sodobnega bralca spomniti na nek njemu že znan
element. Ostale podrobnosti vodnjaka sem povzel po starem vaškem vodnjaku, ki sem ga
skiciral na terenu.
V nadaljevanju besedilo govori o uporabi vseh prej naštetih elementov pri utrjevanju
mest in posameznih stavb ter o kmečkih taborih, ki jih ima avtor za zastarelo obliko utrdb.
Najprej beremo o gospodi, ki je utrdila svoje hiše do te mere, da so že skoraj prave utrdbe, in
ena takšna je prikazana na ilustraciji. Na desni strani v sredini je prikazana večja zidana
stavba, ki ima v pritličju strelne line. Velikokrat so tako zavarovali župnišča, hiše
veleposestnikov in gospode na vasi. V prednjem planu je oseba, s hrbtom obrnjena proti
bralcu, ki hodi po poti. Na levi je ob poti hiša, ki sem jo narisal tako, da spominja na tipično
slovensko hišo z zidanim pritličjem in lesenim nadstropjem ter gankom. Ker je moj namen, da
se lokacije nastanka knjige ne da natančno opredeliti, sem izbral tip hiše, ki se pojavlja od
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Bele krajine do Koroške in Gorenjske, a je hkrati za sodobnega bralca dovolj prepoznaven, da
ga bo povezal s slovenskimi deželami. V ozadju ilustracije je prikazana cerkev, okrog katere
gradijo obzidje z obrambnimi stolpi. Tudi tukaj je perspektiva nekoliko popačena in so osebe
prikazane večje.

Sl. 42 Ilustraciji gradbišča in kmečkega protiturškega tabora (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Za naslednjo ilustracijo se zdi, da ne sodi ravno v poglavje, ki govori o kmečkih
taborih in utrjevanju posameznih stavb, saj prikazuje gradbišče nove sodobne utrdbe z
bastijonom in glacijami. Ta motiv sem izbral, ker sem hotel nekje prikazati tisto, o čemer
govori celotna knjiga in kar avtor knjige vseskozi priporoča – torej gradnjo sodobne utrdbe.
Lokacijo ilustracije v knjigi sem upravičil z dejstvom, da se nekatere podobe v knjigi, kot sem
že opisal, pojavijo večkrat in ta se gotovo pojavi v domnevnem izgubljenem delu knjige, v
katerem beremo o gradbenih nasvetih ali podobni temi. Ker sta motiv in kompozicija slike
tako kompleksna, niso izdelovali dveh različnih plošč, ampak so za prikaz gradnje tabora
uporabili isto kot za prikaz gradnje sodobne utrdbe. Na sliki vidimo gradbišče in več faz
gradnje. Na levi sta dva moža, ki z nosili nosita neobdelane kamne kamnoseku na desni strani
slike. V spodnjem levem kotu je mož, ki nalaga pesek, desno od njega pa delavec, ki pesek v
samokolnici pelje do tretjega, ki meša malto in z njo polni čebre. Polne čebre po lestvi na
ramah odnesejo na gradbeni oder, kjer zidar z zidarsko žlico nanese malto. Gradbeni odri so
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narisani tako, kot so izgledali v srednjem veku, ko so med zidanjem sten vanje vzidali lesena
bruna, na katera so položili deske in tako dobili gradbeni oder. Po končani gradnji so bruna
odstranili in v stenah so ostale značilne luknje, ki jih na mnogih gradovih vidimo še danes. V
zgornjem desnem kotu vidimo žerjav s pohodnim kolesom, s katerim dvigujejo obdelan
kamnit blok. Trdnjava je sezidana do polovice prvega nadstropja in kaže vse značilnosti prej
opisane najmodernejše trdnjave. Vse skupaj nadzoruje mož v spodnjem desnem kotu, ki
deluje kot lastnik trdnjave oziroma naročnik del.
Zadnja cela ilustracija prikazuje tabor. Po avtorjevem mnenju so tabori po svojih
značilnostih zastareli, ker kmetje ne poznajo najnovejših obrambnih elementov, in to tudi
prikažem z ilustracijo. Prikazana sta dva obrambna stolpa, ki ne kažeta značilnosti bastijonov,
v zasnovi tabora pa ni videti simetrije.
Zamislil sem si, da se knjiga po tej celostranski ilustraciji nenadoma konča, saj je proti
koncu močno poškodovana. Tukaj se začne poglavje o utrjevanju mest. Na koncu lahko
vidimo le dva fragmenta, za katera lahko sklepamo, da sta celostranski ilustraciji, saj je stran
skoraj v celoti odtrgana. Pri prvi ilustraciji je viden samo ozek levi del slike, pri drugi, ki je na
drugi strani lista, pa desni del. Vse ostale strani so strgane čisto pri robu, tako da ni videti
nobenega tiska. Na prvem fragmentu ilustracije vidimo obzidje z dvema visokima
obrambnima stolpoma. Na desnem plapola zastava. Okrog obzidja je speljan vodni jarek, pred
jarkom pa v prvem planu vidimo še en pas obzidja. Na vrhu slike je delno ohranjen napis
»Stad…«. S tem sem hotel ustvariti vtis, da je bilo na sliki upodobljeno mesto (napis »Stadt«,
kar v nemščini pomeni mesto) in da so za upodobitev uporabili ploščo, ki ni bila izdelana
namensko za to knjigo, saj je napis v nemščini. Mesto je utrjeno še s starim obzidjem in
visokimi srednjeveškimi stolpi, ker avtor verjetno tudi to poglavje začne z opisom
tradicionalnih obrambnih elementov pri utrjevanju mest.
Naslednja ilustracija je hkrati zadnja ohranjena stran knjige. Vidimo le desni, notranji
rob. Prikazana je manjša hiška ob poti, verjetno stražarnica, zato lahko sklepamo, da bi bila na
izgubljenem delu slike upodobljena mestna vrata. Za konec sem sliki dodal detajl, ki ga
prepozna vsak bralec in ki umešča knjigo v slovensko okolje: v ozadju lahko vidimo kozolec.
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8 IZDELAVA PONAREDKA KNJIGE IZ 16. STOLETJA
Ko je bilo oblikovanje knjige v računalniškem programu Adobe Photoshop končano,
sem strani natisnil. Strani so natisnjene v formatu kvarta, ki je definiran z višino med 25 in
35 cm. Velikost moje knjige je približno 29 cm (v izvirniku je velikost natančno format A4,
vendar so pri končnem izdelku robovi strgani). To pomeni, da sem moral tiskati na pole
(folije) velikosti A3. Foliji so nato zloženi v lege po dva. Tako sem dobil šest leg, ki
sestavljajo knjižni blok. Vsebina knjige obsega 40 strani; da sem dobil natančno šest leg, sem
moral pustiti štiri prazne liste. To sem naredil tako, da sem pustil prazen list pred naslovnico
in tri prazne liste na koncu. Trije prazni listi na koncu so strgani tako, da na njih ni moč videti
vsebine. To je narejeno z namenom, da knjiga deluje prepričljivejše, saj sem si zamislil, da se
nenadoma konča in je na koncu močno poškodovana. Knjiga je natisnjena na 120-gramski
papir Favini Shiro. Papir je recikliran, zato so v njem vidni delci, kar daje vtis starega, ročno
narejenega papirja. Barva papirja je rahlo rumena, kar močno olajša proces umetnega staranja.
Ko so bili foliji natisnjeni
in zloženi v pravem vrstnem
redu v lege, sem jih ročno
zvezal.

