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Izvleček:
Geografsko – kartografska dediščina Pietra Coppa
V delu smo s pomočjo zgodovinskih virov raziskovali življenje in delo beneškega kartografa
Pietra Coppa. Posebno poglavlje smo posvetili opisu tedanjih političnih, kulturoloških in
socialnih razmer v beneški Istri, da bi Coppovo delo lažje postavili v časovni kontekst in ga tako
lažje ovrednotili. Jedro naloge je analiza vseh ohranjenih Coppovih del, s posebnim
poudarkom na kartah Istrskega polotoka, ki smo jih primerjali z ostalimi najbolj poznanimi
primerki zemljevidov Istrskega polotoka iz 16. in 17. stoletja. Posebno pozornost smo posvetili
tudi Piranskemu kodeksu, predvsem zaradi njegove unikatnosti, zgodovinske pomembnosti
ter vrednosti, ki jo predstavlja za svetovno znanstveno dediščino. Na koncu smo predstavili
kartografe in geografe, na katere je Coppo neposredno vplival, ter raziskovalce, ki so nekaj
stoletij pozneje raziskovali njegove dokumente in ponovno odkrili, o kako velikem in vplivnem
kartografu je govora.
Ključne besede: zgodovina geografije, Pietro Coppo, kartografija, horografija, Piranski kodeks,
Del sito de l'Istria, Portolano

Abstract:
Geographical and cultural heritage of Pietro Coppo

In this thesis, we studied the life and work of the Venetian cartographer Pietro Coppo using
many historical sources. We devoted one chapter to the description of the political, cultural
and social situation in Istria in the past, in order to contextualize Coppo's work and evaluate it
more accurately. The core of the thesis was the analysis of all preserved Coppo’s documents,
with special emphasis on his maps of the Istrian peninsula, which we compared with other
best-known maps of the Istrian peninsula from the 16th and 17th centuries. We payed special
attention to the Piran Codex, primarily because of its uniqueness, historical significance and
the value it has for the world's scientific heritage. In the end, we also presented cartographers
and geographers directly influenced by Coppo, as well as researchers who several centuries
later investigated his documents and rediscovered this great and influential cartographer.
Key words: Pietro Coppo, Cartography, Piran Codex, Del sito de l’Istria, Portolano
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1. Uvod
Pietro Coppo, rojen Benečan, ki je večji del svojega življenja preživel v Izoli, je kljub temu da je
živel in ustvarjal daleč od takratnih velikih trgovskih, kulturnih in znanstvenih središč, uspel
biti del takrat zelo živahne in produktivne svetovne kartografije. Rodil se je v drugi polovici 15.
stoletja, svoja najpomembnejša dela je napisal v Izoli med leti 1520 in 1530. To je bil čas velikih
geografskih otkritji, kar je plodonosno vplivalo na progresiven razvoj kartografije in geografije
(Orožen Adamič, 2001). Najuglednejši meščan tedanje Izole je izdelal veliko kartografskih
mojstrovin s katerimi je pomembno vplival na kartografijo njegovega in kasnejšega časa, in se
ga danes zasluženo šteje za enega od najbolj pomembnih kartografov, horografov in geografov
vseh časov. Prvi je, ki je v svojih delih, neodvisno od Ptolomejeve geografije iz leta 1447, opisal
celotni, tedaj znani svet. Živel je v obdobju, ko se je še vedno mislilo, da so dela antičnih
klasikov dovolj dobra in verodostojna. Coppo pa si je, če mu je čas in prostor to omogočal,
prizadeval za lastna raziskovanja, ki so ga vodila do novih spoznanj (Terčon, Bonin, Čerče,
2001). Ne čudi, da so Coppovi najboljši in najbolj detaljni kartografski prikazi tisti, kjer se mu
je ponujala možnost temeljitega terenskega dela in kartiranja. Zaradi vseh teh stvari mnogi
uvrščajo Coppa med tista imena, ki se štejejo za prethodnike moderne geografije. Vpisan v
zgodovino svetovne kartografije, Coppo nikoli ni pozabil na svojo deželo. Tako se njegov
mojstrski zemljevid Istre iz leta 1525 šteje za najstarejši kartografski prikaz Istrskega polotoka,
njegovo zadnje delo je horografski oris Istre „Del sito del'Istria“ iz leta 1540. Za njim je ostalo
zbrano delo, ki ga danes poznamo pod imenom Piranski kodeks, ki predstavlja prvi moderni
atlas na svetu (ki pa nikoli ni bil tiskan v tej obliki) ter istočasno izjemeno pomemben unikatni
dokument svetovne kulturne dediščine (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Kot večina velikih
znanstvenikov in raziskovalcev, je tudi Pietro Coppo prerasel prostorske in časovne okvire v
katerih je deloval, in danes predstavlja del, ne samo slovenske in italijanske, temveč tudi
svetovne geografske in kartografske dediščine.

1.1.

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je sinteza znanja in študij ki se nanašajo na življenje in
delo beneškega kartografa in geografa Pietra Coppa, ter ovrednotenje njegovega celotnega
dela, s poudarkom na Piranskem kodeksu in horografiji „Del sito del l'Istria.“
Cilji zaključne seminarske naloge so:




Predstavitev življenske poti Pietra Coppa in opis tedanjih družbeno socialnih okoliščin.
Predstavitev celotnega Coppovega opusa, po posameznih delih in dokumentih.
Analiza Coppovih pomembnejših zemljevidov s poudarkom na prikazih Istre, in
primerjava z ostalimi kartografskimi prikazi Istre tedanjega časa.
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Opis Piranskega kodeksa, predstavitev njegove materialne podobe in njegove
nematerialne vrednosti.

1.2.

Metode dela

Izdelavo zaključne seminarske naloge lahko v grobem razdelimo na prvi del, kjer je bilo v
ospredju pridobivanje virovi in literature ter njihovo prevajanje, in drugi del, ki temelji na
povezovanju pridobljenega gradiva ter na izdelavi sinteze. Najprej sem se lotil zbiranja
slovenske in tuje (predsvem italijanske in hrvaške) literature. To se odvijalo na relaciji med
Trstom, Koprom, Piranom in Ljubljano. Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino
osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru ter Geografski inštitut Antona Melika v Ljubljani bi
tu posebno poudaril. Prvega zaradi razmeroma velikega obsega literature, ki nam je bila na
voljo. Drugega, ker nam je olajšal iskanje Rossitove in Lagove študije „Le tabulae„ in nam
omogočil fotografiranje njene vsebine. Sledilo je prevajanje italijanske literature, ki je zaradi
strokovnih izrazov in mestoma zastarelega jezika vzelo veliko časa. Po prevajanju smo se lotili
oblikovanja in pisanja seminarske naloge. Kot največje težave pri izdelavi bi izpostavili
pomankanje virov in veliko ponavljan med različnimi viri. Razlog je namreč jasen, to je
predvsem zgodovinsko – geografska naloga, ki se ukvarja z osebo, ki je živela od druge polovice
15 do sredine 16 stoletja, zaradi česar je število virov omejeno, a viri, ki so nam na voljo, se
velikokrat naslanjajo eni na druge, torej delujejo predvsem kot nadgradnja predhodnih. Zaradi
tega so bile potrebne določene spremembe in odstopanja od začetnih idej. Na koncu smo
največ prostora posvetili opisu dokumentov, ki tvorijo Piranski kodeks in horografiji Istre „Del
sito del L'Istria“ (O položaju Istre). Prvič zaradi tega, ker je govora o delih, ki se direktno
nanašajo na naš prostor in predstavljajo pomembno zgodovinsko in kulturno dediščino.
Drugič, ker se je večina nam dostopne literature in virov navezovala na ta dva Coppova
dokumenta.

2. Življenska pot Pietra Coppa
Pietro Coppo je bil beneško – izolanski raziskovalec, kartograf in geograf, ki je izdelal večje
število kartografskih mojstrovin in s svojim delom dosegel svetovno slavo. Tako se ga danes
upravičeno šteje za enega od najbolj pomembnih horografov in kartografov vseh časov. Pietro
Coppo se je rodil plemenitemu patriciju Marcu v Benetkah v drugi polovici leta 1469 ali v prvi
polovici leta 1470. Poročni dogovor, ki je datiran na dan 30. maj 1499 potrjuje njegovo
beneško poreklo (Petrum. Coppum de Venetiis) in pravi, da se je 1. januarja 1499 iz Benetk
poročil v Izolo. Drug pomemben dokument je njegov testament iz 7. julija 1550, v katerem je
Pietro Coppo navedel, da je star že več kot osemdeset let in izrazil svojo poslednjo voljo ter
tako omogočil dokaj točen izračun letnice njegovega rojstva (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Izhajal je iz plemiške družine, ki se je še pred njegovim rojstvom preselila iz Carole v Benetke,
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kjer je bila del visoke družbe, v kateri ni nikoli posebno iztopala, najverjetneje zaradi slabšega
materijalnega stanja od ostalih plemiških družin, zaradi česar jim je bilo oteženo priti do
pomembnih političnih funkcij (Degrassi, 1924). Coppo je v Benetkah začel že zelo zgodaj
študirati pri uglednem Marcantoniu Sabellicu, vodilnem humanistu v Benetkah, ki je poučeval
retoriko in vodil mestno knjižnico ter napisal dela: „Rerum venetarum ab urbe condita ad
Marcum Barbadicum libri XXXLLL“ in zelo znano „Enneades sive Rapsdiae historiorum“ (Žitko,
1999). Giovanni Thamar, duhovnik iz Izole, ki je živel ob koncu 16. stoletja, med drugim piše o
mladem učencu (Coppu) pri Sabellicu, ki je strastno preučeval zemljepis in druge tedanje
znanosti, in med drugim bral tudi Plinijevo Naravoslovje (Naturalis historia, Naravoslovje; Plinij
Starejši, 2013). To delo ga je motiviralo in utrdilo željo po pridobivanju znanja, za katerim se
je gnal do konca svojega življenja. Sabellicev učenec je bil 3 leta, njegov privrženec pa je ostal
do konca svojega življenja, zato je zahteval, da so rokopisi njegovega največjega dela uvrščeni
zraven učiteljevih tekstov (Degrassi, 1924). V prvih vrsticah opisa sveta „De toto orbe“(ki je
tudi njegov največji dosežek) piše, kako je po študiju pri Sabellicu prepotoval Italijo, preplul
celotno Mediteransko morje, bil v Lombardiji, trikrat preplul reko Pad in obiskal Rim. Na poziv
Paola Trevisana se je odpravil na pot v Kraljevino Neapelj, kjer se je zadržal osamnajst
mesecev. Dvakrat je obiskal svojega strica Niccoloia na otoku Kreta, kjer se je skupno zadržal
polnih šest let. Po vrnitvi v Benetke se je preživljal z opravljanjem službe podestatovega pisarja
v različnih mestih. Prav ta služba je njegovo življensko pot usmerila v Izolo, ki je postala njegovo
stalno bivališče. V Izoli je spoznal tudi svojo bodočo ženo Colotto di Ugo, hčerko Cada di Uga.
Pripadala je plemeniti, premožni in pomembni izolski družini, ki je bila že od leta 1459 po
odredbi doža Pasquala Malipiera članica izolskega mestneg sveta. 1. januarja leta 1499 se je z
Colloto di Ugo poročil in si z njo ustvaril družino. Imeli so pet sinov (Marco, Francesco, Vicenzo,
Giovanni in Antonio) od katerih so trije omenjeni v oporoki. Poleg njih omenja še vnuka Nicolo,
sina najstarejšega sina Marca, pri katerem je Pietro Coppo ugotovil veliko zanimanje za
zemljepis in njegovo delo. Zaradi tega mu je Coppo v oporoki predal svoje knjige in del svoje
znanstvene zapuščine (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Številna družina se je preživljavala z
notariatom. Zadnje mesece leta 1505 ga je mestni svet Izole, kot rojenega Benečana, poslal v
Benetke, da pri dožu pridobi potrditev posebnih koncesij. Coppo je sprejel to dolžnost, za kar
se mu je mestni svet Izole zahvalil tako, da so ga 1. februara 1506 leta proglasili za meščana
Izole in mestnega svetnik. To mu je odprlo pot do službe v občinskih uradih. Leta 1511 je postal
občinski uslužbenec zadolžen za kontrolo rente in mestnih stroškov, ter bralec različnih aktov
na zasedanjih mestneg sveta. V letih 1514, 1531 in 1532 je bil vicedom, leta 1533 sodnik in
leta 1537 pretorski pisar. Na priporočilo tedanjega župana ga je leta 1536 mestni svet zadolžil,
da je skupaj s Nicolojem Manzuolijem upravljal dela pri poglabljanju pristanišča in popravilih
pomola (Degrassi, 1924). Leta 1546 je bil skupaj z Domenicom Carlinom poslan v Benetke, da
bi pri dožu Francescu Donatu izposloval potrditev mestnih privilegijev in njihovo razširitev
(Žitko, 1999). Z leti se je popolnoma udomačil v Izoli, a javno življenje in delovanje ga nikoli
niso odvrnili od njegovih velikih ljubezni: raziskav, kartografije, geografije in zgodovine. Tu so
nastala tudi njegova najpomembnejše dela, s katerimi je kasneje požel svetovno slavo: De toto
orbe (1520), Summa totius orbis (1524-1526), Portolano (1528) in Del sito de L'istria (1540)
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(Lago, Rossit, 1986). Ne vemo točen datum njegove smrti, ampak po dostopnih virih in
informacijah je najverjetneje umrl med 1.12.1555 in 29.1.1556. Za določanje datuma smrti sta
pomembna dva dokumenta Coppovega sina Govaninija. Na dan prvega decembra 1555 se
Giovanni Coppo še omenja kot sin Pietra Coppa, pri naslednji omembi 29. januarja leta 1556
pa je pred imenom očeta prvič zabeležen q (quondam) – pokojni“ (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Coppovo zapuščino predstavljajo štiri velike in pomembne knjige s pomembno zgodovinsko in
znanstveno vrednostjo, in petinštirideset dokumentov, kar je večja zapuščina kakor pri kakem
drugem kartografu njegovega časa. Kljub temu, da je delo Pietra Coppa padlo v pozabo in tam
bilo praktično vse do začetka 19. stoletja, danes, zaradi številnih študij zgodovinarjev in
raziskovalcev starih kartografskih prikazov, vemo, da Coppovo ustvarjanje ne odkriva samo
geografsko znanje in stanje 15. in 16. stoletja, ampak nam Coppa razkriva kot enega od
najpomembnejših kartografov vseh časov. Njegovi dokumenti in kodeksi imajo danes veliko
zgodovinsko in znanstveno vrednost ter predstavljajo fragment in dokaz o stalnem napredku
ljudskega znanja (Lago, Rossit, 1986).

