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IZDAJA IN ZALAGA ZGODOVINSKO DHus'rvo ZA SLOVENIJO 

SEK CIJA ZA KHAJF.VNO ZGODOVINO 

LJ UBL.1ANA 



KRON1KA CASOPIS ZA Sl.OVENSKO K RA J"EVNO ZGOOOV I NO 

KOSITRARJI BAROCNE LJ UBWANE 

DONES&K K OBRTNI ZGOOOVJNI KOSITJ\AR.STVA NA S LOVENSKEM 

BRANKO KOROSEC 

1. 

O nekdanji obrtni GbdcJavi te polžlahtne 
kovine, kositra, o kositra-rskih delavnicah in 
njihGvih izdelkih pri MS je bilo doslej na
pisanega! zelo malo. Pra.v pomanj'kanje take
ga ali namenu primernega študijskega gra
diva v slovenskem obsegu 'Pa je tudi vu-ok, 
da "'se premaJo cenimo vrednost izdelkov te 
sicer preživete kovinske stroke pri nas ter 
preradi prezremo tudi !pomen, ki ga je ko
sitrnina v razvoju ožje stanovanjske kulture 
pri nas nekdaj imela. 

Kositr3rska obrt je bila v slovenske dežele 
v.peljana s severa. Naraščajoče potrebe sred
njeveškega in predvsem baročnega meščan
stva "Slovenskih mest sO' to O'brt nujnO' vključile 
v proizvaj<cinO' ži vIjenje svojega časa. Uh-snje_ 
na v ozke zaJk.one cehovs tva je bila vezana in 
v razvoju odvisna od -svojih o'brtnih središč 
z Toba slovenskih meja ler ji zato v ne'kem 
smislu pritiče pečal 'Provincialnosti. Vendar 
pa ta namišljena provincia]n~t njene dejan
ske vrednosti v kulturno-zgodovinskem raz
voju naše ožje domovine ne more okrnjevati. 

Za uvod le nekaj besed o splošnem razvoju 
kositrarske obrti. Lahko rečemo, da so že 
ljudstva bakrene dobe vsaj delnI) spmnaJa 
elementarne lastnosti kositra, sicer z njim ne 
bi 'Skušala utrditi za obdelavo krhkega bakra .. 
Nova .zlitina, bron, pomeni v kulturni zgodo
vini človeštva važen rpreokret, hkrati z upo
rabo brona pa je narasla vrednost tudi ko
sitru. Pirenejski polO'tok in Britansko otočje 
sta prvi znani naha~ališči kositra, ki jih je 
odkril in črpal človek bronaste dobe. V Sre
dozemlje $0 ga zanesli Krečani, v Egipt pa 
njihovi mornarji v krets k'i službi. Helatia v 
dobi Homerja uporablja >kositer bTez oprimesi 
kot polžJahtno 'kovino za. okraševanje svo
jega orožja in ščitov , tiran Dioni'l.'ij kuje iz 
njeg31 denar, Aristot'Cl omenja kO's.itren kip 
Dedala. Cassiteros, grška beseda. za kositer 
je keJLska. izposojenka, celinski Kelti so nam~ 
ret Britansko otočje, od koder SI1 dO'bav-ljali 
to ko vino, imenovali Knsi!leride - daljno 
otočje. Klasična Grčija in potem Rim sto 
glavna konsumenta kositra, ki prihaja: s Pi
renejev pO' lako imenovan; .. kosi trn i cesti. 
ob janta-rJevi pOli najpomembnejši cestni 
zvezi EvrO'pe tistega. ČIl"S8'. Cc-.taTS'ki Rim be
Idi prve kO'sitrarske deln:vnice, ki skUšajo 
manj premožnim nadomestiti r8.2kO'šje v sre
bru in zlatu. Krlčanstvo, VEra ubožnih, pa 
propadanje imperija' pospešila: uporabo ko-
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sitrnine v cerkvah in jedilnicah meščanskih 
domov. Vpad barbarov in zlom imperija pa 
utrne za več kot stoletje ludi to obrtno de
ja.vnost. 

Literarna poročila o upo rabi kositra v 
zgodnjem l>Tednjem veku so skrO'mna in tudi 
ne vedno povsem. točna. Da. pa je bil kositer 
v tistem času zelo važna surovin<li, nam po
trjuje S H EDULA DlVERSARlUU ART.IUM, zapisek 
meniha' Teofila Presbyterja iz okoli leta. 1100, 
ki vsebuje popoln opis uliva:nja in obdelave 
kositrnega vrč". Pospe.šen razvoj 'kositrarske 
obrti pomeni v XIII. stoletju pričeto izkorišča.
nje ležišč kositrene rude v saško-češkem 
rudogorju; !prve prave umetnoohrtrJe kositr
ne izdelke pa zasledimo v zgodnjem XIV. 
stoletju. Predvsem. so 10 krstilni kOliČi iz 
če.ških in moravskih cerkva, v severni Nem
čiji, na Bad~nS'kem in v Porenju. PO'5('bnost 
v takraltni kositrarski , umetni obrti $0 kosi
treni vodnjaki, med n ajznamenHejšc sodijo 
tisti v KU1shei.mu, Braunschweigu in Mainzu. 
Dalje .štejejo med takratne umetnoobrtne ko
s itme izdelke tudi razni rehkvariji, Teliefna 
romarska znamenja in svetinjice, popotne 
čutarice - ampule ali piigrimarice - h06bi
ariji in podobno. Koliko se je kositer udo
mačH v hišni rabi, nam posreduje opis zgo
dovinarja Germaina Bapsta' v knjigi L'.€tain, 
kje r avtor navaja kot redne izdelke kosi
tra'rskih delavnic XIV. stO'letj a vrče in ročke, 
pi~skE vrčke, sklede, 'krožnike, žlice, vilice, 
zajemalke, stojala za 'kis in o'lje, podstavke, 
pJadnje, pa svečnike, razne tekočinske meri
Ce v hišni in. apotečni rabi in posodje za 
shranjevanje. Pra.v.i razvoj kositrarske umet
nosti pa' se 'prične šele konec XV. s.toletja. 
Kositer se je tedaj pocenil, v Evropo. prične 
n'a.mreč prihajali tudi vzhodnoindijski kosi
ter. NOva 'Stano.van jska kultura zgodnjel"ene
sančne dO'be in njen n apreduj oči živl jenjski 
stand.3:'rd narekujeta zamenjavo glinastega in 
lesenega posodja .oz bolj.šo in lepšo jz kositra, 
ki je hkra,ti cenejša od posodja v sreb ru, p a 
izlikana do 'POPoinega sijaja prav tako repre
zentančna. XVI. ter prva četrtina XVII. sto
letja postaneta. vrhunska doba za. raru::vet 
evrQPske kositraTSke obrti in njene umetno
sti. Za ume1niško oblikovan je kositrnine pa 
jc posebnO' važna doba kasne renesanse, ,ki 
ustvaTj31 izdelke, k1 niso n amenj eni samo 
pra'ktični uporabi, temveč predvsem okrasju 
in reprezentanci. Te predmete, ulite iz naj
bolj!e kosil rne ziitine - vrči, sklede, krožni_ 
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ki, svečni·ki, do'Ze, plakete in podobno -
ozna'Čujremo ,kot žlahtno kositrnino v razliko 
od nav<rdnega· kositrnega namiznega! posodja:. 
V obliJki in izdelavi 'Se- ilahtna. kositrnina 
naslanja: . na srebra·rska delaJ te dobe. Ulito 
reliefno okra·sje nadomesti gravure, moti.vika. 
okra<sja sega po bogaltih vzorcih aralbeske, mi
tološlcih scenah in alegorijah in antikizira
nem ornarment:u. Najznamenitejši mojster in 
oblikovalec žlahtne kositrnine te dobe je bH 
f·rancoski 'kositrar in graver Fran!;oi'S Briot 
(1550 do 1615), -njegov n3ljuspc!ejši izdeJek je 
vedno 'Znova 'ponaV'ljana, Temperantia, garni
tura umiva'lnega vrča s skledo z osrednjim 
reliefnim motivom sedeče Temperantie. V 
nemškem kositra'rskem središču te dobe, v 
Num'bergu, je v vrsti znanih imen tamkajš
n jih liro'sitrarjev že najpomembnejše ime Ga
šperja EndetIleina (1560-1633), ki je bij uspe
šen posnema1ec svoje'ga francoskega vzornika . 
Iz njegove delavnice je izšla vrsta modelov 
(kalupov) ljudskih okrasnih stenskih krož
nikov, ki postanejo v dobi baroka skoraj 
obvezni del dekor~tivne opreme večine me
ščanskiih obednic. Poleg Niirnberga jc bil 
Augsburg najpomembnejše srednjeevropsko 
kositra-rsko- središče. Vrsto pomembnih re
prezentativnih ·kositrnih izdelkov domvljajo 
saške in severnočeške delavnice; tudi švi
carski mojstri-'kositraTji ne zaostajajo. Med 
meščanstvom Ha:lijanskih mestnih republik 
se kositrnina ni uveljavila, tu je ZaJ repre
zentanco služilo srebro in st.ei{·lo, kositrnina 
pa ost<1l1a: domenar siromašnejšega prebiva1-
stva . Podobno je v tedanji Franciji; nasprot
no 1la lrositrarji Nizozemske, Danske in An
glije, domovine najboljšega evropskega ko
sitra', za1a;gajo obednice svojih someščanov s 
posodjem, ki le v surovini zaostaja za blešče
čo sre'brnino plemiških dvorccv. Občutno 
obubožanje srednjeevropskega prebivalstva 
med trtidesetletno vojno (1618-1648) je imelo 
za posledico nazadovanje dej avnosti ZaJ pre
nekatero umetno obrt. Vojni sledeče obdobje 
porajajočcga se evropskega ahsalutizma. pa 
ob trenju med nastajajočo industrijsko pro
izvodnjo {manufak-tu're) in tradicionalno kra
jevno obrtno dejavnostjo nehote pospeši 
ponoven razvoj in razcvet tistih obrti, brez 
katerih si. zakljUčene slike o baročni umet
nostni dejavnosti tedanje Evrope ne moremo 
zamisliti. Kositrarstv() je bilo vse do rene
sanse manj pomembna ·pastorka umetnosti 
- in to prav upravičeno. Se v dobi rene
sanse je kositrarska 'Obrt predvsem obrtna 
proi'Zvodnja ž.iV'ljenju potrebnih upO'I'abnidl 
predmetov, k aterih obdela' va ·bodisi v 
obliki aIli okrasju .zdaj že sledi· splošnim za
htevam po duhu renesanse vzgojenega estel-

skega in lepotnega dkusa potrošnikov, ki pa 
doživi svojo poživitev in na-kaže ,prehod v 
pravo umel!nostno obrt visoke kvaliotete z 
osvojitvijo o kr a s ·n ega posodj31 tipa Bioto
vih in Enderleinovih temperanc. Barok pa 
pritisne temu ~ s r eh ru m a ·\ eg a člo

vek a« tisti dokončni pečat 'Prave umetne 
obrti, ki ji ostane zvest vse do n}enegal zater 
na v drugi 'PoloviCi XIX. stoletja. 

