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INKUNABULE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR:
SPLOŠEN PREGLED IN MATERIALNO STANJE
Izvleček:
Nadškofijski arhiv Maribor poleg rokopisov in redkih knjig hrani tudi presenetljivo bogato zbirko
inkunabul oziroma prvotiskov. Zbirka vsebuje 98 del, med njimi je tudi najstarejša ohranjena
inkunabula v Sloveniji (Clemens V.: Constitutiones, Mainz 1460). Zbirka je bila prvotno del knjižnice
lavantinskih škofov v Št. Andražu na Koroškem, ki jo je škof Anton Martin Slomšek ob prestavitvi
škofijskega sedeža leta 1859 prenesel v Maribor. Na podlagi ohranjenih katalogov iz časa škofa
Zimmermanna (1823−1843) lahko ugotovimo, da zbirka danes ni več popolna in da manjkajo nekatera
dela, predvsem pravna, literarna in medicinska. V prispevku bodo na kratko predstavljene inkunabule,
ki se nahajajo v arhivu, omenjeni manjkajoči primerki, poseben poudarek pa bo namenjen hranjenju in
materialnemu stanju tega dragocenega gradiva.
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Abstract:
Incunabula in the Archiepiscopal Archives Maribor: General Overview and Material Condition
Among manuscripts and rare books, the Archiepiscopal Archives Maribor also keeps a surprisingly rich
collection of incunabula or first printings. The collection consists of 98 works, the oldest preserved
incunabulum in Slovenia (Clemens V.; Constitutiones, Mainz 1460) being among them. At first the
collection was a part of the Lavantin bishops' library in St. Andraž and was moved to Maribor in 1859 by
Anton Martin Slomšek. On the basis of the preserved catalogues from the time of bishop Zimmermann
(1823–1843), it can be assumed that the collection is not complete and that some juridical, literal and
medical works are missing. The article presents the incunabula kept by the archives, the mentioned
missing items and emphasizes the storage and preservation of this valuable material.
Key words:
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1

UVOD

Nadškofijski arhiv Maribor, ki hrani arhivsko gradivo cerkvene provenience za
celotno mariborsko metropolijo, se lahko pohvali tudi z – za slovenski prostor – zelo
dragoceno in obsežno zbirko inkunabul1.
Arhiv deluje znotraj (Nad)škofije Maribor, prvotno lavantinske škofije s
sedežem v Št. Andražu v Labotski dolini na današnjem avstrijskem Koroškem, ki jo je
∗
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1

Inkunabule: najstarejše tiskane knjige ali prvotiski. Izraz se nanaša na vsa tiskarska dela, nastala od
Gutenbergovega izuma tiska do leta 1500.
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leta 1228 ustanovil takratni salzburški nadškof metropolit Eberhard II. (1200−1246).
Podobno kot mnogi drugi cerkveni dostojanstveniki takratnega časa so se lavantinski
škofje – ali vsaj nekateri izmed njih − udejstvovali na kulturnem področju. Zanimali
so se za arhitekturo, predvsem sakralno, cenili so tudi arhivsko gradivo oziroma razne
zapise in knjige.
V štirinajstem stoletju je dal škof Henrik IV. Krappf (1363−1387) sestaviti prepis
vseh listin, nekakšno kopialno knjigo. Rokopisni kodeks, ki je danes pomemben vir za
zgodovino, se imenuje Codex Henrici episcopi. Podobno skrb so izkazovali tudi
knjižnemu gradivu in knjižnici. Bili so lastniki in naročniki rokopisnih kodeksov,
inkunabul in različnih knjig, kar je razvidno iz vpisov v gradivu, o tem pričajo tudi
zapuščinski inventarji lavantinskih škofov, nastali ob menjavah na škofijskem sedežu.
V njih so bile neredko naštete vse knjižne dragocenosti ali raritete, vključno s
kodeksi in inkunabulami, ki so bile v lasti posameznih škofov ali škofije. Z lastništvom
rokopisov lahko povežemo škofa Janeza I. Rotta (1468−1482), podobno vlogo pri
inkunabulah pa sta odigrala Erhard Paumgartner (1487−1508) in Lenart I. pl. Pewerl
(1508−1536). Literarno sta se udejstvovala škofa Jurij III. Stobej pl. Palmburg
(1584−1618) in Franz Gašper pl. Stadion (1684−1703).

