VEDUTE SLOVENSKIH KRAJEV

IZ Z A Č E T K A

XVIII.

STOLETJA

EMILIJAN CEVC

Redki s o kraji na Slovenskem, ki bi se lah
ko ponašali s svojo slikano^ podobo že v času
pred Valvasorjem, to je pred zadnjo četrtino
XVn. stoletja. Za najstarejše slovenske vedute se moramo zahvaliti pač Janezu Clobucciarichu, priorju avguštinskega samosta
na v Fiirstenfeldu, ki je med leti 1601 in 1605
zbiral tudi po naših krajih gradivo za topo
grafsko karto Notranje Avstrije ter nam tako
v sicer skopih, pa vendarle dovolj pričevalnih skicah zapustil poglede na nekatere na
ših mest, med drugim tudi na Ljubljano. Za
čas proti sredi stoletja lahko omenimo M.
Merianovo Topografijo avstrijskih provinc iz
leta 1649, s tem pa bi bilo gradivo te vrste
že skoraj izčrpano. Domača zemlja dolgo ni
rodila slikarja, ki bi se posvetil z vsem srcem
njeni podobi; ko pa se je končno le našel
mož, ki jo je želel z veliko ljubeznijo in spo
štovanjem poveličati, je terjala od njega, da
ji je zato žrtvoval osebno srečo in premo
ženje. T o je bil Janez Vajkard Valvasor, ki
je po Merianovem zgledu in po modi topografov in kronistov X V I I . stoletja opeval »Sla
vo Vojvodine Kranjske« ter nam v tem delu in
še v topografijah Kranjske in Koroške zapu
stil zelo dragoceno in pričevalno gradivo;
tega dopolnjuje še zbirka risanih predlog,
ki iso jih nato vrezali v baker njegovi sode
lavci, med (katerimi je bil najpomembnejši
Andrej Trost. Seveda te risbe in grafike ne
presegajo enciklopedično pojmovanega topo
grafskega opisovanja posameznih krajev,
gradov in samostanov. Sama krajina Valva
sorja ni toliko mikala kot tisto, kar je človek

na njej ustvaril. Zato se mu podoba narav
nega okolja mest in gradov rada fantastično
preobliči ali pa se spreminja v zemljevidno
znakovitost. Tudi gore so zanj bolj pojem kot
pa individualno oblikovan del pokrajine.
Vendar je Valvasor naše domoznanstvo obo
gatil kot nihče pred njim in le redki za njim.
Za umetnostno topografijo so te slike še po
sebej zgovorne, ker nam ob grajskih in samo
stanskih stavbah nakazujejo^ na eni strani
delež srednjega veka in na drugi novosti re
nesanse, pri večjih naseljih pa nam več ali
manj kažejo še njihov srednjeveški značaj
tako s sistemom utrdb kot z razmestitvijo
stavb in z njihovimi podrobnostmi. Veliki ba
ročni val, ki je zalil naše dežele takoj po
Valvasorjevi smrti, dotlej namreč še ni moč
neje spremenil urbanističnega sestava in sil
huete naših mest. Za Štajersko ima podoben
pomen »Knjiga gradov« M. Vischerja, pri ka
teri je kot bakrorezec sodeloval tudi Andrej
Trost.
Začeftek XVIII. stol. pri nas ni spočel topografsikih del in ilustracij. Razne vedute se v
tem času pojavljajo le slučajno in sporadično.
Zato je tudi za nas dokaj pomembna popot
na skicirka iz zgodnjega X V I I I . stol., ki jo je
1.1936 pridobil Gornjeavstrijski deželni arhiv
v Linzu ob Donavi, isajl je v njej narisanih txidi
več naših krajev. Knjiga je sestavljena iz
štirih delov ter obsega 416 (sekundarno ošte
vilčenih) strani v velikosti 9,5 X 15,5 cm, iz
polnjenih z vedutami mest, trgov, gradov in
samostanov z ozemlja nekdanje Avstrije, Ba
varske, Saške in Erankovskega. O d tega od-

Rariibor, čedno mesto na Spodnjem Štajerskem ob reki Dravi, je lep in iprijeten kraj, (oddaljen) 9 milj od Graza. St. 1
žnpna cerkev, 2 lotovž, 5 grad grofa Rosonberga, 4 minoriti, 5 kapucini, 6 Vsi svetniki. 7 ntilj ^od Varaždina, 9 od Celja,
19 od Ljiibljane.