Lah'ko rečemo, da prednjači srednjeevrop
sko ·baročno ,kositrarstvo predvsem v 'kvanti
teti svojih izdelkov, njih Ikvaliteta v umetno
obrtnem smislu pa polagoma zwdeneva v 
pona'Vljanje, ki ga prekinjajo le občasne po
živitve nekaterih uspelih dodelav starih, že 
usta1jenih oblik. Prave umetniške ustvarjal
nosti in izvirnosti v oblikovanju kalupov ali 
površinski. k-ra'Silni obdelavi ulitka je v tem 
obdO'bju zelo malo. Oblikovno dognano po
sodje nekaterih kositrarjev, ki so na osnovi 
tradicij ustvarja1i izredno uspele variante 
nekdanjih tipov tekočinskega a'li namiznega 
posodja, pa njihov.e kalupe posredovali na
prej, je vrsta k'Ositrarjev s pomanjkanjem 
okusa. in brez smisla za dejansko estetsko 
vrednost modela, z vsiljeno grwvuro in tudi 
preoblikovanjem -skvarila v poprečne, sploš-

51., 1 
Na.m!.uJj VTček za vl:nO' ·aJ! m!okO'. nesignlran lzd(!]ek ~ 
prvih dcsetlotlj XV. stol.. - Tok~skO' OOgTIlllla. OIbllka. 
vr6ka ne potrebuje nikaJ<ega okrasja.. ObUk<>vaiec je 
sprosttl svojO' usbvarja.l.nO' domWjljO' le v obl1kcwanju 
rOoČaja, 'ki tu nevsUJ.lovO' !e pCldčrtuje um.Ir:1enoat lil 
lepoto O'bU ke. - Slaba. ka.kovoot :l:lltme ler Čali' daJeta 

posodi .o:načllen temni I_k. 
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nemu okusu ustrezne izdelke. Asortiman po
sodja in uporabnih predmetov V ba.ročnih 
kosltrarnah je obširen. Ločnica med okrasnim 
ln reprezentativni-m posodjem ter predmeti 
za vsakodnevno rabo je že odločno poiegnje
na. Relief se umakne na okrasne predmete, 
stenske krožni.k-c, 1emperance, sv,ečnike. Kot 
okras spet zago~'Podarita vrezana 'krožnica in 
gra-vu ra. SJogovno oblikovani so le ma'!]j po
membni -deli posodja, ročaji, 1ocnji, noge, 
gl1mbi na. pokrovih. Namizno posodje ostaja 
brez uliiega okrasja, vsa gravura na njem je 
dodatno delo in na.jvečkrat ne izhaja iz ko
sitrarskih delavnic. ReprezentanČni vrči dobe 
v tem času tisto osnovno obliko in okra.gje, 
ki 'Se v naslednjih 'Slogovnih obdobjih le ma
lenkostno spreminj a, a nikoli ne preseže. 

V dobi rokQkoja se kasitrarska umetna obrt 
zgleduje po obbkah in krasitvi sodobne sre
brnine, vendar porcelan in fajansaI vedno 
močneje potiskala kositrnino iz uporabe. V 
XIX. 'Stoletju 'kositer kot umetniška -surovi
na ne pomeni več dosti niti ga prisiljeno 
kopiranje igrivosti bidermajerskih porce:la ... 
nasti-h namiznih ga'l"nitu'[ ne more reši·ti: PO 
1850 je kos.itrnina povsem ;zrinjena iz me
ščansk,ih ob@dnic, vendar mu je umetna obu~ 

SI. 2 
Ro:prczenta.n.!I",1 IPIoV$1aI. Vl"O x ,'O!lIelf\D ", ... ioIle3>ko. augs
llur§k1 !:i.deJe\l .1/1. dolla visokO! ~'O!ncsansl!. _ Rt>I!e.rna 
arllb(>!jk,a. JIl vreza.na tb v ik:Wl.IP. po pred!ogl ltaU.la.n
sk~,a umotnlllll-d~kO<'''''terJa tcr po rok] odllčn~D 

guvC'l'ja prenesena na kos].t eo·. 
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dj.tcv obrti v XX. stoletju v svojih izdelkih 
čistih in žJahtnih oblik brez lcičastih pridC)
datkov vrnila nekdanjo vrednost in velja.vo. 

V ,kosiirarnkih delavnicah so kositer s po
sebnimi primesmi vred l'a'Zta:lili na vetrnih 
pečeh do 234' Celzija. Pravilno ta'ljeno 2Ilitino 
so z zajemaolkarni ulivali v pripravljene ka-
1upe, bodisi da so bili ti peščeni, i'Z maNca, 
8vjnca, scl'pentina, maTmorja, medenine ali 
železa. Predvsem kositrarji l'enesančne in ba
ročne dobe u livajo svojo žlahtno kositrn.ino 
vgraviranih medeninastih in železnih k3.llu
pi.h. Odlitek se jc 'Potem ,še površinsko obru
sil, relieIno okrasje pa' so dodelali s puncir
no iglo in dletom. Poleg te izrecno livaTSke 
tehnIke upOTalbljajo kositra'rji tudi tehn-iko 
tolčenj a, pri kateri se z udaorci ,kladivca. na 
mehki podlagi doseže .zaželena oblik ar pred'
meta. Poleg ulitega relie,fnegao okrasja', ka.
terega izvedba je odk ri tje renesanse, je naj 
pogostejša krasilna tehnika ~zdelkov cizeli
ranje, puncirnnje, vrezovanje .oz -d1etom, pilo 
ali iglo. S srebrom črnUi, nielhra1io so le po 
posebnem naročilu in redkokdaj da kositral'ji 
sami. V obdobju bidermarjerja pa prisili ·ko
sitrarje kon'kurenčna borba s porcelanom v 
srebrenje in emajliranje svojih jzdelkov. 
Končno morajo celo popustitj v kompromisne 
kombinacije kosillra s steklom in porcelanom. 

Zlitinsko ra-.z:merje kositra in pridoda.tkov, 
najpogosteje svinca" pri ž1ahltni kositrni'l1i. in 
angle,ških h:delkih antimona', so dO'ločeva!i 
posebni deželni za:kon.l, ki so od.rejali tudi 
redni oblastni nad20r 'kositrnine, imenova,D 
kasitrna preizku§nja. Zli'tinsko raa.merje j~ 

izdelke razvrščalo v troje kakovostnih sku
pin, ki jc bi1a vsaka posebej oznocena z do
ločena s.ignaiuro. Tako imenovani žlahtni xc)
siter nosi značko angela in napis Englisch 
Zinn - iz del'avnic nemških, avstrijskih in 
slovenskih kosiLrarje.v - le malo slabša. zn
tina mo'ra biti označena s krono (Kronen 
Zinn), še slablla z vrtnico (Rooen Zinn). KO!ii
tra rji manjših mest in province ultva10 na
mizno 'Posodje iz zHtine, ki je ma:lenkostno 
boljŠa> od rožnega kOSitra', zata signirajo svo
je izdelke le vrste s kombinirano signaturo 
vrtnice s krono. Prav iz kosit.rarn slovenskih 
mest izha.ja največ boljše kosi.lrnine s to zli
tinsko ozn~ko. Tretja' vrsta ,kositTnine, torej 
vse drugo, kaT ne sodi med predmete jedil
nih garnitur, je bilo ulito iz zlitine v raz
merju pod 6: l. Poleg kakovostne signature 
zlitine pa je bil vsatk .mojster dolžan S'igni
raii svoj izdelek tudi z lastnim znakom. Naj
pogosLeje uporabljajo mojstri sign3lture, kjer 
je kakovostna oznaka z1itine združena z nji
hovimi incisJi ln emblemom ter dostikrat tu
d i z letnico zadnjega oblastnega· 'PTegle1:l.a in 
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odobritve kv~litete jooelkov. Ra.vno ta'kolgra 
važno vlogo v signaturi tudi emblem ali ime 
mesla, kjer kositrar deluje .. Signart.ur<ll ljub
ljanskega mojstra Mihaela Reitterja,ki nam 
jo pona'Z3Irja; skica', je lep primer take kombi
nirane Sig·narture kvalitetnejše kQSi.trnine. 

Porast števila obrtnikov, k,i so se izrecno 
ukvarja'li samo z udiva-njem in obdelavo ko
sil;rnih predmeta-v, j.e v srednjeveških mestih 
Flandrije in HDlall1dije, severni Franciji in 
Italiji, predvsem pa v Nemčiji, narekova:la 
organiziranje obrtnega življenJa tudi znotraj 
mestnih meja. Verske bratovščine mestnih 
obr~nikov iste 'Stroke postanejo taiko osnova 
tUd.i njihovim strokovnim organizacijam, Cf!

hom. Niirnberški kositrarji postavijo s svojo 
obrtno organizacijo in predpisi osnovo. za 
združevanje kositrarskih obrtnikov po vseh 
nemških in tudi sosednih avs trijskih deželah. 
V XIV. in XV. 'stoletju dobe tudi avstrijska 
mesta Dunaj , Krems, Innsbruck, Steyr, Salz
burg in Linz svoje prve kositraTSke delavnice, 
v Gradcu leta 1564 in v Celovcu 1573 ; prvi 
izrecno 'kositrarski mojster v Ljubljani prič
ne 'z delom 1537 'Blaž Zingiesser), v Mariboru 
leta 1630 (Mathes Weisshaupt), v Ptuju leta 

Sl.3alnb 
A. Ok.ra.snJ ,krotruk, barobl.l izd elek PO rW1esanl:n1 
predlog.L- sr. edl~Čnl med a l jon: na;pIsFER_ 
DtNAN O lil. DG : ROM: Ul: S ; A - cesar ~'en:lLnand 
lU. lIa !konju, odet 'v vlal1arskl pl"g(, os 'knmo "'a glavi 
ln žezlom v rdkl, ob njem grb s <tehtnJ=. - M.e d a_ 
1 j o nj nil rob U: Sest medaljonov S kon.len.f~ml 
pod(lbaml de:tel.nlh ,plemičev ln n jlhov.tml grbI. Meda_ 
Ijonl SO ovaljni ln obrobil""! z bl.s .... mlm .nlzQm. E nako 
tudi roba arab..,.ke. ki dOpolnjuje vsesni ,prostor. AIa_ 
be. .. ka komponlrana v 'podobo s t IlIzirane maske. Oznake 
lT.delovalca .k Dll.upa ni, prav t ako tudi ne ,in3lgn!J kosl_ 
trarja all delav.n1oce. K 'rof;rUk je ullt Iz Izredno meh.ke 
in Čiste kosHrne zHllne. Verjetno mQSovni d e.kora t\vnl 
Izdelok - H ran I § če: Nar04n1 muzej v LdllblJanl, 

zbirke ku!tufmngodovlnskega !)(I.dcl ka. 

