
Leta 2020 so Kartografski zbirki Narodne in
univerzitetne knjižnice (NUK) ponudili odkup
zemljevida Schlavoniae, Croatiae, Carniae,
Istriae, Bosniae, finitimarumque regionum
nova descriptio (Novi prikaz Slavonije, Hrvaške,
Kranjske, Istre, Bosne in sosednjih pokrajin)
Augustina Hirschvogela (1503-1553) s konca 16.
stoletja. Zemljevid je slavni nizozemski kartograf
Abraham Ortelius (1527-1598) že leta 1570
vključil v prvo izdajo znamenitega prvega
pravega atlasa Theatrum Orbis Terrarum.
Zanimanje za atlas je bilo tolikšno, da je še isto
leto izšel ponatis, sledile so nove izdaje.

Zemljevid so prodajalci našli med odpadki. Pred
nakupom smo se želeli prepričati, ali gre za
izvirnik ali kopijo, saj zemljevide pogosto
reproducirajo za dekoracijo prostorov, izdelavo
faksimilov pa tudi za trgovanje s ponaredki.

Po pregledu nosilca smo ugotovili, da je
zemljevid odtisnjen na ročno izdelanem papirju,
saj sta na presevni svetlobi vidni mreža sita za
izdelavo papirja in vodni znak. Identifikacija
vodnega znaka je potrdila, da so papir izdelali v
Franciji po letu 1583. Z mikroskopom smo
identificirali grafično tehniko kot globoki tisk
(bakrorez ali jedkanica). Ker je zemljevid
koloriran, smo izvedli neinvazivne analize
uporabljenih pigmentov. Z ramansko in FTIR
spektroskopijo smo identificirali prusko modro
barvilo na modrih in modrozelenih predelih ter
črno na osnovi ogljika (tiskarska barva). Rjave in
rumene barve žal nismo uspeli identificirati.

Nosilec zemljevida ustreza papirjem tistega časa,
ravno tako tudi grafična tehnika, prusko modri
pigment pa so odkrili šele v začetku 18. stoletja,
zato sklepamo, da je bil zemljevid koloriran
kasneje.

Primerjali smo tudi podatke o zemljevidu, ki so
dosegljivi v literaturi. Glede na natančen opis
zemljevida smo ugotovili, da dimenzija odtisa
ustreza, prav tako značilne poškodbe plošče, ki
so vidne na odtisu. Tekst na hrbtni strani
zemljevida ustreza francoski izdaji atlasa iz leta
1587. NUK je zemljevid leta 2020 odkupil.
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IZVIRNIK ALI PONAREDEK?

Slika 1: Sprednja stran zemljevida (foto: dokumentacija NUK).

Slika 3: Detajl zemljevida
z vodnim znakom (foto:
Jasna Malešič).

Slika 4: Detajl, posnetek iz mikroskopa pri
50-kratni povečavi (foto: Jasna Malešič).

Slika 2: Spektri analiz z neinvazivno ramansko (levo) in refleksijsko FTIR
spektroskopijo (desno). A1, A2, A7 ter B1 in B2 so oznake lokacij na
modrih področjih zemljevida, B11 je oznaka nekoloriranega področja
papirja, kjer so bile izvedene analize. (Vir: Lea Legan, Klara Retko).


