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MARIBORSKI KOSITRAlWI 

M" I(J~,.rCI\ SI MONITI 

K obrlnim dcja\"nostlm, ki so se v naših 
kra}ih razvile razmeroma pozno, moremo šte
ti tudi kositlrarslvo. 17. in lB. 'S toletje je ob
dobje, v katerem zaznamuje of.a obrt pri nas 
največji razcvet. Značilno za kosilrarsko 
obrt, enCi najbo!} meščanskih obrii je, da so 
jo opri nas v 18. stoletju pogosto opravljali 
p r iseij(m i obrtniki iz severne Italije, ki so se 
v drugi ali tretji generaciji popolnoma asi
milira:li z domačim prebivalstvom tako, da sa
mo še tuje zveneča imena spominjajo na nji
hov izvor. Za Stajersko lahko celo rečemo, 
da 60 italijanski kositra rji v I B. stoletju ena
kov.redn i domačinom ali da celo prevladuje
jo. Medtem 'ke v 17. slloletju na primer v Ma~ 
I"iboru dclajo mojstri z nemško zvenečimi 
priimki kakor denimQ Jakob Bdizl (Grazi, 
Gl"atzcl), Matej (Mattheus) WeiSlShaubt in 
njegov sin Martin, se ·pojavi leta 1721 v Ma~ 
riboru prvi predstavnik kositrarske družine 
CaminoUi, ki je tu delala več kakor sto Jet. 
Pr<I'V tako je bilo v Ptuju: tu delujejo v 17. 
stoletju družina Pavla Peltlerja (Peisler), 
}o'ranc Schattner in verjetno Ivan (Hanns) 
Ehmann (EhCmann). V 2. polovici 18. 'Stoletja 
se pojavi v Ptuj u Ilalijan Ambrož Vadi. (Wa~ 
ty) in za njim družina Janeza (Joannes} Ce
ruttija, ki je z Vadijem povezana tudi s so· 
rodstvenimi vezmil in dela še v 1. tretjini 19. 
stoletja, ko kositrarstvo počasi zamre v vseh 
naših Ik.rajih.~ 

Namen tega sestavka je bolje s poznali. ma
riborske kositl"arje, 'Posebno kositrarsko dru
žino Caminol!i. Foleg arhivskega gradiva, ki 
je vsaj do neke mere preučeno, se je ohra-

Slika I 
Pečal 11\ "odpIs M ~ l ~j o Wl'.lsshoubln. na pomoč"Bk~m 

"lsmu Il: Icla 1&39 (I.)eželnl a.-hlv, G'·DdcC) 

nilo skromno število izdchkov teh mojstr()v , 
ki ~ prav zaradi tega tem bolj dragoceni. 
Ohranjeni 'Predmeti govorijo o kalkovosti in 
raznoličnosti kositrarskih izdelkov in o željah 
ter ·potrebah naroČni'kov. Gre predvsem za 
predmete vsakdanje rabe, za inventar meš
čan<ske hi še. Le redko so kositrarji dobivali 
zah tevnejša naročila, mednje moremo gotovo 
šteti izdelavo cehovskih vrčev. 

O mariborskem kOSitrarju Mat e j u 
WeilSshaubtu ni mnogo pedatkov. V 
Mariboru se omenja pred lelom 1630.3 Nada
lje je znano, da je vzeli. 1643 svojega sina 
Martina v U'k in da ga je zaradi nepos.lušno
sti ,predal drugemu mojstru, in sicer Jak o -
buB raz lu, o katerem tudi ni mnogo zna
nega .• Mo!"tin Weisshaubt se je preselil v Ju
denburg, kjer se omenja še leta 1652 .~ Ver
jetno se je samo izšolal v Mariboru. V Sta
jerskem deželnem a.rhivu v Gradcu hranijo 
pemočnii!iko pismo, ki .ga je leta 1639 izdal 
mariborski meščan in kosilrarski mojster 
Malej Weisshaubt -pomočniku Jakobu Knezu 
(Khnesu) iz Celovca. To pOm"očniško pismo je 
pomembno zato, ker ga je poleg drugih obrt
nih mojstrov (peka, dveh podkovačev, klobu
čarja, jermenarja, mizarja in knjigl(wcza) 
podpisal tudi Matej Weisshaubt in ga označil 
g svojim žigom. Poleg monograma MW je v 
pečatu upodobljen vrč. Iste motive, ki jih je 
Malej Wei'5shaubt t.WporabH !pri svojem oseb
nem peča lu, najdemo ludi na znački, s 'kate
ro je žigosan cehovski vrč mariborskih sodar
jev iz leta 1633 v Pokrajinskem muzeju v 
Mariboru (inv. št. N 298 1), (slika 2). Z goto
vestjo lah'ko torej vtisnjeno značko na vrču 
pripišemo Mateju Weisshaubtu in s tem tudi 
vrč, ki je d06lej. edino znano signirano delo 
lega mariborskega mOjstra !pri nas. Vrč je lep 
primer uslučenih cehovsk ih pivskih posod, 
'k.a'kršne so bile v rabi od 16. stolet.ja naprej. 
Dokumenta'fno vrednost mu daje vgraviran 
l\.:;pis v lovorj evem vencu na zgornji 'POlovici 
lrupa (DISE KANDEL. HAT. EIN I GANZ. 
t::RSAMBES. HANT: I WERCH. DER. PIN
T ER. ALHIE I ZV. EINER rMER. WEREN
TEN I CEDACHTNVS. BEL DBR. LAD. ZV I 
VER BEIBEN MACHEN. LASEN I : 16.33:) 
in pod njim napis iz leta 1839, ko je bil. v rč 
obnovljen. V spodnji ,polovici trupa so vgra
virana imena leta 1839 '1,redsedujočih v cehu. 
Takra.t sta bili vrču dodani tudi obe uliti fi
guri na 'Pokirovu in. pipi. Ulita 'Plastika moža, 
sedečega na sodu, in način graviranja napisov 
dovoljujeta sklep, da je bil vrč popravljen v 
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delavnici Franca Ksaveorja Caminollija IL, ki 
jo je leta 1832 prevzela njegova žena Tere
zija. Isto plastiko moža na sodU:' najdemo 
namreč tudi na cehovskem vrču vuzeniških 
splavarjev iz leta 1829, ki je signira n s 
Caminollijevo značko.~ 
Matične Iknjige, ki >sicer tako zgovorno pl'i

čajo o zasid ranosti neke družine v določenem 
kraju, o Weisshaubtu in o Brazlu 'Popolnoma 
molč ijo deloma zato, ker ne sežejo tako daleč 
v !pI'VO polovico \7. s\;Oiet ja. 

