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2. INTRODUCERE 

 

Evoluţia artei transilvănene în secolele al XVI-XVIII-lea se urmăreşte, îndeobşte, pe baza 

monumentelor de arhitectură ale vremii, astfel că realizările diverselor ramuri ale artei decorative 

contemporane sunt neglijate. Lucrarea Obiecte de cult în protopopiatele reformate din Trei 

Scaune şi-a propus prezentarea vaselor de împărtăşaniei care ocupă un loc însemnat în 

cercetarea artei cositorului şi argintăriei transilvănene. Atenţia e îndreptată asupra lor mai ales 

pentru că bisericile au protejat ca obiecte de mare valoare lucrările de orfevrărie şi obiectele de 

cositor, astfel că s-a păstrat la un loc un fond de obiecte realizate de-a lungul mai multor secole. 

Din păcate, astăzi nu cunoaştem nici măcar cu aproximaţie ce se ascunde în lăzile micilor parohii 

rurale. Era cu atât mai întemeiată explorarea materialului documentar al unei zone noi, deoarece 

catalogarea sporadică a obiectelor de orfevrărie şi de cositor ale protopopiatelor reformate din 

Transilvania a început abia la sfârşitul secolului al XX-lea, iar cea sistematică abia de un 

deceniu. 

Cercetarea artei decorative, aflată în declin în toată Europa, cunoaşte un reviriment în 

Transilvania, văd lumina tiparului lucrări care umplu lacunele existente. În zilele noastre, apar 

cataloage de înaltă ţinută despre expoziţii şi colecţii care tratează arta prelucrării cositorului şi a 

metalelor nobile în Europa Centrală. Lucrările autohtone cercetează, în primul rând, activitatea 

câte unui centru important de orfevrărie şi prelucrare a cositorului, biografia meşterilor, 

activitatea unor individualităţi remarcabile, revelarea unor creaţii de excepţie. Lucrarea de faţă 

tratează obiectele pe criteriul tipului morfologic, descrierile detaliate tind să dezvăluie principiile 

de evoluţie formală, structurările ornamentale, analogiile. Prezenta disertaţie îşi propune ca ţel 

prezentarea integrală a materialului documentar al unui ţinut, însă pe lângă creaţiile care 

constituie realizări cu valoare artistică e importantă şi trecerea în disertaţie a obiectelor simple, 

de uz cotidian, întrucât numai prin cunoaşterea lor conjugată ne putem face o imagine de 

ansamblu asupra artei prelucrării cositorului şi a orfevrăriei, dar putem reconstitui şi portrete 

amănunţite ale protectorilor bisericilor din ţinut. 

Prezenta teză de doctorat şi-a propus să ilustreze arta prelucrării cositorului şi a orfevrăriei 

sub un aspect original, prin prelucrarea dovezilor materiale păstrate în parohiile reformate aflate 

într-o singură unitate teritorială. Acest aspect este extrem de important, întrucât în parohiile 
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reformate aflate în raza pieţei de desfacere a unor centre importante de orfevrărie şi prelucrare a 

cositorului, în cazul de faţă Braşov, s-au păstrat în cantităţi impresionante obiecte de cositor şi 

orfevrărie, ele reprezentând o parte importantă a patrimoniului mobil păstrate. În ceea ce priveşte 

activitatea meşterilor, pe lângă puţinele surse documentare, este determinantă moştenirea 

materială necunoscută până acum. Pe parcursul cercetării ies la lumină lucrări necunoscute ale 

unor meşteri renumiţi, se prefigurează activitatea unor meşteri necunoscuţi, moştenirea materială 

dezvăluind totodată procesele interne ale evoluţiei artei central-europene. 

Limitele teritoriale ale cercetării s-au încadrat în ţinutul istoric Trei Scaune (împărţire 

administrativă care cuprindea în linii mari teritoriul de astăzi al judeţului Covasna), extinzându-

se asupra a 82 de parohii din patru protopopiate reformate (Erdővidéki, Kézdi, Orbai, Sepsi). 

Diecezele reformate istorice Orbai (Covasna), Kézdi (Târgu-Secuiesc) şi Sepsi (Sf. Gheorghe) au 

luat fiinţă după împărţirea Protopopiatului de mare întindere Trei Scaune (1614-1616), iar 

ulterior, în 1654, în conformitate cu hotărârea sinodului din Târgu-Mureş, Protopopiatul 

Erdővidék s-a desprins din Protopopiatul Sepsi. Dieceza din ţinutul Erdővidék reunea parohiile 

reformate din Micloşoara (cunoscută de-a lungul timpului şi ca Micloşvar, Micula) şi Brăduţ 

(Barduţ, Bardoţ). Diecezele din Orbai şi Kézdi s-au unit în 1951, primul identificându-se 

teritorial cu Scaunul Orbai, al doilea suprapunându-se peste teritoriul administrativ al scaunului 

Kézdi. Organizarea finală a Protopopiatului Sepsi s-a produs în 1654, când prin comasarea 

bisericilor reformate din Micloşoara şi Brăduţ a luat fiinţă Protopopiatul Reformat din 

Erdővidék. Sub aspect teritorial, Protopopiatul Sepsi cuprindea parohiile reformate din Scaunul 

Sepsi şi eclesiile Hăghig, Araci, Ariuşd, Budila şi Teliu ce se situau pe teritoriul comitatului Alba 

Superior. 

De-a lungul secolelor, bisericile reformate au strâns numeroase vase de cositor şi obiecte de 

orfevrărie pentru ceremonialul cuminecării, piese valoroase din perspectiva istoriei artei. Ca 

istoric de artă, pe parcursul cercetării am pornit de la aceste obiecte, limitele temporale ale 

studiului fiind determinate de materialul documentar păstrat. Obiectul cercetării mele îl 

constituie obiectele de orfevrărie din secolele al XIV-XIX-lea şi vasele de cositor din secolele al 

XVI-XIX-lea. În parohiile reformate s-au moştenit numeroase potire liturgice şi patene din 

ritualul catolic, care sunt piesele cele mai vechi ale colecţiilor. Cele mai numeroase sunt 

obiectele de cositor şi orfevrărie din secolul al XVIII-lea, vasele mai timpurii fiind adesea topite 
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şi turnate din nou ori materialul lor s-a folosit la confecţionarea unor obiecte noi. Limita de sus a 

cercetării noastre o reprezintă anul 1872, când breslele au fost desfiinţate, astfel că produsele 

ulterioare de cositor şi orfevrărie poartă pe ele semnele producţiei de serie. 

Întrucât biserica reformată n-a prescris niciodată ca vasele de cuminecare să fie executate 

exclusiv din metale nobile, în proprietatea parohiilor întâlnim vase din materiale şi de forme din 

cele mai diverse. Caracterul eterogen al fondului documentar se relevă în prezenţa variatelor 

categorii morfologice, în ornamentaţia determinantă a epocii, în multitudinea meşterilor şi a 

donatorilor. Pe lângă patenele şi potirele liturgice purtând semnele goticului târziu, păstrate în 

număr mare, întâlnim pocale care poartă ornamentele renascentiste ale secolului al XVII-lea, 

pahare, talere, respectiv căni, potire, farfurii pentru pâine, reprezentative pentru prelucrarea 

cositorului în secolul al XVIII-lea. Obiectele de cositor şi orfevrărie aflate în posesia bisericii 

sunt identice întru totul cu cele folosite în lumea laică, întrucât ele, în covârşitoare majoritate, au 

ajuns în proprietatea bisericii prin donaţii. Configurarea tipurilor de vase folosite de biserica 

reformată la masa de cuminecare şi evoluţia lor ulterioară a fost determinată de funcţiile lor. 