Tehnika

posnema

šivanja

najpogostejšo

tehniko šivanja pri nas od
karolinškega

obdobja

do

danes: »Knjižni bloki so bili
navadno šivani z eno iglo in
Sl. 43 Potek šivanja (objavljeno v: Jedert VODOPIVEC, Vezave srednjeveških
rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Ljubljana 2000, str. 32).

enim sukancem, ki je na eni
strani lege potekal vzdolž

veznika, na zunanji strani pa okoli glavnih vezic. […] Standardni princip vezanja z enim
sukancem (primer A1) je sledeč: Pot sukanca se prične v končnem vbodnem mestu (o), se
nadaljuje na notranji strani vzdolž veznika do vbodnega mesta (V), kjer preide na zunanjo
stran, obšije vezico, preide skozi isti vbod zopet na notranjo stran, poteka vzdolž veznika do
naslednjega vbodnega mesta, in ponavlja pot, odvisno od števila vezic, do zadnjega vbodnega
mesta, kjer na zunanji strani naredi obrat (o) in preide v naslednjo lego.«53
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Jedert VODOPIVEC, Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Ljubljana 2000,
str. 32.
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Knjižni blok sem nato umetno
postaral. Najprej sem robove listov potrgal
do želene velikosti, da sem dobil vtis
strganih, obrabljenih robov. Pri naslovnici
sem odtrgal spodnji zunanji vogal tako, da
niso vidni podatki o letnici nastanka in
avtorju. Zadnji dve ilustraciji sem že na
začetku namerno pustil nedokončani, saj
sem ju postavil na isti list, tega pa sem
potem več kot pol odtrgal. Zadnje tri liste
knjige sem iztrgal iz knjižnega bloka v
celoti. Pri digitalnem tisku se črnilo
nekoliko blešči, zato sem strani zbrusil z
brusnim papirjem. Nekaj dodatnih poškodb
Sl. 45 Brušenje z brusnim papirjem in praskanje s skalpelom
(foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

