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KOSITRARSKA OBRT NA S LOVENSKEM STAJERSKEM
BRANKO KQROSEC

••
KOISIitorarstvo kot samoolx>}na Qbrt se je ona

'.

Stajerskem .amilo !e'1e v dobi, !}ro so si. mesta
Maribo.r, Celje, Pluj, Radgona in Slovenjgradec okvoimo določila in uredila svoje mestne
statute, tržna pravila in obrtne zakone. Naraščajoče potrebe meščanstva .teh mest, ki se
je '" noši, obnašanju, obld!kah d'l"l.lžabnega žiovljenja lin opremi svojih meščanskih domov
vse bolj zgledovalo in skušeJo po&Iema1.i svojo
deielno gospodo, so narekovale pospešen ra2voj tudi tistih ob.rrt.i, ki so dotJej vsaj v glavnem dajale svoJe usluge le cedwl in njenim
potTebam. Li:varji zvonOv že zgodaj niso več
ulivali samo zvonov, temveč so i2 bakl13. in
kosibra, ki si. je prav na :prehodu jz XV. v
XVI. stoletje utrl pot v srednjeevropske liva.nne, uLivali poleg strogo cerkvenega pomožnega posodja, svetilnic, kadiJnic in podobnega
tudi že posodje za ... posvetno.. mbo limt :krožnike, VTČe, Sklede, kandelab.re in podobno.
Vzorce :za SV'OjC! !izdelke so povzeli kratlro
malo po vzo:rcih srebmega in zlatega posod_o
ja, i2x:le1kov 7Jlatarjev in pasarjev v1adarskih
ali knežjih dvorcev bogatejših italJi.janskih,
francosIcih in 1ilarndrslcih dežeL Gosposka
Srednje Evrope, .predvsem dežel pod h.aJbsburšlro krono, si po po&ledicah tridesetlelAne vojne
takšnega .razkošja v srebru in zlatu ni mogla
priv06či.ti, tQJ.iko II1Iilnj lŠe njeno meščanstvo .
Zato ni prav nič p.resenetljivega, če se je Tavno kositrarska OIbrt v teh deželah najbolj
razmahnila, saj je kositer - .. meščansko srebro<. - kat polžtahtna kovina s svojim :polnim
si jajem zLahka konkuriral srebru, biJ pa je
hkJ:at.i.. cenejši in dosegljivejši.
Kot že omenjeno, SIta v Srednji ENropi sloveli dve središči ikositra.rske umetne obrti,
severnoitaLijanSki Milano !in j'llŽnonemili
Nt1rnberg. Od tod je kositra.rska obrt v krat_
kem prodril'a v vsa večja mesta in dalje v
provinoo, si ,t am .najprej u1Jrdila tržiiiOa, p0tem pa še delavnice. Medtem ko se je južnonemško kositTarsLvo bohotno Ta2"Vilo tel.' doseglo za določen čas S'topnjo skoraj in'rlustrijske pn:>izvodnje, se je nasprot.:no italijansko
kositrarstvo ves čas borilo proti konkurenci
zlatrurjev in pasarjev, ki jih je PTav obdobje
ibili.janske renesanse in baroka povzd~gni~o 'v
prevladujOČlO 'U1llebno obrt. Ker v bogart.O.h mestih srednje in severne !.talije kosirt:er ni mogel konkut'"iNlti STehru in zlatu, je sledilo
preseljevanje dtalijanskli.h kosib"arskih mojsbrov in .njih družin v sosednje, predvsem
južnoneInŠke in avstrijske deiele. Tako se v

prvi polovici XVII. stol. pojavijo tucLi. na Koroškem in StajerSkem med .nomškli.mi in red·
kimi donw.l::i.mi mojstri >tucLi. i.taJijanski priseljenci, kri. re v naših deželah ne &an1() ustale,

SI . 1. Kosltnr.r~ka delavnicII Iz XVI. stoletja
Iosta Amana v knJigi , popis VSl)h stanov,;
l~ I. 1568