V Mal'iboru je arhiV'Sko izp1'ičanih pet ko
sitrar~kih mojstrov iz družine CaminnIli. Ma
loštevilni ohranjeni izdelki pri nas so ozna
čeni '8 šti r imi značkami. Prva 'P ripada Jožefu 
Caminolliju iz druge polovice 18. stoletja. 
letnico pod mestnim stolpom bi še najlažje 
prebrali kot 1754. Druga je morda O'I:na'ka 
Carla Oaminol\ija ali Jože[a CaminoUij'a IL, 
česar ne moremo z gotovostjo trditi. Po ob
liki je podobna znački Jožefa Caminol1ija I., 
vendar je 'Prema lo ostra, da bi lah'ko .l'azlo
čili monogram aJi letnico nad mestnimi 6tol
pavi. Utisnjena je na VTČU, inventarna števil
ka N. 3025 v Pokrajinskem muzeju v Mari
boru. Vsekakor gre za mariborski >kositrarski 
izdelek, saj je m estni grl> dovolj razločen in 
nedvomno gre za delo enega člana družine 
Caminolli. St.ilistično je vrč prema1~ izrazit, 
da bi ga lahko določneje datirali kot delo 
Ca<r\a Caminol1ija v čas od 1720-43 aH v čas 
delovanja Jožefa Cam inoIlija II. (1759-181.2). 
Drugo objavl jeno značko pripisuje Georg 
Wo1fbauer7 Francu Ksaver}u Caminolliju 1. 
S to značko je žigosan !krožnik, inv. št. N. 
3542 v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. 
Verjetno je Uiporabljal isto značko tudi nje
gov sin Franc Ksaver IL , ker je z njo sigm
ra n cehovski vrč vuzeniških s.plavarjev iz 
leta· 1829. Takrat je bil Franc Ksave r 1. star 
73 let in gcrinvo ni več delal. Izdelke teh dveh 
mojstrov je zelo težko ločit i med !Seboj, iker 
gre za izredno majhno razl iko samo v robu 
značke, lki je pri F1rancu Ksaverju r. okrašen 
z nizom pik, ,pri ostalih predmetih 'Pa je rob 
gladek, oster in mnogokrat v celoti ni jasno 
viden. Zna~ke so v večin i primerov deloma 
premaknjene, deloma zabrisane. Verjetno je 
Franc Ksaver IL svojo značko safll() prilago
dil ali popra",il, saj ni bi lo !potrebe po n()Vl 
znački, ker je sin nadaljeval očetovo tradi 
cijo ne samo v 'pdklicu ampak tudi pri imenu. 

Leta 1720 ali 1721 se 'pojavi v Mariboru ita
lijangki priseljence, kositrarski mOjster Carl 
CaminolIi (Kaminuii), prvi predstavnik te 
italijanske družine, ki se je Itu ustalila in si 
za !Svoj novi dom izbrala Marib()r. Kot izučen 
kositra .. se je lotil svoje obrti, ki se je nato 
prenašala v dru žini z očeta na sina tako, da 

poznamo kar 'pet mojstrov CaminoUijev, ki 
so vcč kakor !Il.oielje izdelovali malriborskim 
meščanom ·kosilrno pomo. Za Karlom, ki se 
je lela 1743 prc-<;elil v Zagreb, je sredi 18. sto
letja (verojetno 1752 ali 1754) prevzel delav
nico opa daljšem prerekan.ju zaradi priznanja 
mojstrosLva oziroma zaradi >sprejema na 1:0 
mesto sin Jožef CaminoUi I. in jo je nato 
vodil vse do svoje smliti ·leta 1779 (star 59 
let). O njegovem osebnem življenju govore 
poda.tki iz matičnih knjig. Vemo, da je bil 
dvakrat po. .. očen in da je imel deset otrok, 
od katerih sta važna sinova Jožef in Franc 
Ksaver, ki sta se pri očclu izučila Ikositrar
ske obrti. Jože( CaminoIli I. je imel hišo v 
Goopo5ki ulici št. 28 s p ra.vico do kositrarske 
cbrti. Hiša je 'Prešla po njegovi smrti leta 
1783 v last kova~kega mojstra Albinsberger
ja. 

Jože! CaminoIli r. je pomemben zaradi te
ga, 'ker rpoznamo njegova dela, ki so oprem
ljena z mojstrsko značko. Zanjo je uporabil 
predpisani mestni grb in mu dodal svoj.i ini
dali 1. C. V Pokrajinski muzej v Mariboru 
je IPriromalo pet skled s takšno >signaturo 
linv. št. N. 297414, N. 3026). Od skled velj<l 
omeniti ono z dvakrat stQpničasto pogloblje
nim dnom in s 'Pritaljenima zvitima ročaje-

Slikn 2 
Cehovski vrč >n~dboriklh . odarj.!\' !~ leIn 16ll. Ma'il>ol'. 

PokrajinskI >nu~eJ 
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SUk~ 3 
Skleda, L~de lek de\llY n lce Jofeta C/lmJnoll\J_ l . 