Colecţiile de vase de cuminecare al parohiilor reformate a suferit schimbări decisive în cursul 

secolelor al XVII-XXI-lea. Dovada cea mai elocventă o reprezintă vasele de cult păstrate, 

inscripţiile acestora conţinând date de istorie parohială şi familială. Izvoarele scrise referitoare la 

clenodii se rezumă de obicei la inventarul avuţiilor consemnate în procesele verbale întocmite cu 

ocazia vizitelor protopopiale. De-a lungul vremii, averile diecezelor din Trei Scaune au fost 

conscrise de mai multe ori, însă în timpul celui de al doilea război mondial întreaga arhivă a 

Protopopiatului Erdővidék şi o parte însemnată a proceselor verbale ale Protopopiatului Sepsi s-a 

distrus. Sinodul General reformat din Transilvania a dispus pentru prima oară în 1642 inventarul 

averilor mobile şi imobile ale parohiilor. Însă inventarul efectuat în această perioadă în Trei 

Scaune nu s-a păstrat. În 1677, o nouă hotărâre sinodală dispunea luarea în evidenţă a averilor 

bisericeşti, ca urmare a ei s-a întocmit în scaunul Orbai acea conscriere care s-a păstrat până în 

zilele noastre. Următorul inventar mai amănunţit s-a petrecut în anii de după războiul de 

eliberare al curuţilor, din această perioadă păstrându-se inventarele a trei dieceze: Sepsi începând 

de la 1728, Kezdi de la 1735 şi Orbai de la 1715. În cursul secolului al XVIII-lea, în procesele 

verbale ale inspecţiilor s-au consemnat şi obiectele reprezentând averea mobilă, verificate şi 

sporite constant. Pe baza acestora putem urmări schimbările care au avut loc în componenţa 
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vaselor folosite la împărtăşanie. Procesele verbale ale inspecţiilor la Protopopiatul Reformat din 

Kezdi s-au păstrat începând cu anul 1735, iar consemnarea avuţiei Protopopiatului Orbai, cu 

lipsuri nesemnificative, începând cu anul 1680. Analizând inventarele de avere ale episcopiilor 

din secolele al XVII-XIX-lea, se conturează schimbările intervenite în seturile vaselor de 

împărtăşanie ale unor parohii, pierderile uneori irecuperabile ale moştenirii materiale, în alte 

situaţii aflăm despre fondul impresionant de orfevrărie şi obiecte de cositor provenite din 

donaţiile pioase ale credincioşilor, respectiv despre activitatea de sprijinire a bisericii de către 

credincioşi şi protectori. 

Pe lângă procesele verbale ale vizitelor protopopiale, urbariile păstrate pe alocuri şi 

inventarele de avere ale parohiilor oferă informaţii suplimentare despre clenodiile bisericilor. 

Ultimul inventar al bunurilor mobile ale parohiilor reformate din Trei Scaune s-a efectuat în 

1911 la dispoziţie episcopală, însă s-a realizat extrem de superficial, astfel că nu reflectă 

schimbările petrecute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În secolul al XX-lea, cu descrieri 

detaliate de istoria artei avem de-a face numai în cazul vaselor de împărtăşanie pe care parohiile 

le-au destinat vânzării. Un fenomen generalizat al primei jumătăţi a secolului l-a reprezentat 

faptul că parohiile şi-au vândut clenodiile pe care nu le foloseau muzeelor (Muzeul Naţional 

Maghiar, Muzeul Transilvaniei din Cluj) sau negustorilor de antichităţi. Pe parcursul secolului al 

XX-lea suntem martorii celei mai grave distrugeri, însă despre ea avem şi mai puţine informaţii. 

Această lucrare cercetează din trei perspective colecţiile de vase de care dispuneau bisericile 

pentru cuminecare: analizează amănunţit constituirea şi evoluţia dotărilor pentru împărtăşanie în 

lumina izvoarelor din secolele al XVII-XIX-lea, pe parcursul descrierii obiectelor se ocupă şi de 

activitatea meşteşugarilor care au realizat aceste creaţii de artă, respectiv se străduieşte să arunce 

lumină asupra relaţiilor dintre donatori şi parohiile pe care le-au sprijinit. Unul din scopurile 

majore pe care şi l-a propus de teza de doctorat e încadrarea în timp şi spaţiu a clenodiilor 

parohiilor reformate din Trei Scaune. În acest scop, am comparat rezultatele cristalizate în 

anumite capitole cu fondul documentar al altor protopopiate, respectiv am evocat schimbările 

formale şi ornamentale ale epocii analizate. Cercetarea a înlesnit examinarea datelor referitoare 

la comandarea obiectelor de artă, circulaţia comercială, rolul diferitelor ateliere şi influenţele 

reciproce, ca şi în formarea unei imagini cuprinzătoare asupra rolului patronal atât al unor 
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personalităţi clericale, cât şi laice, care au influenţat în măsură considerabilă evoluţia de 

ansamblu a artei autohtone. 

 

3. STRUCTURA ŞI TEZELE LUCRĂRII 

Fondurile de vase de cuminecare ale parohiilor reformate, constituind colecţii mai mari ori 

mai modeste, reprezintă părţi constitutive ale fondului de orfevrărie şi artă a cositorului din 

Transilvania. Pe lângă importanţa lor pentru arta decorativă, colecţiile de vase de cositor şi 

orfevrărie ale parohiilor din Trei Scaune oferă şi informaţii de istoria religiei şi genealogie. 

Primul capitol cuprinzător al lucrării (Constituirea şi evoluţia aparatului liturgic a parohiilor 

reformate din Trei Scaune în lumina izvoarelor din secolele al XVII-XIX-lea) urmăreşte pe 

baza documentelor scrise constituirea şi evoluţia înzestrării cu vase de cuminecare a parohiilor 

din cele patru dieceze reformate. Cea mai mare parte a serviciilor provine din donaţii. Tradiţia 

donaţiilor a diferit de la o epocă la alta, de la un ţinut la altul, la început doar patronii parohiei 

făcându-se remarcaţi prin dărnicie. În cursul secolului al XVIII-lea, obiceiul donaţiilor s-a extins 

şi asupra membrilor parohiei care nu dispuneau de un statut special, căci oricine putea să facă 

daruri eclesiei sale în calitate de susţinător al bisericii. Forţa materială a parohiei se vădeşte cu 

fiecare ocazie în materialul şi ornamentaţia clenodiilor. În rândurile donatorilor, pe lângă micii 

nobili şi secuii liberi cu dare de mână, s-au înscris şi iobagii „venetici” în sat, preponderent prin 

dăruirea unor vase de cositor. 