Slika 1: Stran iz zapuščinskega inventarja z navedenimi inkunabulami
(Inventarium bey dem fürstlichen Bistum Lavant zu St. Andree in Lavantthaal, so Anno
1777 beschrieben worden)

Omembe arhiva, knjižnice in arhivskega oziroma knjižničnega gradiva so bile
pogoste – kot je že bilo rečeno v prejšnjem odstavku – v inventarjih iz
sedemnajstega, osemnajstega in z začetka devetnajstega stoletja. V zapuščinskih
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inventarjih iz let 1773 (Inventar iz leta 1773, Fond Škofijska pisarna, F1 – Bistum
Lavant, temporalije, šk. 19, Nadškofijski arhiv Maribor) in 1777 (Inventarium bey dem
fürstlichen Bistum Lavant zu St. Andree in Lavantthaal, so Anno 1777 beschrieben
worden, Fond Škofijska pisarna, F1 – Bistum Lavant, temporalije, šk. 19, Nadškofijski
arhiv Maribor) so bile zabeležene redke knjige, inkunabule in kodeksi.
Omenjene sezname lahko uporabljamo ali kombiniramo pri nadaljnjih študijah.
Sestavljavci inventarja iz leta 1801 so pri opisu škofijske palače v Št. Andražu omenili
tudi novo biblioteko s približno 1500 deli (Inventar iz leta 1801, Fond Škofijska
pisarna, F1 – Bistum Lavant, temporalije, šk. 20, Nadškofijski arhiv Maribor). Dobrih
dvajset let kasneje je škof Franc Ignacij Zimmermann (1824−1843) ob nastopu svoje
službe dal sestaviti podroben katalog vseh knjig v škofijski knjižnici: štirje obsežni
zvezki, v katerih so navedena vsa dela od najzgodnejših rokopisov ter inkunabul do
sočasne literature devetnajstega stoletja; zadnji vpisi izhajajo iz štiridesetih let
devetnajstega stoletja.
Ob prenosu škofijskega sedeža leta 1859 je škof Anton Martin Slomšek
(1800−1862) prenesel iz Št. Andraža v Maribor tudi škofijsko knjižnico ali vsaj del lete, vključno z dragocenimi kodeksi in inkunabulami, ki so predstavljale pomemben
del stare škofijske knjižnice in se danes nahajajo v Nadškofijskem arhivu Maribor.
2

INKUNABULE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR

Žal so se v teku časa nekatere knjige in tudi inkunabule izgubile, tako da zbirka
inkunabul danes ni več popolna. Inkunabule sta v petdesetih letih dvajsetega stoletja
popisala Alfonz Gspan in Josip Badalić, ki sta zbirko s skoraj stotimi primerki ocenila
kot bogato in presenetljivo dobro ohranjeno. Na podlagi primerjave s
Zimmermannovim katalogom sta ugotovila, da manjka več kot štirideset inkunabul,
vendar nista mogla ugotoviti, kaj se je zgodilo z njimi (Gspan in Badalić, 1957, str.
34). To vprašanje je nepojasnjeno še danes. Upati je, da bo nekoč v prihodnosti
mogoče ugotoviti, kaj se je zgodilo z manjkajočimi primerki, in morda odkriti, kje se
danes nahajajo.
Zbirka inkunabul danes šteje nekaj manj kot sto primerkov,2 popolna zbirka pa
naj bi vsebovala vsaj 145 del (Gspan in Badalić, 957, str. 34 in 468). Posebno mesto
zavzema najstarejša v celoti ohranjena inkunabula na slovenskih tleh – Clemens V:
Constitutiones, ki sta jo leta 1460 v Mainzu natisnila pomembna tiskarja Peter
Schöffer, nekoč Gutenbergov sodelavec, in Johann Fust (Gspan 193, Zbirka
inkunabul).
V zbirki so vsebinsko zastopana predvsem teološka in religiozna dela, med
katerimi seveda ne manjkajo razni izvodi Biblije, liturgična dela na čelu z misali in
brevirji, dela cerkvenih očetov in sholastikov ter številčna homiletična dela. Med
cerkvenimi misleci velja omeniti svetega Avguština, Janeza Krizostoma oz.
Zlatoustega, Tomaža Akvinskega, Janeza Dunsa Skota, Petra Lombarda, Bonaventuro.
Poleg teoloških disciplin najdemo tudi dela s področja zgodovine, filozofije in prava,
predvsem kanonskega. Slednje zastopajo Gracijanov dekret, dekretal papeža
Bonifacija VIII. in že omenjene Konstitucije papeža Klemena V. Bolj skromno so