Le~<')re"5

temveč kaj pogosto celo .i.zpodrinejQ svQje
nemške telanece. Imena Zamponi v Judcm·
burgu, Gradcu, Duna1u in Salzburgu, Caminolli v Marib<xru, Stretti v Celju !i,n Cerotti.
v Ptuju se pojavljajo na kosiltImih izdeLkih
poleg lia!rschov, He.mme1·jev in drugih skozi
vso drugo pol<M.cO XVIII. stoletja, v XIX.
stol. pa na slovanskem Stajerskem celo prevladujejo .t er ostajajo edini kosiiTarslci obrmi
mojstri štajerskih mest vse do dobe, ,ko so
porcelan, fajansa m emajl zadaH sm.r.tni uda.re<: ,t ej i2recno meščanski polumetni obrrt:i .
Ker takratna slovenska m~ta niso bila t0likšna, da 'bi vsako izmed aljih lahko imelo
svojo -kosi1lrarsko obrbno bratovščino, ceh, sta
bili za Štajersko, Karoško in Kranjsko, t0.rej za: 'VSe slovensko ozemlje pod. habsburško
klrono, ustanovljeni dve kositraI"'$ki cehovski
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sklad.nici v Grodcu in Celovcu. MalI1i:bors·k.i ,
celjslci, ptujski in radgonski ik..osi.t :rarji so pri!Xldnlli g·rašlti obrtni skladrrcici, ljubljanski pa
skJad:nici v Celovcu. Dežolna uprava .pa je
t'Udi določiJ.a število lJl1ojstrov...J\:ositraJ"jev, k.i
jlih je posamezno mesto lahko imelo brez škode za obrt in .njeno 1,t1gOVTino. Tako jc bilo v
easu največjega Il'Q2maha ote obrti, konec
XVlTI. i:n v začetlku XIX. stoletja, dovoljeno
opravljati .obrt in prodajati svoje izdelke v
Mariboru največ dvema obrtlIl!i:rn.a rrwjstroma,
v Celj u, Ptuju in Ra.dg>oni pa po enemu. Deželni ob"r:tmi zakon je .-..elo sbrogo urejeval
cehowsko politiko, odnose med mojstri in p0.močniki, učno dobo vajencev, dobo pomočn.:i
ških potovanj, potOk -mojstrskJih in pomo<'ini~
ških i:zpi,tov, določeval izpitno delo, pristojbine bmtovšOini in kazni za prekrške. Pr.ri
doslej znani in za Stajarsko veljavni vladni
octlok, ·k i se nanoaša .n a kooitTaa'"Ske obrtno dejavnost, je generalna. manuat cesarja Ferdinanda I., izdam 2. decembra 1557, s katerim
""'" svojem kraljestvu, vojvodstvu in deželi ..
prepoveduje uvoz vsa.k.ršnega !inozemskega
kositra, 'pt'Uv tako tudi njegovo prodajo ali
obdelavo. V svojem mandatu omenja, da prihaja zelo velilro obdelanega. !kosi,t ra po ·t ihotapski pohi iz Nurnberga, >kar seveda povzroča
zastOj v prodaji izdelkov domačih mojstrov.
Konkurenca prebibQtapljenih kva14tetoej9:ih
izdelk<JV vodi.ln~ nemiilkega kositrall"Skega
središča je bilon namreč rpredvsem lV provinci
tako mOOna, da >tudi ce&Mjeva prepoved še
nekaj časa po izidu ni mogla obveljati.
Naslednje leto (1558) so vlO'2ili mojm graške cehovske bratorvšči.ne, v k·atero so bili
inkorporirani tudi k-osibrarjd slovooslke Stajer_
ske. vlogo na g:ra5ki magistral, v kate-ru 'llOova
protesbirajo proti uvozu in prodaji lmozemskego. (,be-ni: ·nu'I'O'herš kega) k05it.rra. Del pri~
tož·b e je napcrj€':l Pl'O'td nekaterim g.raš1cim
trgovcem., navedcrti.m imenoma, češ da se ne
drže cesaa-jeve prepovedi teu· da .. Georg G rebinger, svetovaJec v Gradcu, Hanns Hammer
iz Leobna, Wolf~ang Weiss iz NUTnberga in
Joseph Pintschirng ciz Waits.berga na KOl"O:;kem
prodajajo tam (v Nurnbargu) izdelani k ositc.r
(kos1tn'lle predmete) po vsem Stajerskem in
posebej v Gradcu .... Obtx:YLeni ttgovci so se
pr ed magistratem branili Z izg<:7V'Ol'Om, da so
iz NumbEWga uvožoni kosi,trni predmeti signiram kot " proi:l.kušoni kositel.·.., torej kot
kvalitetnej~e blago, ki je boljše od izdelkov
domačinov. Uvoženi, pravdI,neje prctihotapljeni predmet'i 'ilaj bi billi samo ,.,.t,o.lčen kositer ..,
kaka!' trdijo, toda -t'Udi uvoz tolčenega posodja
iz boljše kakovosti kooitrne 7.J.j·iline je bil po
cesa'rjevem dekretu prepovedan. Pt:ritOOba z0per trgovli.no z 'UvO'lenimi kosiltmimi predmeti
ni ~mela otlspeh.a, roj je še isto leto (155B) gra156
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ški magistrat pritožni:kom odgovoril, naj se
raje sprijaznijo s tem in tako ali drugače pobotajo z owdenimi trgovci.
Dne 20. maTca 1592 je bil izdan ([lOV vladni
patent, ikri je uvajal popolnejši okosH:rarski
obdni za-kon 1'11 je deloma ostal v veljavli. tudi
v na&l.ednj.ih .dveh stoletjih. Poudw'1ti je .treba,
da .p red tem -zakonom sigl1liranje z mojstrskimi in mestni,mi, še manj s Ikvalitetnootnimi žigi v šta jerskih, koroških in kranjskih kositr arsk.ih delavnicah vsaj v splošnem še ni bile
uveljavljeno rln ne v rahi. Prav ·to je vzrook,
da 'ni znana prov nobena signaitn.u-a Ikositrarskih delavnic na Slovenskem iz XVI. stoletja.
Obrtni zaJron, ki je b..šel ma temelju tega pa-'=
teonta, je Oil tiskan v Gradou :kot .. KosihrarsIti
red 'VOjvodine Stajcrske.< in ga je ·tiskal vladruj .t iskar Georg Wi.dmanstteter leta 1593. V
njem določa nadvojvoda Ernest ...nov obrbU
zakon .., ki ga je sicer pripravil že njegov brabranec nadv'Ojvoda Karel, pa ,.,.za.radi ža.1ostne.,<1'tl primer:a -smrti mirujoči zakon 'Ili moge}'
biti vpeljan v polno veljavo.... Vsa uvožena
ali v tUjini nakupljena kosi!tmina naj bi bila
po tem zaikonu pregledana po dveh ·n adwrttikih ter ka!kovos.t njene zlitrlne (razmerja kositTa ilO svinca) natanko(! preizkušena. Za Stajersko - v Gradcu - naj bi ·ta nadzor izvajala m estni sodnik in eden !izmed rop.nis.eženih
mestnih :ko~brar:skih mojstrov, .kU. pa moroJt.a
obenem opazi-t i tudi na to, da obo ves ta.k. ...cin...
popisan tudi pni mestnih dav-karjih. Nadzor
in preizkuŠla9lja naj bi se opravljala vsak.ih
14 dni, po potrebi tudi pogosteje. P.rav tako
morojo hi.ti pregledani predmeta p>tem "tudi
signiraT1li z let:rrico nadzora !in mestnim žigom
(v tem primeru z grbom Gnadca - vzpcnjajoči se lev, .. P-ant}tiel-" tkal' je h'k:.ra.ti emblem štajerskega deželnega grba). Predmeti
pa, ki so bili iz uvoiene kositrne zlitri.ne uli la
v domačih delavnica'h , morajo poleg omenjenih nosi·tj -tudi signaturo izdelovalca. Strogo
je prepovedana vsaka t1-gavina z nesignia11lni.mi izdelki Poleg ,t ega je v vsej de-leli prepovedana prodaja ,kOSlit:rnine, katere zlIitinske
razmerje -ne ustlI"eza zahtevi novega obrtnega
z3Jkon.a. Kot kvaJJitebni kos.i.tcr (...gu·tte fein
Zinn ...) velj<\ medeninastokooi:tTena zlitina brez
sv.i.nca, dz nje so uliti (izdelani) v glavnem
tako imenovmri tolčel'lli jzdelki. Slabši, ki ima
v sestavoi zlitnne Tazliene odstotke svinoa ter
je ounučen .kot .. trota.k, četI-tak ali dcsetak...
(,.,zum Dritten, Vier:ten, zum Zehntcn ..), pa je
povsem prepovedan za obdelavo in prodajo.
Sbari, doslej upot'nbljani, s ..svincem mešanJ
kosi,ter, naj se 'Uporablja ...samo v hišni potrebi in praV nič za prodaje, dopuščeno pa je
upor abljati in obdelova.\:i ga v meOOniai desetoka«. Ne bo odveč, če pripomnimo, da je
prav iz te ka>kovootne zli·bitne ulito največ v
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današnji čas ohranjenega kuhinjskega posodja, šesterorobndh vodnih ročk, imenovanih tudi aquanmrni.l. IzdeLki iz takšne z1itinske mešanice p a mora'j o bi·tj v GTadcu še p oseb ej
signiTm1i s §teva.lk", 10, v dru~h mestih .in
trgih de-i.ele
z mestJnim ali otrškim znakom,
mojstrovimi inicialkami in kvalitet:nostno
oznako. &pet mo.rn.mo pripomniti, da se to,
razen v redkih primerih, ni i:zNajalo niti. V
samem cehovskem središču, V Gradcu, še
manj pa v dcla'Vllicah Maribora, Celja ali
ptuja. Tudi prodaj-na cena kooit'lTri!ne te kvalitete je bila določena na največ 20 kr za funt
in se ni smela prekorai5:iti. P.roda:jna taksa se

pa

SI. 2. vrt aplavankega ceha Iz Vun'nlce
Izdelek marlborskea:a kOlIIlarja F. CaminoIlIja ml.
(1 '20-1852)