1644 (Pavel Pels,ler), v Radgoni leta 1650 
Adam Hammer). Posamezna slovenskaJ mesta 
so podobno kot provindalna mesta sosednjih 
avstrijskih pokrajin v svojih mestnih statu
tih strogo določeva·la število obrtnih mojstrov 
posa.mezne stroke v sora'.tmerju s t·rgovsko 
in obrtno zmogljivostjo posameznih delavnlc 
ter stvaT'llim popra'ševanjem po izdelkih, 'kar 
je bilo seveda odvisno od številčnega in gmot_ 
nega stanja mestnega prebivallstva. Omej.i.tev 
števila samostojnih mojstrov znotraj mest
nih meja je bila v gla.vnem le U'krep v ko
rist mestnih mojstrov in V zaščito pred ne
loja!lno kon,kurenco potujočih kramarjev ali 
prekupčevalcev kositrnine iz južnonemških 
kositraTSkih središč. Dvojica aJi trojica samo
stojnih mojstrov posameznega. mesta', t ako 
npr. Ljubljane, ni mogla računati nru 'lastno 
obrlmo združenje, zato so bili ,kositrarji šta
jerskih mest vključeni v obrtno združenje v 
Gradcu, ljubljanski pa priključeni zcl.ruženj u 
v Celovcu, ki pa, je bilo tudI podrejalO gra.
škemu, saj je to veljalo za glavno kositrar 
sko obrtno združenje notranjeavstrijskih de
žel. Deže!na obrtna združenja, v našem pri
meru zdru,ženje v Gradcu, 50' podrejenim ce-

B. Okrasni krof.nik, baročni Izdelek po renesančni 
prl'dlogl. S II" e d j' čni med alJ o n, KRJSTUSOVO 
VSTA..JENJE z baru1erom, ob nJem se Iz krste d\'l~u1e 
dVOje <itebrov krogJastih oI>lakoov. Jd loMjo ~a od 
pfc:pl~cnlh voJaikO"V. - Meda-IJonl nai<robu: 13 
pokcmčno O"Va.1nJh medaljonov nosi podobe !II)O$WIOV 
Petrus3., An-dreasa. IaCObu.s~, ] ohhan.,.,a , PhIl\:pU6a. 
8al"th.olmeusa, lud ua, Th!lldaee, Thomasa. Slmonw;a, 
Matheusa, MattIasa vmesna a:rabeska predst3!Vljll 
evetučno drevesce,' robovi mooDll.jonav :In IIII"l1bevk 
so obrobl;Jerrl z blsemlm nizom, tUllan.l1 Irob krll'1nlka 
pa Z ,r.mllSarmnlm. n.I.zom ploskih avalov. OuIa'ka Jzde
lovaLca. kalupIII ,e vtisnjena v grbku ob desnem \'!Oj. 
~čaku. nerazločna. lnsJ.gnIJCfVkosls~rarja na okrožn:!ku 
nI. _ H r an I t če: !Narodni muzej v LjublJani. zblri<:e 

kul~urnozgodovlnsl<ega odd elka. 
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hom in preko njih mestnim mojstrom posre.
dova!la vladne in lastne obrtne odločbe, pre
povedi ~ušmarstva in uvoza izdelkov tujih 
združenj, predpise o mojstl"Stvu, pomočništvu 
in učm dobi v ob rti, določevala in nadzirala 
surovinske z1itine ter na.jvečkrat tudi posred
no ali neposredno dobavlja.Ja potrebno suro
vino in 'ka}upe. 

Najstll!rejši obrtni predpis §tajerskIih, ko
ro~kih in kranjskih k05itrarje-v je osnovan 
na generalnem mandatu cesarja Ferdinanda 
1. iz l eta 1587, v katerem prepoveduje uvoz 
vsakršnega inozemskega kositra, prav tako 
tudI njegovo obdclavo ali prodajo. Vrsta v-la..
darjev za njim (nadvojvoda Ernest, Jožef 1, 
Karel VI., Marija Terezija) je z raznimi 
uredbami, IJ)repovedmi in dopolnili obliko
vala> osnovni obrtni red kosjirarje-v -pa> tudi 
urejala !astniška, dedna in davčna vprašanja 
posameznih mojstrov. 

V drugi polovici XV. stoletja je v Ljubljani 
delovro liva'l' 'Zvonov Jurij - Georgius de 
Lcrbaco - ki je ulival poleg zvonov, vsako
vrstnih ba.k~nrh predmetov za dom in cerkev, 
možnarjev in podobnega tudi .prvo posodje iz 
kositra. Res jet da je bU Jurij kot tudi nje
gova naslednika, Matej Ljubljanski (Mateas 
de Labaeo) in Frančišek iz Padove (Frarnci
scu's Patavinus), predvsem zvonar, ki je le 
priložnostno ulival tudi kositrnino, v,enda;r 
vse tri prav glede na obrtne in življenjske 

SI. 4 
OkrDSf\1 kro'.nlk, r&nonnbLl IzdeLek, obdelan v nleU6ltL 
tohonlkL. _ Tlpltnu renOSAnčnn ArlIibook .. nll r()bu ln Y 
dnu .krOŽl\lka je V'jedJul.Il:l, potem pa ealLta " sre.brno 
zm""jo.. ki _pos.tane pOV1lem čr:nn. PowAina je otmelana 
do polno,. blOIIk .... kar !poudarja 1kon.trast nicll.ske 
okrasltvo, - H ran I tI'! e: Narodni muzej v Lj .... b-

LjanI, kul.1Iurn~I7V!fwk1 oddelek. 
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ra-zmere takratne Ljubljane in njenega za
ledja lahko §tejemo za prve livarje, k1 so tod 
Ulivali tudi kositer. Prvi prav; kositru v 
Ljub1jani je bil že omen jeni Rlai Zingie9-
ser (1537-1544), ki je ulival tudi topove. 
Livarsko delavnico je imel na Rebri, po nje
govi smrti je ta. prehajala v lastništvo nasle
dujo6ih ga mojstrov. Blaževa-vdova Uršula-se 
je poročila z njegovim pomočnikom Lena:r
tom Giesserjem (1544-1571), ki je prevzel 
Blaževo obrt in tudi dolžnost mestnega oro
žamarja. Kosi trarja Krištof Kop in Jorg P.re_ 
Ield sta v Ljubljani delovala le nekaj let, 
bolje pa je obrtno uspel LjU'blja'nčan Martin 
Edlman, ki je priženil z Giesserjevo vdovo 
ali hčerjo tudi delavnico na Rebrn. Jakob 
Maček in njegov sin Boštjan (1599-1612 in 
1613-1645) sta imela svojo delavnico na 
Zabjaku; da je bila njuna obrt v mestu že 
trdno v:peljana, moremo sodita po tem da. sta 
oba priseljena kositrarja, Rudolf Fiering in 
Gregor Elber, ostaJa in delovala v mestu le 
malo časa, 'ker obema Mačkoma nista mogla 
konkurirati. Podobno kot Fiering in Elber 
se je v tem obdobju v,Ljubljani -samo začasno 
naselil -tudi kositrar Hanns Fischer. Leta 
1646 prrone delovati v Ljubljani kot kositrar 
Andrej Smrekar, verjetno Trnovčan, ki je 
s priženitvijo prevzel tudi Mačkovo delav
nico na Rebri. Splošna kriza, ki je kot .po
sledica tridesetletne vojne prizadela tudi tr
govsko in obrtniško prebivalstvo Ljubljane, 
Smrekarju .ni '<iopušfala ra-zmaha·, moral je 
obrt opustili in že šest let ka:sneje ga nasledI 
drug Ljubljančan, Jernej Pintar (1652-1673). 
Pinta-rja je v Obl'tj nasledil Gregor (Moby) 
Kisl (1673-1688), poleg Kisla pa. sta v mestu 
ulivala kasHrnino še dva samostojna mojstra, 
P avel Schret in J ožef Košak. ki pa oba po 
1700 že !preneh ata z obrtjo. 

Ljubljanski kosi1.rarji XVIl. stoletja so -nam 
sicer znanj iz. 'Za:beležb v mestnih arhivih, 
važnej~i kot osebni podatki o njih pa. bi bili 
seveda dokazi: izdelki njihovih delavnic, ki 
pa. žail niso ohranjeni. Pouda!Titi je namreč 
treba, da večina kositrnih izdelkov te dobe 
ni bila reprezentančna, temveč Je praktičnega 
pomena, ,ki se je razmeroma hitro obrabila 
in odslužila, potem pa znova. na6la pot v ta
lilne peČi ljublj anskih mojstrov. Signiranje 
z mojstrovimi inicialkami in mestnim zna
kom je bilo 'predpisano že z obrtnim zako
nom iz leta 1592. Brez '<ivama so ljubljanski 
- in tudi drugi slovenski - mojstri vsaj 
svoje kv3!litetncjše "izdelke tudi sign.ira:lL Za 
ostalo rabo, ki je bila prouan31 na podeželj-e 
ali namenjena sejmom odročnejših krajev, pa 
signiranja niso uporablja:li, saj največkrat 

ni ustrezala predpi-som. KalU"pe za izdelke je 
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Ljubljančanom posrcdovw.a obrtna bratov
ščina v Celovcu. Vctina teh je prihajala iz 
južnonemških kositrarskih središč v Augs
burgu in Niirnbergu. Bili so to kalupi pred
metov za splošno uporabo, brez slogovnih 
posebnosti ali okrasja, 'Preprostih in ustalje
nih oblik, ki so po obrbnih cen t rih že izginja
le iz mOlde ali se uml'ka1e novim modelom 
sveže stA.olne oblikovitost.i. Okraševanje teh 
ljubljanskih izdelkov se je omejevalo na. po
vršinsko vrezana, grobo izpeljano listno ali 
vi-tičaslo okTasje, pa inicialke lastnikov in 
kratlka nabožna gesla ali posvetila. 

Toliko o kositrarjih te dobe. Manj nam jl2 
zna'l1ega o ~orabj kositrnine v meščanskih 
domovih. Da je imela Ljubljana že v prvi 
pdlovici XVI. stol. svojega sta1nega kosilrarja, 
je samo dokaz, da se je srednjeveško mE!
ščanstvo slovenskih mest že zgodaj oklenilo 
uporabe kositrnine ter jo po zgledu prej
vsem mešča!flstva onkraj severnih meja vse 
intenzivneje vključevalo med svoje potrebe. 
Vendar promet s kositrn.im posodjem vsa.j 
ob rojstvu te obrti pri nas ŠI2 ni bil ta'ko 
močan, da: bi mu uspelo izpodriniti iz jedil
nic in kuhinj starejšega. tekmeca, lončeno in 
bakreno posodje, ki se je tam obdrža'lo kot 
vsackdanje, pomožno 'Posodje še da:leč v dobo, 
ko je tudi nadvlada' kositra že davno. minila. 
In ka'kor je v XVI. stoletju kositru še drugo
vala lontenina ter v skromnejrem obsegu 
tudi majolika, tdkmujejo konec XVII. sto
letja s kositrnino fajansa, porcelan in tuji 
steklo. Lep primer sožitja kositrnine z neko
vinskim domačim posodjem nam daje opis 
inventarja! 'krakovske kuhinje XVI. stoletja. 
Poleg lesenih, želez.nih in bakrenih predme
LOv je omenjen tudi sklednik s kositrnimi 
skledami ter žličnik s kositrnimi, lesenimi 
in roženimi žlicami. S kositroino boga:tejša jc 
oprema ·kuhinje kranjskega trgovca s suk
nom Kropfhauserja; nj egovo kuhinjsko p:>
sodje sestaVlja vrsta kositrnih ponev, skle"d, 
krožnikov, . vrčev in bokailov. V enaki 
meri, Č(! že ne šc bOolj - sa1 so imeli last
ne ,kositrarje - so se kOlSitrnine poslu
ževar!i tudi ljublj anski meščanje in prav 
verjetno je, da je kasneje - v dobi baroka -
kosi-ter pOVlS~m izpodrinil lončenino iz me
ščanskih jedilnic. V kolikšni meri sta. ga 
uporabljala gosp05ka in plemstvo, pa nam 
kaže opis hišnega pribora in opreme jedilnice 
kranjskega rplemiča. Valvasorjeve dobe, ki 
omenja poleg 'I1amizne garniture iz barvane 
majolike 18 velikih kosilrnih servintih plad
njev, garnituTO 82 kositrnih krožnikov ter 
poleg vrča. ul! na'Zdravljanje iz serpentina še 
vrsto k06itrnih bokalov, poličev in maselj
cev. 

2. 