2.1.

Zgodovinski kontekst

Pietro Coppo je živel ob koncu 15. stoletja in v prvi polovici 16. stoletja. Šlo je za obdobje velikih
družbenih in političnih sprememb ter velikega napredka v znanosti, ki je v marsičem bilo
odločilno za nadaljni potek evropske in svetovne zgodovine. Dosežki muslimanov so obogatili
pomorsko znanost in pripomogli k razvoju ladjedelništva, nova spoznanja v geografiji,
kartografiji in astronomiji so omogočila čezmorske plovbe in odkrivanje tedaj nepoznanih
delov sveta. Zaradi tega Evropa spet postane razvojno središče sveta, a največji zagon dobijo
obmorske dežele, ki so do tedaj imele bolj ali manj obrobno vlogu (Italija, Francija, Španija,
Portugalska, Nizozemska in Velika Britanija) (Žitko, 1999). Humanizem, ki se kot duhovno in
znanstveno gibanje pojavi v Italiji v sredini 14. stoletja in se razširi po evropskih deželah,
zagovarja povratek antičnih virov in nazorov, in v ospredje spet postavil človeški razum, željo
po znanju, osebno odgovornost, svobodno voljo in znanstveni pogled na svet. Vse to je
pomenilo kritiko prevladujočih cerkvenih dogem in počasno odvrnitev od srednjeveško –
sholastičnega nazora. Istočasno se je širilo prepričanje, da so antična dela in viri dovolj dobri,
da zadovoljijo večino želja povezanih z znanjem o Zemlji. Coppo je spadal v progresivni del
takratnih znanstvenikov, ki so šteli osebne izkušnje, nove (terenske) meritve, raziskave in
širenje novih spoznanj za bolj pomembne od poznavanja antičnih in sodobnih piscev. Coppo
je bil pri tem pionir, ker je prvi horograf, ki je zapustil prvi opis celega sveta, ki se ni neposredno
opiral na ponatis Ptolemejeve Geografije iz leta 1477 (Lago, Rossit, 1986).
Iznajdba tiska je omogočila hitrejše širjenje novih idej ter njihovo lažjo dostopnost. Učenjaki
so začeli proučevat pisana antična izročila, prevajali so antične avtorje kot so Livij, Plinij,
Strabon, Ptolemaj in drugi, spodbujajo svobodno raziskovanje… Z druge strani, nove tehnične
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in navigacijske pridobitve ter iznajdba lesoreza, bakroreza in knjigotiska omogočijoo veliki
napredek v kartografiji. Coppovo rodno mesto, Beneteke, so bile tisti čas prva pomorska in
trgovska sila Sredozemlja in pomembno kulturno – družbeno središče, v katerega so prihajali
in odhajali številni svetovni popotniki in raziskovalci. Zaradi tega se je tu razvila za ta čas zelo
značilna izdajateljska in tiskarska dejavnost, s številnimi lesoreznimi in bakroreznimi
delavnicami. Benetke so hitro postale tudi središče nove, strokovno organizirane kartografije
(Žitko, 1999). Tako je bil Coppov Portolano natisnjen pri tiskarju Augustinu di Bindoniju, delo
„Del sito de L'istria“ pa v tiskarni pri Francescu Bindoniju in Maffeu Pasiniju. Na žalost ne vemo
točnega podatka, kje je bilo natisnjenih njegovih 15 piranskih kart. Samo karta, ki predstavlja
srednjo in južno Italijo, ima vtisnjen pečat tiskarja Augustina di Bidonija iz Benetk, tako da je
velika verjetnost, da so bile vse karte natisnjene v Bindonijevi tiskarski delavnici (Terčon,
Bonin, Čerče, 2001).
Od konca 14. stoletja naprej naraste število ohranjenih zgodovinskih dokumentov. Iz njih
vemo, da je podeželski del Istre že bil večinoma slovanski, medtem ko so v mestih večinoma
prevladovali prebivalci romanskih korenin. Bilo je to tudi obdobje kuge in malarije, nevarnost
turških vpadov in zamočvirjanja obsežnih predelov Istre. V začetku 16. stoletja so Benečani
vstopili v vojno s habsburškim cesarjem Maksimilijanom in v spopadih, ki so s prekinitvami
trajali 25 let (vojne Cambraiske lige), osvojili večji del avstrijskega zaledja Istre od Trsta, Gorice
do Postojne Pazina in Reke (Žitko, 1986). Razredčeno prebivalstvo, ki so ga vojna upostošenja,
lakota in kuga zmanjšali na 5000, so sčasoma nadomeščali slovanski in vlaški Morlaki, ki so se
umikali z balkanskega polotoka pred Turki. Prihod novega prebivalstva je Istri dal znatno bolj
južnoslovanski značaj, kakor ga je imela do tedaj (Gestrin, 1963). Z vzponom trgovine v drugi
polovici 16. stoletja se je začelo obdobje razcveta za beneško Istro. Benečani so v Kopru odprli
davčno pisarno (Camera fiscale), ki je vodila pobiranje vseh državnih dohodkov istrskih komun,
in apelacijsko sodišče za vso beneško Istro (Magistrato di Capodistria). Carinske olajšave in
oskrbovanje tržišča z različnim blagom so prinašali stalne dohodke mestu in koprskim
meščanom. Vsakodnevno je v mesto prihajalo žito, moka, sir in železo iz Kranjske, v drugi smeri
je potovala sol, olje, vino in osoljene ribe. Vse to je Kopru omogočilo, da je za daljši čas postal
najpomembnejše pristanišče za trgovino s širšim zaledjem in mala metropola beneške Istre,
kateri so bila podrejena vsa druga istrska mesta. Poleg Kopra je bil drugo pomembno mesto
beneške Istre Piran, kjer je bila glavna dejavnost proizvodnja soli na velikih kompleksih v
Sečovljah, Luciji in Strunjanu. Poleg soli je mesto ustvarjalo dohodke z ribolovom, pomorskom
plovbo ter trgovino z oljem in vinom (Žitko, 1986). Izola je težko držala korak s svojimi
močnejšimi sosedi, vendarl je trgovina z zaledjem tudi njej pomagala v razvoju (Žitko, 1999).
Prodajali so vino, olje in osoljene ribe, glavni kupec so bile Benetke. Največ so uvažali iz
Kranjske in sicer žito, moko, sir, les, železo in drugo blago. Zaradi velikega števila žrtev
epidemije kuge, so oblasti meščanom odpisale vse dolgove in jih oprostile vseh kazni, ribičem
so izdale dovoljenje za svobodno prodajo rib. Nove priseljence so privabili s povečanjem
agrarne proizvodnje. Zanimivo je, da so mestni statuti določali, da morajo avtohtoni prebivalci
tujce, ki se hočejo naseliti in obdelovati zemljo, sprejeti kot „sosedje“, niso pa imeli političnih
pravic in so jih označevali kot „popolane“. Mestom so vladale in sprejemale odločitve ugledne
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plemiške družine, ki so od 14. stoletja naprej prihajale večinoma iz Benečije, Toskane in Emilije.
Člani teh družin so v mestni svet prišli s pomočjo dedovanja. Družina Ugo, v katero se je po
svojem prihodu v Izolo priženil Coppo, je tudi bila vključena v mestni svet, in to z odredbo doža
Pasquala Malipiera iz leta 1459 (Degrassi, 1924). Zaradi bližine Kopra in Trsta, je imela Izola
možnost sprejema raznih umetnikov, znanstvenikov, zdravnikov in ljudi drugih poklicev.
Naklonjenost mesta do učenja in sprejemanja novih znanstvenih spoznanj je privedla je do
ustanovitve redne šole z lektorji in učitelji že v 15. stoletju. Tako je komuna plačevala
profesorje književnosti, retorike in gramatike, veliko plemiških potomcev je študiralo tudi v
Padovi, da bi se po končanem študiju vrnili v rodno mesto. Posebno so se izkazali profesorji
humanistične književnosti Serafino Carlino, Enea Rodolfino da Camerino, Hortensio Bonio in
ob Coppu najbolj priznan Izolan tega časa, veliki humanist Francesco Egidio. Coppovo ugledno
in obširno delo je bilo velik doprinos za takratno znanstveno in kulturno okolje, s katerim je
bilo prihodnjim generacijam omogočeno spoznavanje širših geografskih območij. Z njim je
Izolo in sebe za vedno vpisal v vse pomembnejše geografke učbenike (Žitko, 1986). Danes, v
spomin na tega velikega učenjaka, nosi edina srednja šola, ki izvaja srednje poklicno, srednje
strokovno in poklicno – tehniško izobraževanje v italijanskem jeziku v Sloveniji, njegovo ime.
V središču izolskega parka Pietra Coppa je tudi spomenik, v katerega je vgravirana kopija
prvega zemljevida Istre (Istrianet, 2016).

3. Opus Pietra Coppa
3.1.

De toto orbe (Oris celotnega sveta)

„De toto orbe“ (Coppo, 1520; Oris celotnega sveta) je prvo popolnoma individualno in
najobsežnejše delo Pietra Coppa. Gre za opis celotnega tedaj znanega sveta v latinskem jeziku,
ki je nastal kot plod njegovih dolgih potovanj, spoznanj in pridobljenih izkušenj. (Terčon, Bonin,
Čerče, 2001). Z zagotovostjo vemo, da je bil zaključen pred oktobrom leta 1520, ker je to čas
smrti Palladia Fosca, avtora „De situ orae Iliyric“,ki je dopolnil De toto orbe z epigramom, v
katerem hvali avtorja in ispostavlja dobre strani dela. Drugi dokaz o datumu nastanka dela
navaja avtor sam. Coppo nas namreč že v prvih vrsticah teksta opozori, da se nahaja v
petdesetem letu življenja, kar nas spet vodi do leta 1520 (Lago, Rossit 1986,). Coppo je De toto
orbe štel za svoje najboljše in najpomembnejše delo. Koliko mu je res pomenilo dokazuje to,
da je v svoji oporoki navedel, da se original rokopisa shrani v knjižnici samostana Santa Maria
delle grazie v Benetkah, poleg spisa njegovega prvega učitelja Marcantonia Sabellica (Degrassi,
1924). Delo De toto orbe je razdeljeno v štiri knjige. Prva se nanaša na kozmografijo („a primo
mobili ad terram asque, spheras et elementa“) in osnove geografije („sumariam terae
geographiam et monsurs omnes“). Drugo knjigo je namenil opisu Evrope, tretjo Afrike in četrto
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azijski celini. Delo je dopolnjeno z dvaindvajsetimi narisanimi in ročno obarvanimi zemljevidi
sveta in njegovih posameznih delov. Zbirka zemljevidov vsebuje: 1. prikaz Zemlje in nebesnih
teles do „Primum mobile“; 2. prikaz Zemlje kot krogle v stožčni projekciji z vrisano stopinjsko
mrežo in Ptolemajevo klimatsko klasifikacijo; 3. prikaz Zemlje kot krogle v stožčni projekciji
brez stopinjske mreže in klimatske klasifikacije; 4. Britansko otočje; 5. Pirinejski polotok; 6.
Francija; 7. Nemčija; 8. Italija (z veliko toponimov); 9. podrobnejši prikaz Apeninskega polotoka
z imeni regij in narodov; 10. Ilirija; 11. Madžarska in severni del Balkanskega polotoka; 12.
Grčija (s Kreto); 13. Novi svet z Atlanskim oceanom in otoki; 14. severna Afrika; 15. in 16. dve
upodobitvi, afriške celine; 17. Mala Azija s Ciprom; 18. biblijska Palestina; 19. risba
skandinavskih dežel; 20. teritorij med Kaspijskim morjem in Perzijskim zalivom, do severne
Indije in južne Azije; 21. vzhodna Azija z Japonsko in 22. Jugovzhodna Azija (Errera, 1934).
Nobena od kart nima Coppovega podpisa, ampak vseeno ni dvomov o Coppovem avtorstvo
ali kronološkem potek izdelave. Majhen dvom obstaja pri barvanju, možno je, da je druga
oseba pobarvala karte, ali da so karte naknadno pobarvali (Lago, Rossit, 1986). Kraji, ki jih je
Coppo sam obiskal, so precej natančno vrisani na zemljevide. Po natančnosti in bogatstvu
detajlov iztopata karti italijanskega ozemlja, sledijo jim karte Iberskega polotoka in Francije,
kar je glede na poreklo avtorja, njegova potovanja in dostopnost virov pričakovano. Območja,
ki jih je spoznal predvsem s pomočjo antičnih virov, so vizualno veliko siromašnejša in manj
nenatančno prikazana, v opisu je večinoma podan le seznam toponimov. Tako lahko na kartah
Ilirije in Madžarske s severnim delom Balkanskega polotoka prepoznamo model, ki se v
originalu pojavlja v Ptolomejevih „Tabule antique“. Posebna kategorija so zemljevidi, ki
prikazujejo afriško in azijsko ozemlje. Coppo je za osnovo uporabil Ptolemajeve zemljevide in
vanje dodajal nove podatke in spoznanja, ki so jih v Evropo prinesli pomorci in drugi
raziskovalci (Lago, Rossit, 1986). Celosten pogled na to delo potrjuje, da je bil ptolomejski atlas
s Coppovim delom bistveno nadgrajen. Obstajata dva originalna izvoda De toto orbe napisana
v latinščini. Prvi se hrani v univerzitetni knjižnici v Bologni z oznako A. 117 in je edini primer,
ki vsebuje vseh dvaindvajset kart. Drugi originalni izvod se hrani v Nacionalni knjižnici v Parizu
in nima kart, ampak vsebuje prepis opisa sveta in Portolano, ki ga je Coppo objavi leta 1528
(Lago, Rossit, 1986). Zanimivo je, da De toto orbe ni bil nikoli uradno izdan. Oba izvoda sta do
izročitve knjižnicam, krožila med pomembnejšim intelektualci in učenjaki tistega obdobja ter
tako že za življenje avtorja dosegla kulten status. Danes velja izvod z dodatkom dvaindvajset
kartografskih dokumentov, ki ga hranijo v univerzitetni knjižici v Bologni in je znan tudi pod
imenom „ Bolonjski kodeks“, za najstarejše in najbolj cenejeno Coppovo zapuščino (Šuligoj,
2001).
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3.2.