vrt hrani P<lkrajlnskl muzej v Marlboru

j e ravnala po t e-Ji, določena pa je ohi'la t.udi
proizvodna cena izdelovalca, ki pa. se je okasneje z deželnimi aili mestnimi odlok.i. večkrat
spreminja1a. Sami kos~tTni izdelJci so bili raz.deljem V tri skupine:
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Dodatna llarcdoo., ki pa se v naslednjih
stoletjih predvsem iz trgovskih ·r azlogov ni
mogla obddati v veljavi in je biJa najpogoS'tejši vzrok stalnih prepirov in oožb med kositT3if"ji, je določal a stalno naseljenim mojstr om pravico do prodaje nj~hovih lizdeIlrov
le v lastnih trgovinah (ali stojnicah pred delavnicami), medtem ko so tuji, potujoči ko.9ilra:rji a,}j krom-a.rji s kositrno robo smeli
svoje in uvožene izdelke pt-ooajati samo na
letnih sejmih. Prav s temi pa so imeli štajerski - in prav tako 'koroški .in kranjskii kosit ra rj i največ preglavic in se za.to tudi
n aj več pritožujejo ZOPC'r ...rTl>Oti.lce (stoerem)
in tiste, k.i. se v svoji OOl1!.i ,težko prebijaj-o,
ki neopravičeno, kot neč l ani in največhat
potikajoč se po dežeki opravljajo svojo obrt",
Naredba n ada3.jc zelo odloOno določa, da '!"laj
se ..vsi motivoi im potujoče aJi potlirkajoče se
osebe, ki opravljajo to obrt., oblastno preganjajo, tisti pa, 7.asačcni prti d ejanju, se poleg
odvzemra. orodja in robe resno k37Jf1uj ejo tako
pri sodišču kut krajOW"ti obrln,i zvezi ali delavnici ... Po T'f!Snosti zakona moramo torej
mirno soditi, da j e bilo t.akih tk:Th;tC!"'1 obI>tnih
predpisov kar precej. Venda.. je bila večina
teh ,.presLopnikov.. že nekaj let po objavi
tega zakona sprejeta v obrl~n c bratovščine,
kar je bilo štajerskemu kositrnTskemu rokode1stvu prej v prid kot v škodo, saj je bila
večina teh .. prHliekov.. dobrih mojstrov, ki
so se s svojimi. storitvami v obrrtJi. .povzpeli. do
zavidljiJllega uglooat.e:J.· s tem starejše, lahko
rečemo že .. zarjavele.. tll()jstJre spm.vIj.aJi v
zadrego ln nem!T. Prarv ta točka zakuta pa
je postala zakonska podpo!u mnogim gOl"lI1jcitlalijanskim kosibraTjem in :nj:ihov.irn družin am pri mig.raciH v avstrijske dežele. Skoraj
tret.jina štajerskih kosit'iarjev so bili Ltalijani
ali »potujoči Mil.all1e-lli.." kot jih imenujejo ceh ovski akrt.i v Ga-adcu, pludni in zelo skromni
ljudje, ki 60 se naselili po deželnih mestecih

1. G ladlcl, .. težki izdelki .. - VTči, sklede,
krožniki ;in pladnji - ~z dclani iz čistega, !inega kosi>t:rn (Engelzinn, signir.m s podobo angela) ali .iz mcdcninasto-kosi.trne zliti-ne, 2.
Manj čisti in -piki rani rini kositer - steklenice, tekočinske mere, v.rčki in druga namizni
predmcli t er 3. Izdelkd iz svintene miti,"e kositra v razrnez"ju 1 : 10.
Isti zakon tudi določa, da sme vsakdo seveda pilOti plačilu posebne t>Rlkse - zahtevati po m estnem nadwrniku opravJjeni PTegled kositrn aU izdelka ter dalje, da IDCIraojo
bi1t4 posebno strogo nadzorovani tolikokrat
ovajani :inozemski trgovci kositme robe. Na
ta kositrarski zakon so morali priseči vsi d eželni kooi:tJrarski mojstri.

S L. 3. N nmh.na skled a, eden pogO!lUh Izdelkov celjskega
kos itrarja ;ro B. StretUJa (1780 - okoli 1800)
P<lsodo hrani P okra jinIki m uzej v Marlboru
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izven Gmrlc.a - '1/ Celju, Mariboru, p.tuju,
Loobnu :in Beljaku - .kli. pa so s svojdmi cenemmi, a kvalitebn~mi izdelki neusmiljeru> konku:rirali graškim mojstrom. Z budcim očesom
za dobiček so prišli 'llajvečkrat sami v deželo,
potegnili za seboj ženo ~n otroke in končno,
seveda prav po i·taJ.Ji.jWlSko, še brate in 'lleč.a·ke.
Tako nastajajo pravcate dn.t.žimske dinastije
sicer prilagojenih, a še napol iLtaii.janskIih kasitraxjev z zveneči.m.i ·roma:nslcim:i .imeni, ki
jim je moč sledi.m daleč V XIX. stoletje, torej
v čas, :kO() so domačini že pričenjali opuščati
svoj() obrt.
Dne 21. rtlG.rca 1639 je cesar Ferdinand isti
kosi:trarski obrtni UlJkon ponO'V'l1O izdal ter
tU!ko znova podkrepil njegovo ve1j.awo. Dne 19.
junija 1709 je cesar Jožef potrdil svoboščine
koo~brarjev na osnovi obrlnega mlrooo iz
marca 1639 ter mu v podkrepitev dodal odstaveik, v katerem pr<Wi, »<la .b o ta zakon
ostal v veljavi rba:k.o trdno, !kot goreče vztrajajo .njegovi kositraTSk.i mojstri pri veri v
rimskdka·t oliško cerikev in svojem obveznem
cerkvenem opravilu... Ka'l'"el VI. je gornji zakon prav tako po1lrdil :in ga 2. noverrybra 1720