KOSITRARJI BARDCNE LJUBLJANE 

Sprememba umetniškega sloga pod vpli
vom severnoevropske renesanse in maniriz
ma ter vse intenzivnejše uveljcwljanje pred
hodne-mu obdobju tujih vrst umetniškega 
ustvaTjanja pomeni v nalŠem umetnostnem 
življenju ddkančen prelom s tradicijami 
srednjega veka. V ·likovni umetnosti je ta 
prelom najbolj opazen, saj se zdaj slikarstvo 
kot tudi 'ldpaTstvo preusmerjata iz predvsem 
cerkvenih, verskih teženj v izrazito meščan
ski, pro rani milje ter 'se sčasoma dodobra 
podredHa njegovim političnim in razsvetljen
skim nagibom. Zunanji znak te preusmeritve 
se v umetnosinem delovanju izraža med dru
gim tudi v krasiini motiviki, kjer nekdanje 

SI. , 
Raprezen.tančn! vre za vIno aU IlIVQ. ba4<X'col izdelek 
brez; lolgnllWre. - TaJdinl reprOl:en.t.ana-.l vrčl 5e v dobi 
kOl$neca b;wok;a hxle1u.jeJo po telJl poaameenlh venddb 
ln eehowJdh bratovtčin ter Iilu!.lJo bolj :rA okrasje kot 
namenu. Vre na IllMU :le visok nad SO cm. 'z; dvoJn1kom 
vred Je ·krull zbirni. prostor ene Izmed IJubljan5ldb 
ceht'l'."Sklh watovjčl.n. Zdaj Je I .. t .Narodnee;a ml.lU'lla 

v LjublJ~ 

lB7 



KRONIKA CASOf'IS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOV INO 

»gotske«, srednjeveške motive nadomestijo 
severnorenesančni vzori, ka.terih odsev se 
kll'Že V oblikah okovja, hrustančevja in za
vojčevja. 

Slog, vsebina in okus umctnostnih stvari
\.ev predbaročne dobe kakor tudi dosežkov 
sodobnih umetnih in polumetnih Qbrti so 
ozko navezani in odvisni od umetniškega 
ustvarjanja nemške reformacijske dobe. So
žitje obeh, v verskih vprašanjih refOTmadj e 
poveza!l'l.ih dežel, je umetnostn.i m ustvarjal
cem na Slovenskem p()f;redovalo tudi re
formirancem lastno, progresivno težnjo. po 
odmiku od cerkvenih dogem in sprostitvi 
vsakr~nega Umetniškega ustvarjanja. Proti
reformacij"Sko gibanje pa pri nas hitro 'Zatre 
šibki poskus refonnacijske umetnosti, kj tod 
ni našla 'Zadostnega. odziva. Sele Valvasorjev 
čas ·prinese v slovensko k·u1turno življe,nje 
tisto duhovno poživitev, ki je pripravila 
kulturnemu -in umetniškemu iz.življanju slo
venskega meščanstva pot do stvariteljskih 
dosežkov baročne dobe. 

Vendar se haročna umeb10st v svojem slo_ 
govnem izrazu in oblikah še v mnogočem 
tesno veže n~ predhodno gotiko. Za splošno 
presojo vloge baroka v naši umetnostni zgo
dovini je treba predvsem vedeti, da se je po 
gotiki zahodnoevropska umetnOst pri nas 
udomačila, postala sestavni del življenja. in 
življenjskega osredja na!ega: ljudstva, v ba· 
roku pa se je to sožitje toliko poglobilo, da 
je združilo v enotnem ra~položcnju vse ljud
ske plasti, fevdalno, meščansko in kmetsko.1 
Da' nas jc to povezov;rlo s sosednjimi dežela
mi v širok okvir srednj eevropske kulturne 
skupnosti, potrjujejo in podčrtujejo že same 
stvarilve naše baročn e umetnosti. Dvoje kul
turno-umetniških središč baroka. na Sloven
skem, vsako obarvano z izvirnimi slogovnimi 
značilnostnii, oblikuje slovensko baročno 
umetnost v .enakovredno vrstnico. umetnosti 
srednjeevrop. -baroka. Staje-ro Gradec pred
stavlja središče uvelj'avljanja. italijanskih 
voplivov pri nas, Ljubljana oblikuje sprva s 

SI . ~ 
Mlc:hael Rehler - s\gmrtura ul rotnl kositer ~ krono 
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pomočjo tujerodnih, potem pa z lasLnimi slo
govnhni dosežki listo niansiranje baročne 

umetnosti, ki jo splošno označujemo z ime
nom .ljubljanski .. barok. :le v Hrenovi dobi 
začrtani odklOl1 od vzorov srednjeevropskega 
protestantovskega duha v umetnosti je kone
no privedel do polne nas10nitve na: vzore 
italijanskega manirizrna in zgodnjega ba,roka 
usmerjene ožje slovenske in teligence, zdru
žene v Akademiji operozov. V XVIU. stoletju 
deluje v Ljubljani vrsta tujih in domačih 

umetnikov, tako Cussa, Pozzo, Robba', Misiej, 
Rotman med kamnoseki in kiparji, Metzin
ger, Bergant, Kremser-Schmidl, JeJov~ek in 
Cebej med slJkarji in Maček kot gradbenjk, 
da omenimo samo najpomembnejše, ki po
stanejo poleg intenzivno delujoče frančiškan
ske podobarske delavnice oblikovalci tistega 
specifično ljubljanskega sloga baročne umet
nosti, ki se je kot izviren umetnostni clement 
obdržal živ jn prisoten v slovenskih umet
nostnih stvaritvah skoraj vse do dobe impre_ 
sionizma. 

Nekoliko drugačna je slika dosežkov ba
ročnih umetnih obrti. Ta se v svojih strem
ljenjih še zdaleč niso tako odločno preusme
rila niti povzcla nove poti. O kakšni slo
govni naslonitvi na vzore ožje ljubljanske 
ali slovenske baročne umetnosti skoraj da nc 
moremo govoriti. Razlog je preprost: umetne 
obrti kot vse obrti te dobe nasploh ostajajo 
še trdno omejene v ozkem oklepu prav sred
njeveškega cehovstva·, ki vziraja na konser
vativnih tracticijah duhovno okarnih obrlnih 
bratovščin ter ne dovoljuje niti se ne agrC!va 
za stilno sproščenosljo te dobe, ki je prav 
za ljubljanske umetnostne stvaritve tako 
značilna. Opazno naprednejši so štajerski, 
deloma tudi koroški mojstri umetnih in pol
umetnih obrti, mcd katere se je prav v tej 
dobi pričelo naseljevati veliko italijanskih 
mojstrov, ki jim je patent cesarja Ka.rla VI. 
dovoljeva! s talno nasclitev in dosego mojstr
skih pravic, enako domačinom. Tako dobe 
nižjeavstrijske dežele vključno s Stajersko 
v tem času vrslo kositra:rskih delavnic, ki jih 
vodijo italijanski priseljenci, ki so se v de
želi usta1il1, uredUi obrt po vzoru iz domo
vine ter svoj priu&mi slog, spretnost in vzore 
skušali uveljavljati ludi vnaprej. Z budnim 
očesom Z3i dobiče'k so priMi. na.jvečkral sami 
v deželo, privedli s seboj ženo in otroke in 
končno, SlCveda prav po italijansko, še brate 
in nečake. Tako nastajajo pravcate genera
cije sicer prila'gojenih, a· še vedno napol i1:a
lijan,<;kih kos.itrarskih družin 'z zvenečimi ro
manskimi imeni, ki jim je mogoce slediti da .. 
leč v XIX. stoletje, torej v dobo, ko so doma
bn:i že pričenjal,i opuščati kositra'l'Sko obrl 
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Ti » potujoči MUanezi .. , kot jih imenujejo ce
hovski akti, so :re naselili predvsem po de
želnih mestecih izven Gradca, kjer jim do
mačini niso puščaJi do veljave, v Celju, Ma
riboru, Ptuju in deloma v Beljaku in Ce
lovcu pa s svojimi cenenimi, a. ne vedno 
manjvrednimi izdelki neusmiljeno konkuri
rajo mojstrom cehovskih sred išč. Tako se je 
družina Cam.ino11i usidrala v Matiboru, Stret
tiji pa so prevzeli v svoje roln! kositrarsko 
dejavnost v Celju in Ptuju, kjer deluje tudi 
Cerotti s svojimi nasledniki. Celo ohrlnemu 
sredi!ču odmaknjena Novo mesto šteje med 
meščane kasnega XVIII. stoletja k o~itrarja 
ali trgovca s kositreno robo Italijana Sar
torija.! Peretti, Stretti starejši in Waltty ko
si'trarijo v Celovcu, Franc Philippi, že natu
rallzirani italijanski kositrar iz Radgone, pa 
postane celo deželni mojster graške obrtne 
zveze. 

Ce se zda-j ustavimo nekoliko dlje pri ljub
ljanski -kositrarski obrti baročne dobe, polem 
moramo priznati, da ta 'kakega izrednega na
predka ni doživela. Me~čan5ke potrebe ta
kratne Ljubljane so sicer resda oči>tno na
rasle, posebno še, ko se je gospodarski p~ 
lolaj a-vstrijskih dežel ter posredno preko 
njih tudi slovenskih pokrajin v teku XVIII. 
in XIX. staletja znatno o-krepil, ko so slo
venska meGla odprla svoja vrata ne samo 
tranzitni trgovini nemš-ko-avstrijske srednje 
Evrope z agrarna in surovinsko bogatim 
Balkanom in pamarskimi lržišči severne Ja
dranske oba·Je, temveč tudi z lastno o~rtni
ško in trgovska cWjavnastja ustvarjala zbi
ranje Ja&tnega finančnega 'kapitala. Toda 
~tevilčni parast meščanstva kot njegovo ne
nehna tekmavanje z življenjska ravnijo raa:
redčenega plemstva vsaj na mestno kositrar
sko obrt ni prav nič vplival. Se vse sloletje 
·tja do tridesetih let XIX. stoletja obvcija v 
Ljubljani nenapisano p ravilo, da mestnim in 
okoli~kim potrebam povsem zadostujejo trije 
kasitrarski. 'Obrtni mojstri s svajimi delavni
cami. Res je od časa da časa bivala in delo
valo v Ljubljani tudi po več mojstrov, ozir~ 
ma dosegla majstrske in meščanske pravice 
več kositrarjev, toda ker mesta ni zmogla 
delavnic zanje n ili jim z zadostnim odkupom 
izdel-kav zagotoviti obrtni obstaj, so ti po 
dosegi mojstrstva kmalu odšli drugam pre
skusit srečo v obrti. Domačih mojstrov, Ljub
ljančanov, je v tem obdobju več kot v pred
hodnj em, n'e zaost.ajajo pa tujci, predvsem 
Nemci, ki se dama nisa magli več u velj aviti. 
Kar jih ni mogla sprejeti v uk obrtništva 
deželnih središč, ti zaidejo potem v -provin
cialna mesta in Ljubljana nudi zatočišče in 
obrtna usposabljenost marsikateremu od 

njih. Zanimivo je, da se v Ljubljani ni m~ 
gel ud'Oma-čiti in tu pričeti samostojn"O oprav
ljanje obrli noben Ita'iijan , kakar je lo pa
stalo že skoraj običaj v st.ajerskih mestih. 
Organi':lacijsko vezani in tudi ozko odvisni 
so ostaja'li ljubljanski kos.itrarji še vedno v 
združenju v Celavcu, ki pa je bilo tudi sama 
pod močnim vplivom kositrarsko trdnejšega 
Gradca. Ljubljančani so sicer resda dvignili 
produkcijo svojih i-zdeIkov, razšir ili trgovina 
in tudi bolje uspevali ter izdelovali poleg 
običajnih trgavini namenjenih predmetov 
tudi več reprezentančnega posodja., to pa je 
bilo še vedno uli ln po že zastarelih, slogavno 
nesodobnih ,kalupih. Pri naba.vi kalupov so 
bili odvisni od Celovčanav, ki jim v izbi'ri 
le-teh nisa dopušča!i nikake prednosti. Ljub
ljana lastnih kaluparjev med kositra'rji ni 
nikoli imela in tudi če so se po končanem 
romanju damači pomočniki hoteli okariščati 
s pridobljenim znanjem, je pastaJo to doma 
in v u tesnjenih doma6.h cehovskih razmerah 
kaj hitro zastarela, možnosti razvoja pa, so 
bile v provinci že tako minimalne. Ljubljan
ske in prav taoko delavnice v Celju, Mari.
boru in Ptuju pa so p redV'S(!m izdelovale pre
prostej50 po1.rošniško robo in le v izjemnih 
primerih tudi reprezentančne kose. Precej 
teh pa so ljUbljanski 'kositrarji kupovali in 
uva·žaB iz Nemčije ter sa kot tihotapsko bla
go obšli nadzor Celovčanov ali Gradčanov. 
Ljubljan a' prav tako ni imela majstrov, ki 
bi zahtevnejše predmete sami 'Obdelovali do 
polnejšega sijaja in vrednosti v okrasju. Da 
pa je kljub temu krasija marsikatera ljub
ljansko sprejemnico ali obednico vrsta res-