(nU-n UI 

ma. Po obliki je preprcsta, 5 smislom za pro
porce grajena, sledi shrogo utilitarnim name
nom, le ročaja -sta v duhu časa bogato 
oblikovana (sUka 3). Inačica te sklede je 
ohranjena v privatnem lastniŠt.vu v Spli'LU. 
Pod obno velja tudi za pivski vrček, kiJ prav 
tako pri maju z okrašen'im primežem 
ne more mimo želje, združiti uporabno 
z lepim (vrčku verjetoo manjka pokrov) (sli 
ka 4). Zal ni mogoče ugotoviti ali je vrček 
delo Carla Camino'llija ali Jožefa Caminol
!ija IJ. V graškem Joanneumu hranijo vrč 
krojaškega ceha iz Strassa iz leta 1763, k i 
je označen z značko Jožefa Caminollija 1.8 

Videti je , da se je Jožef Caminolli 1. s sv:c
jo družino in S svojim deJom lrdno zasidral 
v Mariboru. Na tej osnovi sta delala za nji m 
si nova Franc Ksaver in Jožef ml a-jši. O J o· 
žefu II . vemo le malo. Omenjen je leta 1785, 
ko je položil prisego kot mariborski meščan 

in lastnik 1. i. Kramerjeve hiše št. 120 (v 
današnj.i Slovenski uliCi) in leta 1812, ko jc 
v Gradcu omenjen kot deželni mojster za Ma
ribor. Istega leta zasledimo tudi -podatek o 
njegovi smrti. Georg Wolfbauer mu je z 
vprašajem pripisal de.loma jasno značko. 0 0-
sJej ni bil >pri nas ugotovljen nDben predmet 
s to signaturo. P.rej. bi mu lah'ko pripisali 
značko na vrč u iz Pok l'a jinskega muzeja v 
Mariboru, inv. št. N. 3025, slika 4. Pri njem 
se je učil obrti njegov nečak Franc Ksaver 
CaminoI1i II. 

Njegov brat Franc Ksaver, roj en let;) 1757, 
se je do svojega 17. le la učil v očetovi de
lavnici, nato se je verjetno cdpravil na ob
vezno 'POmočn iško potovanje. Večkrat je 
omenjen k ot kositrar v matičnih knjigah pri 
rojstvih oz. smrtih svojih otrok. Leta 1790 je 
na magrstratu zaprisegel kot mariborski me
ščan in Jast.ni:k hiše št. 03 (današnja Gospo
ska 37) . Imel je hišo ob obzidju z malim 
vrtom, ki jo je kupil od magistrala. Stati jc. 
mo rala nekje ob voga lu današnje Tyrševe in 

~--

Gregorčičeve ulice (glej tlo ris mesta Maribo
ra iz leta 17fl9). Umrl je v 76. letu 5talusti v 
mestni ubožnici leta 1832. 

Od njegovih štirih otrok je preži.veI otroš
ka Ieh le Franc Ksaver, zadnji mariborski 
kositrar, ki se je obnti izučil 'pri str icu Jože
[u Ca minollij u Il. Leta 1815 se je DOroči! s 
Terezijo Tatzer, hčer'lro Mihaela Tatze r ja, 
h išnega lastnika v g raškem p redmestju. Ver
jetno ne bemo dosti pogreši li, če bomo por
t reta obeh zakoncev, ki sta ohranjena v Po
'krajin'Skcm muzeju v Mariboru in ju Ip> stiJ 
ni opredelitvi lahko uvrstimo v čas oCwli 181 5 
do 1820, postavili na začetek n june 'S kupne 
poti (sliki 5 in 6). Akvarela (12 X 7,5 cm) s ta 
delo neznanega slikarja in nimata izrazite 
umetnišk e vrednosti. Sla pa kultu rnozgodo
vinsko zelo dragocena in nam !kljub nekate
drn posplošenim po tezam člO'Veško pri bližala 
portreti ranca. Vse na .teh dveh a!kva:relih je 
7. nač.ilno za čas, v !katerem s t a na stala : temno 
lužen gladek okvir, motiv Uipodobitve - por
tret nKlža in žene v miniaturni h izmerah, pa 
ludi oblačila, ki nam kažejo rpražnjo nooo 
ljudi v podeželskem mestu v 20. letih 19. sto
letj a . Portreta sta prišla v muzej z nak upom 
leta 1909 (v prvih letih njegovega. obstoja). 
Leta 1815' je Franc Klsaver CaminolIi II. za
prisegel na magistratu kot mariborSki me
ščan in je označen kot lastntic. h-iše in kot ko
sitra~i mOjster. Z 28. leti (leta 1820) je bil 
po Wolfbau€>rju sprejet za Ikasitrarskega moj
stra v Mariboru. Verj etno je bil takrat urad
no potrj en s s trani g raškega ceha. Naslednje 
leto s ta zakonca Caminoi1i kupila h išo na vo
galu seda nj!'> Tyrševe in GregOlrčičeve ulice, 
v bližini katere je stal sbolp mestnega obzid
ja in ob .katerem je moralo stati poslopje, ki 
se večkrat omenja kot Zinngiesserhaus ~kosi
trarnica). Iz zemljiške Iknjige je razvidno, da 
sta CaminoUija leta 1827 staro hišo popolno
ma porušila in na tem meslu zgradila novo, 
zidano, enonadstropno, z opeko krito hišo. 
Morda ne bo odveč, če si n a tančneje !pogle
damo stavbo, saj gre za opis tipične meščan
ske hiše; v pritličju je imela hiša dve sobi, 
obokano del avnico, kuhinjo in s hrambo tCI' 
drvarnico. Obokano stopnišče je vodilo v 
prvo nadstropje, kjer je biln soba s kabine
tom, obdkana kuhinja in san itarije. Carninol
lijevi obrtni dejavn>05ti lahko sledimo ;po 
ovinkasti poti arhivskih zapisov, ki odraža
jo dogodke \' življenju mOjstra. Teh poročil 
ni mnogo, vendar je razvidno, da je šlo z obrt
jo navzdol. Leta 1829 je bil p rodan tako ime
novani Caminollijen.r stolip 'v takratni drevo
redni, danes 'l'yrševi ulici zidarskemu moj
stru Wagnerju. Iz obrtnega pratx>kola iz leta 
1832 je razvidno, da je prevzela kositrarsko 