SI. t . Preprost cehovski vrč tradicionalne oblike.
Izdelava ptujskega kositra rja Pavla Polsterja,
vrč:
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uveljavil, vse dokler ...mu moč ne .bi b:illa odvzeha. po !k-a:kšnem drugem deželnem zakonu...
Pristav:W. je Je <točko, v kateri odpravlja pred
oslTlli:mi leti uzakonjeno omeji1ev števiJa obrtnikov in .pri.poroča povečanje in razširjene
ohrli.
Tudi Marija Terezija je z vrsto zakonskih
odločb posegla v kositrarsko obrtno zakonodaj(). JulD.ja 1770 je izdaJa ponovno odločno
prepoved vsakega uvoza tujega kosirtra, decembra istega leta pa }XlJtent z določbami o
zli·t inski kakovosti kositra domačih izdelkov.
Dopolnjeni, 'Prav pedantno v podrobnost4h
obdelani obr:tni red kosi·t rArjev pa je izd<rl
oktobro. 1774 duna.jski župan in obtTb1d svetovalec JOž(?f Georg HorI z zakonskimi določili
o mojstrih, pomočnikih in vajenci.h. Ta, doslej najpopolnejši kosir!lrars:k.i obrtru zakon ru
doživel naslednika ter je ootal v veljavi vse
do konca XIX, stoletja.
V drugi palova.ci XVlII, stoletja ;prime ikositrolrska obr.tna dejaW10st v Gradcu lin Celovcu, Itorej obeh vodečih obrtnih STediščih,
hirati in si ne opomore več. Brav nasprotno
pa se dogaja v mestih slovenske Stajerske, .
kjer so vodstvo v obrti prew:elti .k:ooitraTj5. iot.alijanskega rodu in imen. Mariborska 'lrositrarska ciejavnost je šele s Ca.minollijem zaživela
v vsem SVQjem razmahu, enako pridobi Celje
s Strefbijem in Ptuj s Cerotijem, Iz .njihovih
delavnic prihajajo izdelki, ki prav v ničemer
ne zaostajajo za onimi iz do nedavna monapolnih ·kositTaTSkih centrov Gornje Srtajerske
ali sosednje Bavarske. Kljub hudi konkurenci
izdelovalcev ..belega posodja .. (fajansa :in porcelan) jam je uspelo obd·r1nti tr-b.šče in obrt
še ves čas tja do šestdesetih let preteklega
stoletja, torej v čas, ko je ljUbljanski ocosi.tbra'l"'
N oUy obrt že opustil.
Stajerski ikositra.rji so bili dobni rokodelci,
njihovi kolege li:t.alijanskega ]Xlrekla celo
umetn~ki v svojem poklicu. Svojo obltt so
opravljali v duhu starih obrtniških tradicij,
izbor njihovdh izdelkov je Je izjemno presegal
meje splošnih meščanskih potreb, ~zjemna na·ročila reprezentativnih ,primerkov so hVI'Ševali po kalupjh kolegov iz južnonemških kositra-rsk'ih srechšč. V glavnem pa uJi:vajo po
oblikah previebih iz rodu v rod, dQPOlnjujejo
v teku ~vOjoga Življenja .izbiro kalupov vedno
2lnova ter zastBlrele odlagajo. Kositrarske delavnice prehajajo z mojstra na mojst:ra, novo
del()Vl1o mesto je bilo le redkoma odprto. Pomočniki se POl'oO<l'jo z mojstrslcimi vdovami,
kositra.r9ke hčere, ki so dedovale očetovo mojstrsko pravico, .pa si pai.Ščejo mladega pomoč
nika, kJ. potem istočasno s poroko pridobi. tudi
meščanslvo in 'p ravioooo opravljanja obtu kot
mojster. Tako je poroČl1a matnika nekega
kositra1-skega mojstra zelo važen datum, k.i
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ga Zn<7Vil najdemo na njegovi si.gllaturi. Večina kosUn.-cll"S'kih rporok je bila sklenjena le
razumsko, iz gmotnih razlogov; V teh zakonih
nosi žena opazno ~ del na sV'Ojih ramah,
pogoste zgodnje smf1ti mojstric so posreden
dokaz za to. Mojst.erJV"dovec sklene često Že
po enomesečnem W1ova.nju novu zve-lX). Mlada mojstrica pa največk,rat spet preživi. svojega sopl'oga ter preda tako obrt kot svojo
roko novemu, mlaj.šemu kandidatu. lVD.adi p0močniki so bili prisiljeni iskati prilike porok
s takimi o<rtarelimi mojstrskimi vdovami. Le
tako oo se magij osal'"l""lOSVojiti. ter si plačati
pravioo meščanstva, brez katere mojst'J"sk.ih
provic ni bilo mogoče doseči. Tudi obntnih
pravic s i ni mogel kupiti VSGk, šc manj :pa
mJad pomočnik, ,) ci zlepa ni zmoge:J 200 do
500 forintov prih,.anka, kolikor soo zanje pač
zahtevali.
Kos:i.trarji Stajerske pa tudi Kranjske :In
Koroške niso bili nikoli ,bogataši. Gmotna
stiska je bila &komj stalni spr-emljevalee n jihove d ejavnosci.. Le dobro stoletje, med letD
1650 in 1750, ter deloma prehodna leta XIX.
stoletja pomenijo gmotni vzpon neka,tetih .štajerskih kosiLTarjev. Vojne, slaba prodaja, tihotnpg.tvo in skrioma prodaja z uvo:fcllimi južnonemšlcirni izdelki. zavirajo delovanje marsikatere ikoSitrarsk:e delavnice, vse dokler potem V XIX. stolBtju kositrarsko obrtništv<t ne
presahne, saj svojih ljudi ne more več preživljati.
Lepo oblikovani vrči in V'1"'Čki z reliefnimi
robovi in okraski bogati krožnik:i. in sklede
in ne nazadnje v obliki pestri, JXl. zaradi tradicional-ne konServativnosti slogovno neizmaličeni in v izvedbi plemeniti upombnj predmeti so soliden dokaz obrtne spretnosti ter,
la'hleo rečemo dostikrat izbranega okusa namh
štajerskih mojstrov, kU. v primeni. z avstrijskimi kolegi dostikrat nezasluženo veljajo le za
pl"ovincialce.
1. KOSlTRAR.l1 V CELJU