De summa totius orbis (Povzetek orisa celotneg sveta)

„De summa totius orbis“ (Coppo, 1526; Povzetek orisa celotnega sveta) je delo, ki je nastalo
med letoma 1524 in 1526, ter predstavlja nekakšen povzetek dela De toto orbe. Ohranjeno je
v treh rokopisnih izvodih, ki se nahajajo v Nacionalni biblioteki Marciana v Benetkah,
nacionalni biblioteki v Parizu in kot del Piranskeg kodeksa v Pomorskem muzeju „Sergej
Mašera“ v Piranu. Unikaten je primerek, ki ga hranijo v Piranu, ker edini vsebuje petnajst
zemljevidov izdelanih v tehniki lesoreza. Kompletno delo je tako sestavljeno iz štirih knjig
napisanih v latinščini in petnajstih zemljevidov (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Predpostavlja se,
da je Coppo dal natisniti De summa totius orbis, tako da je še upanje da bo še kak kartografski
izdelek iz De toto orbe ugledal luč sveta (Žitko, 1999). Ker De summa totius orbis predstavlja
večji del Piranskeg kodeksa, ga bomo v naslednjih vrsticah podrobneje opisali in analizirali.
Prva knjiga se začne z uvodom, kjer Coppo piše, da je v enem delu že opisal in navedel podatke
o celem svetu, kot so ga do tedaj poznali. Dalje piše kako je podatke povzel iz zanesljivih virov,
opisov in upodobitev starih in sodobnih geografov. Ker knjiga De toto orbe uradno ni bila
izdana in sta med uporabniki krožila samo dva izvoda, so ga prijatelji in sorodniki prosili in
spodbujali naj napiše novo knjigu. Po uvodu sledi poglavje De Mundo, v katerem Coppo piše
o splošni geografiji, kozmografiji, geocentričnem sistemu in fizičnih lastnosti Zemlje (prst, zrak,
voda, klima, zenit, horizont). Piše tudi o astronomiji, geografiji, geometriji, znanosti in
znanstvenikih; Ptolemaju, Kolumbu in odkritju Novega sveta, in na koncu navede posamezne
predele Sredozemlja ter drugih celin na splošno (Lago, Rossit, 1986).
Druga knjiga je posvečena Evropi. Opis se začne s Španijo, sledi Francija, Barcelona, Nemčija,
Velika Britanija in Irska, Italija (ki je razdeljena na Kalabrijo, Lombardijo, Istro in Furlanijo), Ilirik,
Madžarska, Epir, Grčija, Kreta… (Lago, Rossit, 1986).
V tretjem zvezku opisujej Afriko (Kartagina, Severna Afrika…). Zanimivo je, da je Coppo v tretji
zvezek umestil tudi opis Barbarije, torej barbarskih dežel (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Na
koncu knjige se nahaja tekst s poudarkom na izzumu kompasa in navtičnih kart ter
predstavitvijo pomorščakov, ki so odkrivali Novi svet. Med njimi je ponovno omenjen Krištof
Kolumb, ki ga Coppo omenja tudi v prvi knjigi. Zanimiva je Coppova umestitev ozemelj, ki jih
je odkril Kolumb. Uvršča jih v Afriko, ampak ko pogledamo njegovo karto sveta iz Summa totius
orbis vidimo, da so novoodkrite otoške dežele kot so Kuba, Jamajka in Hispaniola razvrščene
severno od novega kontinenta, ki nosi naziv „Mvndvsnovvs“, in po vsej verjetnosti predstavlja
Južno Ameriko. Vseeno ostaja nerešena uganka, zakaj je Coppo Novi svet in Kolumba uvrstil v
zvezek, ki je namenjen Afriki (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Četrta knjiga, ki je posvečena opisu Azije, se začne z zelo obširnim opisom Egipta. Sledijo opisi
Tira, Sirije, Male Azije, Cipra, Troje, Perzije, Mezapotamije, Babilona, Azije, Indije,
Madagaskarja in Zanzibarja. Veliko število imen in starejših spoznanj, ki jih je Coppo uporabljal
pri opisovanju ozemlja daljne Azije, je prevzel iz knjige „Milione“ (Milijon), ki govori o
potovanjih Marca Pola (Lago, Rossit, 1986). Zadnja knjiga se konča s krajšim tekstom in
obrobnicami ob straneh, kjer so omenjene tudi Azija, Mala Azija in Japonska.
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Vsaka knjiga vsebuje seznam krajev in imen, ki so razvrščena po abecednem vrstnem redu. Za
vsakim krajem ali imenom je črka K (karta) in za njo sledi številka, ki pomeni Coppovo označbo
lista (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Lesorezne karte, ki nosijo naziv „Tabulae“, in so del piranskega kodeksa „Petri Coppi De
summa totius orbis“ so naslednje: 1. geocentrični sistem; 2. karta sveta; 3. Britansko otočje in
Irska 4. Iberski polotok 5. Istrski polotok; 6. Francija; 7. severna Italija (na žalost se je izgubil
njen vzhodni del); 8. območje Mediterana; 9. srednja in južna Italija z otokama Sicilijo in
Sardinijo; 10. Mala Azija; 11. Perzija in sosednje regije; 12. Jadranska obala od Benetk do
Ravene s spodnjim tokom rek Adiže in Pada; 13. otok Kreta; 14. Sveta dežela (Palestina); 15.
navigacijska karta Jadranskega morja. Od petnajst naštetih zemljevidov jih je deset potpisanih
z imenom ali inicijalkami Pietra Coppa. To so zemljevidi označeni s številkami 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ,13 in 15, štiri zemljevidi nosijo tudi datum nastanka: 2. karta sveta (leto 1524); 5. Istrski
polotok (leto 1525); 8. območje Mediterana (leto 1524) in 13. Kreta (leto 1526). Na vseh
zemljevidih, razen pri „geocentričnem sistemu“, je uporabljena veljavna nomenklatura.
Zemljevid pod številom 9, ki se nanaša na osrednjo in južno Italijo, ima edini vgraviran pečat
beneškega izdajatelja kart Avgustina di Bindonia, ki je leta 1528 izdal tudi Coppov Portolano.
Zanimivo je, da se na nekaterih kartah, kot so zemljevidi Britanskega otočja, Iberskega
polotoka, Francije, Male Azije in Palestine, ponavljajo posamezni elementi, ki nam pričajo, da
so bile podlage za izdelavo teh kart karte iz Bolonjskega kodeksa, torej dela „De toto Orbe“
(Lago, Rossit, 1986). Velja še izpostaviti, da so karte kolorirane in da samo karta sveta vsebuje
stopinjsko mrežo (Terčon, Bonin, Čerče,2001).

Prva karta/risba, ki jo bomo podrobneje opisali, nosi ime Geocentrični sistem. Nad zgornjim
okvirjem risbe je naslov „Totivs Or(bi)s figuratio“, pod njim je dodan napis „Mundus ve(l)
primvm mobile“. Proti centru risbe so rasporejeni različni koncentrični krogi, na zunanjih se
nahajajo zvezde in simboli horoskopa. Vsak koncentrični krog predstavlja sfero enega planeta,
dodani so tudi tiri Sonca in Lune. Vsi napisani so v latinščini. Krogi Sonca in Jupitra vsebujejo
tudi napise „regio aetherea“ in „aetherea regio“, kar bi lahko prevedli kot „območje etra“, o
katerem je še Aristotel pisal kot o nebesnem elementu iz katerega nastajajo zvezde. V središču
risbe in sistema se nahaja Zemlja, ki je razdeljena na pasove (po vsej verjetnosti gre za
Aristotelovo klimatsko klasifikacijo). Med Zemljo in Luno je še en koncentrični krog, ki
predstavlja sfero ognja in je prikazan s simbolom plamena (Lago, Rossit, 1986). Da bi bolje
razumeli to risbo, se je potrebno vrniti v antiko ter pogledati v Aristotelove teorije o krožnem
gibanj nebesnih teles, tedanje poznavanje astronomije in elementov ki sestavljajo nebo. Po
Aristotelu je v središču sveta je Zemlja, okoli katere se nahaja območje vode in območje zraka,
nad vsemi je območje ognja. Ti štirje elementi, ki so povezani z rojevanjem (nastankom) in
smrtjo (razpadanjem), sestavljajo vse obstoječe snovi, ki so na Zemlji. Nad območjem ognja
vstopimo v nebo, ki je večno (ni podvrženo nastajanju, rojevanju, niti razpadanju ali smrti).
Vse kar se nahaja na nebu, je zgrajeno iz večne snovi. V območju nebes se nahajajo Sonce,
Luna in planeti, ki krožijo okoli absolutnega, to je središča Zemlje (Windelband, 1990).
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Enostavneje povedano, risbe elementov vesolja rasporejenih po stopnji intenzitete, po kateri
se središče vsega pokriva s središčem Zemlje, predstavlja edino risbo „Tabulae“, ki se
popolnoma naslanja na znanje antičnih geografov in srednjeveško sholastiko. (Lago, Rossit,
1986)
Slika 1: Geocentrični sistem (De summa totius orbis).

Vir: Terčon, Bonin, Čerče, 2001, str. 49.

Vreden pozornosti je tudi zemljevid tedaj znanega sveta z naslovom „Orbicvlaris totivs et
maris figvratio“. Levi in desni rob karte sta po podvojena, z namenom pridobiti prostor za
oznako geografske širine, ki je označena na desni strani, od 0 pa do 90 stopinj proti severu in
jugu, z intervali po 5 stopinj. Na levem robu zemljevida so označene vrednosti Ptolemajeve
klimatske klasifikacije. Na robovih karte so tudi oznake za strani sveta, puščica na vrhu
označuje, da je zemljevid orijentiran na sever. Razen nekaterih izjem, so vsa imena napisana v
latinščini, kar je tudi edini primer med petnajstimi zemljevidi v tej zbirki (Lago, Rossit, 1986).
Geografska razporeditev celin, Evrope, Azije, in Afrike je izdelana s pomočjo ptolemajeve
kartografske podlage, na katero so dodana nova spoznanja ter novi podatki. Posebno zanimiv
je prikaz Novega sveta, predvsem oblika Južne Amerike („Mvndvs Novvs“). Nad njo so, ločeno
narisane Jamajka, Kuba, Hispaniola in L'insulla uiridis, kar je po mnenju nekaterih kartografov
in geografov verjetno edini prikazani del Severne Amerike (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Coppo
je namreč bil v stiku s portugalskimi geografi, ki so ga obveščali o otkritjih novih dežel. Nova
spoznanja so Coppu omogočila, da je na svojo karto sveta vrisal Ameriko, ki je do takrat še
vedno bila vojaška skrivnost (Šuligoj, 1999). Zahodno od te celine se razprostira ocean z
imenom „Oceavn Occidentalis“. Otočje na severozahodu je imenovano „insula uiridis“, po vsej
verjetnosti predstavlja Grenlandijo. Odaljenost Starega in Novega sveta preko Atlantika je na
zemljevidu manjša od dejanske. Pod južnim povratnikom sta dva otoka, ki razdvajajta Južni
ocean imenovan „Oceanvs Meridionalis“ (Lago, Rossit, 1986). Prvi, zahodnejši otok, nosi ime
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„Insula parum nota“, za katerega ne vemo kaj predstavlja. Drugi, z vrisanim gorovjem in tremi
polotoki, je po vsej verjetnosti Nova Gvineja.
Slika 2: Karta sveta (De summa totius orbis).