2

Gspan in Badalić sta sicer navedla številko 98 (1957, str. 34), dejansko pa sta naštela in predstavila samo 94/95
naslovov posameznih inkunabul, ki se nahajajo v arhivu. Do razhajanj je verjetno prišlo zaradi različnega
obravnavanja in štetja posameznih zvezkov, adligatov in dostavkov. V popisu, ki smo ga izvedli, je bilo ob
nedostopnosti enega zvezka in enega fragmenta zajetih 99 posameznih zvezkov.
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zastopana literarna dela in dela s področja medicine, eno samo delo, natančneje dva
fragmenta, pa zastopa vojaške vede.
Med tiskarskimi kraji nastopajo zlasti tisti z nemškega prostora oz. jezikovnega
področja in iz Italije: Augsburg, Basel, Benetke, Firence, Köln, Lyon, Milano,
Magdeburg, Mainz, Nürnberg, Rim, Reutlingen, Strassburg, Ulm. Med znanimi tiskarji
velja poleg Schöfferja in Fusta izpostaviti Güntherja Zainerja, Antona Kobergerja,
Martina Flacha in beneška brata de Spira. Pri preučevanju nastanka ali porekla del je
potrebno opozoriti, da podatki o datumu in kraju tiskanja ter tiskarju niso vedno
poznani in da se občasno razlikujejo tudi podatki v literaturi.
Glede datuma nastanka del lahko rečemo, da so šestdeseta leta petnajstega
stoletja relativno skromno zastopana samo z dvema primerkoma, medtem ko so
ostala desetletja precej enakomerno porazdeljena.
Pri preučevanju zbirke inkunabul je potrebno navesti, da sta Gspan in Badalić v
popisu zajela manjkajoče naslove. Na podlagi njunega popisa, Zimmermannovega
kataloga in inventarjev lavantinskih škofov lahko ugotovimo, da manjkajo predvsem
dela s področja medicine, filozofije, ekonomije, civilnega in kanonskega prava,
izgubljena pa so tudi nekatera literarna dela, med njimi Ciceronovo delo De Officiis
iz leta 1484. Isto velja za Vitruvijevo klasično delo De architectura, Dinus de Garbo,
avtor dela Expositio super tertia et quarta fen quarti Canonis Avicennae cum textu,
je zajemal iz znanja Avicenna, perzijskega filozofa in zdravnika.
3

MATERIALNO STANJE IN POPIS

3.1

Uvod v materialni popis in metodologija

V okviru projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture pripravlja
Nadškofijski arhiv Maribor v sodelovanju z Evropskim kulturnim in tehnološkim
centrom Maribor (EKTC) in dr. Natašo Golob s Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani razstavo rokopisov, inkunabul in raritet. V okviru priprav na izvedbo
projekta smo se odločili, da se čim bolj seznanimo z inkunabulami in izvedemo
materialni popis gradiva. Na osnovi pridobljenih rezultatov se lahko določijo smernice
za nadaljnje ravnanje s posameznimi primerki in načrtuje izvajanje morebitnih
restavratorsko-konservatorskih posegov.
Že pri splošnem pregledu gradiva pred popisom smo bili soočeni z dejstvom, da
se inkunabule zaradi precejšnjega pomanjkanja prostora v arhivu v nasprotju z
rokopisnimi kodeksi, za katere so bile izdelane posebne zaščitne škatle, hranijo na
kovinskih policah skupaj s knjižnim gradivom. Prav tako smo ugotovili, da tehnična
ureditev ni preveč smiselna ali smotrna, zato smo poskrbeli za ureditev. Pri
preurejanju smo se trudili, da bi bilo čim več inkunabul, predvsem večjega formata,
odloženih vodoravno.
Za potrebe popisa smo v osnovi prevzeli obrazec, namenjen za popis
srednjeveških kodeksov (Vodopivec, 2000, str. 14−16), ki je bil kasneje uporabljen pri
popisu urbarjev v Arhivu Republike Slovenije (Vodopivec in Ludvik, 2005, str.
320−321) in pri popisu stanja originalnih matičnih knjig ob prevzemu v Nadškofijski
arhiv Maribor (Filipič, 2010, str. 229−231).
Poleg splošnih podatkov o gradivu (naslov inkunabule, avtor, signatura, datum
in kraj tiskanja) vsebuje popisni obrazec osnovne podatke o primerku (stanje, pisna
podlaga, tip in material vezave, dimenzije knjige ter število listov), informacije o
opravljenih ali potrebnih restavratorsko-konservatorskih posegih ter podatek o skupni
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stopnji ohranjenosti. Sledijo podatki o knjižnem bloku (pisna podloga, tip knjižnega
bloka s številom pol pri večpolnih blokih ter podatek o povezavi bloka), platnicah
(obstoj, opora, material prevleke, vključno z dekoracijo in posebnostmi), vezicah,
kapitalu, hrbtu (oblika hrbta in odpiranje knjižnega bloka), zapiralah in obrezi.
Za nadaljnje ravnanje z gradivom so pomembni sledeči elementi: stopnja
ohranjenosti vezave, stopnja ohranjenosti knjižnega bloka in navedba/opis poškodb,
ki smo jih zasledili. Prav tako smo v popis vključili morebitne posebnosti (pečati,
ovitki, iniciale, monogrami, morebitna dodatna vsebina, razne zanimivosti,
knjigoveške posebnosti …). Poškodbe in morebitne posebnosti so bile opisane tudi z
besedami.
Pri izvedbi popisa smo – predvsem zaradi pomanjkanja časa – opustili podatek o
številu strani oziroma folijev ter številu leg, posamezne težave pa so zaradi
premajhne strokovne podkovanosti nastopile pri ocenjevanju posameznih elementov
pri vezavi. Dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je tudi subjektivnost ocenjevalca.