În ceea ce-i priveşte pe nobili, izvoarele atestă că în multe cazuri şi-au luat în serios obligaţiile 

faţă de biserică, parohiile punându-şi bazele averii mobile, pe care au sporit-o, pe obiectele de 

orfevrărie şi cositor provenite din donaţiile acestora. Parte considerabilă a parohiilor reformate 

din Trei Scaune nu s-au constituit prin sprijin patronal, numărul nobililor mari şi mijlocii de rit 

reformat fiind redus în acest ţinut. În consecinţă, asumarea rolului patronal s-a produs în puţine 

situaţii, serviciile de împărtăşanie provenind din donaţii diverse, abia dacă întâlnim familii 

aristocratice care să fi participat cu donaţii importante la sprijinirea propriei parohii. Donaţiile 

cele mai importante sunt legate de familia Mikó din Bodoc care, în afara parohiei din Bodoc, şi-a 

asumat rolul de sprijinitor şi al parohiilor din Araci, Olteni, Zălan. 
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Procesele verbale şi consemnările conţin numeroase date referitoare la mica nobilime locală, 

oferind astfel frânturi de informaţii preţioase pentru cei ce se ocupă cu istoria familiilor. 

Donaţiile mai modeste care provin de la membrii comunităţii care nu dispun de un statut aparte 

sunt foarte numeroase. De la începutul secolului al XVIII-lea, preoţii şi apropiaţii lor constituie 

marea masă a donatorilor, dăruindu-le congregaţiilor proprii vase de cositor şi farfurii de argint. 

Izvoarele amintesc de donaţiile preoţilor în treisprezece dintre parohii, toate acestea fiind – cu 

excepţia farfuriei de argint din Sf. Gheorghe – vase de cositor. 

În constituirea aparatului liturgic a parohiilor, pe lângă donaţiile credincioşilor şi a patronilor, 

este semnificativ şi sprijinul parohiilor învecinate. Dotarea parohiilor nou-înfiinţate sau al celor 

cu un număr redus de credincioşi ori al parohiilor care au suferit pierderi în incendii, s-a realizat 

adeseori prin ajutorul parohiilor învecinate. În cazul unor pierderi sau cheltuieli mai mari, 

parohiile solicitau nu numai ajutorul bănesc al membrilor parohiei, ci şi sprijinul comunităţilor 

religioase din parohiile ţinutului, al patronilor acestora. Începând cu secolul al XVIII-lea, 

itinerariile de solicitare a întrajutorării, devenite o practică generalizată, au avut pe lângă 

beneficiile băneşti un rol important şi în schimbarea serviciilor de cuminecare. Pornind de la 

aparatul liturgic al parohiei din Mătişeni, am început să cercetăm inventarele clenodiilor din 

procesele verbale ale vizitelor protopopiale. Prin analiza datelor răzleţe obţinute din ele, a 

devenit posibilă circumscrierea acestei practici clericale căreia nu i s-a acordat prea mare atenţie 

până acum, deoarece circuitul de colectare de fonduri a reprezentat nu numai o înlesnire pentru 

strângerea de bani, ci i se deschidea cu această ocazie parohiei solicitante posibilitatea de a aduna 

şi textile şi obiecte de argint şi cositor. În donaţii de servicii de cuminecare s-au remarcat nu 

numai parohiile ţinutului străbătut, ci în egală măsură şi patronii locali şi breslele orăşeneşti. 

În parohiile care se ajutau reciproc în dotarea cu vase de împărtăşanie cunoaştem mai multe 

modalităţi de întrajutorare. Cele mai la îndemână şi totodată cele mai frecvente sunt 

întrajutorările dintre biserica-mamă şi filiale, adeseori vechea dotare de împărtăşanie a bisericii-

mamă o găsim în filială. Întrucât în protopopiatele din Trei Scaune existau relativ puţine filiale, 

unicul exemplu al acestui tip de întrajutorare îl găsim la Calnic, unde biserica-mamă a sprijinit 

filiala cu o „năframă brodată”. 
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Dotarea bisericilor nou înfiinţate sau cu număr mic de credincioşi s-a realizat frecvent prin 

sprijinul parohiilor învecinate, donaţiile enoriaşilor fiind completate de parohiile ţinutului. 

Parohiile le ajutau pe cele mai sărace cu articole textile şi vasele de cuminecare pe care nu le mai 

foloseau. Prevederi cu acest conţinut au fost formulate şi de donatori, de pildă doamna Bethlen 

Borbála, soţia lui Szilvási Boldizsár, a donat în 1736 o faţă de masă pentru parohia din Zăbala, 

care dispunea de o bogată garnitură de împărtăşanie, cu condiţia ca „dacă vreo enorie săracă va 

avea nevoie de ea, să i se dea”. În vizitele protopopiale, şi protopopii considerau de datoria lor 

încurajarea sprijinului reciproc dintre parohiile din cadrul diecezei, putem citi adesea că 

bisericile, la îndemnurile exprimate în timpul acestor vizite, şi-au donat parohiilor nou înfiinţate 

sau mai sărace bunurile mobile pe care nu le mai foloseau. Un exemplu în acest sens este filiala 

înfiinţată în 1746 la Sântionlunca din protopopiatul Sepsi, al cărei serviciu de cuminecare 

provine în bună parte din donaţiile bisericilor diecezei (Ozun, Lisnău, Arcuş, Boroşneu Mare). 

Bazându-ne pe izvoare, acest lucru se putea datora faptului că delegaţia le-a solicitat să facă 

donaţia, dar o puteau face şi de bună voie. 

În comunităţile religioase reformate nu s-au constituit colecţii bogate, întrucât parohiile îşi 

destinau vasele neutilizate întrajutorării parohiilor mai sărace. Serviciul de cuminecare al „micii 

enorii” din Arcuş din scaunul Sepsi a fost sporit în prima jumătate a secolului al XVIII-lea de 

parohia din Ghidfalău cu o butelie şi un potir de cositor, apoi, la finele secolului, parohia din 

Simeria i-a donat o nouă butelie de cositor. Cu ocazia sfinţirii bisericii-surori din Etfalău, parohia 

din Dalnic i-a donat o cană de cositor. Parohia din Leţ, din scaunul Kézdi, şi-a donat în 1780 

cana de cositor folosită la botez bisericii din Eresteghin, Bita şi-a donat, după 1775, talerul de 

cositor cu ornamente florale parohiei din Albis. Păpăuţi, din scaunul Orbai, a ajutat parohia din 

Chiuruş cu o faţă de masă de pânză. 

Cu ocazia itinerarelor de strângere de ajutoare, donaţii făceau nu numai bisericile, ci-i ajutau 

pe nevoiaşi şi locuitorii cu mai multă dare de mână, organizaţiile breslelor din ţinuturile 

străbătute. Breslele donau vase de cositor parohiilor care au suferit pierderi. Donaţiile din secolul 

al XVIII-lea, fără excepţie, sunt vase de cositor: breasla tăbăcarilor din Braşov a donat în 1742 

parohiei din Pachia o cană de cositor şi o tavă cu picior-talpă, tot de cositor, turnătorii de clopote 

din Braşov au ajutat în 1730 parohia din Dobolii de Jos cu o cană de cositor pentru botez. 
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Biserica din Târgu Secuiesc a fost sprijinită în jurul anului 1838 cu o cană de cositor de breasla 

ţesătorilor din Braşov, iar breasla olarilor din Târgu Secuiesc a ajutat-o cu un pahar de argint cu 

soclu. 