Vir: Lago, Rossit, 1986 (Avtor fotografije: Sebastjan Šuran (2018).

Največ prostora iz te zbirke bomo posvetili zemljevidu Istre, ki je nastal leta 1525. Unikat je že
zaradi tega, ker predstavlja najstarejšo ohranjeno karto Istre, ter istočasno najstarejši
podrobnejši prikaz kateregakoli dela slovenskega ozemlja (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Začnimo s tehničnimi podatki; zemljevid je lesorez in tiskan na dvojnem listu platnenega
papirja dimenzij 25,5 × 33,6 cm (Degrassi, 1924). Kartografska risba se nahaja znotraj črnega
pravokotnika, ki ima črte debeline štirih milimetrov. Višina zemljevida je 260 milimetrov,
dolžina na vrhu 342 milimetrov in na dnu 345 milimetrov. Nad zgornjim robom je nadpis
„Serenissimo·p·& dno· excell mo ·d·Andreae griti inclito dvci veneti-arvm etc · Istria/1525“.
Spodaj levo znotraj karte je podpis avtorja (F(ecit)/petrus coppus), na sredini Impressa anno
MDXXV. Zemljevid nima oznak geografskih koordinat in merila. Orografija (relief) je nakazan
perspektivčno z grički (krtinami, stožci), ponekod tudi s senčenjem. Dvojne črte se uporabljajo
za prikaze rek, tloris naselija, zgradbe za manjša naselij ter tudi vasi. Križci se uporabljajo za
označevanje čeri/reber, plitvine in obale so označene s pikicam. S pomočjo simbola na robu
zemljevida in puščice na vrhu lahko sklepamo, da je karta orientirana proti severu (Lago,
Rossit, 1986). Zemljevid predstavlja območje celotne Istre, del Furlanije, Krasa in Dalmacije.
Obalna črta sledi liniji od italijanskega Gradeža do južnega obrobja Senja. „Coppo ozemlje Istre
šteje kot poslednjo, vzhodno provinco Italije. Postavlja jo med reko Vipavo, gorsko verigo „i
monti della vena“ in do Raše, kjer naj bi bila Učka zadnji gorski velikan Istre in Italije. K Istri
prišteva tudi otočka Unije in Susak, na kopnem pa kraje Podgrad, Materija, Slope, Senožeče,
Povir in Švarceneg pri Divači; torej ima Coppova Istra skoraj antični obseg“ (Žitko, 1999, str.
42). Glavne pomankljivosti zemljevida so naslednje: Istrski polotok v orientaciji sledi namišljeni
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črti sever-severozahod, jug-jugovzhod, kar vodi do tega, da je projekcija preveč razpotegnjena.
Večje napake so pri prikazu Kvarnerja, južnega dela Istrskega polotoka in Limskega kanala, ki
je pretirano razpotegnjen proti notranjosti Istre in je napačno orientiran. Pri hidrografskem
omrežju ima reka Mirna nepojasnjeno prekinitev in pretirano širino toka, Eneu je vrisan
napačni tok, kar je posledica netočne risbe Liburnijske obale. Strunjanski potok ima predolg
tok. Razmestitev naselij je v obalnem pasu zelo natančna, v notranjosti polotoka pa je več
napak. Zlasti v srednjem delu polotoka, ki je pripadal Pazinski grofiji, ki je spadala pod Avstrijo
(Lago, Rossit, 1986). Glede na naštete napake in pomankljivosti, ko zemljevid postavimo v
kontekst časa, v katerem je nastal, ta razpolaga z res neverjetno količino prikazanih podatkov,
preseneča tudi z natančnostjo risbe, kar mu daje velik pomen v zgodovini kartografije. Največja
vrednost tega zgodovinskega dokumenta je izrazito bogat in točen prikaz naselij. Zabeleženo
je veliko število toponimov. Tako je beseda „Citta“ (ital. mesto) označevala mesta, ki so imela
sedež škofije in so bila trgovska središča. Beseda „Terre“ (ital. ozemlje, teritorij) se je nanašala
na z obzidjem utrjena naselja v benški Istri, ki jih je upravljal podestat. Takšna mesta so na
karti izpisana z velikimi tiskanimi črtkami (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Za starejša vaška
središča, ki so imela vlogo upravnih središč, Coppo uporablja besedo „Ville“ (ital. vas),
označuje jih z črko v in z dvema pikama ob strani. Gradovi so označeni s črko c, po besedi
„Castelli“ (ital. grad, utrdba, kaštel). Še vedno pa ne vemo točnega pomena središč označenih
z co, ki se v večjem številu pojavljajo na poreškem, rovinjskem in puljskem območju. Po eni od
razlag bi lahko kratica izhajala iz besede „coruna“, termina, ki izhaja iz besede „Curtis“, ki je v
Coppovem času označevala manjša ruralna središča (Lago, Rossit, 1986). Po drugi, bolj verjetni
razlagi, kratica pomeni „Cortina“ kar označuje manjše vaško naselje, ki še ni vas (Terčon, Bonin,
Čerče, 2001). Karta je tako natančna, da prikazuje posamezne cerkve, mline, gostilne, izvire
vzdolž obale, mostove, plovne kanale, pristanišča, soline...Označene so tudi nekatere
pomembnejše, bolj markantne stavbe, ki služijo kot nekakšna orientacija v prostoru. Označena
je tudi Socerbska jama (Sveta jama pri Socerbu) v bližini Trsta, ki je bila romarska destinacija.
Poleg naselij, je največ pozornosti posvetil hidrološki mreži. Veliko rek, potokov in manjših
vodnih teles je zelo natančno narisanih. Prej smo naštevali nekatere napake v prikazu
hidrološke mreže, ampak moramo poudariti da sta zelo natančno prikazana izvir reke Raše v
jezeru De cosliach (jezero Čepić, ki so ga izsušili leta 1932) (Istarska enciklopedija, 2005) in
potok Pazinčica, ki ponikne v Fojbi (Pazinska jama). Označen je tudi mali Strunjanski potok, ki
teče po Strunjanski dolini in se na območju Strunjanskih solin izliva v morje, Rosandra
(Glinščica), Dragonja, Mirna, Raša in nekateri manjši vodotoki.
Relief je marsikje verodostojno prikazan, z lepo vidnimi dolinami in hribovjem. Tako lahko
prepoznamo Učko (Monte mazor), v podaljšku katere se nadaljuje Čičarija. Zelo detaljno je
prikazano tudi območje med Koprom in tokom reke Dragonje, vrisana je tudi suha dolina pri
Kanfanarju. Zaradi velike podrobnosti prikaza na obalnih območjih je možno, da je bil prvi
namen zemljevida dopolniti Portolano, sklepamo pa lahko, da je služil tudi vojaškim namenom
in civilnim službam.
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Karto je v preteklosti analiziralo več avtorjev, npr. Degrassi, Almagio, Marusio in Cucagno, še
danes pa zanesljivo ne vemo, ali je zemljevid Istre res Coppovo originalno avtorsko delo.
Namreč, nekateri elementi, ki so zastopani na zemljevidu, so raziskovalce pripeljali do
pretpostavke, da je nastal s pomočjo dveh osnovnih virov. Možno je, da je zemljevid
kombinacija podatkov iz tedanjih navtičnih kart in več službenih reliefov Beneške države.
Vprašanje je tudi, zakaj bi bila ta karta bolj natančna in kvalitetnejša od karte, ki jo je Coppo
naredil za njegovo zadnje znano delo Del sito de l'istria (O položaju Istre), zaradi katerega je
avtor prepotoval in tudi terensko kartiral Istro leta 1592. Torej, zakaj ne bi uporabljal starejši
in veliko bolj natančen zemljevid? Tudi če se dokaže, da je ta karta nastala kot reprodukcija,
moramo še vedno biti zelo hvaležni Coppu za mojstrsko združitev podatkov v eno sintezno
karto in za dobro izbiro virov za izdelavo tega zemljevida. Karkoli je že bila resnica, ta karta je
naslednjih sto let pomenila najpomembnejši prikaz Istrskega polotoka in je zaradi natančnosti,
kakovosti in verodostojnosti služila kot podlaga vsem nadaljim prikazom Istre, vse do izida
Giovanni Antonio Maginijeve karte „Istria, olim Lapidia“ leta 1620 (Lago, Rossit, 1986). 68 let
kasneje je ta zemljevid in zemljevid, ki je bil izdelan za Del sito de 'istria Abraham Ortelius
uporabil in vključil v tretjo, dopolnjeno nemško izdajo svojega znamenitega Theatrum orbis
terrarum, ki se šteje kot prva strokovna zbirka kartografskega gradiva na svetu. Dejstvo je, da
Abraham Ortelius ni uporabil Coppovega izvirnika, ampak je Coppu z naslovom karte „Histriae
tabula a Petro Coppo descri(pta)“ priznal avtorstvo uporabljenega vira in mu že v tistem času
zagotovil vpis v svetovno zgodovino kartografije (Lago, Rossit, 1986).
Slika 3: Karta Istre (De summa totius orbis).

Vir: Lago, Rossit, 1986.
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Zemljevid, ki prikazuje Jadransko obalo med Benetkami in Raveno s spodnjimi tokovi rek
Adiže in Pad, ni datiran in je brez naslova. Osrednji del vsebuje iniciale P-F, katere
interpretiramo kot P(etrus) F(ecit), vendar je v tem primeru možno, da le te predstavljajo tudi
pritoke reke Pad, ker se velika črtka F pojavlja pri pritoku reke Pad pri Volanu ter tudi pri
vodotoku Adiže. V bližini roba, na notranji strani se nahajajo simboli in inicialke osmih
najpomembnejših točk, ki nam razkrivajo, da je karta orientirana na zahod. Predstavlja eno od
redkih kart, ki nima nobene povezave z zemljevidi iz bolonjske kartografske zbirke. Največje
bogatstvo te karte je kompleksen prikaz hidrografskega sistema. Vse reke, razen nekoliko
manjših pritokov Pada, so označene z dvojno črto. Reke Pad, Brenta, Cacchiglione, Adiža in
Tartaro so prikazane z veliko natančnostjo, vrisano je tudi danes že izsušeno jezero „Lago di
Vighizzolo“. Zelo podrobno je prikazana tudi poselitev, kjer so uporabljeni različni simboli za
lažje razlikovanje velikosti in pomembnosti naselja. Najpodrobnejše je prikazana Padova z
okolico in Ferrara. Posebej je zanimivo prikazano severno obrobje Ferrare, imenovano „Barco
reduto in citta“, ki predstavlja območje, kamor so načrtovali širitev mesta zaradi velikega
priseljevanja, ki je potekalo od leta 1492 naprej. Benetke so umeščene na obrobje karte,
prikazan je samo del mesta. Med Benetkami in Ravenno so označene tudi vse luke in manjša
pristanišča (Lago, Rossit, 1986).
Karta predstavlja odličen nabor podatkov in zgodovinski vir za raziskovanje sistema poselitve,
razvoja mest in proučevanje hidrološke mreže tega dela Italije. Najboljši dokaz njene
pomembnosti se je zgodil leta 1929, ko je veliki italijanski geograf in kartograf Roberto Almagia
(2011), kopijo zemljevida izdal v svojem kapitalnem delo „Monumenta Italiae Cartographica“
(Velika kartografija Italije). Almagia je Coppov zemljevid imel za pomembnega tudi zaradi
številnih podrobnih detajlov ki niso še nikoli bili prikazani na kartah Padske nižine in so
pomembni za raziskave naselij, regij in rek tega dela Italije. Ponekod je bil Coppo tako natačen,
da je včrtal tudi tri prenočišča, ki jih je označil z majhnimi hišicami z lanterno na pročelju. Karto
so uporabljali tudi kot dokazal spreminjanje toka nekaterih pritokov reke Pad ter drugih
sprememb v hidrološkem sistemu tega območja (Lago, Rossit, 1986).
Slika 4: Jadranska obala od Benetk do Ravene, s spodnjim tokom rek Adiže in Pada.