Lenart T Slovenskih goricah

pade 16 risb na kraje znotraj naših današ
njih meja: 6 na nekdanjo Kranjsko, 9 na
slovensko Štajersko in 1 na Koroško. Južnoštajerske kraje je objavil že Hans Wuischnig
(Steirische Stadte und Markte ini Reisebildenbuch eines Schlesiers, 1710—1714, Blatter
fiir Heimatkunde X I X . Graz 1941, str. 13 sq.),
kranjski pa še niso bili publicirani. Vsekakor
te risibe zaslužijo, da jih spoznamo, saj nam
ponekod dopolnjujejo Valvasorja in Visclierja, za nekaitere kraje pa pomenijo sploh prvo
upodobitev. Obenem p a se nam v njih razo
deva podoba naših mest prav v trenutku, ko
se je začela spreminjati iz srednjeveške v
baročno, za kar nam nudi najzgovornejši
primer prav Ljubljana. Ce se ni spremenilo
druigo, so vsaj stolpi cerkva dobili baročne
kape in tako zelo poživili silhueto naselij.
Na žalost ne vemo, kdo je avtor teh risb.
Ce je bil v knjigi kakšen podpis, bi ga mo
rali pač iskati na prvi strani, ki pa manjka.
Vsekakor je prizadevni risar kraje, ki jih je
upodobil v svojem popotnem albumu, sam
obiskal in se v nekaterih tudi dalj časa mu
dil. Izjeme so samo risbe Gdanska, Hambur
ga, Kolna, Frankfurta na Maini in Benetk,
ki jih je prerisal po grafičnih predlogah, da
je z njimi izpopolnil zibirko. Skoraj ob vsaki
risbi je zapisal tudi datum njenega nastanka,
tako da lahko rekonstruiramo njegovo po
tovanje. Najstarejši datum je 7. julij 1710,
zadnji pa 28. junij 1715. Verjetno je risar za
čel potovanje v Šleziji v okrožju Freiwaldau
ali v grofiji Glatz, kjer se itinerarij konča.
Vmes pa je križaril po Šleskem, Saškem,
Frankovskem, Bavarskem, Tirolskem, Salzburškem, Zgor. in Dol. Avstrijskem, Češkem,
Štajerskem, Kranjskem in Koroškem. Prav
tako ne vemo, kaj je bil mož po poklicu in
kaj ga je gnalo na pot. Wutschnig domneva,
da je bil morda v cesarski vojaški službi, kar
pa se mi ne zdi preveč prepričljivo, ker bi
v tem primeru bolj poudarjal vojaške ob
jekte in bi ga pot izelo verjetno zanesla tudi
v našo Vojno krajino. Interes, ki ga posveča
raznim cerkvam, poseibno pa samostanom, bi
utegnil kazati na duhovnika, a tudi tej do
mnevi ne moremo prav pritrditi. Toda konč