Cea mai mare parte a cănilor breslelor din secolul al XVIII-lea au ajuns în proprietatea 

bisericii în secolul al XIX-lea, însă despre împrejurările donării lor nu avem decât informaţii 

lacunare. Numărul meşteşugarilor care activau în aceste bresle braşovene a scăzut continuu; în 

acelaşi timp, locul vaselor de cositor produse de bresle a fost luat de ceramică. Obiectele 

devenite de prisos au fost vândute. Cănile de breaslă aflate în posesia parohiei din Băţanii Mici 

au fost cumpărate în 1837. Pentru înlocuirea tezaurelor distruse în incendiu, Benedek Dániel şi 

Vajna János au cumpărat cana din 1729 a breslei cojocarilor din Braşov, iar Máté György şi soţia 

sa au cumpărat cana din 1749 a breslei cuţitarilor. Împrejurările achiziţionării nu ne sunt 

cunoscute. Spre mijlocul secolului al XIX-lea, vasele de cositor au fost tot mai mult eliminate şi 

din uzul cotidian, orăşenii descotorosindu-se adesea de ele. O parte a acestora au dăruit-o 

bisericii, restul l-au scos la vânzare. La cumpărarea cănilor de vin pentru cuminecare, parohiile 

reformate au profitat de această ofertă relativ ieftină, informaţii privitoare la acest aspect avem 

din Turia de Sus. Biserica a cumpărat în 1821 două căni de cositor, una dintre ele fiind executată 

în 1747. Din datele răzleţe de care dispunem, putem deduce că în prima jumătate a secolului al 

XIX-lea deja funcţionau „prăvăliile de antichităţi”, iar vasele de cositor ocupau în stocul lor de 

mărfuri un loc considerabil. 

Adesea, baza serviciului de cuminecare a parohiilor din Trei Scaune o constituiau potirele şi 

patenele de cult preluate din ritul catolic, însă în unele parohii s-a moştenit şi ciboriul. În 

protopopiatele din Trei Scaune, în primul rând cele din Kezdi şi Orbai, s-au păstrat neobişnuit de 

multe potire din goticul târziu. În cele paisprezece parohii aparţinătoare de Episcopia Kezdi am 

găsit şase potire catolice de serviciu divin, însă informaţiile din patene şi procesele verbale din 

Cernatul de Jos arată că şi aici s-a păstrat un potir din goticul târziu până la sfârşitul secolului al 

XVIII-lea. De asemenea, numărul potirelor şi patenelor catolice e într-o proporţie mare în 

douăsprezece dintre parohiile diecezei Orbai, acum aflându-se în proprietate parohială patru 

potire. Conform mărturiei inventarelor de tezaur, în afara exemplarelor existente mai erau 

deţinute la începutul secolului al XIX-lea potire „ornate” şi la Brateş, Chiuruş, Covasna şi 
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Pachia. În lipsa izvoarelor documentare, pentru parohiile din dieceza Erdővidek ne putem face o 

imagine numai pe baza obiectelor păstrate, aici găsind potire liturgice în două parohii. În Băţanii 

Mari, pentru confecţionarea în 1772 a cănii de argint folosită la botez s-a folosit materialul a 

două vase din secolul al XVI-lea. Între obiectele inventarului de tezaur din 1743 din Tălişoara 

încă figurează două potire ornate. Pe baza proceselor verbale care se întind pe două secole ale 

Protopopiatului din Sepsi, nu putem trage concluzii referitoare la tipul potirului sau paharului de 

împărtăşanie amintit ca „pahar de spovedanie”. Moştenirea materială dovedeşte că aici enoriaşii 

şi-au dotat parohia cu vase de cuminecare în cursul secolului al XVII-lea, dintre cele treizeci şi 

opt de parohii ale diecezei numai în opt parohii s-au păstrat potire provenind de la sfârşitul 

secolului al XV-lea, începutul celui următor. 

În privinţa provenienţei, a patra grupă a vaselor de cuminecare e alcătuită din piesele pe care 

parohia le-a cumpărat sau le-a comandat din banii proprii. În parohiile din Trei Scaune – ca şi în 

celelalte dieceze din Transilvania – numărul acestora este relativ redus, în mare parte fiind vorba 

de vase de cositor din secolul al XVIII-lea. Biserica din Cernatul de Sus a cumpărat o butelie de 

cositor din banii de chetă. Din banii parohiei s-au comandat butelii de cositor în Dobolii de Sus şi 

Bicfalău, „din donaţiile sufletelor pioase s-a cumpărat” şi cana de cositor din Dalnic. Parohia din 

Ariuşd a comandat în 1758 un potir şi o farfurie de argint pentru cuminecare, iar cea din Sâncraiu 

a comandat în 1762 un serviciu de cositor. 

Începând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, s-a generalizat obiceiul ca materialul vaselor 

de cositor şi orfevrărie vechi să fie utilizat la confecţionarea celor noi. Farfuria de argint din 

Bodoc a fost mărită în 1738, iar potirul din Angheluş în 1741, iar în 1806, din materialul 

patenelor din goticul târziu din Turia de Sus, s-a comandat o farfurie de argint pentru împărţirea 

pâinii. Potirul baroc de astăzi din Sf. Gheorghe s-a confecţionat din materialul potirului vechi. La 

fel, cana din Cernatul de Sus s-a confecţionat în 1747 din materialul unor vase vechi de cositor, 

ca şi butelia din Sf. Gheorghe în 1748 sau cea din Ţufalău în 1752. La Păpăuţi, în 1776, din 

materialul cănilor vechi de cositor s-a comandat un set întreg de împărtăşanie, iar materialul 

cănii de cositor a parohiei din Covasna s-a folosit pentru confecţionarea unei butelii şi a unui 

pahar de cositor. Vasele vechi de cositor şi aramă au fost folosite nu numai pentru confecţionarea 

unor vase noi de cuminecare, ci aflăm că ele au fost adesea destinate turnării unor clopote. 
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În parohiile reformate nu s-au acumulat colecţii bogate. Motivul e, pe de o parte, că cea mai 

mare parte a comorilor era compusă din vasele fragile de cositor, acestea erau adesea, după un 

secol de utilizare, turnate din nou. Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în multe 

parohii dotarea de împărtăşanie depăşea necesarul, iar vasele neutilizate ori erau donate altor 

parohii, ori superiorii dispuneau cu ocazia inspecţiilor asupra valorificării exemplarelor de 

prisos. Suma de bani obţinută din vânzare se folosea, de multe ori, la renovarea bisericii. În 

1746, parohia din Chichiş a vândut potirul unui orfevru din Braşov. Vizita clericală a dispus 

vânzarea farfuriei de argint din Albis în 1762, iar în Pachia s-a decis în 1788 vânzarea unui pahar 

şi a unei farfurii de argint, precum şi a două căni de cositor. 

Referitor la calitatea şi materialul serviciului de cuminecare a bisericii reformate n-au existat 

prevederi oficiale, astfel că numărul şi felul lor era stabilit de tradiţia locală. Înainte de toate, 

acest fapt se arată în proporţia obiectelor de orfevrărie şi a vaselor de cositor, dar şi prin prezenţa 

diferitelor tipuri de obiecte. În parohiile din Trei Scaune, ca şi în parohiile de pe Târnave şi Şieul 

Mare, numărul vaselor de cositor este semnificativ, de cele mai multe ori numai potirul sau 

paharul de împărtăşanie şi farfuria pentru pâine se executau din argint, vasele de cositor 

reprezentând majoritatea obiectelor de tezaur. 

