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CORNURILE DE PRAF. DE PUŞCĂ DIN COLECŢIA 
MUZEULUI JUDETEAN COVASNA · ' . 

DEMENV ISTVAN PAL 

Ornamentica cornurilor de praf de puşcă confecţionate din corn de 
cerb constituie unul dintre genurile cele mai arhaice ale artei populare: 
Deşi rechizitorul de praf de puşcă din corn de cerb n~a avut cum să apară 
mai devreme de jurul anului 1500, perioada de răspîndire o puştilor, pro
babil chiar mai tîrziu puţin, cînd puştile au fost f,olosite tot mai mult şi la 
vînătoare, ~ presupun că carnurile de praf de puşcă făceau parte în primul 
rind din echipamentul de vînătoare ş·i nu de luptă -, ornamentica .geome
trică a lor oonţine reminiscenţe foarte vechi, avînd analogii în arta din 
preistorie. Lucrurile se mai complică şi prin faptul că astfel de obiecte din 
corn sînt cunoscute şi din mileniul 1 e.n., ·din descoperirile arheologice. (Ex. 
Silvan-Ionescu 1977, fig. 2. Dinogetia-Gărv:an, sec. X). In literatura de spe ... 
cialitote se presupune aproape unanim, că erau fol-osite ca sărăriţe (Vezi: 
Bănăţeanu 1975, 262). 

lnsemnătatea carnurilor de praf de puşcă este mult ridicată prin faptul 
că .multe piese sînt datate, (în general din sec. XVII-XVIII). Cele nedatate 
pot fi socotite ca provenind tot din această perioadă, cel mult din prima 
parte a secolului trecut, deoarece după răspîndirea puştilor moderne de 
vînătoare cu cuiul percutor, folosirea lor nu mai avea rost. 

Ornamentica carnurilor de praf de puşcă ridică o serie întreagă de 
probleme. Astfel: cum au ajuns aceste ornamente arhaice pe carnurile de 
praf de puşcă, care .era semnificaţia l~or şi ce legătură au cu restul culturi i 
populare, care sînt vari,antele locale etc. Pentru rezo·lvarea acestor probleme 
este de dorit ca .oercetarea să dispună de un material cit mai bogat. La 
acecista dorim să contribuim cu publicarea carnurilor de praf de puşcă din 
corn de cerb din colecţia Muzeului Judeţean Covasna. O . parte dintre ele 
au fost deja publicate (Moln6r-Ughi 1975, nr. 2 b, 16 a, 16 b, 22, 33 a), dar 
nu .toate, şi dor~m să completăm această lacună. La descrierea pieselor, 
căutăm să indicăm şi variantele lor din publicaţiile din România, contribuind 
astfel la stabilirea răspîndi~ii V<Jriantelor. 
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Cornurîle de praf de puşcă se împart în două mari grupe (cf. Petrescu 
1985): 

- cornuri cu decor vegetal, zoomorf şi ontropomorf de gust orăşenesc-· 
nobilior, de factură barocă, răspîndite în multe ţări ale Europei; 

- cornuri cu decor stilizat-geometric, specifice zonelor extra şi intra
carpatice. 

a. Muzeul nostru în prezent nu posedă nici un exemplar din primul 
grup. O piesă d.e cicest gen, dor de factură popuknă eX!istă îr;1 colecţia din 
Cernat, provenind din lcofalău (Fig. 1. Aid şi în continuare locurile de pro
venienţă înseamnă ' bineinţeles loc de descoperire şi nu de confecţiona re). 
Motivul centra4 e un cerb, parcă luat la mijloc de vinătorul şi ciinele de 
vînătoare de pe -ce·le două "picioare" ale cornului. Deasupra cerbului e o 
pasăre mare, iar la spatele lui o lalea. Compoziţia este închisă pe partea 
de jos cu motive geometrice. (0 compoz·iţie asemănătoare, însă în alt stil, 
executat mai stingaci: K6s 1977, fig. 13 b. Hun·edoara). 