Slika 2: Primer judovskega fragmenta v vezavi (Gspan 652 / R 112)

Pri študiji inkunabul in pri popisu materialnega stanja je potrebno opozoriti še
na nekaj stvari:
Posamezen zvezek lahko v eni vezavi vključuje več del oziroma tiskov, ki sta jih
ločeno obravnavala tudi Gspan in Badalić. Omenjeni adligati (kot tiski) niso redki niti
v obravnavani zbirki. Tako so recimo v zvezku s signaturo R 58 združena štiri različna
dela Tomaža Akvinskega, Bonaventure, Janeza Krizostoma in Janeza Gersona (Gspan
385, 131, 288 in 660). Obratno so lahko nekatere inkunabule z obsežnejšo vsebino
natisnjene v več zvezkih, možna je tudi kombinacija obeh variant. Te variacije so
zanimive zato, ker vplivajo na skupno število inkunabul oz. zvezkov in na materialni
popis. V prvem primeru je vezava sicer ista, vendar se lahko različni tiski razlikujejo
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glede na ohranjenost papirja in nekatere posebnosti, med katerimi velja izpostaviti
iniciale in lesoreze. V drugem primeru pa so lahko zvezki istega dela različno
ohranjeni.
Podobno kot pri rokopisnih kodeksih najdemo tudi v vezavah inkunabul kose
pergamenta in popisanih ali potiskanih papirnatih listov, ki so bili uporabljeni kot
knjigoveški material. S takšnimi primeri smo se srečevali tudi pri našem popisu.
Izpostavimo lahko rokopisne fragmente liturgičnih del in listin, z izjemo primera
hebrejske pisave, napisanih bodisi v nemščini ali latinščini. Prav tako lahko (na osnovi
Gspan-Badalićevega popisa) sedem identificiranih fragmentov tiskov, ki so bili
večinoma uporabljeni kot spojni listi, štejemo kot inkunabule.

Slika 3: Dodatni zapis v inkunabuli: recepti zoper kugo (Gspan 152 / R 159)

Inkunabule niso samo vsebinsko bogate, ampak so tudi prijazne za oko, za kar
skrbijo tiskane ali naslikane eno- ali večbarvne iniciale, občasno obdane tudi z
viticami, lesorezi, mestoma dvobarvni tekst in tekst, obdan s komentarjem,
rubrikacija, marginalije …
Inkunabule nam odkrivajo drobce podatkov o njihovih nekdanjih lastnikih, kar
velja za že omenjena škofa Lenarta Pewerla3, ki se je že kot škof in pred tem kot
salzburški stolni dekan navduševal nad knjigami, in Erharda Paumgartnerja. V nekaj
inkunabulah naletimo na zapis Hunc librum comparavit Dominus Leonhardus Pewerl
sanctae Salisburgensis ecclesiae decanus. Pri inkunabulah, ki so bile v lasti škofa