Specificul tezaurelor parohiilor din Trei Scaune – pe lângă numărul mare de potire şi patene 

din goticul târziu – constă în prezenţa buteliilor. Numărul buteliilor folosite pentru transportul şi 

depozitarea vinului este remarcabil. Acest tip de obiect s-a răspândit mai ales în uzul 

gospodăresc, în comparaţie cu alte dieceze din Transilvania numai în parohiile din Trei Scaune 

se poate constata o prezenţă atât de masivă a acestui tip de butelii. Aceste tipuri de obiecte 

lipsesc cu desăvârşire dintre obiectele de cult din protopopiatul din Hunedoara-Zărand, Şieul 

Mare, în parohiile din dieceza Târnavelor le întâlnim doar răzleţ, întrucât pentru depozitarea 

vinului se utilizau mai ales căni de mari dimensiuni. În procesele verbale ale vizitelor în aceste 

parohii nu figurează buteliile, lipsa lor neputându-se pune deci în seama distrugerii. În schimb, 

procesele verbale ale inspecţiilor în episcopiile din Trei Scaune consemnează încă de la începutul 

secolului al XVIII-lea prezenţa buteliilor de cositor în fiecare parohie, care s-au păstrat relativ în 

număr mare. Cele mai multe butelii de cositor întâlnim în diecezele Kézdi şi Orbai, în cele 

paisprezece parohii din scaunul Kézdi s-au păstrat până în zilele noastre nouă, iar în cele 
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douăsprezece parohii din Orbai – zece, multe dintre ele cu ornamentaţii gravate. În cursul 

secolului al XVIII-lea, buteliile de cositor au fost prezente şi în parohiile protopopiatului Sepsi, 

însă în urma numeroaselor devastări nu s-au păstrat decât douăsprezece. Nu cunoaştem explicaţia 

răspândirii acestui tip de obiect în uzul bisericii, putem doar presupune că se află în legătură cu 

achiziţionarea vinului din ţinuturi mai îndepărtate. 

La studierea proceselor verbale, am devenit atenţi la modul caracteristic de ornare a vaselor de 

cositor la mijlocul şi-n a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. După modelul vaselor de argint 

suflate cu aur, vasele de cositor au fost ornate prin „spoire cu aur”. Folosirea vopselei aurii a 

făcut ca vasele de cositor să fie asemănătoare cu cele de metal nobil, însă până în zilele noastre 

acest strat s-a defoliat de pe toate, numai izvoarele ne dau de ştire despre această tehnică 

ornamentală. 

Studiind izvoarele, am ajuns la o altă constatare, anume că obiectele de cositor şi orfevrărie 

intrate în ritualul religios nu numai că sunt similare cu cele laice ale epocii lor, dar că o parte a 

obiectelor erau folosite în viaţa cotidiană, ca apoi să devină obiecte liturgice, neţinându-se cont 

de destinaţia lor iniţială. Pe lângă izvoare, compararea inscripţiilor de pe obiecte cu sigla 

meşterului validează această constatare. Parte considerabilă a inscripţiilor de pe obiecte au fost 

executate mult mai târziu decât au fost acestea confecţionate, astfel că anii care figurează în 

inscripţii stau mărturie numai a anului donaţiei, neputându-ne oferi un reper referitor la data 

confecţionării. Uneori, câte un obiect a devenit parte integrantă a ceremoniei de cuminecare după 

mai multe secole de utilizare laică. Pe parcursul secolului al XIX-lea, dotările parohiilor s-au 

îmbogăţit cu obiecte preţioase de argint şi cositor, întrucât în această vreme în sfera laică au 

devenit la modă ceramica şi porţelanul. Astfel, vechile obiecte demodate de cositor au fost 

frecvent donate parohiilor reformate. 

Pe baza inventarelor de bunuri necunoscute până acum ale protopopiatelor reformate din Trei 

Scaune, putem urmări în bună măsură schimbările petrecute de-a lungul secolului al XVIII-lea în 

componenţa serviciile de cuminecare, iar în diecezele Kézdi şi Orbai ne putem face o imagine şi 

asupra schimbărilor din secolul al XIX-lea. Consemnările cu caracter de inventar aruncă lumină 

asupra provenienţei clenodiilor şi a schimbărilor ulterioare, fără descrierea detaliată a obiectelor. 

Pe baza inventarelor, aflăm că toate parohiile dispuneau numai de strictul necesar pentru 
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cuminecare şi pentru botez, ceea ce practic înseamnă că serviciul era compus dintr-un potir sau 

pahar şi o farfurie de argint, cană şi butelie pentru păstrarea vinului, cană şi taler de cositor 

pentru botez. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a statornicit practica folosirii unui 

serviciu separat de cuminecare pentru bolnavi, fapt permis în parohiile mai înstărite de sporirea 

numărului de vase. Pentru cuminecarea bolnavilor se foloseau, de obicei, vasele mai vechi, de 

dimensiuni mai reduse. 

Primele puncte ale inventarelor, în general, se referă la potirul şi farfuria de argint, apoi 

acestea sunt urmate de buteliile şi cănile folosite la depozitarea vinului, iar la final vasele pentru 

botez. Izvoarele fac întotdeauna distincţie între cănile de botez şi cele de vin, în ciuda faptului că 

diferă numai prin dimensiune. În legătură cu semnificaţia cuvintelor „potir, pahar”, trebuie să 

specificăm că inventarele consemnează aproape fără excepţie „pahar”, chiar şi atunci când e 

vorba de potir sau pocal. Expresia „pahar cu picior” desemna, în mod diferit de sensul actual, 

potirul sau pocalul, izvoarele nu făceau diferenţă între cele două tipuri. 

Cercetând datele referitoare la raporturile de rudenie şi căsătorie a familiilor şi persoanelor 

donatoare, am ajuns la un rezultat surprinzător: câteva familii, prin relaţiile de rudenie, şi-au 

asumat sprijinirea mai multor parohii. Astfel, s-a prefigurat activitatea de protectori ai bisericii a 

familiilor Mikó din Bodoc, Antos din Reci, Cserei din Aita Mare, Daczó din Sf. Gheorghe, 

Daniel din Tălişoara, Gyárfás din Leţ, Könczei din Volal. 

Rostul inspecţiilor nu se reducea numai la inventarierea clenodiilor şi consemnarea noilor 

donaţii, ci se luau decizii privitoare şi la păstrarea, recondiţionarea şi vânzarea vaselor. Datorită 

acestor dispoziţii, patrimoniul mobil analizat a fost posibil să se păstreze până astăzi. 