Au existat în colecţia muzeului nostru două piese· cu motive hero-ldice, 
oare ou dispărut în timpul celui de-al 11-lea război mondial şi pe care le 
cunoaştem doar din registrele-inventar şi după o fotografie veche, de ca li
tate destul de slabă, (Malonyay 11. fig . 368). 

Pe una dintre ele, provenită din Baraolt (nr. inv. 107/884), era înfăţişat 
ca motiv central un leu încoronat, iar pe cele două "picioare" ale cornului 
erou motive fi orale în stilul renaşterii (fig. 2). Datată: 1709. (Piese asein9-
nătoare, făcute probabil de acelaşi autor: K6s 1977. fig. 34 d. Bisericani, 
HR, 1723 şi fig. 34 a. Nicoleşti, . HR, 1718. De aceeaşi "şcoală": Moln6r-Ughi 
1975, nr. 9. Cristuru Secuiesc, 1726 şi nr. 11 . Tărceti, ·1727. Menţionez că, 
cornul cu decor florol, Mo!n6r-Ughi, 1975, nr. 6. Odorhei, 1709, ore acelaşi 
autor cu piesa noastră, socotind după stil. De remarcat, că toate ace·ste 
piese sînt dotate). 

Cea!alotă piesă avea ca motiv central un peHcan sfîşiind propriul 
piept, încadrat într-un cerc mare, iar pe "picioare" era ornată cu motive 
florale (Fig: 3). A provenit din Chilieni, CV, şi avea inscripţia: 1719 KM (Nr. 
inv. 106/1891). 

b. Grupa carnurilor cu decor geometric are ce! puţin două variante 
principale, după cum a observat Adrian Silvan-Ionescu (1977). Una este 
specifică pentru nordul Moldovei şi întreaga zonă a Carpaţilor Oriental·i, 
totuşi în · primul rînd pentru Bucovina, iar cealaltă pentru teritoriul intra
carpatic . 

. b.1. Tipul moldovean (sau bucovinean} se caracterizează prin ·faptul 
că are "picioare" relativ scurte, tăiate· în unghi ascuţit,' şi piesele acestea, 
moi ales cele din Bucovinra, sînt luc;:rate cu o precizie şi migală deosebită. 
Structura l.or orna mentală este foarte unitară: în centru au cîte o · rozetă 
mare, înconjurată de cele mai multe ori de u·n şir de cerculeţe, iar pe cele 
două "picioare" şi în partea de sus motive cu trei virfuri, foarte specifice, pe 
care nu le-am întîlnit nicăieri în afara carnurilor de acest tip: 
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Silvan-Ionescu (1977, 196-197) le· consideră ca fiind motive florale stil izate 
şi probabil are dreptate. Compoz.iţia are totdeauna un ancadrament destul 
de lat din motive geometrice. 

In muzeul nostru se ofl.ă o S·in.gură piesă de acest tip (fig. 4), prove.
nită din Tirgu Secuiesc (tir. inv. 0-48); 'a mo·i existat una (fig. 5), care s-a 
pierdut în timpul ultimului război mondial şi care avea pe partea de sus o 
placă de aramă atît de specifică pieseior din Bucovina, încît considerăm 
că acest corn probabil acolo ~a fost confecţionat. Au fost publioote destul 
de multe astfel de piese, ornamentica lor fiind unitară, enumerăm numai 
cîteva: Bănăţeanu 1975, fig. 293; Molnar-Ughi, 1975, nr. 17; Valea . Ghi
meşului nr . . 18. Zona Baraolt (vezi aceeaşi · piesă · la noi pe fig . 5 a), 19 a; 
zona Topliţei, 19 b. Odorhei; K6s, 1977, fig. 11 d; Corbu, HR, 12 a; Racu, 
HR, 32 c. "Transilvania". Silvan-Ionescu, 1977, fig. 10; Bucovina, fig. 17, 18. 
Arta populară de pe Valea Bistriţei, fig . 149. Hangu, NT, fig. 150. Buhalniţa, 
NT. 