SI. 7 
Troje baro6nlh namiznih kro1nl.kov . - Troje lIrlmerov 
pril jubljenega nam.l7.neg.a posodja lz kon"," XVU. ln 
XVll I . &toIat.ja "lo Itnačlln1m..l var1acijlmJ S linijI! n ue-

r.an .. ga krotnlkovcca roba. 
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nično kvalitetne kositrne posode, gre kljub 
vsemu za'sluga domačim mojstrom. Kolikor 
sami niso imogli zadostiti zahtevnejšim kup
čevim željam, so pa vsaj posredova:li zahte
vano od drugod. Vendar pa. moramo pouda
riti, da je kositrno posodje baročne dobe pri 
nas !prav zaradi uveljav·ij'anja na Stajcrsko 
priseljenih ita.lijanskih mojstrov in nelegal
nega dotoka tujih izdelkov pridobilo vsaj 
nek'aj tudi na svoji lepoti in stilnl oblikovi
tosti, ki je sicer počasneje, a vendar zvesto 
skušala oposnema>li dosežke s rebrarskih de
i8'Vrnc iUilijanslre visoke renesanse, in vmes 
vključevati tudi okusu prirejeni nadih sred
nje in južnonetnški.h slogovnih posebnosti 
Ederleinove mode1arske šo'1e. V zbirkah mu
zejev slovcnsklh mest se je ohranilo nekaj 
lepih 'Primerkov ta.kšne baročne o'krasne ali 
ok rašene km.-itrnine. 

Ederleinove variante Briotovih temperanč
nih garnitur voprovinciruna mesta niso zašle. 
Pogosti okras baro-čnih mcščansk>ih domov 
pa postanejo že spredaj omenjeni stenski 
krožniki z reHeino Oikrasitvijo in religiozno 
ter priložnO'SLno motiviko. PriljubJjeni način 
krasitve krožnikovega dna in roba z meda
Jjoni in ara.beskno 'Ornamentiko dopolnjuje 
vgravira no okraševanje s icer gladkih krož-

SI. 8 
Troje lllc ~ 7~odnJcg.a xvu. .t""etja. _ H~aJ.l žlic flO 
docela .. avni ln bogato ob~OVlWll. Sned.nja flLčl<a je 
sk .... aJ plo&tata. /hnak l7.delovalea ne nostjo. ZdtaJ s O 
last Naradnega mu~a v L.;IublJanl. :r.blrJ<e kulturno-

:r.codOV>lns-kega oddelka 
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nikov in plad.njev iz boljše kakovosti kosi
trne zlitine. Tekočinsko posodje, vrči, bokali 
in kanglice, doživi le poživitev obliike, ki je 
često samo 'PO renesančnem posegu izpeljana 
gotska oblika, in ji je ne vselej poorečeno 

dodan vgraviran okras. Baročni cehovski vrti 
ter boka;l,:i _dobrodošlice~ (_WiJolkommen) 
ohranjajo vsaj v glavnem že tradicionalne 
oblrkovne posebnosti. 

Med krecno okrasno kositrnino, ki se je 
uveljwila t udi na Slovenskem, pa na.j je 
bila uvožena ah izdelana od doma-čegar moj
stra po tujem kalupu, sodi vrsta manjših, 
največ do 24 cm v premeru obsegajočih sten
skih krožntkov s prhori iz zgodb Svetega 
pisma-. Med temi so krožniki z Adamom in 
Evo, Noe-tom, podobami apostolov in KI1istu
sovi m vstajenjem najpogostejši. Tudi prilož
nostni motivi niso redki. Tako krožnik z 
osrednjo podobo cesarja Ferdinanda Ul in 
deželnimi 'knezi v medaJjonih ali pa Gustn.
vom Ad<illom in vojskovodji tridesetletne 
vojne. Vrsta krožni kov z ulitim reliefnim 
okrasjem pa pr1l'Z11.im osrednjiam mcdaJI.jonom 
ali grbom se za'k1jučuje s standardnimi, na
pol kičastimi . primerki nekaterih deželnih ali 
plemiških grbov in portretov. Vrezovanje 
okrasja v svojem posnemanju največkrat 'Za
ostaja za relie1nim krašenjem. Motivi so po
dobni, svetopisemskim prizorom se pridružu
jejo prigodnostni, zahtevnejši arabc9kni orna
ment pa zamenjuje cvetlična vitica, listni 
venec <lili geometrijS'ki ornament. Prav zad
nje dokmuje p rovincia:lno nespretnost izde
lovalca ali okraševalca, ki na.jvečkrat posne
ma >in p on3IVlja Qkrasne motive spretnej~e in 
domiselnejše roke, sam pa ostaja na pol poti 
diletantstva. 

Notranja in zunanja politika Ka-rla· VI. in 
naslednice, absolutistke Marije Terezije je 
bila v močno oporo razvoju gcrspoda-rstva in 
trgovskega kapitaLizma avstrijskih dežel. 
Tudi obrtna polHika. njune dobe doživi pre
obrat na. bolje. Splošni obrtni zakon (Codex 
Austriacus) je zboljšicl Ka,rel VI. v letu 16&9; 
ta je le z majhnimi spremembami os1'al v ve
ljavi ,še do vladanja Jožefa. Il. Po njem si 
ob rtniki brez dovoljenja deželne gosposcke 
niso mogli širiti obmofja svoje obrtne zveze 
n!ti ne izdajati novih .eehovskih pisem. 
(U'Stanovnih cehovskih listin). Tudi pristoj
bina ob sprejemu mojstra v obrtno združe
nje JOe v tem obdobj u zniža, obrtni mojster 
pa more postati Je tisti, ki je oženjen aH vsaj 
zaročen. Da ne bi prihajalo do nesporazu
mov med posame?:nimi cehovsk1mi združen ji 
in deželno gosposko, določa Dbrtni zakon 
K'arla VI. tudi VS'aIki obrtni panogi dodelje
nega upravnega uradnika, imenovanega 

, . 
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Commisario, ki naj bi bil oposrednik med 
obrtne 'Organizacijo in dežclne cnirom<ll dvor
no UpNWO. Vsa;k O'brtniški mojster 'lahko sam 
postavl ja cene svojim izdelkom nc OClir arje se 
na po"1i1liko cen -lastnega ceha. V doprunilo 
splošnega obrtnega zakona pa je Karel VI. 
izda'l tudi vrsto patentov, ki uTcjujejo ne
tranje poslovanje posameznih obl'toih pan(}g. 
Kositrrurski 'Obrtni r ed je v -bistvu osta·l enak 
ti-stima jz leta 1639 in 1720, u kJi. uja le pred 
8 leti uzakonjeno omejitev obr tnikov in na
sploh priporoča povečanje kosltrarske obrtne 
dejavnosti. 

Leta 1732 je Karel svoj obrtni zakon ob
novil in mu dodal šc! nokaj ncV'ih določ.i.tJ.. 

Vsa ta določ.i-la !pa v 'bistvu ščitijO' le interese 
cehevskih ergani'Zaoij samih in so- naoperjene 
proti narašoaječemu progresiV'nemu gibanju 
zaposta·V'ljenega obrtnega članstva, torej po
močnikev, ki so se v okosteneli cehovski hie
Mrhij i občutNi vse bolj ogrožene. Prepove
dan-o j'lm je biJo štra'jokati, vpeljano je bilo 
strOŽje nadzorstvo nad njihovimi stanovski 
mi zvezami, ki so sj jih ustanevili v zaščito 

pred samovoljo lastnih cehevskih mejstrov, 
njiheve dGkumente in izkazi"!a prev21amejo v 
skrb cehovski nadmojstri. Zakon jim prav 
tako prepoveduje nošenje boonega orožja -
mečev, veseljačenje in pretepe s študenti, 
pomočnišk-a !potovanja v tujine jn poroke s 
tujkami. Marij-a Terezija je očetov obrlni 
za.kon II cel'Oti potrdila -leta 1750, potem 'ko 
je leto prej uka?),]'!a revizijo vseh cehov v 
monarhiji. Prav tako se ni bistveno spre
menil abrtni r ed kositraTjev, kateremu je 
le ta 1770 dodala le p repoved uvoza tuje su
rovine in izdelkov - tu je mišljena konku
renca juŽ"nonemških mest - ter leto kasnej e 
prepoved dela in k-ategorično kaznov.anje 
šušmarjev (Stiimper, Frotaer, Storzer, St.6h
per). Zadnji Ikosi'trarski red, ki ga. je !po dvor
nem nailogu <tiskaj dunajski župan in dvorni 
obrtni svetovalec Jose<ph Horl je osta·} v ve
ljavi nespremenjen VISe do zatomi> kositrarske 
dejavnosti nižjeavsirijskih dežel. 

Družabni obredi in usta-tjene navade zno
traj posameznega ceha ostajajo v veljavi 
prav do razp ada cehov po francoskih voj
skah. Predvsem manjša' mesta z maloštevi:1-
nimi obrtniml člani ohnrnj ajo svoje družab
ne 'Običaje ži:ve do konca. Navada, da prehaja 
obrt'na· pra ..... ica z očeta na sina, ter tudi na 
hčer, ki se potem poroči z e nim izmed očeto
vih 'pornQČnikov , ter druga, da' stori isto tudi 
m'Oj-stro-va vdova'. je ·le strogi ukrep proti 
nezaželeni razširitvi abrti te r ornejevRInje 
podjetnosti tujih priseljencev, katerih obrtne 
pravice ~ zakon že ščitil. Prepustitev obrti 
drugemu, prada·ja dclavnic aH obrtnih pravic 

je bi<la utaj ~zana na tolikšne pristojbine. in 
juridične obveznosti, da je le redko prešla 
v roke nekositrarja. I'Stočasno postajajo mož
nosti pomočnikov za doseg!) lastnih de-lavnic 
vse manjše, kar obrti 'Seveda' ni koristiID, če
prav je ščitilo interese samih mojstrov. Prav 
ta okosten~lost je v dobršni meri še 'Pospešila 
propoo zamirajoče obrtne dejavnosti, ki brez 
poži.viLve mladih moči ni zmogla slediti sploš
nim zahtevam ku:lturnega razvoja časa in je 
morada' slej ko 'Prej podleči 'konkurenČJli pro
izvodnji faj;msc in porcelana. Vsaj v ,provin
cialnih kositrarskih delavnicah je to ozko 
oklepanj<e nekCi'anjih cehovskih tradicij ter 
odbijanje vsake nove iniciative povzroči'lo 

tako nagel propad abrlU ta:koj za tem, ko je 
bilo cehovstvo ken prcživela obrtna organi
zacija odrinjena i z gospoda'rskeg.a življenja 
ponapoleonovske srednje Evrope. 