Al doilea mare capitol al lucrării noastre (Lucrări de orfevrărie) şi-a propus prezentarea 

obiectelor de orfevrărie păstrate în parohiile reformate din Trei Scaune. Configurarea unei scări 

de valori în tagma argintarilor, o ierarhizare a meşterilor e posibilă numai prin evaluarea 

lucrărilor lor, ceea ce face imperios necesară scoaterea la iveală a creaţiilor necunoscute până 

acum. Patrimoniul mobil complex, eterogen reprezentat de obiectele de orfevrărie păstrate în 

parohiile reformate din Trei Saune se leagă preponderent de activitatea breslei aurarilor din 

Braşov. Protectorii parohiilor reformate din Trei Scaune, aflate în sfera de influenţă a pieţei 
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braşovene, şi-au comandat cea mai mare parte a donaţiilor la orfevri braşoveni ori au cumpărat 

lucrările acestora. Colecţia diversă cuprinde câte o lucrare a unor meşteri din epoci diferite 

(secolele XIV-XIX), ceea ce face imposibilă gruparea obiectelor după realizatorii lor. Ca urmare, 

am considerat întemeiată gruparea obiectelor după tipul morfologic, cadru în care am urmat 

succesiunea cronologică. În afara descrierii obiectelor, ne-am străduit să aruncăm lumină şi 

asupra mediului meşteşugăresc, a evoluţiei tehnicilor formale şi ornamentale, precum şi asupra 

relaţiilor dintre segmentul de cumpărători şi orfevri. 

Analiza potirelor şi patenelor confecţionate exclusiv pentru uz bisericesc dezvăluie 

schimbările formale şi ornamentale petrecute în diferite epoci, evoluând de la formele complicate 

ale secolului al XVI-lea la sobrietatea secolului al XIX-lea. Obiectele analizate evidenţiază 

diversitatea prelucrării potirelor, la anumite întâlnim, pe lângă tehnica reliefului şi a 

ornamentaţiei turnate, care pretind o pregătire superioară, şi cu alte soluţii tehnice, apar astfel în 

secolele al XV-XVI-lea diversele tehnici de smălţuire, de sertizare a pietrelor preţioase pe care le 

descoperim la creaţiile din colecţiile păstrate în Trei Scaune. Pe potirele parohiilor reformate 

întâlnim, fără excepţie, ornamente vegetale, care se află în strânsă legătură cu identitatea celor ce 

le-au comandat. În proporţie covârşitoare, potirele au fost executate la comanda parohiilor, dar la 

confecţionarea acestui tip de obiecte şi enoriaşii au ţinut cont de destinaţia acestora. Astfel, în 

ornamentaţia acestora sesizăm cel mai bine raportarea bisericii reformate la artă. Potirele nu 

aveau structuri formale specific autohtone, sunt caracterizate de curentele stilistice general 

acceptate şi de influenţele străine, care s-au potenţat ori au slăbit în funcţie de intensitatea 

legăturilor economice, politice şi culturale cu o ţară anume. Orfevrii autohtoni au preluat în mod 

flexibil influenţele străine, ţinând cont de nevoile, gustul şi posibilităţile financiare ale clientului, 

de tradiţiile autohtone şi, nu în ultimul rând, de propriile posibilităţi. 

În secolul al XVII-lea, în ceremonialul cuminecării locul potirelor a fost luat de paharele cu 

soclu. În bisericile reformei a încetat diferenţierea care a funcţionat până atunci între obiectele de 

orfevrărie laice şi bisericeşti, prin donaţii pătrunzând în acest fel în ritualul religios un număr 

mare de obiecte laice. O parte a obiectelor a fost folosită în existenţa cotidiană, devenind apoi, 

fără a ţine cont de destinaţia lor iniţială, obiecte liturgice. Creaţiile mai modest ori mai bogat 

ornamentate ale tezaurelor aristocratice de odinioară păstrează amintirea familiilor secuieşti mai 
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avute care au sprijinit biserica. Acestea şi-au dobândit noua destinaţie în funcţie de dimensiunea 

paharului utilizat în viaţa cotidiană şi de serviciul de cuminecare deja existent, paharele mai mari 

la cuminecare, cele mai mici la botez. 

Pocalul este unul dintre cele mai pretenţioase tipuri de obiecte de orfevrărie, adesea ucenicii 

erau puşi să-l confecţioneze ca probă a măiestriei profesionale. Sub aspect formal, al elementelor 

componente şi al ornamenticii, pocalele se înrudesc cu potirele, însă pocalele sunt creaţii lumeşti, 

în sens laic figurat. Câtă vreme potirele au fost confecţionate exclusiv pentru uz religios, pocalele 

erau creaţiile valoroase ale reprezentanţilor breslei aurarilor, ale tezaurelor secolului al XVII-lea, 

ale colecţiilor aristocratice. Universul formal şi ornamental al pocalelor îşi are rădăcinile în 

orfevrăria germană, orfevrii noştri s-au inspirat din diferitele cărţi de modele şi desene, au preluat 

integral unele forme sau numai anumite elemente ornamentale. Aceste cărţi cu modele şi gravuri 

provin mai ales din centrele germane de orfevrărie, unde mulţi artişti renumiţi, de pildă Hans 

Holbein, Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Peter Flötner, Virgis Solis şi alţii au inspirat 

decoraţiile lucrărilor de orfevrărie, ei înşişi sugerându-le meşterilor idei noi. Pe lângă aceste 

manuale cu modele, tinerii orfevri intrau în contact direct, în timpul călătoriilor obligatorii de 

studii în străinătate, cu formele, motivele ornamentale, procedeele tehnice introduse şi răspândite 

în Germania de sud, pe care le fixau în caietele lor de schiţe. După revenirea acasă, îşi executau 

propriile creaţii pe baza acestor schiţe. 

În cazul lucrărilor de orfevrărie de provenienţă laică, păstrate în posesia bisericilor, uneori 

este dificil de făcut diferenţa între obiectele confecţionate pentru scopuri practice şi obiectele 

decorative reprezentative pentru aristocraţie. Prin tip constitutiv, proporţii, lucrările de orfevrărie 

din Transilvania se abat arareori de la exemplarele din aceeaşi epocă şi aceeaşi categorie de 

obiecte confecţionate în atelierele de orfevrărie din Europa Centrală. Pentru ornamentaţia 

obiectelor sunt caracteristice elemente decorative variate, bogate, ornamente foliculare şi florale 

modelate plastic, legături de fructe, îngeraşi, măşti (masculine, feminine), toate acestea executate 

în relief. Modelarea uneori asemănătoare ori identică a lucrărilor de orfevrărie indică folosirea 

aceloraşi cărţi de modele, a aceloraşi schiţe. La nivelul atelierelor transilvănene, modul 

răspândirii, transmiterii formelor, a ornamentelor ronde-bosse e în relaţie cu călătoriile de studii 
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ale ucenicilor orfevri. Călătorind dintr-o localitate în alta, ajungând dintr-un atelier în altul, 

ucenicii executau schiţe, care se regăsesc în lucrările lor ulterioare într-o concretizare personală.  

Studiindu-i pe donatorii pocalelor şi paharelor cu picior păstrate în parohiile reformate din 

Trei Scaune, se poate constata că aceştia fac parte, în toate cazurile, din pătura nobiliară, din 

rândurile secuilor primipili. Unii dintre conducătorii, nobilii, eventual persoanele cu rang de 

primipil ai localităţilor şi-au asumat prin donaţiilor lor sprijinirea bisericii reformate, care s-a 

concretizat adesea prin donarea unor lucrări de orfevrărie pentru serviciul de cuminecare. Pe 

parcursul cercetării obiectelor de orfevrărie laică, dintre familiile din secuime se poate urmări 

acţiunea patronală a familiilor Antos, Daniel, Gyárfás, Mikó, Lázár. Cu comenzile lor, au recurs 

în primul rând la meşterii breslelor braşovene, numai arareori întâlnim lucrări provenind din 

ateliere sibiene sau din altă parte.  