no niti ni pomembno, ali so moža vodili
uradni ali le znanstvenotopografski cilji.
Vsekakor je album več kot le slučajna
spominska zbirka krajev, ki jih je obiskal.
O d teh so nekateri zajeti s precejšnjo na
tančnostjo, drugi pa v naglici, kakor sta po
potniku pač dopuščala čas in risarska vne
ma. ZatO' vse podrobnosti na risbah niso do
pike zanesljive, toda v glavnih črtah so te
vedute vendarle vsega upoštevanja vreden
kulturnozgodovinski dokument. Za razloček
od Valvasorja in Vischerja pa je našega
anonima zajemala bolj celotna veduta in sil
hueta kraja kot detajli posameznih stavb.
Na slovenska tla je našega popotnika več
krat zaneslo. Tako je prišel 12. junija 1712
v Radgono, od koder je 30. (?) junija preko
Lenarta v Slovenskih goricah dospel v Ma
ribor, ki ga je skiciral 13. julija. Iz Maribora
je odpotoval preko Ehrenhausena in Wildona
v Gradec, čigar veduta je datirana z 8. av
gustom 1712. 7. decembra 1712 se je mudil v
Murecku, 1. januarja 1713 pa ga že srečamo
v Ptuju, kjer je ostal najbrž dva do tri me
sece in pri tem obiskal tudi grad Turnišče.
Šele marca 1713 se je odpravil spet na daljšo
pot, kajti tedaj je preko Slovenske Bistrice
in Zičke kartuzije potoval do Celja. Aprila
je romal skozi Žalec in nato čez Trojane na
Kranjsko. Ce bi ubral pot čez Kozjak in Tu
hinjsko dolino, bi gotovo spotjo skiciral vsaj
Kamnik, ki pa ga v skicirki iščemo zaman.
V maju 1713 se je ubadal z veduto Ljubljane,
kjer je ostal več tednov, nato pa je po ovin
ku čez Skofjo Loko (25. julija) prišel v
Kranj, ki ga je narisal 1. avgusta, obiskal
velesovski samostan (6. avgusta) ter nato pre
ko Tržiča (20. avgust) in Ljubelja odpotoval
na Koroško. Na Koroškem se je mudil več
kot leto dni po različnih krajih, n. pr. v St.
Vidu ob Glini, pri Gospe Sveti, v Krki, Bre
zah, Starem dvoru, Velikovcu, Grebinju, Št.
Andražu, Celovcu, Volšperku, Št. Pavlu. 2.
oktobra 1714 je prišel čez Labod v Dravo
grad in še isti dan prestopil koroško-šiajersko mejo in čez Muto in Radlje (Marenberg)
odhitel proti Eibisvvaldu in naprej v Miirzzuschlag.

Vedute slovenskih krajev, ki jih objavlja
mo, so torej nastale v letih 1712 do 1714. Nji
hovo podrobnejšo topografsko problematiko
prepuščam lokalnim raziskovalcem, kajti na
tem mesiu sem želel na to ilustrativno gra
divo samo opozoriti in pri tem podčrtati le
nekaj glavnih značilnosti, ki nam jih raz
kriva. Povejmo Se, da obsega vsak od štirih
delov albuma okoli 100 risb in da je pri vezavi
nekaj listov zašlo na napačno mesto. Tako je
uvrščena veduta Tržiča z originalno številko
51 neposredno za podobi Hirsberga in Goetberga, ki imata številki 44 in 45, čeprav bi
bilo njeno pravo mesto za Kranjem s številko
50. Datum na slikah je večkrat pripisan z
drugim črnilom, ki je pogosio zelo obledelo.
Navadno druži risar na isti strani po dve sli
ki drugo nad drugo, pomembnejšim krajem,
med drugim tudi Ljubljani, pa je žrtvoval
kar dve sosednji strani. Vsaki risbi je dodal
kratek topografsiki opis kraja in njegovih
glavnih stavb, ki so opremljene s številkami.
Zaradi vlage so te oponibe včasih precej tr
pele, tako da jih večkrat s prostim očesom
sploh ni več mogoče razbrati.
Vsi naši kraji spadajo v sestav četrte knji
ge albuma, ki nosi naslov »LIBER Q U A R -

T U S oder dafi vierdte buch welche6 in sich
halt ein theil von unter Osterreich, dafi konigreichs Ungarn, ober und unter Steyer,
Crain, das Ertzherzogthum Kamthen, wiederumb ein theil von Steyermarkt, von Oster
reich, item ein gutten theil von dem land
Bayern«.
Na strani 223 je risar 1. junija 1712 naslo
vil pot po Štajerskem takole: » S T Y R I A E
PARS Inferioris atque Superioris. Das ist ein
Theil von Steyermargt der vornehmsten und
grosten stadte und marckte so wohl in unter
als obersteyer«.
Na strani 225 je risba Radgone, pri kateri
na naši strani meje opazimo v ozadju na levi
samo grad na hriibu.
Lenart v Slovenskih goricah na isti strani
spodaj ima zaporedno številko 27 in daturn
30. (?) junij 1712. Slika, ki nima pisanega ko
mentarja, pomeni doslej najstarejšo podobo
tega slovenjegoriškega trga in je posneta od
severovzhodne strani. Naselje leži med griči;
iznad pritličnih hišic v ospredju se dvigajo
nadstropne hiše ob trgu, nad temi pa mo
gočno kipi župna cerkev z zvonikom, ki ima
še sedlasto streho — najbrž še iz časov pove
čanja cerkve leta 1571 — ne pa še današnje