Ze obrtni red 'kositrarjev, ki ga je uvedel 
nadvojvoda EIl!1est leta- 1592 za vse avstrij
ske dežele, zahteva od mojstl'O'll obvezne 
signiranje vsa'kega njiheVlih izdelkov z zna
kom kvalitete, insj.gnijami mojstra' izdeto
vaka in pečatom mesta, v katerem je moj-

SI. 9 
Baročna. naml.Ula servdr.na skledo.. - TOvrstne kosl.tnle 
posode so večLnama J:r.dellLne Iz dobre k.ovl.nsk~ zLitil1e. 
Dooezajo globlno ~ ~o 6 cm. Oblika J)TLvlhanet:;a r obu 
p osooe:le va.rlli"a enako ,kot :pd kJ"ožntk lh . Roča'la. Sla na 
posodo J>rlol.njana. njih. QbJlka je različna. 11 slogovno 
dosledna... Poooc:la na posne~ku Je last Na"tooru,«a mu
zeja v LjublJani. zbIrke kulturncn.goclovlnskega Od. 

delka 
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ster deloval ali bil vNanjen v obrtno orga
nizacijo. VendaT v ostni konkurenčni borbi 
med posameznimi kositrarsldmi področji in 
mojst'ri pa ob močnem šušmarstvu v trgovini 
z vtihot'apljeno robo večina mojstrov, pred
vsem proV'inciainih, 'Svojih izdelkov ni vedno 
signirala, posebno še, če kvaliteta kositrne 
zliHne ni ustreza1a predpisom. Clani posa
meznih pokrajinskih zbornic so se proti Lej 
nevarni razvadi sicer odločno borili in pre
stopnike tudi občutno kaznovali, vendar je 
kljub temu uhajala njihCI'Vemu nadzoru vrsta 
manj vrednih izdelkov, namenjenih prodaji 
na pooeželjskih sejmih, Iti jih budno oko po
krajinskega Commissa1ia ni moglo vedno 
nadzira:ti. Nasprotno 'Pa tudi izredni, repre
zentančni kosi posodja iz najboljše, .. angle
ške «, kronske .in tudi rožne ?litine kositra 
niso potreboV'a.l e signiranega jams tva izdelo
valca in je mdoščala le kontrolna signatura 
zlitine. Popravijeni in dopolnjeni obrtni ..za
koni irt leta 1639 in 1709 sicer skubjo nare
diti red tudi v tem vpra!anju, verrdar sta bila 
šušmarstvo s kvaliteto zli'tine ter tihotaplje
nje tuje in cenejše kosi-trnine že tako 1l1llko
reninjena, da ju vsaj po ipTOvincialnih delav
nicah niso mogli kar ta:k-oj odpraviti. Lahko 
pa trdimo, da se je to vprašanje pričelo od
ločneje reševati šele pod vlado Karla Vr. in 
dalje pod centralistično upravo MaTije Tere
rije, ko je odmev od-!očnej ših V'ladnih ukre
pov v obrt.ih dosegel tudi skrajni rob obmo
čij provinclalnih kositrarskih delavnic. PO 
objavi zakona o prosti prisclilvi tujih ko
sitraTjev pa je tudi težnja <po šušmarstvu in 
tihotapstvu pojenjavala, 'Saj so se "li tem naj
več ukvaTja-1i prav .tisti kositrarji, ki ji-m ob
last zaradi enega ati drugega vzroka, tuje
rod.nosti ali nesLalDcga delovanj'll. brez last
nih delavnic, ni dovoljevoa.l a včlanjenja v 
oh rtonih zvezah. 

Kot že omenjeno, nam signature ljubljan
skih in prav tako slovensk~.štajerskih ko
sitrarje.v pred prelomom XVII. v XVUr. sto
Jet.je niso znane. Pravili nejc bl bilo, če bi 
temu še dostavili, da so, - kolikor so bil i 
izdelki t.edanjih ljltbij'anskih mojstrov sploh 
signlranj, kar pa je po letu 1674 že mora-lo 
bitP te signll!ture s predmeti v l'ed končale 

v t'a1Unih pečeh. V prvih desetletjih XVIIJ. 
stoletja sO' bili mojstri v prizadevanju za svoj 
poklicni obstoj in uspeh prisiljeni dosledneje 
izpolnjevati zahteve cehovskih zbornic v Ce
lovcu in Gradcu tudi pri Ypušanju označe
vanja 'svojih i'zdclkov. Prav izdelkov iz XVIII. 
stoletja pa se je tudi največ oh ranilo. NajveČ 
seveda zopel le tistega posodja, ki je bilo 
111it{) i'l.: boljše ali najboljše kositrne :l:litine 
(kronski ali rožni kositer v zlitinskem ra.z-
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merju 10 : 1). Med tem posodjem pa številč
no prednjačijo namizni krožniki, ki jim ob 
uporabi šc skrbno negovanim čas ni mogel 
do živega. Drugega namiznega posodja. je 
manj, prav tako tudi tekočinskega, torej 
vrčev, bokalov, vrčkov in kanglic za mleko 
in vino, kar je vse hitreje odslužilo svoje-
inU namenu kot masivni, težki krožniki na.
miznih jedilnih garni-tur. Pomožno Ikuhinj
sko posodje, predvsem večrobe vodne ročke 
z wja·čnrmi pdkrovi in ceva.stimi iz1ivki, ki 
so služila tudi kot posteljni grelci ter so na
sploh priljub\jeno posodje me§Čanskih gospo
di.njstev baročne nobe, je bilo uli to iz slabše 
kositrne zlitine. Toda tudi obrabilo se je 
manj, zato jih v mu.zej..ih tudi nahajamo v 
tolikem štev'i1u. Večina njih ne nos.i nobenih 
signatur, toda tokrat ne zaradi šušmarstva., 
temveč ker je b.ida tem predmetom zlitinska 
kakovost določena na ni2lko razmerje in se 
gOijUMjal z njimi ni i'zplOOala. 

Prav posodje, ulito v začetku in potem v 
teku vsega XVf11. 'Stoletja .. pa" nam pOSTeduj'E! 
med številnimi tujimi signa.turami tudi prve 
doslej ugot.Cl'Vljive mojstrSke s.ignatl1l"e ljub
ljanskih in štS>jcr$k1lh kositrarjcv. Običajno 
so to že omenjene komhjni-rane signature, ki 
združujejo venem zna.ku mestni emblem in 
inicralke mojstra z zadnjo letnico ahrtne 
kontrole nj egovih izdelkov. Pri l..jubljanča.
nih je 'ta znalk najpogosteje sesta.vljen ova1 
ali krog, v kalerem nosi levo polje podobo 
mestnega grba, torej eno- ali dvonadstropni 
stolp s cin ami, nad katel'im se vzpenja ali 
boči podoba zmaja. Ob stolpu so vrezane šte
vilke letnice, nekaj moj sl.rsJclh signatur pa je 
tudi brez njih, Desno polje Ikažc emblem 
mojstra ·kositrarJa. Večina ljubljanskih moj
strov upodablja. 'kot svoj emblem vrček aU 
kanglico, tudi čajno račko, venem primeru 
tudi zvO'n(ec). Nad tem predmetom so moi
s trove .inicialke. Signature. posameznih moj
strov in delaV'llic. se ločijo med seboj le po 
obliki obrobja.in polnil sa-mega znaka ter v 
obliki upodobljene posode. Takšne signature 
obeležujejo predmete srednje kakovosti, to
rej zlihinskega razmerja 6: 1 in B: 1, med
tem ko uporabljajo moj'Stri za boljšo kako
vost tudi. -dTuge, ustrezne signaturc-o Jera
nov.e i n Rei terjeve signatuN! za tlahtnejši 
kositer nosijo v pokončnem ovalu_ lik krona
ne vrtnice med prekrižanima vejicama. Sar
burgovi boljši kosi1rni 'Predmeti so signira.ni 
s kronano vrbnico v rokokojski kartuši. Dva 
ljubljanska mojstra signirata svoje izdelke 
z običa.jnim kombiniranim 'Cmblemom v 
ščitku. 

Nadaljnji vrstni red Ijub-Ijanskih kositra.r
jev v dobi baroka nam je razviden po letni-

" 
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cah dos~ga ljubljanske meščanske pravice 
oziroma po drugih važnejših zllpisk:ih v ma
gistratnih sejnih zapisnikih. 

Leta 1693 je V Ljuhljani na Karlovški ce· 
slj deloval kot livar lopov in zvonov Gasparr 
FRANCHl, ki je uliva'l tudi d'robnejšo kosi· 
trno robo za cerkvene potrebe. Leta 1703 se 
je pri magistratu pritožil če.z kositrarje., češ 
da ti ulivajo tudi svinčene plošče ter s tem 
segajo na podroije njegove obrti. Spomladi 
leta 1699 je pni magistratu zaprosil za me
ščanske pravice ter zanje tudi plačaJ 10 flo
rintov pristojbine Ljubljančan J ožef LES· 
SAR (tudi LOsser),4 ki se je izučil obrti naj
bde ·pri Ki'slu. V obrti mu vsaj spočet.ka ni 
moglo dobro iti, ker že v aprilu 1704 zasledi
mo v magislratncm zapisku, da naproša' za 
odJok vplačila davka na obrt. Ker pa zapis· 
nik narva.ja zaostali davek za prvo ·lelo njego
vega. obrtnega dela, morcmo sklepati, da je 
Lessar začel samostojno delovati šele leta 
1703 alj kvečjemu 1702.5 Meščanska pravica 
pa mu je potrjena leto dni po prošnji zanjo, 
torej v letu 1700. Od tega leta pa do 1705 
je Lessar stanova.! v Krojaški uHci 8.' Po 
letu 1705 ni več uradnih zapiskov o njem niti 
navedb o plačevanju obrtnega d:rvka. Ver· 
jetno je po 1705 prenehal z obrtjo. 