Enako kot v srednjcvešlci. Ljubl jani se je
tudi v Celju zVOl1a1"9ka livarska obrt ustalila
znatno prej k ot kooitrarstvo. Spodnja Stajerska, katere drugo vM.nejše sredi~če je bilo
zgodov.msko mestece ob SaVlinji, je usmerjala
svoje težnje: predvsem 'Proti. Gradcu, od Jroder
se je na Stajersko širil poleg gospoda·r skega
tudi ves kulturni vpliV.
Plvl d oslej znani livar zVQn'<N .in kosd.trnr
v Ce-lj:IJ je bil brat l jubljenskega kosit.rarja
Blata Zingiesserja, BENEDIKT ZINGIESSER,
ki je v Celju in okoliCi delOV'al nekako istočas
no kot Blaz v Ljubljani in je umrl pred letom
1555.1 Njegova kositraTSka dejavnost se je
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omejevala predvsem na ulivanje nekaterega cenkvenega posodja lin pribora, s
kakrlnim so revnC!jšC! spodnještajerske Care
nadomcMale dražjo srebmino. Kar je bBo v
tej dOW v rabi kuhinjske in nrunime kositrnine, jo je v glarV'nem posredovala .t rgovina z
deželnim kooit'l'm"Skim obrtll1im središčem v
Gradcu, ki si je vsaj v začetku XVI. stol.
lastil popolni monopol ul1'Vanja lin prodaje
kositrnine na Stajerskem. Po Zingiesserjevi
smrti je Cc-lje ostalo -daljM čas brez lastnega
livarskega mojstra ali kosit.r.an1e. NIKOLAJ
B O SET, ljubljansJci 'lMlCa:t", ki je občasno
ulivru zvonove tudi v Celju, je skušal Zingicsserjevo delovW1je ob;nov.iti, toda šele njegoVli nasiedndkd, od katerih pa nam TlIi nobeden imenoma man, SlO ceJjslro livarno zvonov
in kositra znova obudili v življenje. Kupci
ko.sibrJrine v obrtnim sred4ščem odmaknjenih
provi.ncia1nih mestih pa soo konec XVI. ter
skoro.j we XVH. stolet.je prav mdi segali po
izdellcih potujočih šušmarjev, največkraot italijanskega porekla, ki. so mcsbnim mojskom
2'8Skrbljujoče konkurirati tako v rkva.liteti izdelkov kot v nizki ccm. Nj;hovo obrtno podjetnost na celjskem kooi1.rarskem .tr'Žišl:u po
letu 16991 nam posredno potrjuje pritožbo.
drugih ce1jskdn obr.tnikov, predvsem Jwsitrnrja Hansa Adama Hammerja, lk i soo se pri
de-lclni upravi v GTadcu :pritožili nad podjctnostjo ..laških vri'l1jonccv", kot jih v svojem
dopisu li.menujejo.~
HtlnS ADAM H AM MER, celjski meš(!aal
in kosit:rar, se je obrti izučil v Gradcu pri
mestnem kositra,.ju Loonhardu MeUyju' v letih med 1669 in 1674. V Celju je deloval od
leta 1675 dal je kot samostojen mestni obdni
mojster. Pri njem se je izuOilo obrti tudi nekaj kasneje pomembnih koo,i,trarskih mojstrov, med !I1jimi znani Johann Puc.kelsheimb
s Koroškega. 1i Ha.nns Harnmer je še pred. letom 170·0 prepllS'W vodstvo svoje delavnice
sinu ANTONU HAMM ER JU, k,j ni samo
nadaljeval očetove obrti, ,temveč dos~e1 lela
1706 tudi čast m estnega župaoo. (Btirgemaister).' Anton Hammer je upr.awljall celjsko
ko.sitrarno do svoje 'Smrti, :zkIItem je prešla v
roke drugega celjskega mCŠČa!l18 in kositrarjn
Jožefa Goka. JOZEF G O K (Gock, Gog, Kek?)
je po6ta.l kosi.1Jra:rski mojster že pred letom
1750, obrti pa se izuM pri h:lkmu Hammerju,
končal pa v Gradcu. Med Jeti 1763 in 1767 se
je pri njem učil kositraxstMa .njegov sin ANTON G O K ,7 -ki jc sodeloval kot mojster nekaiko do ooemdesetih let XVIII. stoletja.
Najst.aa"ejš.i. ohranjeni ccljskri. kositTaTski izdelki nosijo 'kot sig.uaturo le mestni emblem,
ščitek s celjsk>i.mi zvezdami v krogu brez mojstrskih inicialk. aJi letnic. Tudi s1:a vedno vtisnjeni po dve signaturi h:lwa1.ii.. Studij de'Želne159
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gia cehovskega arhiva v Kunstgewerbemuseumu 'v Gradcu bi verjetno odlQČneje posredoval odgovor na uganko, ka.teremu od celjski:h
mojst-rov kOl:iitrarjcv do leta 1780 je pripadala navedena signatura.
JOHANN BATTISTA STRETTI, italijanski. k<>SitTar iz Milana, ki pa se je <Obrti
izučil 'v Gradcu in od tam 'tudi prišel 'v Celje,
je ustanovitelj ko.sitrarske družine Strettijev
v Celju. Delavnico je verjetno odJru.pi1 od
Goka ali njegovih dedičev. V zapisniku ceJjskega me;tnega sveta iz leta 1780 je Il'lavedeno, da j e J()hann B. StTetti že 25. avgusta
tega leta predložil svetu svoj ocenitvenO. izdelek ter bil potem soglasno inkor.poriran v
zbor mestnih o bl'bnikov. 8 Ze mar ca naslednjega leta, 1781, pa je ·biJ .imenovan za de-l.cinegoa
mojstra graške obr.1me .zveze.i Iz njegove delavnice izhaja prec!'!) ohranjenih predmetov,
ki se vsi odlikujejo v kakovos1.i zlitine in obdelavi. Vsak izmed njih je signiro.n z žigom,
ki ga posreduje tudi priložena skica, v pokončnem ovalu je na ščitu, Id ga oklepruta
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večina

še dclujoCih štajel'Skih kosillrarjev,
obrt opustil. Pri njem se je i1'..uQil obrtd na.jprej njegov sorodnik (nečak?) J ohann Babti-

SkIc;). 3

sta Stretti, doma iz Foma, ki pa po opravljenem pomočn:iškem izpitu ni .ostal v Celju,
temveč že leM 1804 odšel v Gradec. Dnlgi
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njegov vajenec Barto1omeo TonoIo, prav tako
iz Forna, je opravil pomočniški izpit leta 1812.
Johann Cerotti mlajši, silIl ptujskega kositrarja CoroUija, je končal 's vojo UČIlo dobo

vei&ca palme, upodobljen levo trdnjav&ki
stolp, desno značilne celjske zve-.r..de. Med inicialk·ama 1 S stoj.i 'krolll3r. Streltijeva .kositra.rna je ulivrula vsalkov.rstno posodje, mC'd
katel'rim zasledimo tudi :predmete za cerkveno
rabo (kot primer: zaj ema.iJloa, za mUlno vodo
v Zagorju pri Pi1šta.jnu) . Pri njem se je izučil
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obrti tudi njegov sin JOHANN ' JACOB
STR E T TI, ki je po očetov i sml'ti .tudi sam
postal deželni mOjster gruškega ceha,lo JI>hano Jaoob St-retti je dobro vpeljano očetovo
delavnico obdl""AaJ. do leta 1824, nato je, kot
160

pri Slrett.iju i9tego leta kot T()nolo, 1812, ter
postal 1821 deželni mojster v Celju. 1I :Po opustitvi StTettijeve kosi:tmrne pa se v Celju ni
mogel več o bdržati, od leta 1824 daJje deluje
k-ot de-le1ni mojster v Irdingu na Gornjem
StajerSkem.
Signatura Johanna Jaooba Strettijra se prav
kot ocetova ,pogosto poj.a'VJja na še ohranjenih izdelkih njune delavnice. Okrogla sigml/t.uro os .ščitom, v kIDlerem je dvoglav4 orel
in celjSke zvezde, nad ščilK:m pa in.icia1ki 1 S
in krona, je brez dvoma llljeg()V3. Dvom1j~y()
celjsko pa je avtorstvo signatllTe. Iki jo prav
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tako pcma7.a!f'ja naša sktica na prilogi. Edino
zvezde v ščitku daj ejo domnevo za nj en celjski izvor. Izdeliki ceJjske kositrarstk.e delavnice ni.so V ničemer zoaOSll.ejali za izdell.ki kosi1lr.M"jev v Gradcu, Celovcu ali Ljubljana.
Pireje bi Jah:JI:o' trdili, du je kvaliteta predmetov, ki jih ulivajo štajQTSIki xositra~:ji i.talijanskega porekla, vsaj zaradi konkurence z
domačini precej boljša, prav ItUltO tudi izbi·ra
dosti bogatejša. V obWkovanju so hi l-rej e sledili slogovnemu razvoju, V obrtnem življenju
pa se lažje prilagodili 'k ompl'omisu s proizvejaJci belega posodja., zato oo med zadnjimi,
ki po uhlruitvi cehov leta 1809 opuščajo obrt.
Celjski Stretltiji so ob mariborSkih Caminollijrih in gomještajern:kih Zamponijiill n~jzna
merritejša kositrarska družina iz konca XVII1.
in začetke xrx. stoletja pri nas.
OPOMBE
l. VI. Fabjančič, Prvi ljubljanski livarji
Kronika LJl ~t. 1. - 2. A. Gnin, AJte und neue
Kirchenglocken, Wien 1917. - 3. Andreas Guba,
Geschichte der Stadt C11Ii, Graz 1909. - 4. Graz.
Zinng. Lehrjungenbuch \644-184G, Bl. 25, 41. 5. lstotam. - 6. Andreas Gubo, Geschichte der
Stadt Cilli, Graz 1909. - 7. Graz. Zinng. Lehrjungenbuch 1644-1846, Bl. 56. - 8. A. Guba,
Aus d. RathsprolokoUen der St.adt CiilI, Graz
1899. - 9. Graz. Zinng. Lchrjungenbuch 16441846, Graz. Zinng. Proto1(01buch 1781-1859, str.
13. - 10. Graz. Zinng. Pl"Otoko1buch 1781-1859,
str. 13 in dalje. - 11. istotam.