<SloTenska) Bistrica 3 milje od Celja. St. 1 grad, 2 župna cerkev, 5 minorili.
Celje, mesto v slovenskem eksilu, pusta okolica. St. I wagensperški] grad, 2 župna cerkev, 3 minorifti, 4 TO^OVŽ 5 kapucini,
6 SV. Jožef, 7 grad (grofov) Thurn, 8. sv. Miklavž. — V Celju je bil obglavljen škof Maksimilijan.

Deželnoknežje mesto Ptuj na Spodnjem Štajerskem. St. 1 grad škofa (pra\iilno: grofa) Leslie, 2 zupna cerkev, 5 minoriti,
4 dominikanci, 5 kapucini
Grad Tumišče (pri Ptuju)

čdbulaste baročne kape. — NekoUko nas
moti, da se pokrajina fjreko notranjega roba
lista organsko zliva s krajino na strani 224
spadaj, kjer te narisan Fehring, tako da
vzbuja vtis, kot bi bil trg v bližini Fehringa. Toda tam ni nobenega kraja z imenom
»S. Leonhardt«. Tak spodrsljaj si lahko raz
ložimo s tem, da je risar v naravi skicirano
veduto šele doma v miru prerisal v album in
pri tem zagrešil to in drugo nenatančnost.
Najbrž je naš popotnik še isti dan prispel
v Maribor, toda njegovo podobo je zajel šele
13. julija, in sicer z desnega brega Drave,
tako da vidimo spredaj še Magdalensko
predmestje s cerkvijo sv. Magdalene. Risba
ima številko 28, pod njo pa je podoba Ehren
hausena. Napis spodaj je takle: »Marbuoig
ein hibsche Stadt in unter Steyer an dera
Tragflufi, ist ein schones undt -vvohlfeiles
orth 9 meil von gratz. N. 1 die Pfar Kirche.
2 da6 Rathaufi. 3 des graf Rosenberg sein
Schlos. 4 Minoritten. 5 Capuc. 6 om. Sanct.
7 meil von waraBdin. 9 von Ciel 19 von !abach.«
Pred nami je torej prva veduta Maribora
po velikem požaru leta 1700 in kaže zato že
nekaj razločkov z Vischerjevim bakrorezom
iz časa okoli 1680 in z oljnato sliko v gra-,

škem Deželnem arhivu iz konca X V I I . sto
letja. Najbolj so se spremenile oblike stolpov,
medtem ko sama mestna gmota ne kaže toli
ko razločkov. Zvonik župne, današnje stolne
cerkve, nima več osmerokotnega vrhnjega
nadstropja, ampak kvadraten
zaključek,
okoli katerega poteka še obhod z lastno stre
ho. Minoritska streha je dobila namesto nadstrešnega stolpiča pravi zvonik s čebula sto
kapo, prezbitcrij pa ji je premaknjen z
vzhodne na zahodno stran. V sredini risbe
kipi v nebo stolp mestne hiše. Pri gradu ne
opazimo vogalnih stolpičev, ampak samo
krepek stolp z baročno kapo za južno fasado.
Tudi zajetni zvonik cerkve vseh svetnikov
krona že čebulasta streha. Onkraj mostu vi
dimo stolp z Dravskimi vrati, ki je največji
poudarek v poteku obzidja; to v strnjenem
pasu obdaja mesto in se na zahodni strani
končuje v stolp s cinami. Mikavna so živah
na slemena hiš v središču mesta. Grad na
Piramidi je naznačen le s skopim obrisom.
O b drugem obisku slovenskih dežel je naš
Ahasver na novega leta dan 1715 narisal po
gled na Ptuj s Spodnjega Brega, tako da vi
dimo dravski most od desne strani. Risba je
na strani 235 in ima številko 43. Pod njo je
slika gradu Turnišče. Napis je kratek: »Die