sem dodal še s praskanjem s skalpelom.
Nato sem knjižni blok namakal v kavi in

posušil v pečici na 90 ºC, da sem dobil vtis starega, porumenelega in umazanega papirja. Za
dodaten učinek sem nanesel še nekaj temnejše akrilne barve in dodatno strgal nekaj robov.
Strani

sem

posul

s

finim

prahom,

presejanim iz vrečke sesalca. Dosegel sem,
da strani na pogled delujejo podobno kot že
opisane vzorčne knjige, ki sem jih poiskal
na portalu dLib.
Nazadnje sem naredil še platnice.
Te so narejene iz 2 mm debelega kartona,
povezane so s platnom. Z istim platnom so
zaščiteni
prelepljene

vogali
z

knjige.

imitacijo

Platnice

so

marmoriranega

Sl. 44 Po sušenju v pečici (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv,
2019).

papirja. Namerno sem jih poškodoval z drgnjenjem in trganjem, da sem dobil izgled platnic
knjig iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Končni izdelek je knjižni blok, ki izgleda star več
stoletij in ponovno vezan v nove platnice konec 19. stoletja.

52

9 KATALOG, V KATEREM JE PREDSTAVLJENA NAJDBA PRIROČNIKA
9.1 VSEBINA
Še preden sem se lotil izdelave prepričljivega ponaredka knjige iz daljne preteklosti,
sem sestavil in zapisal zgodbo, kako je prišlo do odkritja. To zgodbo sem zapisal tudi v uvodu
kataloga, saj menim, da prepričljiva zgodba pripomore k lažjemu sprejemanju zapisanega.
Poleg tega sem na tak način že v uvodu pojasnil nekatere podrobnosti, ki bi utegnile zmotiti
bralca. Tako sem na primer pojasnil, da je bila knjiga v preteklosti na novo zvezana v
nevpadljive platnice, zaradi česar je najverjetneje ostala pozabljena. Neberljivost letnice in
navedbe avtorja sem upravičil s strganim vogalom naslovnice, ki je posledica splošne slabe
ohranjenosti knjige. Slabe reprodukcije v katalogu sem upravičil s hitrostjo dela, ker lastniki
knjige niso bili navdušeni nad mojimi obiski. Morebitne raziskovalce, ki bi želeli iskati
knjigo, sem odvrnil s podatkom, da so lastniki prepovedali objavo lokacije. Zaradi tega tudi ni
fotografskih dokazov o izgledu prostora in se mora bralec zadovoljiti s skico iz moje skicirke.
Za lažjo predstavo v nadaljevanju navajam uvod kataloga.
»Ne zgodi se vsak dan, da naletimo na odkritje, ki obrne zgodovino na glavo. Meni se
je to verjetno zgodilo pred nekaj meseci. Župnika v manjšem kraju sem prosil, če mi dovoli
vpogled v zapise, ki jih hrani v župnišču. Kraja ne bom imenoval, ker je omenjeni gospod že
v letih in si ne želi prevelike publicitete, še manj pa navala iskalcev zakladov. Željo razumem
in spoštujem, če pa se izkaže, da je moje odkritje izvirno, ga bo nujno postaviti v zgodovinski
in geografski kontekst.
Zapisi, ki sledijo, lahko pomembno vplivajo na razumevanje naše zgodovine, zato
bom poskusil kar se da natančno opisati, kaj sem našel med brskanjem po knjižnici župnišča.
Pred približno letom dni sem sprejel naročilo za izdelavo ilustracij na temo vinogradništva in
trgovanja z vinom na Kranjskem. Lotil sem se iskanja starih upodobitev trgovcev in
prevoznikov. Lokalni organist mi je med pogovorom omenil, da bi podatke o izgledu
krajevnih veljakov lahko našel v knjigah, ki jih hranijo v njihovem župnišču. Pozno popoldne
sem vstopil v majhno študijsko sobo prepišnega župnišča. Knjige so bile zložene po
kategorijah in abecednem vrstnem redu s presenetljivo natančnostjo, ki je ob pogledu na
preostale prostore župnišča ne bi pričakoval. Začel sem listati stran za stranjo. Najstarejše
knjige so bile natisnjene v osemnajstem stoletju in bi gotovo sodile v kakšen arhiv ali
knjižnico z ustreznimi pogoji hranjenja. Nekatere je že pošteno načel zob časa. Zagledal sem
nekaj nenavadnega. Platnice so po izgledu sodeč spadale v devetnajsto ali na začetek
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dvajsetega stoletja. Kar pa se je skrivalo med njimi, me je najprej zmedlo, potem pa sem
dojel, kaj držim v roki.
Skozi vrata za mojim hrbtom so se zaslišali koraki, nekdo je zakašljal. Bila je
gospodinja, ki mi je dala jasno vedeti, da moram oditi. Nerad sem vstal in se odpravil proti
vratom, še vedno držeč knjigo. Gospodinjin pogled mi je ukazal, naj jo pospravim nazaj na
polico. Nisem je utegnil niti fotografirati. Celo noč sem premišljeval, ali sem prav videl. Na
natisnjeni naslovnici, ki je bila bogato okrašena, je bil v gotici zapis v slovenskem jeziku. To
ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi spodaj v romanski kapitali pisalo M. D. X., preostali del
letnice je bil nerazpoznaven. V vsakem primeru je bila knjiga natisnjena med letoma 1510 in
1599. Že zgodaj naslednje jutro sem oddrvel nazaj v župnišče. Nikomur nisem hotel omeniti,
kaj sem našel, dokler se nisem še enkrat na lastne oči prepričal.«
9.1.1 PSIHOLOGIJA PREPRIČEVANJA