.-
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obrt od svojega moža žena Terezija. Obrt so 
nanjo tudi prepisali. Zalkaj, ne vemo, po vsej 
verjetnosti je Franc Ksaver 11. umrl. čOI)['av 
ne najdemo p<JdaUka o njegovi smrti v mrliš
kih iknjigah vseh mariborskih župnij lega 
časa. Njegava delavnica je delala gotovo šc 
do leta 1839 (popravilo vrča ma r iborst.ltih so
darjev). Leta 1862 se še omenja v graškem 
adresarju, vendar jc že WoHbauer podvomil 
v to, da bi v tem času še delal. Na o~novi le 
omembe je B. Korollec sk lepal, da bi bil 
Franc Ksaver CaminolIi LI. zadnji slovensk: 
kositrar.' Bolj verjetno je, da je po 1839. letu 
tudi njegova žena: Te rezija opustila obrt. Se 
večkrat za5ledimo v arhivih ime Cami noIIi. 
Leta 1863 jc bila 'PO sodni odločbi vpi
sana kot lastnica hiše Te!'ezij-a Caminol1i. 
Leta 1867 pa najdemo njen podpis na pred
logu za razširitev ulice, kjer je označena leg:;! 
Caminol1ijerve hiše. Ta 'podpis žene zadnjega 
mariborskega kositra rja, napisan z negotovo 
roko 77- letne žene, je nekako slovo in ob
cnem spomin na danes izumrla kositrarsko 
obrt. 

Kaikor je bilo ugotovljeno, sta. uporabljala 
Franc Ksaver Caminoili I. in njegov sin Franc 
Ks:wcr IT. isto značko za žigosanje izdelkov 
v dveh inačicah (razlika samo v robu). PO
krajinskemu muzeju v Mariboru je uspeJo 
~brati s pomočjo č lanov in prijateljev Zgo
dOVinskega dru~tva nekaj predmetov s tema 

Slika 4 
Vn~. 17.dc!ek delnYnlce CUlnlnoUl : Carl ! nU Jožef II! 

Sig na turama. To oo gladki krožntki Z vgravi
ranimi monogrami lastnilkov (4 komadi ~ 
inv št. N. 3542, N. 2977, N. 2978, N. 2979~, 

e na skleda (inv. št. N. 2980) in vrč vuzen·i§ke 
splav8lrske bratovščine iz leta 1829 (inv. št. 
N. 2975), ki ga je muzeju daroval zaslužni 
zgodovinar J osip Mravljak. Na vseh predme
Uh razen na krožni ku inv. šlo N. 3542 jc utis
njen mojs trov znak z gladkim robom. Krož
nilk inv. št. N. 3542 ima utisnjenc t ri značke 
z obogatenim robom . Po en klI'ožnik z isto 
ozna!ko hranita še Narodni in Mestni muzej 
v Ljubljani (brez inventarnih številk). Krož
nika sta gladka in ckra~ena samo z lastniški
ma monogramoma 1 T in 1 F. 10 gladkih 
].:rožnikoov s signaturo F. Ks. Caminolli ja II. 
je ohranjenih v privatni lasti v Splitu. 
Vrč vuzeniških splavarjev si velja natanč

neje ogledati. V osnoovni obliki navezuje na 
tradicijo cehovskih wčev, vendar je izgubil 
za to v rsto predmetov značilno uslcčeno ko
nična obliko, je čclkat in Qpremljen s ši rokim 
dulcem ter stoji na treh usločenih nogah. Na 
pokrovu je okl"ašen z vgravirano ladjo in let
nico 1829, na trupu 'Pa ima vrezan napis AN
TON. POCHERNIG. MaJa piastilka moža, se
dečega na sodu, ki osi z roko zastira oči in 
naj verjetno predst<uvlja ~la·varja, je ulita 
in jo srečamo tudi na vrču mariborskih so 
darjev iz leta 1633. Način gZ'av iranja napi
sov Caminollijeve delavnice spoznamo tudi 
na veli-kem cehovskem vrču mariboI"Skih zi
darjev in tesarjev iz lela. 1730 (Pokrajinski 
muzej Maribor inv. št. N. 2976). Tudi ti so 
mcd leti 1819~28 dali vpisati na vrč imena 
pomembnih članov. Vsaka !kosiflrar ska delav
nica je poleg naročil za nova dela sprejemala 
tudi predmete v popravilo. Drugi krožniki in 
sk leda iz Caminollijeve delavnice so !popol
noma gladki, dva krožnika sta označena z 
vgraviranima .lastniški ma monogramoma. 

Dela obeh Francev I<zsawerjev Caminollijev 
izpričuj ejo dobro obrtniško tradicijo, čeprav 
ni mogoče prezreti, da je zlata doba kositrar
stva !prešla in da manjka zatlO6a, s katerim 
je uspelo mOjstrom, da so še tako preproste
mu predmetu dali ustrezno obJi'ko in okras. 

Družina kositrarjev Caminol1ijev je .popest
rila in izpqpoJ.nila število obrti v mestu in je 
Maribor s >svojo dejavn06t;o uvrsti la med 
kraje, ki jih lahko štejemo za središča lrosit
rarske obrti na Slovenskem. 

Carl Caminoli (Kominali) 

Dela od 1721 - 1743 kot mojster v Mariboru. 
Na to se preseli v Zagreb. Oče Jožera Caminolli
ja r. {G Wolfb3uel·. Oil. eH. p . DI. Po Korošcu 
jc pri~e1 'v Maribor l. 1720 in je tli odkupil nek · 
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danjo WeissJ\<l uilIO\'o kusitra\"llo (B. Korosec. Ku_ 
~i lnll'sl"l olwi na slovons kem SL'ljers l,em. op. 
tit. p . 161 ). 

Jožef Cnminolli 1. (K;lIninuli) 
(verjetno 1710-1779) 

Roj en verjetno 1. l72.0. od 1. 1721 z ()četam Cur· 
lom v M~riboru. 26. oktobra 1752 je dobil grn~l(i 
kosi1.rarski. ceh naročilo. da ga sprejme Pl-ot! 
majhni vstop ni pl'istojbini v brulovsčino. PI;I

čati je moral 75 rl. Po dalHem prer~krlOju j e bil 
~ IH'CjCt kol m ojster v M<lriboru . (G. Wolfbaucr. 
op. ciI. p . 13). 