Trecerea în revistă a cănilor de botez şi de vin, păstrate într-un număr redus, ne oferă doar o 

impresie asupra formelor vaselor utilizate în cursul secolelor al XVII-XVIII-lea. Cana de vin din 

Băţanii Mari e un bun exemplu al modului cum ajunge un obiect, din folosinţă laică, într-o 

colecţie bisericească, iar în final, pierzându-şi o parte din funcţii, într-o colecţie muzeală. Cănile 

de botez au fost executate după modelul celor laice, la confecţionarea lor folosindu-se frecvent 

materialul obiectelor vechi de argint ale parohiei. 

Examinând farfuriile pentru împărţirea pâinii păstrate în parohiile reformate din Trei 

Scaune, se poate constata că nu sunt caracterizate printr-o formă specifică, fiecare seamănă cu 

vasele laice îndeobşte răspândite în epocă. Funcţia lor este sugerată numai de inscripţii. 

Ornamentaţia lor se reduce, în cea mai mare parte, la inscripţii, care conţin date importante de 

istorie parohială şi familială. Pe piesele din secolul al XVII-lea apar adeseori blazoanele 

familiale, care au importanţă heraldică. 

Al treilea capitol de mare întindere (Vase de cositor) se ocupă de colecţiile de cositor ale 

parohiilor. Din numeroasele servicii de vase de cositor ale secolelor al XVI-XVII-lea s-au păstrat 

relativ puţine în locurile lor iniţiale, iar în proprietate privată practic nimic. Până în zilele noastre, 

bună parte din cantitatea mare de vase de cositor care figurează în inventarele curţilor nobiliare 

s-a distrus integral, în colecţiile muzeelor se găsesc mai ales vase ale breslelor. Cauza e că partea 



19 

 

semnificativă a vaselor de cositor s-a distrus încă înainte de marele val al fondării de muzee în 

Transilvania (la cumpăna veacurilor al XIX-XX-lea), întrucât începând cu sfârşitul secolului al 

XVIII-lea vasele de ceramică le-au eliminat din uzul cotidian. De aceea, colecţiile bisericeşti 

sunt absolut indeniabile pentru cercetarea artei cositorului, căci în multe din parohiile reformate 

din raza pieţei de desfacere a marilor centre de prelucrare a cositorului s-au păstrat numeroase 

obiecte de acest fel. Întrucât bisericile protestante nu prescriau materialul din care să fie 

executate vasele liturgice, iar clenodiile bisericii reformate provin în mare parte din donaţiile 

credincioşilor, numărul vaselor de cositor din parohii a crescut începând cu secolul al XVII-lea. 

Un alt factor al avântului prelucrării cositorului în Transilvania îl constituie strânsa legătură 

dintre cositorarii autohtoni şi germani în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi în cursul celui 

următor, care explică şi călătoriile obligatorii de studii ale ucenicilor. Lucrările turnătorilor 

transilvăneni au ajuns până şi-n cele mai mici parohii, putem spune că între dotările liturgice ale 

fiecărei biserici reformate găsim căni, pahare, căni de botez şi talere pentru împărţirea pâinii. La 

împărtăşanie se foloseau mai ales farfuriile pentru împărţirea ostiei, potire de cositor întâlnim 

mai rar. Numeric, cele mai frecvente erau cănile şi buteliile pentru păstrarea vinului, respectiv 

cănile folosite la botez. 

Din punct de vedere al cercetării artei cositorului în oraşele săseşti din Transilvania (Braşov, 

Sibiu, Sighişoara) şi din Cluj, vasele de cositor ale parohiilor reformate din ţinutul istoric Trei 

Scaune reprezintă o anexă importantă. Fondul de vase de cositor al parohiilor pune în lumină 

nivelul calitativ, specificul formal şi ornamental al cositorarilor din Braşov şi Sighişoara în 

primul rând. Deşi aflate la distanţe geografice mai mari, în ţinutul protopopiatelor au ajuns şi 

lucrări ale meşterilor din Sibiu şi Cluj. Componenţa fondului documentar, numărând aproape 230 

de piese, face posibilă gruparea obiectelor după ateliere, respectiv meşteşugari. În parohiile 

reformate din secuime s-au păstrat mai multe creaţii ale unor meşteri, astfel că avem posibilitatea 

de a pune în lumină şi evoluţia stilistică a meşterului. Donatorii au cumpărat o parte a obiectelor 

de la negustori, însă creaţiile mai exigente au fost executate la comandă. Numărul mare al 

lucrărilor autohtone ce se regăsesc în colecţiile parohiilor reformate dovedeşte că importul masiv 

de cositor din secolul al XVII-lea s-a rezumat în special la materia primă, importul vaselor finite 

fiind nesemnificativ în raport cu importul. 
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Activitatea atelierului din Sighişoara e atestată de cantitatea impresionantă de produse şi de 

calitatea lor excepţională. În secolul al XVII-lea, cănilor de cositor din Sighişoara le este 

specifică o formă tronconică lină, acoperită adesea de o ornamentaţie gravată, vegetală şi 

figurativă. Corpul ce se strâmtează domol e accentuat de marginea răsfrântă a fundului şi a gurii, 

pe care o înconjoară o palmetă poansonată. Cănile au fost executate cu o exigentă configurare a 

detaliilor, până şi lucrările mai modeste au fost prevăzute cu elemente plastice în amănunt 

modelate (butonul capacului, toartă, şarnieră, plachete fixate în capac şi în fundul vasului). 

Despre numele şi originea unor meşteri, respectiv activitatea lor, am obţinut unele informaţii din 

inscripţiile pieselor datate. 

Pe parcursul examinării materialului documentar al parohiilor din Trei Scaune, baza de date 

referitoare la turnătorii de cositor din Braşov s-a îmbogăţit cu numeroase informaţii noi. Dintre 

creaţiile din secolele al XVI-XVII-lea s-au păstrat relativ puţine, iar asupra celor din secolul al 

XVIII-lea, mult mai numeroase, şi-a pus amprenta producţia de serie. O parte a siglelor care apar 

pe obiectele timpurii le-am putut identifica pe baza protocoalelor, dezlegarea siglelor meşterilor 

din secolul al XVIII-lea a fost înlesnită de lucrările datate. Pe baza vaselor de cositor păstrate, am 

reuşit să delimităm activitatea celor patru Michael Meldt, totodată stabilirea precisă a siglelor lor 

a dus la clarificarea numeroaselor controverse ale literaturii de specialitate. Cănile braşovene ale 

secolelor al XVI-XVII-lea au fost executat cu o exigentă configurare a detaliilor, părţile laterale 

– ca şi în celelalte ateliere transilvănene de la mijlocul secolului al XVII-lea – sunt ocupate tot 

mai mult de reprezentări vegetale sau figurative amplasate în mediu vegetal. Între motivele 

decorative ale cănilor din Transilvania apare frecvent vulturul stilizat cu două capete, cu aripile 

deschise. Ornamentaţia vaselor de cositor din secolul al XVIII-lea se reduce adeseori la relieful 

toartei. Tufele florale ale secolului al XVIII-lea sunt caracterizate de o deschidere amplă, de 

motive vegetale ramificate. În ornamentaţia cănilor de cositor aflate în patrimoniul parohiilor 

reformate apar frecvent siglele breslelor, care indică locul de provenienţă a cănilor. Pentru istoria 

breslelor, acestea au o importanţă remarcabilă. 