V zgodbi in vsebini kataloga sem upošteval nekaj pravil, ki sem jih spoznal med
prebiranjem del socialnega psihologa Roberta Cialdinija. Ta se ukvarja s psihologijo
prepričevanja oziroma z dejavniki, ki vplivajo na naš odnos do predstavljenega. V delu
Vplivanje 54 govori o šestih načelih prepričevanja: recipročnost, zavezanost in doslednost,
družbeni dokazi, všečnost, avtoriteta, pomanjkanje. Če želimo biti prepričljivejši, se pri
pisanju držimo teh načel (kolikor je to seveda mogoče). Tako sem se pri snovanju kataloga
najbolj posvetil načelu avtoritete, pomanjkanja in všečnosti.
Načelo avtoritete sem uvedel že na začetku, ko sem poleg svojega imena zapisal še
svoj znanstveni naziv, dipl. um. zgod. (UN). Bralec ob pogledu na kratico ob imenu pomisli
na osebo, ki je strokovnjak na svojem področju. Ob pomanjkanju drugih informacij in kadar
sam ne ve, kaj naj si misli, se zanaša na avtoritativnega sporočevalca oziroma, kot pravi
Cialdini v knjigi Predpričevanje, »[…] kadar so nam na voljo trdni podatki s strani avtoritete,
lahko nehamo sami razglabljati in se s tem prepustimo vodstvu avtoritete. Če nas torej kako
sporočilo usmeri k podatkom, ki so utemeljeni z avtoriteto, bodo možnosti uspešnega
prepričevanja toliko višje.«55 Včasih postane informacija prav res prepričljiva zgolj zato, ker
je njen vir avtoritativen. Poleg tega mora komunikator, torej avtor, delovati tudi verodostojno.
To pomeni, da deluje, kot da informacije podaja pošteno in nepristransko. To lahko preprosto
dosežemo tako, da že na začetku opozorimo na kako slabo plat in s tem pokažemo, da imamo
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Robert CIALDINI, Vplivanje: psihologija prepričevanja, Ljubljana 2015 (naslov izvirnika: Influence: the
psychology of persuasion, New York 1984).
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Robert CIALDINI, Predpričevanje: revolucionarna metoda vplivanja na odločanje, Ljubljana 2018 (naslov
izvirnika: Pre-suasion: a revolutionary way to influence and persuade, New York 2016), str. 204–205.
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poštene namene. Tako bodo bralci lažje sprejeli argumente, potem ko si bodo o avtorju že
ustvarili mnenje, da je vreden zaupanja. 56 To sem poskušal doseči v poglavju o načinu
dokumentiranja odkrite knjige. Najprej sem podrobno opisal izgled knjige in metode
dokumentiranja, nato pa v zadnjem odstavku zapisal: »Na tem mestu naj poudarim, da se
doslej nisem nikoli poglobljeno ukvarjal s preučevanjem starih knjig, ampak lahko pri opisu
najdene knjige uporabim znanje, ki sem ga pridobil med študijem umetnostne zgodovine in
oblikovanja vizualnih komunikacij. Mogoče mi bodo strokovnjaki lahko v kakšni malenkosti
ugovarjali, vendar menim, da sem za namen publikacije, ki je pred vami, naredil največ, kar
sem lahko.« S tem nisem omajal zaupanja v svoje kompetence, sem pa z besedama vendar in
ampak preusmeril pozornost bralca iz pomanjkljivosti na odliko.
Načelo redkosti je v našem primeru lahko dosegljivo. »Odkrit« je namreč samo en
izvod knjige, pa še ta je skrit pred očmi javnosti in prepovedano je govoriti o njegovi lokaciji.
Obstaja celo možnost, da bo še ta izvod skrivnostno izginil, ker lokalnemu župniku po vsem
napisanem sodeč ni všeč vsebina. Iz vsakdanjih izkušenj pa vemo, da si bolj želimo tisto, kar
je redko. V tem primeru si bolj želimo, da bi za knjigo dokazali, da je resnična in izvirna, ne
pa ponaredek, saj je močno ogrožena. Ravno zaradi tega nikjer v besedilu ne uporabim besede
ponaredek, saj nočem v nobenem trenutku bralcu vzbuditi negativnih asociacij, ki jih ta
beseda prinaša in bi jih utegnil povezati z objektom predstavitve.
Načelo všečnosti pravi, da je ljudem načeloma bolj všeč nekaj, kar jim je znano in so
že nekje srečali nekaj podobnega, kar jih posledično bolj prepriča. Zato je predstavitveni
katalog narejen po vzoru obstoječih publikacij. 57
Za večje zanimanje bralca pa poskrbim s samo vsebino Priročnika. Zamislil sem si, da
je velik del knjige uničen in da se konča nenadno, to pa pri bralcu povzroči željo po
dokončanosti. Primer tega je študija, v kateri so ljudje opazovali ali poslušali reklamna
sporočila. Nekatera so gledali do konca, druga pa so bila prekinjena nekaj sekund, preden bi
se iztekla sama od sebe. Gledalci so si zapomnili veliko več podrobnosti iz nedokončanih
oglasov, nekatere podrobnosti so si bolje zapomnili tudi dva tedna pozneje. 58 Ta primer kaže,
kako močan je človeški nagon, da zapolni praznine in dokonča stvari. Nekje v besedilu zato
omenim možnost, da z nadaljnjim raziskovanjem lahko pridemo do popolnejšega odkritja:
»Sedaj, ko vemo, kaj iskati, bomo mogoče v prihodnosti odkrili še kakšen bolje ohranjen
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Prav tam, str. 218–221.
CIALDINI, 2015, op. 45, str. 222–223.
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Prav tam, str. 124.
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izvod. Do takrat pa lahko analiziramo okrnjeno vsebino Priročnika na podlagi edinega
znanega izvoda.«