2!). janua rja 1754 umre Cecilij:! CaminolIi. 1"1)

jena W:irigin7 '? vcr jetno njegova prva 7.enn. (!vI. 
II. , ž. ck. sv. ,I<lIlCZ Krstnik. M<lribo!". AS). 

2. maja 1754 se kot vdOVeC poroči J ožef Cu · 
minolli z Jožefo Magdaleno Ruschgel' (Roshcri-n. 
Hoschkerin, Roskcrin). {Po II. p. 11. ž.. c k. J . 
Kq1&bnik, Maribor. A Sl. 

Z njo je imel deset otrok. 

dvojčka J ožefa in Franca Ksaverja (23. l. 
1755), ki sLa verjetno kmalu umrla. lI CI" se 4. 4. 
1757 rodi sin Franc Ksa'Ver in 17. 4. 1759 Jožef, 
4. 9. 1760 Ignacij Frančišek. 19. 7. 1762 B<'I!·bara. 
Z. Il. 176J K a tarina (umre 6. 3. 1781). 30. 8. 1765 
MaJdja Terezija, 1. 1767 Mihael (umre že 21. 7. 
1767), 30. 7. 1768 Mar.ija Jo7.efa. (R. lJI. p. 514. 
~7 1 , 605, 634. 673 . 699, 738, 779, M. Il. p. 10, ž. 
ck. J. Krslnik. Ma;ribo l", AS). 

Jožef CaminolIi je imel hišo s\. lOD v zgorllji 
Gosposki ulici (vel'jetno današnja ~t. 28) s pra· 
vico do kosblrarske obdi, ki je preš la. nanj po 
na kupu ., vrednostl 700 n. (Zemljiska knjiga r. 
[oL. 140. P AM). 

L. 1774 se omenja v zvez) s sinom Francem 
ki se je do tega leia, pri njem učil. (G. WolC
bauer, op. ci t. p. 13). 

Jožef CaminolIi umre 23. n ovembra 1779 kol 
mešfan. sla~' 59 let, sla·nujoč v hiši št. IDO (M. 

II. p. 51. ž. ck. J. Krstnik. Maribor , AS). 

L. 1783 je pre!;!a njegova hiša v last kovaške
ga mojstJ'a AJbinsbcrgerja. (Zemlj iSka knjiga 1. 
101. 140, PAM1. 

Fr<Jnc Ksa\'er Cami:nolli 1. (1757- 1832) 

RojelI 4. aprila \7:17, sin J ož.e fa in Jožek C;I
m inolIi , botra ob krsl u sta bila zakonca LinllH'r 
rR IrI. p. 57 J, ž. ck. J' .. Krstni k. IVlal'lbor. A Sl. 

Pl'l očelu se u ci do 17. :i. l7N (Wolfbauer. op. 
ci I.. p. 13). Maja 1783 se poroči Ksaver CaminoJli. 
"/. Marijo Ano, hče-rkr; Juri ja in Cecilije Hari tsch 
(P. r. p. 192, ž. ck. J . Krstnik, Mal"ib()l", AS., 

L. 1790 je na magiStratu zaprisegel za mal'l
bOl""9kcga mcščaoa kot sin mešča-na in lastnik 

J\I~e šlo lU (Gosposka :17) (K njig;) mešfanov me_ 
sl;\ Mnribol". rol. 71, PAM). 

Ime l je *liri ,)Il"Qke: Nikolaja (t 14 . 1, 176,)1. 
TCl"e7.i jo (t 11. II. 1791 ). Fra.nCil Ksaverj a. ki je 
lJi! I'ojcn v!.."I"je l-no 1792 ~La mjs-tna k-nj(ga je iz

gub ljena), kCI' se ob njegovi p()roki omenjal;. 
oha stmša in s!uroos! (10. 9. 1815) j·n sina K arla 
(rojcn verjetno 1797. umrl 9. 10. \809, stal' 12let.). 
(M. IL. p. 92. p. 108. p. 184. P. TI. , p. 331. i. 
ck .. J. Krstnik. Ma ribOI-. AS). 

Franc Ksaver Oaminolli 1. ima hišo št. 83, ki jo 
j<: kupil od magisinIlta, ob ob7.idju z malim 
Vl'\om ~.adaj (Zemlj iška knjiga t. koncc 18. sloJ.. 
PAM, verjetno današnja Gosposka 37). 

3 1. januarja 1812 mu umre "lena AnJ Cami · 
nolLi, slara 52 Je\.. (M. r L p. 199 . i. ck. J . Kr9lnik. 
r.11lribol". AS). 

Franc Camino ili jc umrl 31. 10 1832. slar 76 
Jet (pl'avil no bi bilo 75 let) za radi ohromelosli. 
i\'a koncu je živel kot varovanec v ubožnici (špi
la lu) (M. II. p. 289, Ž. oko J. K rstn ik, Maribur , 
AS). 

.JoŽd Camillol\i TI. (Camino1i) (1759-1812) 

Rojen 17. aprila 1759, sin Jožef1l in Jože{e Ca 
m ino lli . botra ob kl'stu s t;;! bi la zakonca Lininer. 
(R. III. D. 60~. ž. ck. J. Kl'stnik, Maribor, ASI· 

L. 17(15 je na magist ra tu zaprisegcl kol ma-ri 
bOl1S k·j mešfan na osnovi ofelove kosi·trarske 
pravice in kol lastnik tako imenovane Koramer
jeve hiše s l 120 (današnja Slovenska ulica) 
(Kn jiga mcšč3.nov mesta Ma.ribor, fol. 69, PAM}. 

G . Wolfbauel' navaja. da je 1. 1812 postaj de
irl'ni mojste r za Maribor (op. ciot. p. 13), ika'l" pa 
,jl' bil nedvo mno že prej. Morda gre. 7.a potrditev 
g'l""oškega, ceha. 