b.2. Tipul "transilvănean" (cf. Silv:an-lonescu, '77) se caracterizează prin 
faptul că are "picioare" mai lungi, tăiate perpendicular, în centrul compo
ziţiei omamentale are totdeauna un s-imbol solar, un şvasticoid cu mai multe 
braţe, uneori foarte lungi ("vîrtej", "ciutură"), iar pe picioare şi uneori şi 
pe partea de sus are motivul "horei", format din figuri antropomorfe foarte 
stilizate, reduse la cîte un triunghi isoscel cu un cerculeţ la vîrf. (Aceste re
prezentări antropomorfe frecvente pe paftalele lor, sînt numite de către hu
ţulii din Bucovina "boieri cu capete''. Petrescu, 1971, 21). 

Din acest tip face parte şi piesa frumoasă cu nr. inv. 8337, ajunsă la 
muzeul nostru din Şard, AB (fig. 6), pe care, între "hora" şi simbolul solar, 
cît şi pe partea de sus a piesei sînt motive formate din linii curbe, asemă
nătoare oarecum cu motivul numit în istoria artei: "val etrusc". (Pentru va
riantele acestei compoziţii, vezi: MET. fig. 60 b, zona Pădureni, Catalogul .. . 
fig, 114. "Ardeal", Silvan-Ionescu, 1977, fig. 1. Deva, 1608, fig . 14. Răchita 
HD). ~ 

. Un corn provenit din Bixad, CV, nr. inv. 30/882, care s-.a pierdut în 
război şi pe care îl cunoaştem doar din descrierea din . inventar şi după o 
fotografie veche (Malonyay 11, fig. 368), avea pe Ungă "vîrtej", "horă", mo
t ivul specific din l-inii curbe şi motive florale şi figura unui cerb (fig. 7). Face 
parte dintre puţinele piese de ~acest tip care sînt datate. Avea inscripţia: 
SMIV 1762. (Variantele cele mai apropiate acestei compozitii: M.E.T., 60 a, 
zona Pădureni, Petrescu, 1971, fig. 44. "Transilvania", K6s,' 1977, fig. 9 d. 
Alun, · HD şi fig. 33 b. lunea Cernii, HD). · 

Tot ~e acest tip aparţine şi un corn din Calnic, car~ a fost deja publi
cat (Molnar-Ughi, 1975 nr. 22) (fig. 12). Poate, e,ste o variantă mai îndepăr
t~tă "! acestui ~ip şi o altă pi~să pub_liootă anterior, al cărei loc de prove
menţa nu se şt1e exact (Molnar-Ugh1, 1975, nr. 2 b). Din acest tip au fost 
publicate şi alte vori·ante, aicii renunţăm to înşirarea lor, deoarece noi nu
mai pe acestea le avem in muz-eu. · 
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b.3. Aici trebuîe ·să vorbim desp·re' o ·piesă a cărei orn<lmentică repre
zintă. un fel de trecere· la stilul flota! (fig. 8) şi despre a cărei provenienţă . 
stim doar că e din judeţul Covasna (nr. inv. 218/95) . .Motivul central este o 
~ozetă înconjurată de patru arcuri .de cerc, două păsări stil-izate, dou~ flori , 
iar pe partea de deasupra, un triunghi isoscel, avînd •O floare la vîrf. In rest 
este omat cu păsări sti.lizate. P-e pic;iorul din stînga se găseşte şi o rozetă 
mică; iar pe part-ea de. jos a picioarelor sînt nişte triunghiuri, ultimile fiind 
p r-obabil reminiscenţe ale .,horei". 