3.~OSITRARJIV

MARIBORU

Ze prej smO' poudarili, da so kosi<trarji SLovenske Sta.jerske torej iz Celja, Maribora,
Ptuja, Radgone lin Slovenj Gradca, :pripada1i
obrtnemu združenju v Gmdcu. Neposredna
bližina Gradca je oči,ma tudi v ob.r1nem življenju Maribora; prvega mesttnega kooi.trarja
dobi Maribor razmeroma. zelo kasno, šele v
prvi. četrlini XVII. stoletja. Prišel je iz Celovca, verjetno po posredovanju g.r aške obrtne zbornice. Mariboru je zadootovala ena sama kosi.trarSka delavnica, saj je bil še vse
XVII. stol. vpli'V obeh cehO'Vskih središč v
Celovcu in GTadeu prevladujoč tako v obsegu
izbire kot tudi 'kakovosti svojih izdelkov. Sele
priseJ.jevanje severnoitalijans.lcih kQSitra!·skih
družin v notranj e .avstrijske dC'-,ele je poživilo
asortiman ;in .odločno zboljšalo kvali1eto štajel"Sk.i kooitrnin:i toliko, da je konec XIX.
stoletja ŽI! prav .uspešno konkurirala izdelkom juimonemskih kooitrarskih središč.
Ze v drugi polovdci XIX. sooletja pa je tudi 'Ila Stajerskem občutit i razmah proizvodn je bele posode, )ci postopoma izriva kositr-
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nino ne samo iz meščanskih domov, temveč.
tudi iz bolnišniC, apotek in pivnic. K.onkurenca oo vzd'l""Žali le tisti .kooi.u·a'l.·ji, ki so
uspevnH ohraniti 'kosii.rnini veljavo, ena:ko"\I'J""edno srebru. ZnarnCl1li.ta maribo!"l3ka kosltrarska dlU1ina. Caminoliijev je med zadnjimi, ,ki izdelu je reprezentančno ·k.osi.trn.ino še
po ukinitvi obrinih združenj ter edina, koj
deluje orua slovenskem ozemlju še po letu 1860.
Prv.i jmens1w zrv:m.i maT.ib0r5ki kositrar z
lastno delavnico je MATBES WEISSHA U P T (Weysshaupt), verjetno sin celovškega 1ivarjQ~kosil1'a'l"ja Stephana Weisshueta, ' tki je postni m-anborski me.sčan in mestni
mojste,· leta 1630. Do kdaj je vodil svojo
delavniCO, num na.1&lčneje ni zmano, v graški
k·njig i vajencev zasledimo no\"deo, kjer je -navedeno, da je Wei.sshaupt dne 8. avgusta 1643
prepus1.Ii1 v uk pri Jakobu GriiItzlu svojega
sina MertinQ~~ ki pa ;e pomočnišklo dobo
odslužil v Gradcu. Pm.v tako maJ.o aJi nič
ne vemo o WeisshauptOVli mojstrski s.igna-turi
in legi dela'\lTl.icc. Verjet.noot, da je ta bila v
hiši ob mes~nem strelnem stolpu, v ka.leri
najdemo I!rosneje slovito Cam.1nol1ijevo .kositmTnO, je precejšnja.
Ze omenjeJ.1i J aoob GRA T Z L je bil
obrtni mojster .brez lastne delavnice; v Mar~bol"u je deloval ie pred letom 1643, ·verjetno
kot oomojster pri Weisshaup.tu. Za Ma.t1dnorn
Weisshauptom se je pri njem ~zuči.J. obrti Sebastian Pollagkh (Boštjan Polaik), oba pa sta
opravila pomočniški. izpit pred komisijo v
Gradcu. Gr1itzl je po 'SDlru. Mateja Weisshaupta (1643 ali 1644) sam vodtil delavnico
vse do njenega prevzema po lastnikovem sinu,
MERTINU WEISSHAUPTU leta 1648.
Mert:in je starejšega mOjstra obdržal v delavnici vsaj ·do 'leta 1653, ko je pri Gratzlu končal vajenštvo že imenovani Boštjan Pol.ak.
Kot nam očetova tako nam tudi Mel-.tm.ova
mojstrska signatura ni znana - upoštevati
pa je seveda treba, da se iz te dobe skoraj
d.a ni .ohranil noben kositrn predmet, še manj
sigrriran. Tudi arhivskih podatkov .o obeh (alii.
celo treh!) Wei.sshauptih .ni dovolj, da bi se
po njih dalo presoditi delovanje rt:e tk-ositrarske clrufuJ.e v Mariboru alj določiti čas, kdaj
so prenehiali z .obrtno dejavnostjo oziroma
izumrli.
Leta 1720 se v Mariboru pojavi pIV'j Caminolli, HalijansJci priseljenec, kO je preko
Gradca prišel v mesto ob Dravi ter tu prevzel in odkupil ncltdanjo Weisshauptovo kositramo. CARL CAM INO L L r se je z.adrža1
v Ma-ribOTU do 1743,3 po tem letu ga zasledimo v Zag·rebu. Obnovljeno delavnico ob
Graški cesti (Gra.tzergasse št. 109), v hiši, ki
so jo že od one-kdaj imenovali Zinngliesserhaus
in je slu.J.a ob obr.ambnem stolpu m estnega
161
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obzjdja,4 je šele 1752 prevzel njegov sin JOSEPHI.CAMINOLLI, ki je postal rnestni obrtni ffi()j9ter šele 1760. Kot mojster je
deloval do leta 1774; vendar nosi njegova
mojstrska signat:ura. z mestnim grbom in inicialkami 1 C letnico 17521 Priznanja, ki go.
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postal obrtni mojster 20. februarja 1820.'
Leta 1816 ga listine še omenjajo kot lastnika

znanc Zinngicsserhaus ob 0ras'1ai cesti,1 med
leti 1822 do 1827 plačuje mestu obvezni letni
šiling. Bil je odličen mojster svoje obrti sicer
se ne bi mogel abdržati vse do leta 1862, torej
v čas, ko na Sloven~em kositrer9ka obrt že
popolnoma za.tnI"c. Njegovi izdclki so večino
ma iz zlitine odlične kakwosti. Signatura na
njih se le mruo loči od signa ture Franca Xavcrja I .; ovalm ščitek signature je ožji, sbrehe
na mesbnern grbu so z8oblj ene. Nekaj nj egovih izdelkov je najU v zbilflkah slovenskih
muzejev.
OPOMBE