Leta 1711 je zaprosil za meščanstvo pri 
ljubljanskem magistratu češk; kositrar Da· 
niel P ELARDUS (Pel argus), potujOČi pomoč
nik, sin mestnega svetov~ca iz Plzna, ki je 
ho-tel postati četrti mestni obrtni mojster, 
pa je zaradi tega priš(!'l v spor s cehom, ki 
mu ni dovolil kupiti delavnice. Ker se v 
sodnem zapisku omenja tudi P elardusova 
žena - najbrže Lessarjeva vdova -, se je 
Pelardus verjetno skušal vrini'ti med ljub
lj-anske 'kositraTje na običajni način s poroko 
majstrove vdO'Ve, pa mu celovška obrtna 
zbornica. na prigovor ljubljanskih mojstrov 
ni dcrvoJ.i1a samostojnega delovanja v Ljub
ljanU Po poravnavi z obrtno 2!bornico - in 
verjetno tudi z ljubljanskimi kolegi - je še 
isto leto prejel meščanske pravice skupaj z 
zidarskim mojstrom Gregorjem Mačkom, go
stilničaTjema Andrejem Cer&rjem in Niko
lajem Veharjem (Weahardl), barvarjem 
Osterrlejem in krojačema Rodetom in Melino,' 
VendaT Pela.rdus ni dolgo ostaI v Ljubljani, 
temveč se je odselil v Celovec, kjer se je 
(znova) poročil z Ano Ba-rbaro Rei1"ler ter 
prcV'Zel njeno delavnico. Umrl je leta 1717 
ali 1718, ko je ceJovška zbornica prevzela 
skrbstvo nad njegovo zapuščino.-

Prvi dve desetletji XVIII. stoletja delujejo 
v Ljublj"ani še vedno trije samostojni obrtni 
mojstri vsaj z dvema delavnicama. Njihov 
obrtni položaj vsaj v tem času ni mogel biti 

rožnat, sicer bi Pelardusu 'pusti:l:i opravljati 
samostojno obrt v mestu. Prav isto zavlače
vanje pri dodelitvi meščanskih 'Pravic po 
mestn'ih 'kositraTjih se ponovi v letu 1719, Iko 
je .pili magistratu za'Prosil zanje italijanski 
priseljence Ludavico PIANNA (Pianno), pa 
jih je dobil še.!erpo dveh Iebih skupaj z graškim 
mojstrom J ohannesom LANERJEM.LO Planna 
je bil Milančan; kot pa jc možno sklepati 11'"0 
zapisku iz leta 1721, je 'bil hkrati <tudi vojak 
ali v vojaški -službi gradu GUaTdi. V Ljublja
ni je bivoo. -le nekaj let, saj ,pozneje ni nobe
nega dosegljivega doka:t!a o njegovem obrt
nem delovanju ali bivanju. Verjetno je ·kot 
voja'k ali vojni ujetnik prišel v mesto, tu rpa 
se udi njal kot n~samostojen k osHr3lr v del8IV
nici enega izmed bakrwtni.h mestnih po.klicnih 
kolegov, pa ge kasneje zopet vrnil v domo
vino. 

Drugi kositraTski mojster, ki je hkr8'ti s 
Piannom zaprosil za meščansko pravico ter 
jo tudi takoj dobi:1, je bil češki mojster iz 
Prage, Dominik Frančiš~k VOLGMAN. Ra
zen tega. arhivskega podatka o njem ni več 
znanega.1l 

Leto pred Laherjem 1n Pianno (1720) je 
dosegel meščansko pra.vico Anton JERAN 

SI. 10 
Baročna ročka u. prena.bnJe vooe. - SesU!nrrdQno 
kva.draUl:nQ posooo 1; vl,jačn>m po'krovom ln r~aJem 
ter jzUVkom na l:ep \10 ' ~orabljall tudi !kot pOQt.e.ljne 
grel te. - posOOa na posnetku kate .Iplt::no ·b aTOtno 
ok ....... Ltt:v .-očaJII.. Ker je vei!lna vMnIh ročk ulita ~ 
:telo sl!llhe 'kO&ltrne ztitlne (4 : 1) Ln ,ker Je bUa nJIhova 
l.IPoraba v .louhmjah ln g ospodInJstv ih vs.eapl~na. je <la 
njih tetko uall'1dltl sL.gna.ture Izdeloval ta. Najvei!krat 
nosijo - kot posoda na 'Posnetku _ lnIeLaLke la.slnlka 

ln kvečjemu le lI'kromen vgraviran 'Okrll5ek 
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(Jerann) iz Komende pri Kamniku. lt Svo
jo delavnico je jm~l nekje v današnjem 
P oljanskem 'Predmestju. J e prvi mojster ko
sitl'at'ske družine Jeranov, ,ki se je obdržala 
v 80. leta XVIII. stoletJa. Tudi njegova' moj 
strska signatura je ena prvih ugotovljenih 
signatur ljuWja'l1skih kositrat'jcv. Vprečnem 
ovalu, ki ga sestavlja dvoje spojenih okrogli h 
polj v obliki ležeče osmice, kr"že levo polje 
stolp s dnaarri in zmajem ter letnico 1720 ob 
njem, desno polje pa čajno račko in in ici:clk.i 
A. I. Anton Jeran je kot mojster deloval na-j
kasneje do leta 1752, po njem je prevzel obrt 
in delavnico njegov sin Franc JERAN, ki 
je 1. 1753 oprejcl meščan'ske praJVlce.121l Ta· je 
očotavi mojstrski signaturi spremen~l le ini
ciaBci. Medrem ko izdellkov njegovega očeta 
skoraj ni mogoče več izsledili, pa je neka.j 
njegovih izdelkov v zbirki ljubljanskega. in 
celjskega. muzeja. Tz njegove dc-lavnice je 
namizna skleda z ročaji 'Premera 25 cm in 
globoka 5 cm. Skleda je sicer obli.ke, ki je 
v času baraka pri 1'Ias običajna, je pa- jz do
bre zlitine in zelo solid ne ·izdelave. Namizni 
krožnik, ohranj en v celjski muzejski zbirki, 
je pra<v tako soliden i'zdelek ; ki je kljuboval 
obrabi in čoou . Solidno.in vestno delo v obrti 
odlikuje tudi tretjega družinskega kOsitr3'I'ja, 
Avgušbina Jerana, ki je nasledil očela Franca 
leta 1767 in isto leto dobil tudi mciČ'a!nske 
pravice." Tudi ta spremeni svoje mojstrsko 
znamenj e za· žigosanje izdelkov samo toliko, 
da zamenja očetovi lnidaHti s svo jima (A. L); 
ker pa je pri 'i'zdehrvi svojegal posodja že 
uporabljal kalupe rokokojskih lorm, je nje
gove izdelke lahko ločiti od izdelkov njego
vega deda Antona. Zbirka ljublj~kega mu
zeja šteje tudi garnituro treh n'amiznih skled 
rokokOjske -o:bJike z njegovo si·gnaturo. Hkrrot.i 
z Lanerjem in Antonom Jeranom jc v Ljub
ljani deloval tudi kooitorar Evstahij UNTER
STEINER, I~ vend3ir o n jem nj vet znanega 
kot sam-o letnica dosege mešča'nskih pravic . 
Drugi mojster te dobe, Lorenz GEZLINGER, 
iz Payuna, je postal ljubljanski meščan leta 
1728. Svoje i'Zdelke je signiraJ z žigom, ki 
nosi letnico 1728 ob stolpu, desno polje pa 
prikazu je krilarl.eg31 'leva: s k.amglico v izteg
njenih prednjih šapah. Ta signatura se le po 
inicialk ah laCi od Lanerjeve, možno je, da 
je Ge:zlinger po njem prevzel dela\l'tlico in 
tudi uporablj3l1 njegovo signirno železo. Ge
zlinger je kat ljubljanski mojster in član 

ce.lovške obrtne zbol'nioc v a rhivih večkrat 
omenjcn, graški muzej hrani njegov vrček s 
pokrovom z baTocno oblikovanim gumbom. 

Gezlingerj u- sledita 1. 1744 dva, prav tako 
v Ljubljano prise1jena kositrarska mojstra , 
Andrej SARBURG in Jobst WiUhem HORN-
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MANN. Magistrat jima je dodelil meščanske 
pravice spomladi 1733 . 1~ Sarburg je postal 
leta 1748 celo deželni mojster celovške o'bi-t
ne zbornice. l ' Nek aj njegovih kro1nikov v 
zbirkah v Skol ji Loki in Ljubljani sicer ne 
more dajati vpogleda v kakovost in sortimcnt 
njegovih izdelkov, na:ziv deželnega mojstra pa 
potrjuje, da je bil v svojem času vsekakor 
vodilni mojster v Ljubljani. Hornmannu pri
pisujemo 'signaturo z inicialk;am.i B H a!Ii 1 H 
v ščHku, zadnja bi pa prej pripada'la. moj
stru Herwerthu, ki ga bomo še omenili. 

Leta 1745 postane ljubljanski meščan z 
Dunaja priseljeni kositrar Franc OBLEIT
NER, 17 ki je oče Franca Jožela ABLEITER
JA (tudi Ableithnerja), enega zadnjih ljub
ljanskih kosnrarjev. O Francu Obleitnerj u 
raz.en magistratnega zapiska o sprejemu me
ščanstva ne wmo ničesar. Kositrnine iz nje
gove delavnice vsaj .po muzejskih zbirkah ni, 
prav tako nam ni znan a njegova mOjstrska 
signatura. Njegov sin, ki postane ljubljanski 
meščan leta 1795 aH nekiaj prej, je leta 1796 
že naveden kot kositro:rski mojster in me

. ščan v u radnem glasniku :za vojvodina Kranj
sko (Instanz-Schematismus fUr Herzogthum 
K:rzn), kjer je navede no tudi njegovo stano
vanje v Zidovski ulici 285. lnstanz-Schema.
tismus navaJa AbJeHne rja v seznamu mest.
nih kositrarjev vsa leta do 1807, vendar ci 
tira A. Aškerc v svojem obrtnem stanj u v 
Ljubljani 1809 Ablcltnerja po navedku ma
gistr;!ltnega ,arhiva še vedno za dQ-lujočega 
mojst2ra. P o ukinitvi obrtnih cehov in uved
bi popolne obrtne svobode v času francoskih 
Ilirskih provjnc so ljubljanski kositrarji ne
kaj časa še opravlja<li svojo obrt, nj pa· ne
benih uradnih na<vedb v njih. IB 

Tudi kositrarja Martin SCHELLE (Scholl) 
in Mihael REITER (Reitter) opravlj3.lta kosi
trarsko obrt v Ljubljani v istem l-asu kOlt 
Able'i1ner.1I Ma-rllin SCHELLE je stanova,l 
najprej na Mestnem trgu, potem na Zabjaku 
in končno za mestnim obzidjem, kal' na neki 
natin dokazuje pojc.majočo obrtno- -srečo zad
njih Ijubljansk'ih kosi-trarjev, ki so že obču

tili konkumnco naraščajoče proizvodnje fa
janse in 'PoTcel'ana v avstrijskih deželah. Nje
gova signatura se nam je ohranila na enem 
samem krožniku , ki ·ga hrani muzej v Li.ub
lj-ani. Zig je enak žigom Jeranov, toda brez 
letnice. Tud-i Schene je obrt najbrže opustil 
kmalu po r arcpustu cehov v Iliriji. 

Schellejev sodobnik Mich ael REITER je 
mcd omen}enjmi tremi ljuh-Ijanskimi mojstri v 
obrti najstarejši. Signatura ZRl bo.ij.§i rcr:lni 
kositer, pokončni 0'V'a1 s prekr.ižanimw veji
cama in okrommo vrtnico v sredi, ki jo ob
kroža n apis M. R. IN LAffiACH 1770 ter 
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drUgi dve, ovaJna s čajno račko ter okrogla z 
vrčkom, so vsekakor njegove. Letnica V dru
gem žigu za 'rožni kosi.ter, 1782, izk,azuje cno 
zadnjih obrtnih !konlrol njegovih izdeikav. 
Tudi uradni Instanz-Schematismus šc leta 
1807 ,na-vaja Reitcrja' kat ljubljanskega. moj
stra, po Aškerčevem 'izpisku iz magistralnih 
lislin pa je deloval tudi še .1. 1809. Jožef 
HERWERTH je edini ljubljanski :kositrar, 'ki 
ga arhivi še omenjajo po letu 1809. Herwerlh 
je leta 1819 zaprosil takratno okrajno gla
varstvo v Ljubljani, da mli dovoli l1apeljati 
cev za odvajanje ogljenega, dima. iz delavnice 
na ulico. Glavars\Jvo mu tega ni dovolilo.to 
Sta'noval je na Starem trgu 119 (zda1 št 20) 
in je lam najb rž imel tudi delavnico. P ripisu
jemo mu signaturo z inicialkami I H v ščil
ku, ki vsebuje tudi ova'lni mestni emblem. 
Kdaj je Herwerlh obrt opustD.l, ni znano, še 
za ljubljanskega kongresa leta. 1821 omenjena 
kositrarska delavnica pa bo najbrže njegova. 