Întrucât dintre lucrările turnătorilor din Cluj şi Sibiu au ajuns puţine în parohiile din Trei 

Scaune, situate la mare distanţă geografică, cele câteva piese prezentate nu înlesnesc conturarea 

unei imagini de ansamblu. 
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Lucrările remarcabile de cositor din Trei Scaune provin dintr-un atelier necunoscut. 

Preţioasele vase de cositor n-au fost ştanţate, întrucât în cazul lor nici măcar nu se putea ivi 

suspiciunea calităţii inferioare a materialului. Acesta e motivul pentru care pe creaţiile cu cele 

mai remarcabile ornamentaţii nu întâlnim marcaje care să facă trimitere spre vreun atelier ori 

meşter. Aici se pot enumera talerele de cositor cu ornament în relief, realizate foarte rar în 

atelierele transilvănene, şi buteliile atât de populare în uzul cotidian. Reformaţii au folosit 

farfuriile confecţionate iniţial ca vase decorative la ceremonialul cuminecării ori la botez. În lipsa 

siglelor, tăvile preţioase de cositor nu se pot lega de numele vreunui meşter sau de vreun atelier, 

putem doar presupune că provin din ateliere din Germania de sud. 

Buteliile folosite pentru transportul şi păstrarea vinului pentru cuminecare reprezintă o 

categorie numeroasă între vasele de cositor păstrate în bisericile reformate din Trei Scaune. 

Valoarea buteliilor din Trei Scaune este sporită de ornamentaţia gravată pe părţile laterale. 

Tufele stilizate de flori ies în evidenţă în toată frumuseţea lor, fiind îmbogăţite prin reprezentări 

figurative. În secolul al XVIII-lea, abătându-se de la practica utilizată în cazul cănilor, sunt 

frecvente compoziţiile gravate ale buteliilor, continuând tradiţiile artei decorative ale secolului 

anterior. În lipsa emblemelor meşterilor şi oraşelor, putem doar presupune că ele sunt creaţii ale 

turnătorilor braşoveni. 

Creaţiile de cositor şi orfevrărie cu siglele unor meşteri neidentificaţi ori fără siglă se pot lega 

majoritar de ateliere braşovene. Pe lângă creaţiile braşovene, întâlnim şi vase de cositor din 

Sighişoara şi Sibiu, respectiv orfevrărie sibiană. Lucrările provenite în secolele ale XVII-XVIII-

lea din străinătate au ieşit din atelierele orfevrilor din Augsburg. La sfârşitul secolului al XVIII-

lea, începutul secolului al XIX-lea, rolul Augsburgului a fost luat de argintul vienez. În ciuda 

faptului că formele şi ornamentaţia obiectelor de cositor şi orfevrărie dovedesc o puternică 

influenţă sud-germană, au ajuns destul de puţine produse în ţară, motivele central-europene s-au 

răspândit mai ales prin intermediul cărţilor de modele şi a caietelor cu schiţe. Cositorul brut din 

minele din Silezia şi Cehia ajungea în ţara noastră prin Austria, însă importul de vase de cositor 

finite a fost infim în raport cu acesta. 

Evoluţia formei şi ornamenticii lucrărilor de cositor şi orfevrărie din Transilvania se leagă 

strâns de progresul central-european, în primul rând al centrelor meşteşugăreşti din Germania de 
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sud. Începând cu secolul al XVIII-lea, în arta decorativă a centrelor transilvănene s-au impus 

ideile franceze, apoi cele vieneze. Cercetarea noastră aduce noutăţi şi în dezlegarea siglelor de pe 

obiectele de cositor şi orfevrărie, au devenit incerte atribuiri de sigle de maistru unanim acceptate 

până acum de literatura de specialitate. Analizarea patrimoniului mobil necunoscut ne-a oferit 

posibilitatea unor precizări în legătura cu activitatea meşterilor. 

Anexele publicate la finalul tezei se concentrează asupra donatorilor colecţiilor bisericeşti şi a 

cercului de meşteri (turnători de cositor şi orfevri). Tabelul nominal al donatorilor (Donatori şi 

susţinători ai bisericii în parohiile reformate din Trei Scaune) face cunoscute date de istoria 

familiei şi activitatea unor persoane care au sprijinit biserica. În anexele a II-a şi a III-a (Meşterii 

şi siglele obiectelor de orfevrărie ale parohiilor reformate din Trei Scaune, Meşterii şi siglele 

vaselor de cositor ale parohiilor reformate din Trei Scaune) publicăm siglele care apar pe 

lucrările de cositor şi orfevrărie, împreună cu cele mai importante date personale şi cele mai 

cunoscute lucrări până în prezent. Catalogul de 297 de pagini conţine catalogul ilustrat al celor 

347 de lucrări de cositor şi orfevrărie păstrate în parohiile din Trei Scaune. Fişele de date ale 

obiectelor sunt prezentate după tipul morfologic, subiacent în ordine cronologică, conţinând, pe 

lângă cele mai importante date (denumire, material, literatură, scurtă descriere), şi fotografiile 

obiectelor, în unele cazuri desenele acestora. 

În lucrarea noastră am prezentat obiectele de cositor şi orfevrărie păstrate în parohiile 

reformate din ţinutul istoric Trei Scaune. Pe baza datelor care ne-au stat la dispoziţie, am 

conturat constituirea şi schimbările aparatului liturgic ale parohiilor din secolul al XVII-lea până 

azi. Cercetând clenodiile, se poate constata o schemă, valabilă pentru majoritatea parohiilor. 

Aparatul liturgic le-am putea caracteriza printr-o necontenită schimbare, s-au modificat continuu 

în concordanţă cu direcţia de evoluţie, adaptându-se la tradiţiile, formele vremii. Pe parcursul 

lucrării noastre am evidenţiat specificul unor colecţii, particularităţile dobândirii, însă prin 

dezvăluirea amănuntelor s-a conturat şi practica itinerarelor religioase de apel la ajutor. Scopul 

esenţial al cercetării l-a constituit descrierea morfologică a obiectelor de cositor şi orfevrărie 

necunoscute până acum, a cercurilor meşteşugăreşti de provenienţă, a caracteristicilor stilistice. 

Am conspectat informaţiile cu privire la comanda clenodiilor, circulaţia comercială, rolul 
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diferitelor ateliere şi influenţele lor reciproce, am urmărit totodată activitatea personalităţilor care 

au sprijinit biserica în Trei Scaune. 
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CUVINTE-CHEIE 

Artă bisericească reformată, argintăria transilvăneană, arta cositorului transilvănean, obiecte de 
cult, aparat liturgic, vizitaţii protopopiale, potir şi patene, pocal, pahar, farfurie de cuminecare şi 
botez, meşteri turnători de cositor, meşteri argintari, donatori, Protopopiatul Erdővidék, 
Protopopiatul Orbai, Protopopiatul Kézdi, Protopopiatul Sepsi.   

 

 