Vir: Lago, Rossit, 1986 (Avtor fotografije: Sebastjan Šuran, 2018).
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Zadnji zemljevid, ki ga bomo analizirali, je Navtična karta Jadranskega morja , ki zaključuje
zbirko „Tabule“. Karta je samo iz treh strani uokvirjena z debelo črno obrobo. V zgornjem
desnem kotu je naslov „Carta Del Colfo Adruan“. Na dnu karte je na sredini napis „Cvm Gratia“,
ob desnem robu so kratice, ki potrjujeo avtorstvo („pe(trus) c(oppus) F(ECIT). Na levi strani,
med margino in risbo, se nahaja grafično merilo, ki je razdeljeno na več enakih delov, od
katerih so nekateri z pomočjo sistema, ki se je uporabljal na navtičnih kartah, z majhnimi
pikicami razdeljeni na pet delov. Karta ne vsebuje oznak za orientacijo, niti simbolov in inicialk
glavnih točk, ima pa šestnajst malih rož vetrov, ki so povezane z veliko rožo vetrov v središču
risbe. Zemljevid je orientiran na sever, kartografski prikaz je omejen na ožji obalni pas. Karta
prikazuje pristanišča, obalna mesta, rte, zalive za natovorjanje tovora, večje čeri… na celotnem
Jadranskem morju. Zalivi so večinoma narisani s pravilnimi polkrogi, območja plitvin in deli
zalivov so označeni s črtami in nizom pikic (Lago, Rossit, 1986). Potek dalmatinske obale na
nobeni Coppovi karti ni bil tako podrobno prikazan kakor na tej. Pri prikazu vzhodne obale
Jadranskeg morja si je pomagal s karto „Italia“, ki se nahaja v Bolonjskem kodeksu pod
zaporedno številko osem. Karti imata namreč zelo veliko podobnosti. Ker obravnavani
zemljevid ni datiran, ne vemo točen čas nastanka. Nekateri arhaizmi v Coppovi risbi, kot je
naprimer neoznačena osrednja roža vetrov in podrobnejši prikazi obal kot na njegovih
prejšnjih zemljevidih govorijo v prid dejstvu, da je karta nastala v času nastanka drugih
zemljevidov iz „Tabule“. Coppova navigacijska karta Jadranskega morja je prehodnica zelo
znane karte centralnega in vzhodnega Mediterana Giovannija Andrea Vavassoria, in velja za
eno od prvih znanih tiskanih kart območja Jadranskega morja (Lago, Rossit, 1986).
Slika 5: Navigacijska karta Jadranskeg morja.

Vir: (Terčon, Bonin, Čerče, 2001, str. 57).
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3.3.

Portolano

Portolan ali portulanska karta (lat. Portus, ital. Porto, kar pomeni luka, pristanišče) je karta (ali
knjiga), ki vsebuje pomorske karte, opisuje morske obale in njeno konfiguracijo, plovne poti,
plitvine, smeri vetrov, pristanišča in druge pomembne informacije, ki so potrebne
pomorščakom pri plovbi (Faričić, 2006). Zaradi tega je obalne črta večinoma zelo poudarjena
in prikazana z malimi črtkicami. Povečani so prikazi rtov, čeri, ustij rek, zalivov primerenih za
pretovorjanje, pristanišča, ipd. Območja s plitvinami so označena s črtami in nizom pik, stene
(klifi) pa z križci. Vse to je namenoma tako prikazano, da se poudaril nevarnosti, ki jih ni možno
neposredno zaznati z ladje med plovbo (Lago, Rossit). Portolanske karte so izdelovali od konca
13. pa vse do 17. stoletja, ko so jih popolnoma zamenjale pomorske karte, ki so jih izdelovali
na Nizozemskem, v Anglji in Franciji. Portolanske karte so bile rezultat terenskih opazovanj,
zapiskov ladijskih dnevnikov in orientacije s pomočjo kompasa. Ker v tem času še niso poznali
geografskega koordinatnega omrežja, so karto izdelovali z nanašanjem kompasnih linij
(rombov), sistema ravnih črt s stičiščem v roži vetrov, ki je ponavadi imela dvaintrideset smeri
(kot med smerimi od 11° do 15°). Kompasne linije, ki so približno ustrezale loksodromam, so
omogočale praktično uporabo v pomorstvu. Njihova pomankljivost je bila v tem, da niso
upoštevale magnetnih anomalij.
Najstarejši ohranjeni portolan je „Pisanski portolan“ s konca 13. stoletja, prvi datirani portolan
je delo Petrusa Vesconte, ki je bil izdan v Benetkah leta 1311. Portolani so se v največjem
številu izdelovali v tedanjih središčih pomorske trgovine v Sredozemlju; v Italiji sta to bili
Genova in Benetke, v Španiji pa Barcelona in Mallorca. Zanimivo je, da je med italijanskimi in
katalonskimi portolani obstajala pomembna razlika. Italijanski portolani so prikazovali samo
obalno črto ter luke Sredozemskega morja in atlanske obale zahodne Evrope, torej samo
vsebino, ki je nujna za zanesljivo plovbo. Zaledje obal je ostalo prazen prostor, kamor so
občasno narisali posebne okraske, kot so grbe pristanišč, zastave dežel, upodobitve raznih
živali in rastlin, ipd. Katalonski portolani so razen pomoči za plovbo prikazovali tudi najbolj
pomembno geografsko vsebino za širši prostor obalnega zaledja.
Prvi Portolani so prikazovali samo Sredozemlje ali Baltik, vendar so jih kmalu dopolnili in, so
začeli poleg Sredozemlja kartografirati tudi atlantsko obale Afrike ter celotno obalo zahodne
in severne Evrope. Od 15. stoletja naprej so prikazovali tudi novo odkrita območja vzhodne
Afrike, Indije, Amerike in Kitajske. Poudarimo naj še, da so od 15. stoletja naprej izdajatelji
začeli združevati večje število portolanskih kart v zbirke. Ker so v teh zbirkah prevladovali
prikazi otokov, so zbirke imenovane izolariji, po italijanski besedi isolario (isola, ital. otok).
Prve izolarie so izdali Cristoforo Buondelmonte („Liber insularum archipelagi“,1420),
Bartolommeo Zambreti Dalli Sonetti („Isolario“, 1485) in Benedetto Bordone („Libro de…tutte
l'isole del mondo“, 1528) (Faričić, 2006). Leta 1485 je bil objavljen neimenovan izolarij, v
katerem so opisi otokov grškega arhipelaga. Knjiga je bila objavljena v Benetkah in je vsebovala
devetinštirideset lesoreznih kart, od katerih je dve izdelal Pietro Coppo. To je najstarejši
kartografski dokument, kjer se kot avtorja dveh kart, omenja Pietroa Coppo (Istrianet, 2016).
Portolani so v srednjem veku predstavljali korak naprej v razvoju kartografije. Zaradi načina
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prikaza in veliko natančnosti so zelo olajšali navigacijo po Mediteranu in močno vplivali na
prihodnost kartografije. Bili so nezamenljivi vse do 17. stoletja, ko so se pojavile navtične karte,
ki so temeljile na Mercatorjevih projekcijah in na čvrstih znanstvenih temeljih (Lago, Rossit,
1986).

Slika 6: Portolanska karta Sredozemlja (D. Homema, okrog leta 1570).

Vir: Geografija. Hr/ Pomorske karte, 2006.

Coppov „Il Portolano“ je delo, ki je bilo izdano in tiskano leta 1528 v Benetkah v tiskarni
Avgustina di Bidonia. Za razliko od prejšnjih Coppovih del je Portolano pisan v italijanščini
(Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Knjigi je priloženih sedem malih pomorskih kart izdelanih v
tehniki lesoreza: 1. prikaz Zemljine krogle; 2. Evropa s severno Afriko in robovi Azije; 3. Istrski
polotok; 4. Balkanski polotok; 5. Marmarsko morje z Bosporjem in Dardanelami ter robnim
okoliškim območjem; 6. Egejski arhipelag z otokom Kreta; 7. Britansko otočje. Drugi del
Portolana predstavlja tekstualni del, v katerem so podrobno opisane obale, razdalje med
pristanišči, smeri vetrov za območje celotnega Mediterana in atlansko obalo, vse do Britanskih
otokov. Na koncu se še nahaja nekoliko nejasna zgodba o novem ozemlju ki ga je odkril Krištof
Kolumb (Žitko, 1999). Danes obstajata samo dva originalna tiskana izvoda Coppovega
portolana. Enega hranijo v Britanskem Muzeju (British Museum) v Londonu pod oznakom
7292. Londonski primerek ima na hrbtni strani platnice nalepko „ex libris“ z imenom Grenville.
Dodani so še nekateri zaznamki, ki so bili velikega pomena za raziskovalce, saj so s pomočjo
njih dokazali, da Portolano izhaja iz Benetk. V 80. letih prejšnjega stoletja so izdali natančno
reprodukcijo londonskega Portolana, ki je pomenil začetek nove zbirke izdajanja zgodovinskih
kartografskih del z imenom „Speculum Orbis“. Izdajatelj je bila nizozemska založba „Theatrum
Orbis Terrarum“, ki je v zbirki ponatisnila najpomembnejše stare geografske atlase (Lago,
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Rossit, 1986). Druga originalna izdaja se nahaja v Nacionalni knjižnici Marciana v Benetkah.
Poleg teh dveh obstajata še dva rokopisa Portolana brez geografskih kart. Eden je shranjen v
Nacionalni biblioteki v Parizu, drugi pa kot del Piranskega kodeksa v Pomorskem muzeju
„Sergej Mašera“ v Piranu (Istrianet, 2016).
Pri upodobitvi Istrskega polotoka je Coppo v Portolanu za podlago uporabil njegovo najboljšo
karto Istre, izdelano leta 1525. Kljub temu je vsebina prikaza veliko siromašnejša in karta
slabše narejena kot pri podlagi. Tržaški zaliv preveč stisnjen, kanal Raše je slabo orientiran in
pomaknjen preveč na sever. Kvarnerski otoki (Urgia (Krk), Cherso (Cres), Pago (Pag) in Osero
(Lošinj) so slabo narisani in napačnih dimenzij. V primjeravi s kartami iz leta 1525, je hidrološki
del veliko skromnejši. Zastopane so samo reke Rižana, Mirna, Raša in Riječina.
Slabo so zastopana tudi naselja, ob njihovih imenih ni nobenih simbolov. Podrobno so našteta
le najpomembnejša istrska pristanišča, navedeni so podatki o površini polotoka, Tržaškega in
Kvarnerskega zaliva, rek, otokov in puljskega pristanišča (Žitko, 1999). Sklepamo lahko,da je
bil avtorjev namen, da se zemljevid uporablja res samo za potrebe pomorskega prometa med
Tržaškim in Kvarnerskim zalivom. Problem je, ker je veliko število napak, kar zmanjšuje
uporabno vrednost tega dela (Lago, Rossit, 1986).

Slika 7: Prikaz otoka Sv. Andrije na Coppovi portolanski karti Jadranskog morja.

Vir: Lago, Rossit. 1998.
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3.4.