Herwerlhovo delavnico sla prevzela ,kosi-t
ra'rja Nollija, oče Gothard NOLLI, Iti ga maw 
gistratni seznam mestnih obrtn:i-kov za leto 
1837 nava.ja kot 'Samostojnega kositrarskega 
mojstra ,ter 'Sin Johann NOLLI, ki je obrt in 
delavnico prevzel po očetovi smrti leta 1844. 
Nollija sta imela v posesti tudi hišo na Val
vasorjevem trgu 3 (taikrat 295). Iz njune de
lavnice izhaJa vrsta namizl'llih skled odlične 
kakovosti - Gathardovi izdelki nosijo sig
na-turo za pravi anglešIti kositer - ki tudi 
stil:no odločno prednjačijo pred izdelki dru
gih ljubljanskih mojstrov XIX. stoletja. Iz
delovala s~a seveda tudi vse drugo namizno 
posodje in prav verjetno je, da je manikate
ri od sicer než:igosanih reprezentančnih vr
čev, ki jih hranijo s1o-venski muzeji , tudi njun 
izdelek. Nollija sta zadnja ljubljanska kosil
nll'ja; po letu 1850 Ljublj ana ni več. imela 
lastne kositrarske delavnice. 

Ljubljanske 'kositra'rske delavnice so v le·· 
tih po 1800 le s težavo obdržale ,korak s t0.
varniško proizvodnjo fajanse, 'ki jim je Vf.e 
bolj izpodjeda'la obrtni in lrgO'Vski 'Obstoj. 
Sploh bi zadnji dve desetletji XVIll. stol. že 
lahko všteti v zaton kositr3Tske obrti pri n :'G, 
oo.j se je edini kupec kositrnine,. meščanstvo , 

vse bolj ogrevalo za fajančne in porcelanske 
ndelke. rokokojske srednje Evrope, ki so si 
preko ljubljanskih delavnic utirale pot tudi 
k nam. Podobno se je godilo tudi !i~ajersk.im 
mojstrom, med ka1erimi se je ·le Mariborčan 
CaminoHi obdržal do leta 1827, nato je obrt 
opusti-l.. Kako oslabljena je bw;a kosistrarska 
obrt v tem .času pri nas, nam lepo kaže pri 
tožba· graške mestne kositrarske bratovščine 
na deželno upr a'V'o v letu 1826. :Ze več 'kot 30 
let se je namreč dogajalo, da so posamezni 

mojstri obča-sno odpuščali svoje pomočnike 
ter cehu ce-lo vračali' svoje obrtne prav:ice. V 
omenjeni pri,\.Qžbi pa zavračajo dodelitev 
obrtne pra.wce kositrarju Fr,Meu P-ammerju 
z utemeljitvijo, • . _ . da i.e sami nimajo za
dosti dela. Kositrno posodo in orodje; tako 
pravimo, je pregnano skoraj iz vsake hiše, v 
teh tridesetih ll:.'lih, ko ·tova-rne belega po
sodja v krajih vseh awtrijoskih dežel svojo 
robo I'azpečaovajo , se vsaka meščanska hiša 
in še toliko bolj hiše vi'Šjih slojev poslužuje
jo izključno be-le posode in porcelana. Te to
varne so promet in vrednost kosi.tra. tako 
zavrie, da se na'Ša cejavnost omejuje končno 
in samo na izdelovanje pok rovov pivsJcih 

SI.lIa ..... b 
Ovoje le!'Vtrnth lutnlh sklod (tC'l'rine). gornja Je ToI<O_ 
koj$kl Izdelek I~ un-ve polovice XVI lI. IltoI.etja, ,.podnja 
1" dobe icla&lcluna. - Obe .. ta noslgnlranl l eo!' p:rfd
lI.vljata dcl. n amJ:meg. rep re-zenl.an6nega pos.odJa . .Pri 
gornji, :le ma.::;\.no vertUcalno oblikovanje" :robovi. ki 
usledujejo ona.ko III1.>anJe S linije ~a robovih kToo!n1-
kov . SpodnJ.o mnlrje no oblI-ko :1: ba~nlml remlnh,cen_ 
<:aml odlikuje orna.mentnl trik v rahlem ~lIeeu. 

nepoubn:l dedl4člnl renesanse. 
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vrčkov, to pa spet samo na letne mesece.« 
Dosti pretinwanja v tej pritožbi ni moglo 
biti, saj so po odkritju zdravju škodljiV'ih 
lastnosti kositrnm zlitin, ki so ga pospešili 
izdelovalci porcelana in fajanse, kupci od
klaT!jali 'skoraj VSa'kršno namizno kositm:ino 
in se je ta morala umakniti tudi iz apotek 
ln boJn.i.!lnic. Ljubl jana je kot p rovinci alno 
središče obrobne K ranjske nekaj dalj vztra
jala pri rabi kositrnine, vendar tudi ne dalj 
kot d o revoluciona'rnega let<JI 1848. 

OPOMBE 

1. France Stele, . Uvod h katalogu razstave 
Barok, LjublJana, 1956. - 2. Ratha, Ausschub 
und Burger Matrickel der Landes FUrstl: Krels
stadt NeusUidU in Krcln 1797. - J. V kor~kem 
dcfelnem arhivu se hrani dokument, datiran s 
26.2. 1751, ki nosi obrtni pečat kositrarjev celov
škega eeha i:!: leta 1674. - 4. MALj . - Mestni 
sejni zap. - 1699: Candidaten: Joseph Lcssar, 
zinngiesser. - 5. MAU . - Mest. sejni zap. -
17Q4 - fol. 44' - april 1704 : Joseph LOs.ser, zOn
g!esscr bitlet Umb No.hlas der Ihme Von Ersh:n 
J ahr seines angenombencn burgerreehls ange
schlagene Steuer. Rathsehlag: Im En.: Mgtt will 
dem Suppl : die VOIl Enten Jnhr sclnes ange
mit nachgesuhen, auch dessen die H: Steuer Ein-

nombenen burgerreehts angeschlagne Slcuer hic
ncmber mi t Zuestellung dlls Erindert haben. -
6. VI. Fabjančič, Knjiga hili Il. - 7. MA Lj. -
Mest. sejni zap. - Col. 66' in 64'. - 8. Istolam. 
9. E. Htntze, Ole Deutsehen Zinngiessern und 
ihre Marken, VII. pogl., Klagenfurt. - 10. MALj. 
- MSZ - 1719 - 27. 2.: Ludovico Planna, ziin
gicsser von Maylandischcn Gebiet gebo - MALj. 
- MSZ - 1721 - fol. 22 - 3. 3. 1721: Ludovieo 
Pianna, ziingiesser und Schloss Guard! Soldath 
von Mayl:mdt gebo - 11. MALj. - 1719 - fol, 36 
- 13. 3. 171 9: Dominieus Franciscu!; Volgman, 
zlinglessermaister von PI·ag gebo - 12. MALj . -
MSZ - fol. 23' - 19. 2. 1720: Anthonl Jeran, 
ziingiessermeislcr in der Comenda SL Peter gebo 
- 1Z. aMALj. - MSZ - 1753 - fol. 87, 117 -
12. 3. 1753: Franz Jerann, ziingie!;sennclster, BUr
gersohn. - IJ. MALi. - MSZ - lal. 41, 47, 52 -
9. 3. 1767: Augustln Jeran, zungiesser Melster 
lind Burger sohn. - 14. MALj. - KP fol. 45 -
21Statlreehtcn: .. . 3 - Eustaehius Unt.erstainel\ 
zunglesser . . . - 15. MALj. - KP 101. 45 - ]733: 
... 6 - Jobst Willhelm Hornm~m, zUnglesser ... 
- 16. Islotam: ... 7 - Andreas Sarnburg, zun· 
g[esse.- ... , ter tudi : Klagenfurt - Landesarh\v -
Rcctiricotionakten MitU. Kreis 695. - 17. MALj. 
- MSZ foL BO - 6. 3. 1745 - Statireehten: 
... 3 - Franz ObleUner, zUngiesser von Wien ... 
- 18. A. Alikerc navaja MALj. fase. 28, akt 59, 
navedek pod 57: KositrarjL - 19. Istotam. -
20. MALj. - Reg. l . - fase. 190 - fol l.- 5. 

LJUBWANSKJ JAVNI SPOMEN1KT 

KSENIJA ROZMAN 
(Ned_1jevanJc) 

Načrti za posta>Vitve -spomenikov pomemb
nim slovenskim možem, zbiranje 'Sredstev in 
odkrivanj'a 'ob ktm.cu XIX. in pa na začetku 
XX. stoletja so bili znarčilno narodnostno 
obarvaJ'li: Tako so postavili spomenik. VALEN

TLNU VODNIKU pred nekdanjim Licejskim po
slopjem na današnjem ZivHskem trgu. 

Spomenik je ograjen z litoielezno ograjo. 
Nad trojn o stopničastim podstavkom se dvi
gB" kvadrast kamniten blok s profiliranim 
zgornjim in spodnjim robom. Na. čelni strani 
je v bronasti črkah napis voDmK, fasces 
s črkami R in F (Republique Fran!;aise), na 
hrbtni strani pa so znani pesnikovi verzi: 
NI'! UCER}; NJ: SINA PO MENI N~ DO. PQVQW JE 
SPOMINA ME PESMI POJo. BronMt kip je upo
doblil 'kipa r Alojzij Gangl Po ohranjenih 
sk.icah sodeč, je naht za ograjo in njen. pod
stavek zasn oval mestni stavbni svetnik Jan 
Duffe, kamnoseško de lo pa je oprawilo pod
jet je . Feliksa Tomana.. 
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Pobudo za post.witcv je dalo Dopisno pi
sateljsko podporna dru~tvo. 1. i. ljubljanski 
mestni zastop pa. je izvolil Odbor za. p06tav-i
tev Vodnikovega spomenika, v katerem so 
bili Ivan H ribar, Karel B leiweis in Alfons 
Moschc. Pooebn:i odbor devetih članov, V ka
terem je bila tudi Matica S IO'Venska, Pisa
teljsko društvo in predstavni.ki ljubljanskega 
mesta, je poveril delo Aloj',dju Ganglu. S le
diJe so številne 'Seje občinskega sveta in od
bora za postavitev, Slovesnost v zvezi z od
kritjem pa je končno naznanil 'Poseben letak 
s programom: 28 . junija 1889 ob 8. uri zve
čer jc b.i! koncert na Čita1ni.škem (!) vrtu, 
29. }un. ogled muzeja RudoUinum (današnji 
Narodni muzej), sprehod. na Grad ali pod 
Turn, poJaganje vencev na Vodnikav grob, 
gledališke predst a.ve v čitnlnični d vorani 
(podrta stavba na začetku današnje 'Ditove 
ceste, v nekdanji SeJerpburgovi U'hici) itd. I ' ..... 
Spomenik so slovesno odkr.ili,· 30. jun. 1889. 
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