Skl(:a 6

uživajo štajerski 'kosIitrdrji ita1dja.nSk:ega porekla, mora biti. vsekakor deležen tudi -on,
vrsta v slovensk.ih muzejih olmanjenega ]x>sodja iz njegove delavnice nam dokazuje njegov izbrani okus oi.n mojstrsko .roko pri obdelavi sicer posodja vsakodnevne rabe, reprezentančni izdel1d - med nj:imi vrč kro,aškega
ceha iz StTassa iz l eta 1763, last LendesmuSetllllQ v Gradcu pa .tako po obliki kot
obdelavi nikakor -n e zaostajajo za 1iw.e1:ki južnonemAlcih ali g·raških mojStrov.
Joseph 1 Caminolli je bil ugleden meščan
ter član mariborske trgovske zbornice (Krammerhause). Njegov sin FRANC XAVER
CAM r N O L LII. se je obrti izučil pri oče
tu in opravil mojs1lrskIi. izpit - vsekn:loor pred
kontis.ijo v Gradcu - 17. marca 1774. Po tem
letu ga slodimo kot samostojnega mojstro v
Mariboru vse do Ima 1812. Njegova. mojstr&ka
signatura je enaka očctovoi, le inicialka imena
je spremenjena. Njcgov.ih izdelkov je pTecej
manj ohranjenih ~n tudi vse kau.e, da v delu
ni dOSegW spretnosti svojega očeta. Tudi on
je bil član l<irammerhausa v Mariboru. Njegov sUn JOSEPH Il. CAMINOLL I je
postnI mestni in deželni mojster v Mariboru
leta 1812.' Deloval je do leta. 1820, vcč nam
doslej o njem ni znanega.
FRANC XAVER CA M INOLLI 11.,
zadnji kositra<rski mojster v Mariboru, se je
izučil obrti pti Josephu Il. Caminolliju ter
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1. Hlntze, D(!Ut;sche Zlnnglesser und ihre Mar-ken, tv. Band, Klagenfurt. - 2. Graz.. Zinng.
Lehrjungenbuch 164411846, str. S. - 3. A. Gnus,
Alte und neue Kirchenglocken, Wien 1917. 4. R. G. Pult, Marburg \n Steicrmark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte - Graz 1647,
1. Band, str. 60. - S. A. Gnus, Alte und neue
Kirchenglockcn, Wien 1917 ln Hintze, Deutsche
Zlnngiesser und Ihre Marken, IV. Band, Marburg am Drau. - 6. Graz.. Zinng. Prolokollbuch
178lf1859, str. 29. - 7. R. G. Puff, Marburg in
Sleierm31'it-... Ist:otam.
t. KOSITRARJI V l' TUJ U

V nasprotju s Celjem m Mari'borom, ki sta
bila v obrtnem :či'VI;enju an razvoju s1u:mi ves
čas od XVI. do XVIII. stoletja pretežno pod
neposrednim 'Vplivom obrtniško živahnejšega
Omdca, !pa izkazuje Ptuj za isto dobo dobršen
del samostojnosti, ki mu je omogoča izredno
ugodna lega obmejnega središča meddeželne
in troruJitoe Ikgovine.
Da so ptujski trgovci .trgovali tudi s kositrom, dokazuje mestna mitninska tarifa ,tržne
in tmn:z;i:b1e miotnine i'2: zgodnjega XVI. stoletja. 1 Kositer je z drugimi :kovinami prihajal z Ogrske ter nadaljeval pot preko Celja
in Lju:bljaa1e v ItalijO. Ze v naslednjem stoletju pa dobi Pluj tudi lastnega kositrwia;
livarna .kosi·tmine ostane v Ptuju živa vse do
prvih desetletij XIX. stoletja, ~j v 005, ko
doživi Ptuj občuten padC!C tako domače kot
tranzitne trgovine.
PAUL PEL'fLER (p€'ls1er, PelBer, Polster) 1644-1667,! je doslej po virih potrjen kot
Pl'V'i k0s.i4.rarSlki mojster v 'Btuju. Pri njem sta.
se lzučila o):n1.j Matija (1649) in Hanns EHEMANN (1653), ,ki pa kot mOjstra nista samostojn'O delovala v Ptuju 1n o .njima ni nadalj njih podut1kov. V očetovi (pauIQvi) delavnici
se je obMi imal tudi sinin naslednik Johann
Baptist Pelslcr, ki je po letu 1667, letnici
smrti 'Očeta Paula., prevzel delavnioo. Moj-
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strska signatunl Paula Pelslerja se nam je
ohranila: sestoji iz dveh podolgovatih šči:bkov;
V prvem je vrezan bureN podoben b<xkal z
izrazilim f'OČajrnTI, lI1ad njim &ta inicia:lki P. P.