9.2 IZGLED KATALOGA
Za predstavitev Priročnika za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb sem izdelal
katalog, ki po izgledu posnema znanstvene publikacije. Za izhodišče sem izbral nekaj
naključno zbranih periodičnih publikacij, katalogov razstav in monografij. Med drugim sem
pregledal vodnik po razstavi Narodnega muzeja Na pergamentu in papirju: rokopisi in tiski iz
mariborskih zbirk, 59 katalog razstave Narodnega muzeja Vitez, dama in zmaj, 60 publikacijo
razstave Protestantizem v Metliki 1559–1617: Ob 400-letnici zagovora zadnjih protestantov
mesta Metlike, 61 katalog razstave 1408 – prišli so Turki, za njimi Uskoki, 62 nekaj izvodov
Zgodovinskega časopisa 63 in revije Na fronti.64 Pri pregledanih publikacijah gre večinoma za
enostavno oblikovanje, elementi so razporejeni po enostavnih mrežah. Oblikovanje daje
prednost vsebini, kar je razumljivo, saj gre za znanstvena besedila. V katalogih, publikaciji
razstave in Zgodovinskem časopisu je pisava serifna, uporabljene so pisave tipa Times New
Roman, Cambria, Garamond in podobne. V reviji Na fronti in vodniku po razstavi Na
pergamentu in papirju sta uporabljeni neserifni pisavi Calibri in News Gothic Condensed.
Odločil sem se, da mora biti pisava v mojem katalogu serifna, saj daje delu po mojem mnenju
resnejši izgled. Predvidevam, da bo večino bralcev spomnila na seminarske naloge,
monografije in strokovne članke, s katerimi so se srečali v procesu šolanja, in ravno to želim
doseči, če hočem bralca prepričati, da je vsebina besedila resnična. Izbral sem pisavo Minion
Pro, ki na prvi pogled spominja na Times New Roman, vendar je po mojem mnenju lažje
berljiva, polje z besedilom pa deluje svetlejše kot pri Times New Roman. Za naslove in prepis
vsebine Priročnika sem uporabil pisavo Brandon Grotesque, neserifno enodebelinsko pisavo,
saj sem hotel pisavo, ki se po izgledu razlikuje od glavnega besedila. Za dodatno razlikovanje
in preglednejše oblikovanje so prepisi vsebine v svetlejši barvi.
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V vseh publikacijah, razen v Zgodovinskem časopisu, je besedilo oblikovano v ozkih
stolpcih. Ponekod sta dva, če pa je stolpec samo en, je na zunanjem robu prostor za opombe
ali citate iz besedila. Za svoj katalog sem izbral podobno oblikovanje. Besedilo sem zapisal v
dveh stolpcih. Na straneh, kjer predstavljam vsebino besedila Priročnika, je prepis besedila
zapisan v svetlejši barvi in neserifni pisavi, poleg pa je po potrebi razlagalno besedilo.
Razlagalno besedilo se ukvarja predvsem s teorijo o izdelavi knjige in z zgodovinskimi
okoliščinami, v katerih je nastala. Vloga komentarjev k ilustracijam je večinoma samo kratek
opis motivov in so v isti pisavi kot razlagalno besedilo, vendar so od njega vizualno ločeni z
večjim presledkom.