Piranski kodeks

Kodeks (lat. Codex < Caudex) je najstarejša oblika knjige, z dvema ali več usnjenimi trakovi
povezanimi povoščenimi tablicami, na katere se je pisalo. Prvi kodeksi so nastali v 1. stoletju
in so bili namenjeni šolski uporabi in prepisovanju knjižnih del, služili so tudi za računske
potrebe. V 5. stoletju so kodeksi z biblijskimi teksti postali sredstvo za širjenje krščanstva. S
propadom Rimskega cesarstva je prišlo do stagnacije v izdelavi rokopisov in kodeksov. Izdelava
kodeksov se je obudila šele v 9. stoletju. Pozneje so za kodekse šteli knjige, napisane na
pergamentu ali papirju. Kodeksi so sestavljeni iz listov ali folij, štiri dvojni listi tvorijo arak, ki je
sestavljen iz osmih listov (ali šestnajst strani). Oštevilčenje strani je značilnost novejšeg časa
(Hrvatska Enciklopedija, 2019). Srednjeveške kodekse lahko opišemo kot knjige rokopisov, ki
so omogočale pisanje na obeh straneh listov, obenem pa so bile bolj obstojne in lažje za
uporabo (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Piranski kodeks beneškega kartografa in horografa Pietra Coppa, ki se danes hrani v
Pomorskem muzeju „Sergej Mašera“ v Piranu, predstavlja najdragocenejši kartografski
dokument, ki je ohranjen na ozemlju Republike Slovenije. Gre za zelo pomemban dokument
svetovne kulturne dediščine, nekateri ga štejejo tudi za prvi moderni tiskan atlasa na svetu
(Orožen Adamič, 2001). Zelo zanimiva je rekonstrukcija novejše zgodovine Piranskega
kodeksa, ki nam jo samo deloma odkrivajo obstoječi žigi in signature. Na zgornji desni strani
predlista, ki je narejen iz drugačnega papirja od ostalih listov knjižnega bloka, se nahaja žig
starega piranskega mestnega arhiva, zraven njega je pripisana signatura ( M. – 1.- ). Svilena
mrežica, ki je bila dodana pri prvem konzervatorskem posegu, vsebuje drugi žig z napisom
„Biblioteca Civica Pirano„. Pod utrjevalno mrežico je najstarejši ohranjeni napis „Proprieta
della Biblioteca Civica di Pirano“, ki nam razkriva, da je bil kodeks že pred prvim
konzervatorskim posegom last knjižnice. Prvič je bil kodeks restavriran leta 1920, na pobudo
takratnega direktorja Naravoslovnega Muzeja v Trstu, profesorja Maria Stenta, to je v približno
istem času kot je Attilio Degrassi pripravljal svojo znano študijo o njem (Terčon, Bonin, Čerče,
2001).
Na podlagi posebne Degrassijeve zahvale takratnemu bibliotekarju Domenicu Vatti lahko
sklepamo, da takrat kodeks tudi ni bil dostopen vsakomur in da so že takrat poznali njegovo
vrednost. Nalepkica na pergmentnemu ovoju zadnje platnice, z inventarno številko 3336 je
neposreden dokaz, da je bil kodeks lastništvo knjižnice. To sklepamo, ker se inventarna številka
ujema z zapisom z dne 8. 9. 1954, kar je tudi letnica selitve knjižnice v današnjo stavbo
Pomorskega muzeja. Leta 1955 so v tej zgradbi prvič urejali zbirke tedanjega mestnega muzeja.
Tekom tega leta se je tudi izgubil Piranski kodeks. Dolgo časa se je predvidevalo, da ga je nekdo
ukradel in prodal kakšnemu privatnemu zbiratelju, ko so ga končno le odkrili leta 1982 med
kupom knjig na muzejskem podstrešju (Šuligoj, 1999). Kodeks je bil predan v Zgodovinski arhiv
Ljubljana, kje je Darinka Mladenović opravila mikrofilmanje, potem je bil prestavljen v Arhiv
Socialistične republike Slovenije v Ljubljani na drugo restavracijo, ki jo je vodila Nada Majcen
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(Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Delo se je pokazalo za zelo zahtevno in dolgotrajno. Vse risbe so
odtisnili iz lesorezov in jih pobarvali s svetlimi barvami, papir so precizno nanašali na tanke
svilene mrežice. Leta 1986 je piranski pomorski muzej Sergeja Mašere dopustil Tržaški univerzi
in Uniji Italijanov Istre in Reke, da je natisnila celotni atlas v italijanščini. Kljub temu da
govorimo o ponatisu, je bil izvod ovrednoten na sedanjih 206 evrov. Izšel je pri tržaški založbi
Lint in tako končno postal dostopen širšem krugu ljudji (Šuligoj, 1999).
Kot smo že omenili v prejšnjih poglavljih, je Piranski kodeks enoten knjižni blok, v katerem so
zbrana tri pomembna Coppova dela: De summa totius orbis, Portolano in petnajst lesoreznih
geografskih kart. Tako kot smo detajlno opisali dela, ki sestavljajo kodeks, bomo v nadaljevanju
opisali njegovo fizično podobo. Prvi del kodeksa je sestavljen iz dveh delov. Prvi del nosi naslov
„Petri Coppi De summa totius orbis„, napisan je v latinščini in gre za povzetek njegovega
najobsežnejšega dela „De toto Orbe“. Vsaka od štirih knjig v „Summi“ nosi naslov in se začne
na novi strani, s tekstom, ki poteka v enem stolpcu po sredini lista, praviloma v 31 vrsticah.
Posamezna poglavja so označena z novim podnaslovom na sredini nove vrstice. Zunanji rob
lista je rezerviran za nekakšne smernice, ki opozarjajo na vsebino glavnega besedila, in
redkeje, na posamezne knjižne opombe (Terčon, Bonin, Čerče, 2001). Drugi del rokopisa je
„Portolano“, ki je za razliko od „Summe“ napisan v italijanščini. Portolano se začne na 46. listu.
V nasprotju s „Summo“, ki ima kazalo (verjetno je bilo kazalo izdelano za vsako knjigo posebej),
je Portolano brez kazala. Na hrbtni strani prveg lista Portolana so napisane razdalje med
večjimi kraji severozahodne Istre. Sledi tekst, ki ima takšno obliko, da je vsaka navedba o krajih
napisana v novo vrstico, na koncu te iste vrstice je navedena razdalja, torej oddaljenost med
krajema v miljah. Opisna oblika Portolana se konča na listu 65, od tu pa do konca se nahaja
gosto pisano besedilo z navedbami vseh ostalih avtorju znanih delov sveta in razdaljami med
njimi, ki se končajo na listu 69, z opisi krajev in otokov v Indijskem oceanu. Zadnji sklop kodeksa
predstavlja „Tabula„, petnajst lesoreznih kart, o katerih smo že podrobno pisali v poglavlju
„De summa totius orbis“. Karte predstavljajo najdragocenejši del kodeksa, ker so se ohranile
samo v piranskem izvodu, zaradi česar govorimo o pravem svetovnem unikatu. Karte se v
Piranskem kodeksu nahajajo na listih 70 – 98, velikost odtisov je 310 × 218 mm, ročno so
obarvane v zelenih, modrih, oranžnih in rdečih tonih. Notranja stran zadnje platnice vsebuje
manjši privezan pergament z besedilom, s katerim se konča Piranski kodeks (Terčon, Bonin,
Čerče, 2001).
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Preglednica 1: (Neoriginalno) kazalo piranskega kodeksa.

Foliacija z žigom Coppova foliacija
1ͬ ͬ- 5 ͮ
/
6ͮ
/
7 ͬ- 15 ͬ
1 ͬ- 9 ͬ
15 -ͮͬ 28 ͮ
29 ͬ- 32 ͮ
33 ͬ- 45 ͬ
46 ͬ- 69 ͬ
70 -ͮ 98 ͬ

9 ͮ- 22 ͬ
23 ͬ- 26 ͮ
27 ͮ- 39 ͬ
70 ͬ- 57 ͬ (+ 6 listov
brez foliacije)
/

Vsebina
Kazalo
Epigram Palladiusu Foscusu
De summa totius orbis, prva knjiga ( Splošna
geografija, kozmografija, geocentrični sistem )
De summa totius orbis, druga knjiga ( Evropa )
De summa totius orbis, tretja knjiga ( Afrika )
De summa totius orbis, četrta knjiga ( Azija )
Portolano
Karte

Vir: Petrus Coppus Fecit, str. 14.

Branje kodeksa je zelo oteženo, predvsem zaradi številnih poškodb, ki kažeju na neumoljivost
poteka časa in velikokrat neadekvatno hranjenje dokumenta. Branja ne olajša niti oblika
pisave niti zastarela italijanščina. Poškodbe dokumentov in spisov tistega časa so najpogosteje
rezultat korozivnega delovanja kovinskih ionov, ki so jih vsebovala tedaj zelo razširjena
železotaninska črnila in uporaba nekaterih pigmentov. Železotaninska črnila so v tem času
pogosto uporabljali zaradi enostavne priprave. Dovolj je bilo pomešati železov (II) sulfat in
taninski ekstrakt z dodatkom vode ali gumiarabikuma kot veziva. Za dodatno stabilizacijo črnila
so najpogosteje uporabljali kis ali vino, kot tedaj najpogostejših oblik ocetnih kislin. Coppov
kodeks tu ni izjema, tako da največje poškodbe na tekstovnem delu pripisujemo
uporabljenemu črnilu, ki je močno poškodoval rokopisni del in na nekih delih celo načel papir.
Tiskani del z obarvanimi kartami je največ poškodovan zaradi vpliva zelenih pigmentov, ki so
mestoma povzročili razgradnjo papirja. Problem pri večini zelenih pigmentov tega časa je
njihova korozivnost. Pigmenti so vsebovali zelo koroziven verdigris - bakrov acetat, ki povzroča
najizrazitejše poškodbe. Posledično je to pripeljalo do raztrganin na pregibnem sredinskem
delu. Razgradni proces lahko zelo pospeši tudi izpostavljenost svetlobi, sprememba
temperature, relativne vlage in drugi mikroklimatski dejavniki. (Terčon, Bonin, Čerče, 2001).
Zaradi te specifične občutljivosti, neprecenljive zgodovinske in kulturne vrednosti ter
unikatnosti, se kodeks hrani pod posebno varnimi in kontroliranimi pogoji, in je na voljo le za
posebne znanstvene raziskave ali restavratorske posege. Širši javnosti, ki je podrobneje
zaintersirana za Piranski kodeks, so na voljo mikrofilmski posnetki celotnega knjižnega bloka,
pozneje reproducirani tudi v elektronsko obliko. Še večje priložnosti nudi italijanski podnatis
vseh petnajstih Coppovih kart, ki jih je, skupaj z obsežno študijo, izdala tržaška izdajateljska
hiša Lint.
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3.5.

Del sito del l'Istria (O položaju Istre)