3

Lenart I. pl. Pewerl (1454−1536), v letih 1494−1514 stolni dekan v Salzburgu, 1508−1536 lavantinski škof.
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Paumgartnerja, srečamo njegov monogram EP na prevleki platnic in celo upodobljeno
škofijsko mitro kot znamenje njegovega dostojanstva.
Zanimivi so tudi razni dodatni zapisi in vsebine, ki jih prav tako lahko najdemo
v inkunabulah. Poleg raznih kazal, vsebinskih opomb, odlomkov in citatov iz Svetega
pisma velja omeniti latinske pregovore, recepte zoper kugo ter navedbe cen
posameznih inkunabul.
3.2

Rezultati popisa

3.2.1 Splošne ugotovitve
Med popisom, v katerega je bilo vključenih 99 posameznih zvezkov, smo
ugotovili, da so inkunabule v arhivu dobro ohranjene, kar sta sicer zapisala že Gspan
in Badalić (1957, str. 34), za njima pa potrdila Jedert Vodopivec (1997, str. 204).
Navedena trditev velja tako za ohranjenost vezave kot knjižnih blokov.
Restavratorsko-konservatorski postopki so bili pred popisom opravljeni na že
omenjeni inkunabuli Konstitucije (Vodopivec et al., 2005).

Slika 4: Primer dobro ohranjene inkunabule: polusnjena vezava (Gspan 333 / R 115)

Kot je bilo navedeno že pri predstavitvi popisnega obrazca, sta bili med
popisom določeni stopnji ohranjenosti vezave in ohranjenosti knjižnega bloka. Z
združitvijo teh dveh nastane t. i. skupna stopnja ohranjenosti, ki služi kot kriterij za
določanje dostopnosti oz. zapore gradiva. Stopnje ohranjenosti, ki sta jih mdr.
razčlenjevali že Jedert Vodopivec (2003, str. 23−30) in Blanka Avguštin Florjanovič
(2003), so načeloma štiri, označene z rimskimi številkami od I. do IV.4 z možnimi
vmesnimi stopnjami I.–II., II.–III. in III.–IV. Stopnja I., ki ji je blizu stopnja I.–II.,

4

Stopnja I. pomeni, da je delo odlično ohranjeno in ima manj kot 10 % poškodb. Na gradivu, ocenjenem s stopnjo
II., ki pomeni dobro ohranjenost, je manj kot 30 % poškodb. Pri naslednji, tretji stopnji, raven poškodb preseže
50 %.
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pomeni odlično oz. zelo dobro ohranjenost, stopnji III. in IV. pa slabo ohranjenost in s
tem povezano prepoved uporabe za stranke v čitalnici, v primeru IV. stopnje tudi za
arhiviste.

Slika 5: Primer dobro ohranjene inkunabule: tekst, okrašen z umetniškimi inicialami in
viticami (Gspan 333 / R 115)

3.2.2 Vezava: značilnosti, najpogostejše poškodbe in stopnja ohranjenosti
Vezave inkunabul so, tako kot sta to zapisala že Gspan in Badalić (1957, str.
67), večinoma ohranjene v originalnem stanju. Za te vezave so mdr. značilni
naslednji elementi: uporaba lesenih deščic namesto lepenke za oporo platnic, v slepo
usnje vtisnjeni gotski okraski, okovje in zapone ter poseben način šivanja (Gspan in
Badalić, 1957, str. 64).
Zvezki so vezani v usnje ali polusnje različnih vrst in barv (rjava, rdečerjava,
modra, bela, oker ali celo modra). Prevleke platnic so večinoma pestro okrašene,
dekoracija je nastala s odtiskovanjem pečatnikov. Prevleke, ki so pogosto zelo
izpostavljene poškodbam, krasijo črtni/geometrijski, rastlinski in živalski okraski ter
ornamenti, tudi lovski prizori, rozete in lilije, napisni trakovi itd.
Najpogostejše poškodbe, ki se pojavljajo na vezavah inkunabul, so mehanske.
Te so nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali hrambe. Izrazito prevladujeta
predvsem obrabljenost in natrganost/raztrganost prevlek oz. platnic, tudi robov.
Tovrstne poškodbe so na nekaterih mestih samo estetske, na drugih tudi že
strukturne. Sledijo deformacije hrbta, manjkajoča ali odlomljena zapirala, poškodbe
kapitalskih delov, zlomi ali prelomi lesenih opor, ožganine, razrahljane in potrgane
vezice, odstopanje platnic od knjižnega bloka ter manjkajoče platnice.
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Poleg mehanskih poškodb so pogoste tudi poškodbe od insektov, ki prizadenejo
predvsem oporo in prevleko platnic, odkrili smo tudi madeže ter nagubanost zaradi
vlage.5
Tabela 1: Stopnja ohranjenosti vezave

STOPNJA
OHRANJENOSTI
VEZAVE

ŠTEVILO

I.