Sl. 46 Tipičen prelom strani v katalogu (foto: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019).

Slike v katalogu so po večini razporejene tako, da na straneh stojijo samostojno.
Zaradi svojih razmerij so lahko slike na stran postavljene tako, da zavzamejo enako širino kot
polje z besedilom, spodaj pa ostane ozek pas, kjer je zapisana pozicija strani v knjigi (knjiga
nima oštevilčenih strani, zato sem za lažjo predstavo uporabil metodo, ki jo uporabljamo za
srednjeveške rokopise, ko zapišemo številko lista in na kateri strani se nahaja vsebina, na
primer: folio 6 recto ali skrajšano fol. 6r, kar pomeni, da gledamo sprednjo stran šestega lista
oziroma desno stran knjige). Kjer je bilo mogoče in smiselno, sem slike strani iz Priročnika
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razporedil tako, da se notranji rob strani ujema z dejanskim notranjim robom kataloga. Če se
je v knjigi pojavila stran z le nekaj vrsticami, sem sliko obrezal; nisem ji namenjal prostora na
celi strani kataloga, ampak sem ta prostor uporabil za umestitev prepisa in razlagalnega
besedila. Oblikovanje naslovnice je, podobno kot oblikovanje notranjosti, enostavno.
Prikazana je stran iz Priročnika, pod njo pa naslov in podnaslov.
Papir za tisk kataloga sem izbral na podlagi asociacije. Znano je namreč, da če bralec v
roki drži težjo knjigo, tudi o vsebini razmišlja kot o tehtnejši in se mu zdi pomembnejša. 65
Tako je katalog natisnjen na debelejšem papirju, kot bi to bilo potrebno.
Ob upoštevanju pravil, ki sem si jih zastavil po pregledu raznovrstnih publikacij, sem
za namen predstavitve Priročnika za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb izdelal izviren
katalog, ki pa v vseh pogledih deluje znan in ne odstopa od predstave o tipičnem znanstvenem
delu. Izgled poleg vsebine namreč močno vpliva na mnenje o sporočilu in to pove Marshall
McLuhan, ko zatrdi: »'Medij sam je že sporočilo.'« 66
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CIALDINI 2018, op. 41, str. 148–149.
Prav tam, str. 219.
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10 ZAKLJUČEK
Preden sem se lotil pisanja magistrskega dela, sem o gradovih, knjigah, ilustraciji in
posredovanju sporočil vedel precej manj kot ob zaključku tega dela.
Med preučevanjem literature sem ugotovil, da obstaja zelo malo ilustracij, ki bi
prikazovale gradove in utrdbe, kakršni so bili v začetku 16. stoletja. Tiste, ki obstajajo, pa so
raztresene po različnih knjigah in po mojih ugotovitvah ne obstaja ena sama
poljudnoznanstvena monografija, ki bi se ukvarjala samo z obdobjem prehoda srednjega veka
v zgodnji novi vek. Zato sem toliko bolj prepričan, da je takšna knjiga potrebna.
Ker sem poleg izobraževalne funkcije hotel raziskati še področje prepričevanja bralca
in vplivanja na njegovo mnenje, sem raziskal tudi, kaj o tem pravijo psihologi. Če želimo
bralca prepričati o resničnosti vsebine, lahko uporabimo nekaj preprostih trikov, ki nam pri
tem pomagajo. Všečnost, avtoriteta, redkost so značilnosti, s pomočjo katerih pridobimo
pozornost bralca in ga z malo sreče pustimo v dvomu o lastnem poznavanju zgodovine. Ker
so vsi podatki v vsebini kataloga in ponaredka knjige, razen dejstva, da je knjiga nastala v
16. stoletju, preverjeno resnični, bralca brez slabe vesti puščam v takem dvomu. Na tak način
lahko dosežem, da bo bralec na lastno željo poleg moje knjige prebral še kakšno delo, ki
govori o obravnavanem obdobju.
Kot končni izdelek sta nastali dve knjigi, ki se ukvarjata s problemom posnemanja
obstoječih del. Ponaredek stare knjige vsebuje strani, ki jih povprečen ljubitelj zgodovine
zlahka zamenja za izvirne, kar sem dosegel z oblikovanjem pisave, načinom izrisa ilustracij in
oblikovanjem knjige. Če bralec prebere samo katalog, je lahko na prvi pogled prepričan, da
drži v roki dokaz, da moramo ponovno napisati zgodovino. Za boljše poznavalce zgodovine
pa sta knjiga in katalog lahko vir zabave in pripomoček za razvijanje domišljije.
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12 VELIKE REPRODUKCIJE DEL AVTORJA NALOGE