„V svojih pismih, polnih vedrine in radosti, ste me že nekajkrat prosili, naj vam čimprej narišem
in podrobno opišem položaj Istre, in sicer za vas, še veliko bolj pa za nekega vašega ljubega
prijatelja, ki bi se o Istri (kot pišete) zelo rad podučil v ljudskem jeziku, saj bi tak zapis bolj
razumel, podobno kot tudi drugi manj opismenjeni bralci, česar pa seveda ne bi mogli trditi za
vas, ki imate izjemno bogato in vsestransko znanje. V imenu iskrene in vzajemne
prizanesljivosti, v duhu katere naju je v mladih letih vzgajal naš globoko humanistično
naravnani Sabellico, sem se odločil, da kljub svojim šestdesetim letom ugodim vaši volji in želji,
dobro poznavajoč vašo globoko predanost študiju geografije. In tako sem se povzpel na
pripravljeno ladjico, začel veslati vzdolž obale, obiskovati obmorske kraje in si beležiti in
opisovati vse, kar je bilo omembe vrednega. V slabih dveh mesecih sem brez kakega posebnega
napora obredel vse obmorske kraje in naselbine v notranjosti dežele. Velika želja po znanju in
globoka ljubezen, ki jo gojim do vas, sta prenagli vsako morebitno tegobo; ni namreč večjega
zadovoljstva od znanja, ki ga črpamo pri koreninah , pravo in iskreno prijateljstvo pa nam je
obema vlilo moč, da si kljub razdalji, ki naju ločuje, nikoli nisva nehala izmenjavati misli, pa
čeprav le prek pisem; daljava in čas najinega prijateljstva nista mogla načeti. Nihče drug razen
vas o tem sem prepričan, me ne bi bil mogel navesti k temu koraku, še posebej ob dejstvu, da
se nikakor ni mogoče izogniti jedki in potuhnjeni nevoščljivosti in da ni spisa ali opisa, ki ne bi
bil deležen graje ali kritike. Kljub temu sem vse svoje zapise o izvoru Istre in njeni preteklosti
podkrepil s preverjenimi pričevanji najuglednejših geografov in zgodovinarjev ter z jasnimi
utemeljitvami, dodatno pa jih opremil še s svojimi lastnimi izkustvi, ki so brez dvoma zanesljiva,
ko gre za opise sedanjeg stanja. Moje skromno delo morda ne bo posebno cenjeno, češ da gre
zgolj za opise te najbolj oddaljene italijanske dežele, s katero se le redki ukvarjajo, posebej še,
ker sem pred tem opisal kraje in pokrajine vsega sveta, in to v latinščini. Ker pa bom s pisanjem
v svojem maternem jeziku ugodil svojem najdražemu prijatelju, bodo bralci, upam moje iskreno
opravičilo sprejeli dobronamerno. S tem kos em ugodil vaši želji in želji vašega zvestega in
ljubega prijatelja, sem izpolnil svojo prijateljsko dolžnost, kar me nadvaja z zadovoljstvom in
veseljem, ki lahko izvira le iz stare in globoke naklonjenosti…“ (Coppo, 1985, str 45-46).
Tem besedam sledi Coppovo zadnje večje geografsko delo po imenu „Del sito de l'istria“ (O
položaju istre). Delo je sestavljeno iz rokopisa na trinajstih straneh in lastnoročno izdelane
karte Istrskega polotoka. Nastalo je na pobudu Coppovega prijatelja in sošolca iz Sabellicove
beneške šole, Giuseppa Fuatina, ki ni bil najbolj zadovoljen s prikazi in opisi Istre v prejšnjih
Coppovih delih (Žitko, 1999). Coppo, takrat že kot šestdesetletnik, je sprejel prijateljeve
sugestije in z čolnom dva meseca plul vzdolž celotne istrske obale, in raziskoval in kartiral vse,
kar je ocenil kot pomembno. Obplul je celotno obalo od izliva reke Timave pa vse do Raše, da
bi potem prehodil večji del notranjosti istrskega polotoka (Degrassi, 1924). Leta 1530 je bilo
delo s polnim naslovom „Pietro Coppo del sito de Listria a Ioshepo Faustino“ popolnoma
končano in verjetno sprva ni bilo namenjeno za objavo, ker je bilo potrebno do prve tiskane
izdaje čakati še dobrih deset let. Tako je bilo delo Del sito de Listria prvič tiskano šele leta 1540
v Benetkah, za izdajatelje Francesca Bindonija in Mattea Pasinia. Takoj po objavi, je postalo
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delo priznano in hvaljeno, zlasti njegov dober geografski opis, ki je nastal na podlagi avtorjevih
terenskih raziskav in zapiskov (Žitko, 1999). Danas je to najstarejša in v zgodovinskem pomenu
najvrednejša horografija istrskega polotoka, ki vsebuje tudi kartografski prikaz (Lago, Rossit,
1986).
Delo se začne s krajšim posvetilom, ki smo ga citirali na začetku tega poglavlja, kjer Coppo
govori o predanosti do svojih prijateljev in znanosti. Avtor nas potem na kratko seznani z
imeni, mejami, zgodovinskimi dogodki idr. Potem preide k opisu priobalnih območij od Timave
do Raše ter na koncu na kratko opiše še notranjost polotoka (Degrassi, 1924). Podrobnejši in
bolj natančen opis obalnih krajev izhaja iz njegovega Portolana, obsežen opis majhne Izole pa
nezgrešljivo razkriva meščana Izole kot avtorja horografije. Tekst ima veliko pomankljivosti,
zlasti pri zgodovinskih opisih, kjer se Coppo večinoma sklicuje na antične vire kot so Virgilij,
Strabon, Plinij, Ptolemaj, Svetoni… Pri tem se pretirano ne ozira na ideje in spoznanja, ki so
bila veljavna v njegovem času. Razvidno je tudi, da ni bil saznanjen z deli Livia in Flavia
Biondinia („Italia Ilustrata“), ki sta bili v tem času že natisnjeni in s katerimi bi lahko popravil
in obogatil zgodovinski pogled na Istro. Vpliv antičnih virov se vidi že na začetku, kjer Coppo
piše o mitološkem potovanju Argonavtov in njihovem raziskovanju drugega pritoka Donave, ki
naj bi se izlival v Jadransko morje. Šele po odkritju napake glede reke Ister so Argonavti na
svojih ramah prenesli ladjo Argo od Vrhnike do Jadranskega morja. Po legendi so Argonavte
na tej poti pozneje zamenjali Kolhijci, ki so se s svojim kraljem Absitrom naselili na območju
današnje Pule (Corbato, 1993).
Iz opisov je razidno tudi Coppovo slabo poznavanje funkcij in vloge rimske kolonije Akvileje
(Degrassi 1924,). Popolnoma napačna je tudi teorija o številnih bogatih rimskih družinah, ki so
pred močno vojsko Gotov pobegnile in se naselile večinoma v Ogleju (Akvileja) in na istrski
polotok v bližini Pule. Ta je bil po Coppu tako kot tudi celotna Istra leta 442 razdejan s strani
Hunov in njihovega vladarja Atile (Žitko, 1999). Iz zgodovinskih virov vemo, da je Atila vdrl v
severno Italijo šele leta 452 in opustošil Padsko nižino, vendar ne obstajajo nobeni viri, ki bi
nam pričali o pustošenjo Hunov po Istrskem polotoku. Zgodovinskemu delu teksta lahko
pripišemo veliko število napak, preveliko opiranje na antične vire, premalo kritičnosti in slabo
poznavanje tedanjih novih spoznanj. Na drugi strani je geografski opis bolj korekten, zato ga
lahko ocenimo kot prvi pravi verodostojen opis Istre in zelo dragocen vir za poznejše geografe
in raziskovalce (Žitko, 1999). Največja dragocenost so številni podatki in meritve, ki so rezultat
Coppovih večmesečnih terenskih topografskih raziskav. Tu je Coppo ostal predan ideji, da se
do novih geografskih spoznanj pride predvsem s kvalitetnim terenskim delom. Tako tudi sam
piše: „Res da je zgodovina prava učiteljica življenja, toda geografija, torej opisovanje
določenega območja, mora vsebovati čimveč resničnih neposrednih vplivov. Istro lahko zato
najbolj opiše tisti, ki tam dolgo živi po njej potuje (Coppo, 1985, str 47). Detajlno opisuje mesta
na obali, pristanišča, luke, otoke, vasi, reke ter jih dopolnjuje s podatki o podnebnih razmerah,
kvaliteti zraka, rodovitnosti tal in vegetaciji. Prikaže še antične spomenike, mestne
znamenitosti, ostanke uničenih stavb, arheološka nahajališča, izpostavlja nekatere
neugodnosti kraškega površja (pomankanje površinskih voda, potrebo po zbiranju deževnice)
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(Lago, Rossit, 1986). Zanimivo je prebirati nekatera tedanja geografska spoznanja, ker nam
razkrivajo o napredek znanosti na splošno in geografije skozi čas. Na primer, ko Coppo opisuje
Motovunsko dolino in kvaliteto ozračja, uporablja naslednje besede: …„Reka (Mirna, op.a.)
zato ker se vanjo nad omenjenim gostiščem zliva več pritokov iz Motovunske doline,
poimenovane po bližnjem Motovunu, kanal pa zato, kar vanjo priteka slana voda in se meša s
sladko. Zaradi tega postane zrak slab in je tak tako ob Mirni kot v Novigradu; pravzaprav je na
tem območju zrak najslabejši v celi Istri, vključno s Puljem in okolico. Novigrad je zelo lep, ima
močno obzidje, lepa poslopja in trdne pomole, zgrajen je na otoku in obkrožen z morjem,
vendar v njem nihče ne ostane dolgo zdrav, zato je skoraj opustel, in vendar bi bilo to območje
primereno za človeka, a le, če bi tu lahko vzdržal in ga pridno obdeloval“ (Coppo, 1985, str 52).
Zelo slikovit je tudi pri opisu vetrovnih razmer v Kvarnerskem zalivu: „Vsi kraji od rta Kumpar
do Raše spadajo v Kvarnerski zaliv, ki so ga včasih imenovali Seno Fanatico, po liburnijskem
ljudstvu Fanatov, danes pa mu pravijo Carner, in sicer zaradi njegovih nepredvidljivih viharjev,
ki neprevidežne marsikdaj zmeljejo v brezoblično meso“ (Coppo, 1985, str 54). Z vidika
današnjeg časa sta zanimiva tudi naslednja stavka: „Hribovje Kraškega roba, ki Istro ločuje od
Kranjske, se vije od Timave na začetku Istre do Raše, kjer se Istra končuje. Nedaleč od tega
hribovja se dvigata gori, podobni Alpam, ki ločujejo Italijo od barbarskih ljudstev…“ (Coppo,
1985, str. 55). Za današnji čas takšni opisi morda zvenijo naivno, ampak ne smemo pozabiti
pomembnost tega dokumenta in novih spoznanj, ki jih je marljivi in pazljivi opazovalec zbral.
Velik vpliv, ki ga je imel ta dokument na raziskovalce in geografe, ki so se ukvarjali z Istrskim
polotokom v naslednjih stoletjih, je nemerljiv.
Geografskemu opisu je priložena tudi karta Istrskega polotoka. Zemljevid je v lesorezni tehniki
formata 137 × 190 mm. Gornji del karte nakazuje smer sever-severovzhod. Karta nima merila
in geografske mreže. Oznake so podobne kot na prejšnjih zemljevidih, reke so narisane z
dvojno črto brez polnila, gričevja so označena s stožci (krtinami) ali valovitimi linijami,
pomembna naseljena mesta z njihovimi tlorisi, manjša z malimi hišicami. Za oznako plitvin in
zalivov je Coppo uporabil pikice. Glede na to, da je ta karta nastala kasneje od zemljevida Istre
iz „De summa totius orbisa“, je presenetljivo, da je v njej več napak in pomankljivosti kot v
predhodnem delu. Največ jih je pri prikazu naselij, ki jih je na tej karti prikazanih tudi manj.
Težko razberemo tudi velikost naselij, zaradi slabega rezbarjenja so tudi toponimi težko
berljivi. To je vplivalo tudi na številne napake na zemljevidih v naslednjih stoletjih, ki so vzeli
Coppov zemljevid Istre za osnovo. Podobno kot na prvem zemljevidu, je Coppo napačno
prostorsko lociral Rovinj, Bale, Vodnjan, Medulin in Premanturo. Razdalja med Reko in Koprom
je premajhna oziroma Istra je v tem delu je preozko prikazana. Severni Kvarner je narisan
preveč severno, otok Krk ni prikazan v pravem merilu, Tržaški zaliv je narisan prevelik. Veliko
netočnosti je tudi pri prikazu hidrografskih elementov. Tok reke Raše je prikazan kot kanal.
Zgornji in srednji tok Mirne je narisan preblizu Dragonje, ni oznake za Pazinsko jamo.
Karta ima v primjeravi s Coppovo karto Istre tudi nekatere izboljšave. Pravilneje sta prikazana
Limski in Raški kanal, ki seže do jezera „Coslich“ (danes osušenega Čepićkega jezera), narisani
sta tudi Soča in Vipava. Na žalost zemljevid zaradi številnih pomankljivosti ne uspe v celoti
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ilustrirati tekstovni del opisa Istre. Ker dokument ni podpisan niti datiran, se postavlja
vprašanje, ali je Pietro Coppo avtor te karte? Če je njegovo avtorsko delo, se zastavlja
vprašanje, zakaj je degradiral svoj ugled z izdajo slabše karte, saj bi lahko enostavno prerisal
karto Istre iz leta 1525 ter jo dodatno izboljšal z novimi podatki? V Benetkah sta ohranjena še
dva zemljevida, ki imata veliko podobnosti s karto, ki je del „Del sita Del L'Istria“. Prvi je narisan
s peresom in pobarvanom s čopičem in nosi ime „Istra“, in je med dokumenti zbirke „Atti dei
Savi ed Esecutori alle Acque“. Drugi zemljevid je brez naslovna, karta je na risana na platnu, in
se hrani v Državnem arhivu v Benetkah. Kasneje je bila prerisana za potrebe dela „Antichi
scrittori di idraulica Veneta“. Na žalost obe karti nista podpisani, niti datirani, tako zelo težko
določimo čas nastanka. Glede na podrobne analize zgodovinarjev in kartografov ni dovolj
dokazov, ki bi dokazovali neposredno povezanost teh kart s Coppovim zemljevidom Istre. Po
njihovih ugotovitvah je najbolj verjetno, da sta oba zemljevida nastala zaradi vojaških in
političnih potreb. Podobnost med njima in karto iz dela „Del sito Del L'istria“ pa verjetno izhaja
iz enega od starejših zemljevidov, ki je verjetno služil kot osnova za izdelavo vseh treh kart
(Lago, Rossit, 1986). Kljub temu, da je bil omenjen zemljevid slabše kakovosti od prvega
Coppovega prikaza Istre, pa številne reprodukcije, ki so nastale v naslednjih desetletjih kažejo,
da je bil bolj dostopen in razširjen med tedanjimi geografi in kartografi kot prva verzija. Na
kratko bomo predstavili dva zemljevida Istre, ki sta nastala na osnovi karte polotoka iz „Del
sita del L'Istria“.

Slika 8: Coppova karta Istre iz dela „Del sito del L'Istria“.

Vir: Di Pietro Coppo e delle sue opere (2018).

Prvi zemljevid je karta Istre Ferranda Bertellia iz leta 1569 (Žitko, 1999). Karta je bakrorez
velikosti 320 x 503 mm, v levem spodnjem kotu ima tekst s posvetilom Pietru Coppi. Zanimivo
je, da Bertellijevi karta nima nekaterih detajlov, ki jih ima Coppova karta. Tako ni prikazana
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suha dolina Kanfanar, reka Dragonja ima predolg tok, manjkajo številni toponimi, tudi tisti bolj
pomembni kot so Završje, Oprtalj in Rašpor. Hkrati se nekateri toponimi večkrat pojavljajo,
verjetno zato, ker so toponimi na Coppovi karti zelo težko berljivi. Razen posvetila Coppu je
drugi neizpodbiten dokaz, da je karta nastala na osnovi Coppovega zemljevida Istre,
podobnost prikaza: orijentacija karte je popolnoma enaka, podobno je tudi zoženje prostora
med Reko in Koprom, ponovijo se tudi vse napake pri prikazu severnega Kvarnerja. Obala od
Poreča do Pulja je popolnoma enako prikazana, razen položaja Brijonskih otokov (Lago, Rossit,
1986).

Slika 9: Karta Istre (Ferrand Bertelli).

Vir: Digitalna zbirka Nacionalne in sveučilišne knjižnice v Zagrebu.

Drugi primer je geografska karta Govannia Francesca Camocie iz leta 1571 (Žitko, 1999).
Zemljevid ima naslov „Istria“, izdelan je v bakrorezni tehniki, ima dimenzije 153 × 208 mm.
Objavljen je bil v znanem in redkem Camocievem delu „Isolario“. Karta je orientirana na
severovzhod in nima geografskih koordinat niti merila. Dokazano je, da je karta nastala kot
kombinacija Coppovoga zemljevida iz dela „Del sito Del L'Istria“, Camocieve karte iz leta 1569
in Alberitievega dela „Descrittione di tutta L'Italia“ (Lago, Rossit, 1986). Zaradi večjega števila
virov je karta, glede na Coppov izvirnik, precej spremenjena; vsebuje več detajlov, vendar ima
hkrati tudi večje število napak. Največje napake so pri geografski upodobitvi Istre, ki je zaradi
popravkov in naknadnih dodatkov precej deformirana. Veliko toponimov se ponavlja: Labin
kot „Albina“ in „Bona“, Riječina kot „Recina“ in „Eneo“, Momjan kot „Meuian“ in „Mimiano“…,
nekateri so tudi napačno razmeščeni v prostoru (npr. Medulin, antični Nezakcij („Nexancio“)
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idr.) Novost so novi toponimi za nekatere otoke in obalna mesta, zlasti na relaciji med
Savudrijo in Novigradom, ter prikazi parkov in vrtov okoli Rovinja, Umaga in Kopra.
Slika 10: „Istria“ (Govanni Francesco Camocia).