11

11,11

I.–II.

52

52,52

II.

17

17,18

II.–III.

9

9,09

III.

8

8,08

2

2,02

ODSTOTEK (%)

III.–IV.
IV.

Rezultati materialnega popisa, navedeni v tabeli, potrjujejo, da so vezave
posameznih primerkov večinoma dobro ohranjene, saj smo kar 63,5 % vseh zvezkov
ocenili s stopnjo I. ali I. do II, kar pomeni, da nismo zaznali nobenih poškodb ali le
manjše.

Slika 6: Inkunabula brez platnic (Gspan 239 / R 30)

5

O poškodbah, vzrokih zanje in primernem ravnanju z inkunabulami sta mdr. pisala J. Vodopivec (1997) in C.
Clarkson (1997).
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Nasprotno velja za inkunabule, ocenjene s stopnjo III. in IV., ki so bodisi brez
platnic bodisi so te odstopile od knjižnega bloka, imajo močno poškodovan hrbet,
potrgane vezice ali so celo brez vezave. Te inkunabule bi zahtevale posebno
obravnavo in razmislek o morebitnih nadaljnjih postopkih.
3.2.3. Knjižni blok: značilnosti, najpogostejše poškodbe in stopnja ohranjenosti
Med knjižnimi bloki izrazito prevladujejo papirni, izjema so le Konstitucije s
pergamentnim knjižnim blokom. Pergament se uporablja tudi v vezavi in za okrepitev
papirnatih listov. Knjižni bloki so mnogopolni, šivani na več vezic (3 do 5).
Čeprav se je med popisom pokazalo, da so knjižni bloki večinoma zelo dobro
oz. odlično ohranjeni, smo vendarle opazili nekaj poškodb, ki pa so manj pogoste in
blažje kot pri vezavi. Tako smo zaznali madeže, porumenelost/obarvanost in
nagubanost listov zaradi vlage, kar je bilo opazno in precej pogosto predvsem na
robovih, ter bolj redke poškodbe od insektov.
Prisotne so tudi mehanske poškodbe, ki v nasprotju s vezavami niso tako
prevladujoče: obrabljeni, umazani in natrgani robovi listov, iztrgani, izrezani ali
odpadli listi ter raztrgane ali razpuščene lege, vendar so takšne poškodbe – predvsem
v hujši obliki – res maloštevilne.
Tabela 2: Stopnja ohranjenosti knjižnih blokov

STOPNJA
OHRANJENOSTI

ŠTEVILO

ODSTOTEK (%)

I.

44

44,45

I.–II.

37

37,37

II.

12

12,12

II.–III.

4

4,04

III.

2

2,02

III.–IV.
IV.
Iz tabele razberemo, da je več kot 80 % (stopnja I. in I.–II.) knjižnih blokov zelo
dobro oz. odlično ohranjenih. Velika previdnost je potrebna pri obravnavanju dveh
inkunabul s signaturo Gspan 35 in Gspan 363, ki jima je bila dodeljena ocena III. in
pri katerih je mdr. prišlo do odpadanja listov in pol v večjem obsegu. Pri obeh
navedenih primerkih in še nekaterih drugih iz skupine II.–III. je potrebno preprečiti
širjenje nadaljnjih poškodb, predvsem nadaljnje odpadanje listov in razpuščanje pol.
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3.2.4 Skupna stopnja ohranjenosti
Na podlagi obeh analiziranih stopenj smo pridobili skupno stopnjo ohranjenosti.
Tabela 3: Skupna stopnja ohranjenosti

STOPNJA
OHRANJENOSTI
VEZAVE

ŠTEVILO

ODSTOTEK (%)

I.

19

19,20

I.–II.

47

47,47

II.

20

20,20

II.–III.

6

6,06

III.

6

6,06

III.–IV.