9. avgusta 18 12 umre Jožef Cammolli, kosit
n.n-, s Lal' 51 let. lastnik hiše št. 120 (Slovensk :) 
18) zaradi prisada. (M. Ir.. p . 201 , ž. ck. J . Krst
nik. Maribor, AS). 

Pri njem se ufi njegov nefak Franc K saver 
CaminolIi II. (G. Wolfbauer, op. ciI. p. 13). 

Franc KsavQr Caminoili II. (Kaminol!) 
(verjelno 1792-?) 

Hojen v erje-tno L 1792 (rojs.tna knj ig" i7, leg"l 
obdobja n i ohranjen<'l) kot 'Sin F1'anea i;tl Ane 
Curnim.olli. (P. II. p. 331 , ž. ck. J. KrslnLk. M<I
ribor. A Sl. 

uči se pri !>triclI Jožefu CamhlOUiju rr. (G. 
WoHb1luer, op. cit. p . 13). 

10. 9. 1815 se porofi kositra. Fra;nc Kami:noli, 
star 23 Jet s Terezijo Taolzer, staro 24. lel. hčer
ko Mihne!a ill1 Terc1.i1e Tutzerj a, hiiinega lastn i
I(n .iz gr'aškega predmestja. (P. II.. p . 331 , ž. ck. 
J. Krstnika, M1Iribor, AS). 
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Slika 5 ln G. PortretI' F,'anca Ksave"ja Il. in Tcrezije C"minol1l, al(va"cl, oko 1815-2<1, Ma"ibor, Pokrajinski muzCJ 

L. 1815 je 11;1 magis t ratu z;lprisegcl kot mHri· 
borski mcščan, It jOr je označen ,kot lastnik hiše 
ill kositrarski moj ste,. (Knjiga meščanov me9ia 
Maribor, foJ. 93, PAMI, 

Po G. Wolfbauerju postane 20. 2. 1820 mojster 
\. Maribom (op. cii. p. 13). 

Od L 1822-27 plačuje Ie-Lni ši li ng, (G. Wolf· 
bauer, op. cit. p. 13). L. 1821 sta z ženo kupi la 
hšo na vogalu scdimje TyfŠevc in Gregorčiče
\ c ulice. 

L. 1827 sla porušila staro in pozidala novo 
stavbo. (OpilSi mestnih hiš, PAMI. 

L. 1829 je prodan .l. im, Caminollijcv stolp v 
takratni Drevoredrui uliCi (danes Tyrševa ulil' il l 
(Opisi ll1esbnih hiš. PAM). 27 , 3. 11132 je prevzela 
Tel'ezija CamLnolli obrt od svojega moža FranCiJ 
in je bila nanjo ludi p repisana, (ObrliJ.li prot o
kol III.. [ol. 6. PAM), 

L. 1862 se i~ranc Call1inoJLi še omenja v gra· 
. ~kem o.dl-esa>rju·/ (G. Wo1fbauer. op. dl. p. 13). 

L. 1863 je bi)a po sodni odločbi vpisooa kr)t 
lastnica hiše Terezija Caminoili. (Opi<sjl mestnih 
hš. PAM). 

6. 12. 1867 najdemo podpis Terc7.ije CaminoIIi 
Ila predlogu 7.a nIZširilev ulice s priloženo skico, 
ki kaže položaj Camin.ollijeve hiše. (Opisi m est
!~i h hiš, PAM.) 

17. 1. 11179 umre Tcrezija [{amino))!, roj. 
Tatzer, "dova in lustnica hiše. st:Jra. 89 let, sta
n.ujoča v Gosposki ul. št. 35. (Mrl. knjiga, Ma· 
tični urad Mal"ibor). 

Ost.tli člani družine CaminoIIi 

Maja 1757 umre Cuminolli N. (M. Il. p. 327. 
i. ck. J. Krstnik, Maribor, ASI. 

i. 4. 1813 se rodi Franc Jakob, nezakonski sin 
Cecilije Camino!li. hčerke meščana {R. V. p. 56. 
~_ ck. .J. Kr:s>tnik. Maribor. ASI. 

23. 8. 1815 umre Jožefa Kaminoly, l:o"1.ara 90 leL. 
(hiša št. 101 - današnja Gosposka 251. varwan_ 
ka v ubožnici - morda žena Jožefa Caminolliju 
\. (M. II., p. 218. Ž. ck. J. Krstnik, Maribor, AS\' 

14 6. 1816 umre Franc Kaminol,Y, sin Flrmca 
c.. &tal' 1 le io in pol (hiša št. 109 - današnja 
Slovenska 7) (M. It. p, 222. 7.. ck. J. Krsrt.nik, 
Maribor, A Sl. 

12. 8. 1823 umre A)Oj1 .. ne7.akonski sin KlIlao'i 
ne Kaminoli. nlltakarice. silil" 14 let. (M. 1., p. 
185, Ž, ck. sv. Magdr. lene, Maribol', AS). 

I!J, 1. 18GO umre Cecilija Cr.minolli, hči mešča
na, stara 67 let. hišil št, 2.4. (M. knjiga 1836-65, 
[" 236, t. ck. s\', MagdaiC'lle. Maribor, ASI . 

Ohranjen je zapuščinski spis po Ceciliji ClImi
HolIi, už,ivalki meščanskega špi tala. kjer je 
cmcnjeno, da je bila samska in da je imela dva 
newkonska otroka - hčer Ano, podpiranko 
ubožnicc in sina Franca, 1S1.0tni.ka v pokoju in 
da ni zapustila nobenega premoženja. (OSM n 
1860 30 PAM)_ Verjetno gre za sestro Frant',1 
Ksaverja Camino)I ija IL 

25. 7. 1891 umre An;t CaminolU, zaslavlja)ka, 
st.na 80 let, iz Stolne ulice (danailnja Poliln:l 
ulicLI) (M. knjiga, p. 379. Ž. ek_ J . Krstnik. M3-
ribar Matični urad). 
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Značke mariborskih kooltrarjcv 

IJ
~ 

'fr' O o , . 
I , , / 

• 

Matej Weisshaubl 

Mal·tin Weisshaubl 

Jožef Caminoll! 1. 

značka člana družine Camino
IlI, morda Carl CaminolIi ali 
Joief Caminol!i U. 

po WoUbauerju z vprašajem 
pripisana značka Jožefu Ca
minoHiju II. 