Sl. 47 Matija Cipurić, Iniciala O, 2019, flomaster na papirju,
4, 5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.

Sl. 48 Matija Cipurić, Iniciala T, 2019, flomaster na papirju,
4, 5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.

Sl. 49 Matija Cipurić, Iniciala V, 2019, flomaster na papirju,
4, 5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.

Sl. 50 Matija Cipurić, Iniciala N, 2019, flomaster na papirju, 4,
5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.

Sl 51 Matija Cipurić, Iniciala N, 2019, flomaster na papirju,
4, 5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.

Sl 52 Matija Cipurić, Iniciala V, 2019, flomaster na papirju,
4, 5 × 4, 5 cm, osebni arhiv.
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Sl. 53 Matija Cipurić, Naslovnica, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

65

Sl. 54 Matija Cipurić, Stari grad, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

66

Sl 55 Matija Cipurić, Akindžija, 2019, flomaster na papirju, pribl. 16 × 16 cm, osebni arhiv.

67

Sl. 56 Matija Cipurić, Spahija, 2019, flomaster na papirju, pribl. 12 × 12 cm, osebni arhiv.

68

Sl. 57 Matija Cipurić, Oboroženi kmetje, 2019, flomaster na papirju, 20 × 13 cm, osebni arhiv.

69

Sl. 58 Matija Cipurić, Vodni grad, 2019, flomaster na papirju, 15 × 21 cm, osebni arhiv.

70

Sl. 59 Matija Cipurić, Nedostopni grad, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

71

Sl. 60 Matija Cipurić, Propugnaculum, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

72

Sl. 61 Matija Cipurić, Palisada ustavi napadalce, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

73

Sl. 62 Matija Cipurić, Vhodni stolp in jarek, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

74

Sl. 63 Matija Cipurić, Bastion, hurda in glacije, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

75

Sl. 64 Matija Cipurić, Moderna utrdba, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

76

Sl. 65 Matija Cipurić, Bajaličar, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

77

Sl. 66 Matija Cipurić, Grajski vodnjak, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

78

Sl. 67 Matija Cipurić, Utrjeno župnišče, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

79

Sl. 68 Matija Cipurić, Gradbišče, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

80

Sl. 69 Matija Cipurić, Tabor, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

81

Sl. 70 Matija Cipurić, Staro mestno obzidje, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.

82

Sl. 71 Matija Cipurić, Kozolec, 2019, flomaster na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.
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Sl. 72 Matija Cipurić, Knjižnica/študijska soba, 2019, svinčnik na papirju, 29, 7 × 21 cm, osebni arhiv.
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13 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
Sl. 1 Rekonstrukcija egipčanske trdnjave Bouhen (objavljeno v: Franck MONNIER, Les forteresses
égyptiennes: du prédynastique au nouvel empire, Bruselj, 2010, str. 46).
Sl. 2 Bronastodobna utrdba Debela griža pri Volčjem gradu (objavljeno v: Mitja GUŠTIN, Gradišča:
odsevi prazgodovinske poselitve, AR: arhitektura, raziskave, XII/3, 2011, str. 31).
Sl. 3 Rekonstruiran bivalno-obrambni grad mota na Lütjenburgu, Nemčija (pridobljeno s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turmh%C3%BCgelburg.jpg [12. 11. 2018]).