1

1,01

IV.
Kot vidimo, so inkunabule v večini dobro ohranjene in so primerne za uporabo v
čitalnici ter za strokovno delo arhivistov. Žal to ne velja za sedem primerkov,
uvrščenih v skupino III. in III.–IV. Še posebej velja izpostaviti inkunabulo s signaturo
Gspan 363, ki ima močno poškodovan knjižni blok ter elemente vezave in je bila zato
uvrščena v zadnjo skupino.

Slika 7: Primer slabo ohranjene inkunabule s hudo poškodovanimi elementi vezave in
odstopanjem posameznih pol (Gspan 578 / R 72)
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Zaradi pomembnosti obravnavanega gradiva bi bilo potrebno in zaželeno, da se
ustavi nadaljnje širjenje poškodb in da se nekatere inkunabule predlaga za
restavratorsko-konservatorske posege.
Pri obravnavanju inkunabul kot celote ne smemo pozabiti, da si včasih nekateri
elementi zaslužijo posebno in drugačno obravnavo. To ne velja samo za estetske
elemente, kot so npr. iniciale, ampak tudi za nekatere posebnosti, kot so recimo
fragmenti v vezavi. V tem oziru velja omeniti štiri fragmente inkunabul v vezavah s
signaturami Gspan 744, 753, 843 in 844, pri katerih smo zaznali poškodbe zaradi
insektov, obrabo, natrganost ali raztrganost robov in listov, hudo porumenelost ter
madeže, nastale zaradi pronicanja lepila. Čeprav so bili med popisom natančno
pregledani, rezultati v tabelah niso posebej navedeni. Zabeleženi so le rezultati
zvezkov, v katere so vključeni. Ravno zaradi tega je potrebno s fragmenti in z zvezki
ravnati zelo previdno.

Slika 8: Poškodovan fragment inkunabule v vezavi (Gspan 843 / R 67)
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4

ZAKLJUČEK

Nadškofijski arhiv Maribor hrani bogato in lepo ohranjeno zbirko inkunabul
oziroma prvotiskov. Med njimi najdemo tudi najstarejšo ohranjeno inkunabulo v
Sloveniji. Žal je trenutno nekaj primerkov izgubljenih, zato bi bilo dobro ugotoviti,
kaj se je zgodilo z njimi. Čeprav je zbirka v celoti dobro ohranjena in je večina
primerkov dostopnih za uporabo, kar so potrdili rezultati izvedenega materialnega
popisa, so vendarle opazne nekatere poškodbe. Prevladujejo predvsem mehanske,
nastale zaradi nepravilne uporabe ali hrambe. Na podlagi pridobljenih rezultatov
popisa je mogoče načrtovati nadaljnje korake: preventivne ukrepe in morebitne
restavratorsko-konservatorske posege.
Poleg strokovnega rokovanja ima med preventivnimi ukrepi posebno mesto
primerna hramba: odlaganje inkunabul v vodoravno lego. Ta ukrep smo – sicer v
okviru razpoložljivih prostorskih kapacitet – že storili. Smiselno bi bilo tudi, da se za
vse inkunabule izdela posebne zaščitne škatle, ki bi jih varovale pred prahom,
svetlobo in poškodbami. Seveda ne smemo zanemariti niti izobraževanja in
osveščanja uporabnikov ter strokovnih delavcev o pomenu tega dragocenega in
izjemnega gradiva.
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SUMMARY
INCUNABULA IN THE ARCHIEPISCOPAL ARCHIVES MARIBOR:
GENERAL OVERVIEW AND MATERIAL CONDITION
The Archiepiscopal Archives Maribor keeps a rich and well preserved collection
of incunabula or first printings. Among them is also the oldest kept incunabulum in
Slovenia. Sadly, some of the artifacts are missing and therefore it would be
advantageous to know what happened to them. Although the collection is well
preserved as a whole and most of the artifacts are available for use, which was
confirmed through an inventory, some damage has been noticed. Mostly mechanical
damage caused by incorrect use or storage was catalogued. Basing on the results of
the inventory, the following steps can be planned: prevention precautions and
eventual restoration-conservation procedures.
Besides professional handling prevention precautions include also appropriate
storage: depositing incunabula horizontally. This precaution has already been carried
out. It would be reasonable to acquire special boxes for protection against dust, light
and damage. Here one cannot forget also education of users and professional workers
about the meaning of this valuable and exceptional material.
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