Franc Ksa<ver Camino1li. 1. 

I Franc Kosa vcr CaminotJ! II. 

Vse značke so l.risane v merilu 1 : 1 po ohrfl
njenih predmetih v PO~{fajinskem muzeju v Ma
riboru. Značke je ri.sala' Marija Lcs!rovec, mu
zejski sodelavec.. 

OPOMBE 

1. Ambrož Vadi je bil p<}ročen dvakra.t , pI·vič 
z Dominiko Cerut\l i.n drugic s Paschalio Kata
rio Bertosin (l3. 7. 1803). Dominj,ka Ceru tti je 
bila iz Miggiandona v Piemontu ln se omenja 
p r i poroki svojeglI sina Gaudenza Jožefa Vadija 
12. 1. 1823. (P. III. foJ. 77. Col. 120. 7.. ck. sv. Ju
rij , Ptuj. 2upnijski urad). Ambrož Vadi je umr l 
komaj 38-leten 10. 1. 1810 v Ptuju (M. rv . foL 
103. 7., ck'. sv. Juli j. P tuj. Zupnijski urad). - l. 
Georg Wolfbauer: Die steierischlJ{l Zinngi ess!!l" 

lind ihrc Mal'lwn, Gr.w 1934, p. 14. p. 26. - J, 
Georg Wolfbauer: op. cil. p. 32, Branko KOTO
šec: Kosilrarska obm na ~lovcnskem Staj er
skcm. Kronika XIV, J, Ljubljana 1966, p. l6!. _ 
4. Branko KorOOcc: op. dl. p. 161. - 5. Gecrg: 
WolIbauer : (Ip. cit. p. 32. - Tli podatek se ne 
ujema 5 trditvami B. Korošca, ki pravi. da je 
MaJ1t.in Weisshaubt delal v Mariboru vsaj do L 
Hi53. Wolfbauer navaja. da jc bil Martin Weiss_ 
haubt mojster v Judenburgu. kjer se jc pri njem 
med leU 1658 in 1662 učil Anten PichJer, Vpra
.~anje jc, kdaj se je Martin W, preselil v Jud cn 
burg. Znana je tudi njeg{)va mačka. objavljena 
v Wolfbauerjevi knjigi o štajerskih kosilrarjih. 
- 6, V spodnji polovici trupa cehovskega vrč:) 
mariborskih sodarjev iz 1. 1633 je vgraviran 1.1;:; 

slednji napis: GEORG BURGER OB ER VOR· 
STHEER. I JOHAN SCHMlDL. IUNTER VOR
STHEER. I ANTON. LUKOFNTACK I GEORG 
REICH I FRANZ SCHl)NETZ I FRANZ GOR
NIG I JOHAN STRUI: ZUNFT KQMISZAR. Vrč 
je bil ra7SlavJjen v Narodni galeri.ii v Ljublja 
nU 1. 1968 na razstavi Umetnost 17. s toletja nn 
Slovooskem. - 7. Georg Wolfbauer: o p. cit. p . 
13. - 8. Branko Ke>rošec: op. cit. p. 162. _ g, 

Branko Korošec: Kositrarjj baročne Ljubljane . 
Donesek .k obl'tni zgodovini kositrar9lva na Slo
venskem, Kronika XIII. 3. Ljubljana. 1965. pp. 
182--196. - Moj prispevek želi dopolniti in po· 
pralVi.ti Koroščev članek v Kroniki XIV. 3. Ljub. 
ljana 1966, pp. 161-162. Pri swjem delu ~em se 
cpiraia na a'fhiv~ko gradivo iz PAM in na iz
sledke odličnega powavalca štajerskega kosit
r;;rstva in zlatarstva Georga WolIbauerja. Nje· 
govi deli sta za obe področjL 'temeljnega pome
na. Korošec Wolfbauerja ni upošteval lin -se je 
opiraJ predvsem na R G. PuHa. k~ pa tudi po 
ugotovi.tvah drugih raziskovalcev oL vedno za_ 
nesljiv, posebno, če gre za podatke starejših oh
dobij in na nekatere izpiske ,Iz graškega arhiva 
(LA Graz). Zaradi napačne interpretacije arhiv
skih podatkov je prišel Korošec do prfflagljenih 
in nelogičnih sklepov. Npr. tam, ko govoct o Jo. 
žefu Caminolliju I. in prav\. da je bil ugledcc 
meščan in član trgovske zbomice, kar prenašu 
tudi na njegovega sma Franca Ksaverja I. 
Trgovske zbornice v Maoribooru sredi 18. SItoletja 
ni bilo, sploh pa so se obrtmild združevali " svo
.ilh obrtnih združenjih - cehih. Vse bo K orošec 
17.va.ja b. PuHove omembe, kjer purf pravi, da 
p.ajdemo CaminoIlije v Mariboru ~ au! dem so
ge-.naonn[en Krammerhause«. Iz knjige me~čanov 
mesta Maribora fo\. 69 (PAM) je rar-vidno na
slednje: CaminolIi Josef, BUrgers-Sohn au! d<ls 
Wi:i<terl. Zinngiesser Jus. und das Krnmer I. Hau~ 
sub Nro 120~ _ ka'r je mogoče prevesti tukole: 
Jožef Caminolli II. je L 1785 zaprisegel na pod
lagi očetove kositranke pravice in kot lastnik 
Kramerjevc hiše št. 120. Korošec nadalje pravi. 
da je Jožef CaminolJi ll. sin Franca Ksaverja 
I. , česar pa podatki iz matičnih knjig ne dopu· 
~ča,jo. Gre za· brata, sinova Jožefa C. L Nadalje 
je treba popraviti Korošca pri omembi h i:5c 
.Fra'nca Ksaverja C. rl. KOI'Ošec se sklicuje ni'! 
H. G. PuHa, ki ga pa napačno inte-rpI'eLira. Pu(f 