Sl. 4 Stavbni razvoj celjskega gradu: (1) konec 12. stoletja, (2) 1. polovica 14. stoletja, (3) 2. polovica
14. stoletja, (4) 2. polovica 16. stoletja. (objavljeno v: Ivan STOPAR, Ostra kopja, bridki meči, Ljubljana

2006, str. 77-78).
Sl. 5 Palmanova, zgrajena leta 1593, je primer nove oblike trdnjav. (pridobljeno s Susan GOLDBERG,
What will make cities livable as millions more move to them?, na: National Geographic,
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/what-will-make-cities-livable-as-millionsmore-move-to-them/ [12. 11. 2018]).
Sl. 6 Biblia pauperum (1480-85) je primer blokovne knjige (pridobljeno s Warburg Institute
Iconographic Database,
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=14&cat_2=812&cat_3=
2903&cat_4=5439&cat_5=5192&cat_6=3554&cat_7=1149, [29. 4. 2019]).
Sl. 7 Gutenbergova Biblija je vsebovala ročno naslikane iniciale in okrasje (pridobljeno s
http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/index.htm [29. 4. 2019]).
Sl. 8 Hans Burgkmair, Cesar Maksimilijan I, 1518, lesorez, 32, 3 × 22, 7 cm, Metropolitan museum of
art New York (pridobljeno s https://www.metmuseum.org/art/collection/search/431135 [20. 10.
2019]).
Sl. 9 Albrecht Dürer, Samson para leva, 1497-1498, lesorez, 40, 6 × 30, 2 cm, Metropolitan museum
of art, New York (pridobljeno s: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/24.63.111/ [20. 10.
2019]).
Sl. 10 Ročno pobarvana stran v: Hartmann SCHEDEL, Liber chronicarum, Nuremberg 1493,
(pridobljeno s: Library of Congress, World digital library, https://www.wdl.org/en/item/4108/ [12. 2.
2019]).
Sl. 11 Ročno pobarvana stran v Theuerdank, 1517 (pridobljeno s
https://maximilian2019.tirol/en/history/1517-publication-of-the-autobiographicaltheuerdank/?Theuerdank%2F%5B165%5D= [12. 2. 2019]).

85
Sl. 12 Primer zapisa glasov v Trubarjevem Abecedniku iz leta 1550 v pisavi Schwabacher. Objavljeno v:
Primož TRUBAR, Abecedarium vnd der klein Catechismus in der Windischen Sprach, Tübingen, 1550,
(pridobljeno s: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZE4UEJL0 [16. 1. 2019]).
Sl. 13 Primer digitalizirane pisave Schwabacher (Alte Schwabacher).
Sl. 14 Stran iz knjige Diss ist der brun des Radts…, Strassburg 1508, ( pridobljeno s:
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LU5XIJWR [20. 10. 2018]).
Sl. 15 Tipični strani iz Kuripečičevega Itinerarija. Organske ilustracije z dramatično pokrajino ter
začetek poglavja z inicialo in poudarjeno prvo vrstico (Benedikt KURIPEČIČ, Itinerarium Wegrayss Kü.
May. potschafft, gen Constantinopel, zu dem Türckischen Kayser Soleyman, anno xxx, Augsburg 1531,
pridobljeno s: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-K9CDG7OZ [19. 10. 2018]).
Sl. 16 Prizor iz knjige De la pirotechnia, po kateri sem se zgledoval pri upodabljanju figur, tekstur,
volumnov, topov in arhitekture. Vannoccio BIRINGUCCI, De la pirotechnia: libri X., 1540, (pridobljeno
s:
https://books.google.si/books?id=VWHosDJZrnQC&dq=inauthor:%22Vannoccio+Biringucci%22&hl=sl
&source=gbs_navlinks_s [12. 2. 2019]).
Sl. 17 Prizora z gradbišča in iz kamnoseške delavnice ter lep primer pisave Schwabacher iz knjige
Sebastian BRANDT, Illustrations de Von der Artzney Bayder Glück des guten und widerwertigen,
Augsburg 1532 (pridobljeno s: Bibliothèque nationale de France, Gallica,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22000574 (19. 1. 2019)).
Sl. 18 Hans Sebald beham, Veliki kmečki praznik (objavljeno v: Keith MOXEY, Peasants, warriors, and
wives: popular imagery in the Reformation, Chicago, London 1989, str 36).
Sl. 19 Niklas Stoer, Turški konjenik, ok 1530.
Sl. 20 Erhard Schön, Konjenik z dvema ujetnikoma, ok 1530.
Sl. 21 Peter Flötner, Steffan Goldschmidt, ok. 1530.
Sl. 22 Erhard Schön, Turška grozodejstva v Dunajskih gozdovih, ok. 1530.
Sl. 23-42 in 44-46: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019.
Sl. 43 Potek šivanja (objavljeno v: Jedert VODOPIVEC, Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne
prvine in njihov razvoj, Ljubljana 2000, str. 32).
Sl. 47-72: Matija Cipurić, osebni arhiv, 2019.