Vir: Hrvaško kartografsko društvo.

Za oba zemljevida lahko rečemo, da prinašata nekaj malega novosti in deloma nadgrajujeta
osnovni zemljevid, ampak ne prekašata Coppovega dela. Kot smo že omenili v poglavlju „De
summa totius orbis“, šele osemdeset let pozneje (ali celo petindevedeset, če štejemo od
prvega Coppovega prikaza Istre) se pojavijo Maginijeve karte „Istria, olim Lapidia“ , ki
predstavljajo prvi kvalitetnejši preskok v kartografskem prikazu Istre. Tekstualen del „Del sito
Del L'Istria“ je bil zelo citiran in uporabljan vir, zlasti pri italijanskih geografih, ki so se zanimali
za Istro.
Piranski zdravnik in humanist Giambatista Goineo (tudi Janez Krstnik Gojnej), ki je med letoma
1540 in 1546 končal svoje delo „De situ Istriae Libellum“ (ki je bilo tiskano šele leta 1722),
upošteva in hvali Coppovo delo ter mu izkazuje izjemno spoštovanje. Ne glede na bolj
prefinjen stil pisanja in večjo kritičnosti do virov, Gojnej ne prispeva veliko novih informacij,
njegovo delo je po kvaliteti slabše od Coppovega „Del sito Del L'Istria“ (Degrassi, 1924). Coppo
je bil pomemben tudi za bolonjskega patra Leonarda Albertija, ki je napisal „Descrittione di
tutta Italia“ (Opis celotne Italije), ki je izšel leta 1550, ter za Nicolo Manzuolia, avtorja zanimive
horografije o Istri „Nova descrittione della provintia dell'Istria„ (izšla v Benetkah leta 1611,).
Sledi Coppovega dela najdemo tudi v nedokončanem delu „De commentari storici – geografici
della provincia dell'Istria“ (Zgodovinski in geografski komentarji o Istri) novigrajskega nadškofa
Giacoma Filippa Tommasinia, in v delu Prospera Petronia „Memorie sacre e profane
dell'Istria“, ki je malodane kopija Tommasinijeva dela.
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Coppo je bil poznan tudi koprskemu škofu Paolu Naldiniju, ki ga omenja v uvodu svojega
Cerkvenega krajepisa Kopra („Corografia ecclestiastica o sia descrittione della citta, e della
diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d'Istria“). Tržaški zgodovinar Ireneo della Croce
ga citira v „Historia antica e moderna, sacra e profana della citta' di Trieste“. Pogosto so ga
citirali in navajali tudi v poznem 17. stoletju npr. poreški nadškof Gaspar Negri v opisu
zgodovine Poreča „Memorie storiche della citta' e diocesi di Parenzo“, nanj se sklicujejo tudi
Giusto Fontanini, Apostolo Zeno in De Rubies (Žitko, 1991). Razvidno je, da je imel Izolan Pietro
Coppo velik vpliv na istrsko in beneško, pa tudi na svetovnu kartografijo, geografijo in znanost
v njegovem času in tudi stoletja kaneje.. Vpisan je v zgodovino kot prvi, ki je kartografsko
prikazal konfiguracijo istrskega polotoka, ki je bila zelo blizu realnega stanja. Njegovi prikazi
imajo tudi napake, vendar razmestitev naselij, prikaz obale in vodnih tokov, reliefna
konfiguracija in ostalo kažejo o tem, o kako velikem, pedantnem in marljivem mojstru in
znanstvenku je govora. Coppo je zastopal vse odlike tedanjega humanizma in je celotno
življenje težil k odkrivanju in pridobivanju novega znanja.
Slika 11: Istria, olim Lapidia (Giovanni Antonio Magini ( 1620).

Vir: Furlanetto stampe antiche.
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4. Pietro Coppo – beneški, italijanski, slovenski ali hrvaški kartograf
in horograf ?
Coppo je večji del svojega življenja preživel na mejami Beneške republike. Današnji politični
zemljevid tega dela Evrope kaže, da so se na tem območju razvile tri neodvisne (demokratične)
države, ki v nekaterih delih in zgodovinskih pregledih navajajo Pietra Coppa za svojega
kartografa in horografa. Degrassijeva biografija "Di Pietro Coppo e delle sue opere" (Degrassi,
1924) pripoveduje o tem, da je Coppova družina pred prihodom v Benetke in sodelovanjem
pri oblikovanju dela 'velikega sveta', živela v majhnemu mestu Carola, kar potrjuje njegovo
beneško / italijansko poreklo. Mladost je preživel v Benetkah, kjer se je tudi šolal, zato sta nanj,
kot na bodočega kartografa in hortografa, vplivala italijanska kultura in jezik ter veliki razvoj
kartografskih dejavnosti.
Velik del svojega življenja je Coppo preživel v Izoli, kjer si je ustvaril družino, napisal svoja
najboljša in najbolj prestižna dela in pustil sledi, ki so ga zapisale v svetovno zgodovino, zato
se ga lahko upravičeno šteje tudi med Izolane. (Degrassi, 1924).
Velika večina virov, ki smo jih preučili pri nastajanju pričujoče študije, poudarja, da je bil Coppo
rojen Benečan, skozi življenje pa postal meščan Izole (Žitko, 1999). Zanimivo je, da je v
enciklopedijah iz angleško govorečih območij predstavljen kot italijanski geograf in kartograf,
prav tako ga kot Italijana predstavlja enciklopedija Jugoslovanskega leksikografskega inštituta
iz leta 1966. Nadalje, ga v nekaterih nedavnih hrvaških virih najdemo pod imenom Petar Kopić,
s katerim ga v znanstvenem članku „Kratak prikaz razvoja hrvatske geografije“ avtor Damir
Magaš opisuje kot Istrijana, ki je študiral pri Marku Antoniju Sabellicu v Benetkah in njegova
dela omenja kot ena najstarejših geografskih in kartografskih del ustvarjenih v današnji Hrvaški
(Magaš, 2006). Hrvaška enciklopedija ga prav tako omenja kot Petra Kopića, a nadalje navaja,
da gre za italijanskega geografa in kartografa (Hrvatska enciklopedija, 2019), s čimer
pojasnjuje, da ne gre za poizkus prilaščanja Pietra Coppa v nacionalni okvir, pač pa za prevod
imena, ki je najverjetneje nastal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zaradi
političnih vzgibov, veliko besed prevajalo in standardiziralo v hrvaški jezik.
Upoštevajoč zgodovinsko kulturni okvir in v razpravi navedena dejstva in kar citirana dela tudi
pojasnjujejo, bi bilo Pietra Coppa najprimerneje imenovati beneško – izolanski kartograf in
horograf. Ime italijansko – slovenski kartograf in horograf bi bilo mogoče razumeti kot
posodobljeno različico, prilagojeno današnjemu političnemu zemljevidu, vendar je to manj
natančno in uporabno od prve različice (beneško – izolanski).
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5. Sklep
Kartografska in tekstovna zapuščina Pietra Coppa, to je petinštirideset dokumentov,
predstavlja svetovno kulturno dediščino. Pomembneje od tega je, da nam njegovo delo
odkriva geografska in družbena spoznanja časa v katerem je živel, ter pomaga uokviriti tedanjo
geografsko in kartografsko znanost. Do 18. stoletja je imelo njegovo delo velik vpliv na tedanjo
geografsko znanost in kartografijo, nato je bilo v 18. stoletju pozabljeno in marginalizirano.
Beneški kartograf in dober poznavalec grških in latinskih del Vincenzo Cornelli ga praktično ne
pozna, medtem ga Gianrinaldo Carli v svojem monumentalnem delu „ Delle antichita Italiche
„ sploh ne omenja, čeprav ima knjiga tudi posebno poglavlje o avtorjih, ki so raziskovali Istrski
polotok (Žitko, 1999). Coppo in njegovo delo pridobi ponovno na pomenu v začetku 19.
stoletja, ko Zurla napiše kratki povzetek Portolana in škof Jacopo Morelli predstavi širino
njegovega dela.
Veliki prispevek k ovrednotenju Coppovega dela je dal tudi Pietro Kandler s ponatisom in
objavo njegovega dela „Del sito de L'Istria“. Do prvega Coppovega življenjepisa smo morali
počakati do leta 1829, ko je Stancovich pridobil biografske podatke iz zgodnejših virov, in s
pomočjo nekaterih novejših napisal prvo študijo o življenju in delu Pietra Coppa, ki je izšla v
njegovem delu o pomembnih istrskih osebnostih „Biografia degli uomini distinti dell' Istria„.
Skoraj sto let pozneje, leta 1924 , je izišla Degrassijeva biografija „Di Pietro Coppo e delle sue
opere„ ki vsebuje tudi prepise arhivskih dokumentov, ki se nanašajo na samega Coppa ali člane
njegove družine. Sledile so podrobnejše študije L. Bagrowa, C. Errera, R. Almagia in G.
Busetta…Nekaj avtorjev se je v svojih raziskavah skoncentriralo na njegova dela povezana z
Istro; to su predsvem Marussi, Cucagna in Stock (Lago, Rossit, 1986). Končno je med letoma
1984 in 1986 Center za zgodovinske raziskave iz Rovinja (Centro di ricerche storiche di
Rovigno) začel projekt izdelave bogate študije o življenju in delu Pietra Coppa, skupaj z objavo
faksimilov njegovih petnajstih unikatnih lesoreznih kart. Piranski Pomorski muzej „Sergej
Mašera“ je omogočil znanstveno obdelavo Coppovega Piranskega kodeksa, celotni projekt sta
vodila Tržaška univerzitetna profesorja Luciano Lago in Claudio Rossit. Projekt je vrnil ime
Pietra Coppa v interes strokovne javnosti in, pomagal pri širšem ovrednotenju njegovega dela.
(Orožen Adamič, 2001). Tako je avtor, čigar delo je bilo razen zemljevidov sveta, Britanskega
otočja in Istrskega polotoka slabo poznano in skoraj pozabljeno v zgodovinskih in kartografskih
študijah, dobil zasluženo mesto v zgodovini kartografije. Danes se mu priznava zelo
pomembna vloga v zgodovini kartografije in se o njemu govori kot o prvem kartografu, ki nam
je, poleg Ptolomeja, zapustil opis celotnega tedaj znanega sveta in je v mnogočem uspel
prekositi svojega antičnega vzornika.
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6. Summary
The previous chapters have shown us that the cartographic and textual legacy of Pietro Coppo,
which counts for-his-time large forty-five documents, truly represents the world's cultural
heritage. More importantly, it reveals much about the geographical and social knowledge of
that time and helps to create frames around the then geographical and cartographic science.
Considering the great influence on the current geographical science and future cartographic
depictions, the work of Pietro Coppo in the 18th century was forgotten and marginalized. A
Venetian cartographer and a good connoisseur of Greek and Latin works, Vincenzo Cornelli
practically does not know his work, while Gianrinaldo Carli doesn’t even mention him in his
monumental work Delle antichita Italiche, even though the book also has a special chapter on
authors who explored the Istrian peninsula. (Zitko, 1999) The appearance of the Coppo’s name
can be noticed only at the beginning of the next century when Zurla writes a brief summary
of Portolan. But it was only Bishop Jacopo Morelli who truly realized the breadth of his work.
Pietro Kandler also contributed greatly to the evaluation of Coppo's work, with the reprint and
publication of his work Del sito de L'Istria. We had to wait for the first biography until 1829
when Stancovich obtained biographical data from earlier sources, and with some novelties,
he wrote the first study on the life and work of Pietro Coppo, published in his work Biografia
degli uomini distinti dell 'Istria. Almost a hundred years later, more precisely in 1924,
Degrassi's important biography Di Pietro Coppo e delle sue opera came out, which also
contains copies of archival documents relating to Coppo himself or his family members. More
detailed studies of L. Bagrow, C. Errera, R. Almagia and G. Busette followed. Some authors
concentrated in their research on his works related to Istria; these are the preamble of
Marussi, Cucagne, and Stock. (Lago, Rossit, 1986) Finally, between 1984 and 1986, The Centre
of Historical Research (Centro di ricerche storiche) from Rovinj began a project to produce a
rich study of the life and work of Pietro Coppo, together with the publication of facsimiles of
his fifteen unique woodcut charts. The Sergej Masera Maritime Museum of Piran enabled the
scientific processing of Coppo’s Piran Codex. The entire project was led by the University of
Trieste professors Luciano Lago and Claudio Rossit. The project brought again the name Pietro
Coppo to the attention of the expert public and helped to broaden the evaluation of his work.
(Adamič, 2001). Thus, the author whose work (except for the maps of the world, the British
archipelago and the Istrian peninsula) was poorly known and almost ignored in historical and
cartographic studies got a deserved place in the history of cartography. Today he is recognized
for having had a very important role in the history of cartography. He is considered the first
cartographer who, besides Ptolemy, left a description of the entire then-known world. And in
many ways, he also managed to excel his ancient role model.
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