• 
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pBe, dn. je Franc Ksaver CaminOlIi I t živel I. 
IB16 v hiS:l R 109 (današnja SlWeflska ul. 7) PTIC 
pa Graška cesta. kjer bi mlj iivel že Jožef Ca· 
minol.li T. , 7.a katerega vemo. da jc imel hioo !t. 
100 (Gosposka 29). Grašk!l ulica. je tnkla izven 
mestnega obzidja v smeri proti Gradcu kl ni 
imela 109 hg,nih številk.. Mestne hilLa 60 bile ošte. 
\'ilčcne ne w;ira(je se na ulice znotraj mcstncgl.l 
obzidja do L 1876. ko je občina ooredila ulično 
oštevilčenje hi!!, ki velja še danes. Zaradi tegu 

il' poslavljal Korošec lego kositrarnice v bližino 
Graške cc9te ob Vl.hodno stran mestnega obzld· 
ja. I z podatkov zem!'jiške knjige j,n knjige mc
ščanov pa je razVIidno. da. je moral biti. Lim. Ca. 
mino]JJjev SlLolp in kosll.nliwca v severni č r ti 

mestnega ob7Jdja ()b današnji GI'~or:tičevl ulici. 
Pri 4'Skanju arhivskih l>Odatkov mi je ljubez

nivo pomagal prof. Anloša Leskovec, arhivski 
svolovalec 'v PAM, za kar se mu najlep~e 1.a
hvaljujem. 

MATEVZ LANGUS rN COPOV TER KORYTKOV NAGROBNIK 

€.MTWJAN CEVC 

Dn4:' 6. julija 1835 je Matija Cop utoni l v 
Savi pri Tomačevem. Pokopali so ga pri S v. 
Krišto!u ob levem zidu ptn()pališča, bl izu 
groba Valentina Vodni ka. 

Malo manj kot tri leta pozneje, 24. marca 
1838, je !prinesel . lllyrisches Blath talE' 
oklic: 

GRABMAHL 

dos 

Mathi a s Zh6p. 

. Mehrere Freunde unsercs ausgezeichm.ten 
Landsmannes, Mathias Zll6p, haben beschIes
sen, ihm ein Denkmahl zu errichlen. Die zur 
Oeckung der diesfiil1igen Kosten eroffnete 
SubscripUon haUe bis nun einen giinstigen 
Erfolg. Entfernte Freunde des Vercwigten, 
und sonstige Valcrlandsfreunde, die sich die
sem Unlernehmcn anzuschliessen geneigt 
seh n diirften, werden in KenntniS1S gecetzt, 
class die diessfi:illigen Beitrii.ge in der Buch
handlung des Herrn Ignaz Edlen von Klein
ma.yr oder beim HeNn Michael PrcgeL, Ver
walter der D. O. R. Oommenda Laibach, sub
scr ibirt und c r!egt werden konnen. Zur Be
rathung uber die Form dieses Monumentes 
wird am 29. April 1838. Vormitags um halb 
elf Uhr, im Saale des D. O. R. Hauses eine 
Vensammlung StOlU finden, zu welcher alle 
Her ren Subscribenten eingeladen werden. 
Sollte ein grOsserer Belrag einfiiessen, al s 
der, welcher zur Errichtung dieses Denk
mahls bcnolhiget wird, so wird er zur Reno
vierung des Vodnik- und Linhart'5:chen Grab
mahles verwendl!l. werden. _ 

V zgodJ1ji spomladi, vsaj v začetku marC:l 
1838, se je torej sprožila in 'P rinesla ze tudi 
prve prropevke misel, da bi profesorju (;opu 

postavili primeren nagrobni spomenirk. ' Sa
mo ugibamo lahko, kdo vse so bili tisti Co
povi pri jatelji, ki so sprejeli ta sklep, a goto
vo so bili med njimi Prešeren, Andrej Smole, 
Miha Kastelic, bržčas tudi Fidclis Tel'pinc in 
še kdo, organizator celotne akcije pa je bil 
oskrbnik ljubljanske križniške komende in 
za slovensko kulturo vneti Mihael Pregel.~ 
Zalo s() ul posvetovanje o obl~ki spomenika 
ludi izbrali dvorano križni§ke komende, za 
čas pa nedeljo 29. alprUa oblJXl\ enajstih. Ude
JetiJi so se ga pač vsaj' Coporvi n ajbližji pr i
jatelji. In med temi smemo slutiti tudi sli
karja Ma.teovža Langusa. 

Da sta si bila Cop in Langus zelo blizu, 
smemo sklopati po izročilu, po sorodnem zna
čaju in ipo spletu življenjskih okolišč in . Oba 
umirjena. in živJ jenjskemu vrvežu odmaknje
na značaja s.ta se ogibaJa glasnih gostilni 
ških družb in se 'posvečala predvsem svoje
mu delu; povezovala ~u je zaJjubljenost v Ha
!ijo in antiko, klici hve sedanjosti pa ju niso 
pr ivabljali. ZdrUž€NaJa ju je vera v umetnost 
in imela sta Skupne prijatelje, med kate r imi 
so bili najvidnejŠi pesnik Prešeren, profesor 
Karel Schulz-Strasznidki, dr. Janez Nep. 
Obla.lk:, Fidells TeTlpinc itd. Gotovo je Cop 
Langusa večkrat obiskal doma in v ateljej.ll. 
kjer ga je prijatelj tudi porlreti.ral, za tq:llo 
razpoloženje pa je skrbel a "Slikarjeva duho
vita in izobražena soproga Ana; tej je Are
šeren iz Celovca 'Prav po Copu -sporočil cel-.l 
I>oscbne <pOzdrave. Razen tega je Langusa in 
Copa 'Povezovalo t udi poznanstvo z BaragQ
vo sestro Antonijo, poročeno Hoffern, ki jI.' 
leta 1830 ovdovela. Lepa, dasi ne premožna 
vdova je veljala kot Copova zaročeruka, a po
roki je nasprotovalo Antonijino sorodstvo, 
nato pa je 'Posegla vmes še profesorjeva ne
nadna smrt. 