•
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V drugem šČliJ1!ku je upodobljen Jurijev križ
(iz mestnega grba) in inicia1ka P nw:i pdk:onč
nim krakom križa. Lep pnimet'ek med njegoV!imi izdelki je ohnamjen v obrtni zbirld
mariborskega Pokraj.inskega muzeja:~ Večj i
pivski 'V'I'Č - povsem verjetno cehovs:ki ~
proti dnu I:robljasto razši'l'jen, katerega pokrov nosi '[la polkro:'61'l1i iWolilini členast gumb,
5 ploš00tim 'ročajem in izra.zitim palčndm pritiskačem na polc.opovovem :tečaju, o!crašen le
s kaneluTWIl'i op dnu, v sredi lin ob ustju vrča,
izkazuje
umirjen okus kasnobaročnega
ustvw-ja:lca reprezentativne kos.ilLrnine. VerjeLno tudi drugi njegovri. izdelki v solidnosti
in umerjenosti obdelave niso zaostajali za tem
ohranjmrim 'VTčem, ka je pravzaprav edini
ohranjeni Pelsler:iev jzdelek pri nas.
JOHANN BAPTIST PELSLER, 1667 do
1671, Paulov sin, postane ,ptujski mesilni kos.itrarskli mojster ' šele po očetcM snuti. Verjetno je z njim sodeloval v obrbi tudi Hamr
Ehemann, ki sicer ni omenjan k<1t samostojni
ptujski mojster. Pomol:nilli ~zpit je Johan-n
Pclsler opraVli..l že S. junija 1662. NjegOVi izdelki nam niso znani, prav tako tudi ne njegova mojstrska signa.turn; možno je, dra je ves
čas svoje samostojnosti uporabl'j al še OČetoV'O.
HANNS PELSLER, 1671-1676, verjeLno
sin Joharma Pelslerja, ptujski mestni Ikositrarski mojster,·1 je poslal svojega vadenca
Paula Schr ettla lI1a pomOČIliŠki izpit v Gradec, dl'Ugega, Jakoba Cusperja, pa je verjetno
izučil sam.l Da je vodil delavnico !kot samostojen mojster, je za Hannsa Pelslerja dokazano le za čas do l eta 1676. Paula Scbrettla
smo srečali med ljublj.ansk.irni kositraxji, tam
je deloval vse v devetdeseta leta XVIII. stoletja. Haruu;a Pe1s1el'ja pa je v Ptuju nasledil
sin ali lI1ečak P EL SLE R?, 1676- 1685, o
katerem pa doslej še n.imramo arhivskih podatkov.
SIMON PEL SLE R, 1686-1696, je rizpri~
čan !kot ptujski meščan lin m estrui kosiltra.rski
mOjster. 8 Pii njem se je obrtQ izučil Hanns
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Hehbrich (1691) . Drugega njegovega vajenca,
Hannsa Haubtla, pa je moraJ. izpt'iLŠati g rašlci
cehovski nwjster Lorenz Leyerer, ker je Simon Pelsiler med .tem že umrl. Tum njegova
mojstrSka &ignatum nam doslej še ni znana,
prav takQ pogrclamo njegovih rizdelkov. Simon Pe1sJer je bil zadnji samostojni ko.sitrami moj &ter tega imena v P:tuju, njegovo
delavnico jc prev.tel
FRANZ SCHATTNER, 1697- 1722, ki
jC! P09tal ptujski mestni k ooitrar leta. 1697.
Kot je razvidnQ i7. gruškega cehovskega arhiva/ jc Fronz Scharttner poslai1 sVQjega sina
Johanna v uk il<: Josephu Haorschu v Gradec;
tistodobna obl1:na odvisnost p tujskih k ositrarjev od cehovskega središča. je v :tem več
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kot očitna . Ohranila se nam je njegovo. mojstrska signatura: V zaobljenem tr:ikotnem
šUitku je vrezan J urijev ·krUž liz mestnega
grba, v poljih ob lOjem pa stoje ;iniciaHti F S
in d eljena letnica 16 + 97. V .graškem Deželnem muzeju hranijo tudi enega njegowh ,reprezentančnih izdelkov: cehovski vrč u.snjar;ev iz Slovenske Bistrice. Ta, 4.8 cm visoki, po
niirnberškem vzorcu uliti reprezentančni vrč,
stoječ na treh ilrnil.atlih angeIslrih glavicah, je
v podobi skoraj enak spredaj opi.sanemu
P elslerjevemu cehovskemu vrču, je p a enak
ddkaz obntne izvedenosti lin v:peljanosti mojstra, ki je kljub bližini kosi.trarSko močnejše
ga Gradca le uspeva j kon'lrurira·t:i sicer monopolnemu cehovskemu središču.
Brama Schattnerja je nasledil J OHANN
S CHATTNER, 1722-?, ,ptujski meščan
in k ositrarski mOjster. Kot že omenjeno, se je
'O brti izuči..l pri Josephu Haxschu 'IJ Gradcu.
Letnice, kdaj je pronehai z ob vtno 1ieja-'vnootjQ, ni mogoče zaslediti. T udi. nam. ni znana
njegova mojstrska signaJtura, Ja se pa vsaj
po tradio:iji ni mogla bistveno razlikovati od
očetove.

Skoraj pet desetletij kasneje se pojaVli. v
Ptuju Italijan AMBROSIUS WATTY, 1782
do 1810, po 'rodu iz Piemonta, k.i. p a je prišel
na izpromnjemo kooitrars:ko mesto v P 1ruj u
najbrž po posredovanju gro1ikc cehQvske
zbornice. Trg~ki -razmah Ptuj a v prvih desetletjih XIX. st{)letja se izraža tudi v pospe-
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šeni dejaVll'1osti pliujskih kosi.trarjev. Watty je

zaJaga11'rg 'L občutno večjim QSort:imamom kot
njegovi predhodniki; med sicer običajno n amizno kositmino ~z.deluje vrsto reprezentanč
nih in oIkr.1snih predmetov: tcmperančne umivalne garniture, dekora·t ivne jušrrike (temne)
in podobno. 1798 je bil Watty ob vplačilu
25 FI. inkol-poriran v gmškem cehu !kot deželni kQSitrarsk!i mojster v Ptuju.' Njegovu
signatura 'I1am doslej .še l1')i znana.
Watty v družini tri !imel naslednika, zalo
izuči v nasledniIka svojeg.a, nečalru JOHANNA
CER OTT[JA (I.), 1810- 1827, (Cerubt.D.,
Cerot>te, tudi Zeroni), prav la-ko Piemontca,
ki je po opravJjenem mojstrskem izpitu v
Gradcu postal leta 1810 ptujskt meščan lin deželni obrtni mOjster.' Da so bili Cerottij.i odlični Kositral'ji, n.am dokazuje <lejstvo, de je
postal njegov sin Johann (II.) deželni kositraTski mojster v Celju takoj potem, ko se
je tam pri J. J. Strettiju Iizuči1 obr:ti :ion -oprav:iJ mojstrski izpit (1821), sin le-tega, Johann
Cerotti Ul., pa po oprarvljoo.em izpitu v Ptu ju
leta 1824 deželni mojster v Ird.i ngu tcr član
obrtne 'Zbornice v GI'adcu,lo
CerottdjeVl(\ mojstrSka signatura je 'ZlIana s
posod, hranjenih v p\rujskem !in maniborSkem
muzeju. V ok.roglem .ščitku je vrezan enakokorak Jurijev križ, v p.a6u okoli njega pa je
izpisano .njegOV'O ime IOANNES CER U T TI

+P +Z.
P o letu 1827 vsaj imensko ne zasledimo kositrarjC'V v Ptuju. Ce je po tem letu v Ptu ju
deloval še ,kwk samostojen ikosi1TR.r'Ski mojster
- zgod<1\l'inar Reisp 'v svoji lmj!igi o PtujulI
za leto 1858 še navaja tudi enega .k05i1lra.rja potem jc bilo ·njegovo obr.t;no delovanje skoraj
brezpomembno.
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P.tujski kositrnrji so bili s kolegi. iz Mariboro, Celja in Slovenske Bistrice t=odrejeni
obrtnemu zd.ruženju v Gradcu. Zanje je kot
za druge veljal .grašk~ o brtni red, gmAki Com-

., .
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misnrio je nadzoroval ka!lrovost njihove kositme zli·tine in pravilno signira'l'lje :izdelkov.
Ptuju je 'kJjub p orastu u'gO'V'ine in obrtništva
ves 6as kositraTSke dejavnosti v mestu zadoS'tovala ena sama obf'tna dela.mca. TOČIlo
mesto, .kje je ta livarna bila, pa nam bo odkril .nadaljni podrobnej.ši študij srednjeveške
in baročne mestne obrti V ?tuju.
OPOMBE
1. Ferdinand Reisp, PeHau - Steicrma rks lil·
teste Stadt und i hrc Umgcbung, toposraphisch·

hystorisch gcschiJdert, Graz 1858. -

2. Graz.

Zinng. Lchrjungenbuch 16<1411846. - 3. Pokrajin·
ski muzej, Maribol', Zbirka obrti, Invcn t. št. N
30~9. 4. Graz. Zlnng. Lehrjungcnbuch 16441846. - S. istotam. - 6. istotam. - 7. istolam.

-

8. Graz. Zinng. ProtokolJbuch 178 1/1 859, str.
9. istotam. - 10. istotam. - 11. Ferdinand
Reisp, Pettau - Stciermal'ks . .. Graz 1858, str. 7.
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