b.4. Sînt cornuri de praf de puşcă a căror ornament constă în primul 
rînd în rozet-e mari . Astfel, cornul din Boroşneu Mare (fig. 9), o piesă cu • o 
formă neobişnuită, cu picioare foarte scurte, are la mijloc o roz-etă mare cu 
sase raze, iar mai sus una ceva mai mică cu patru raze. In rest este ornat 
~u triunghiuri isoscele. Un astfel de triunghi se ,a"flă şi pe rozeta mai mică 
(nr. inv. 9267). (Varianta compoziţiei: K6s, 1977, fig. 32 b, Simbrieşi, MS). La 
formă este asemănătoare şi o altă piesă cu rozete mari, care a fost deja 
publicată (Moln6r-Ughi, 1975, nr. 16 b). 

b.S. Există cornuri de praf de puşcă a căror ornament constă numa i 
d in cerculeţe concentrice (Ex.: K6s, 1977, fig . 32 a, "Transilvania"). Sînt foarte 
apropiate de acestea, două piese -ale muzeului nostru, publicate anterior, 
care ou şi rozeta centrală (Moln6r-Ughi, 1975, nr. 16 a şi 33 a). 

b.6. Piesele amintite pină acum, după cum se poate judeca din exe
cuţia foarte precisă a ornamenticii tradiţionale, uneori destul de complicate, 
au fost confecţionate de specialişti. In muzee se păstrează însă şi un numă r 
oarecare de cornuri decorate de nespecial-işti, care decorau piesele pentru 
propria lor folosinţă. În parte şi acestea respectă compoziţia tradiţională , 
lltiăcar prin folosirea rozetei in centrul compoziţiei. 

Locul de provenienţă a piesei următoare nu este cunoscut (fig. 10). 
Are o formă neobisnuită din cauza formei initiale a cornului cerbului si da
torită ~aptului că ~u partea convexă\ este de~or·ată ca la celelalte pie'se, c i 
partea concavă. La bifurcaţie sînt cinci tăi~turi adinci. Rozeta are şi 18 raze 
exterioare, accentuînd astfel, că este simbol solar. La stinga rozetei sint opt 
cerculeţe mici, iar pe picioare, cit şi la cele două margini motivul "cursul 
apei", executat destul de neindeminatic (nr. inv. 0-50). 

Cornul relativ mic şi subţire din Satul Mic, HR (fig. 11), are ca motiv 
central o rozetă, i-ar în rest este ornarnentat cu triunghiuri şi dreptunghiuri 
aşezate destul de nesigur. Dotat: 1674 (Şi dotarea este destul de nesigură . 
Se poate c-iti şi 1694, eventual şi 1614). Nr. inv. 0-52. 

Pies·a din Zagon este ornamentată într-un mod foarte stîngaci (fig. 13), 
de o mînă fără experienţă. liniile nici nu sînt destul de adinci. Motivul cen
tral este o rozetă, iar mai jos şi moi la stînga se află o lalea . Nr. invJ 0-75. 

Ş i mai neîndemînatică esţe ornamentaţia pe cornul din Sîntim" 
bru, HR. Cornul are o formă destul de frumoasă, ornamentica lui constă 
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însă numai din linii simple, executate în mod stîngaci. Liniile uneori, por a 
forma motivul "creanga bradului". Nr. inv. 64/51. 

c. Trebţ~ie să mai prezentăm o piesă din Bancu, HR, care este dife
rită de celelalte, dar foarte interesantă. Ca formă este .aproape identică cu 
cornurile de praf de puşcă simple fără, fără bifurcaţie. (Vezi de ex. Bănă
ţeanu, 1975, fig. 294, K6s, 1977, fig:'9·a, Chizătău, TM). Piesa noastră este 
însă confecţionată din lemn şi ornamentată cu trei plăcuţe de aromă cu un 
decor fitomorf foarte stilizat. Nr. inv. 1939/104. (fig. 14). 

d. În sfîrşit, să menţionăm încă citeva piese, pierdute în război, pe 
oare l.e cunoaştem din tabelul însoţitor din 1927, ·cu care· o·u fost trimise la . 
expoziţia· din Bedin la cererea -lui George Oprescu. Despre acestea ştim 
doar cele menţi-onate în tabelul respectiv şi în cărţile de inventar . 

. 1. "Trei Soaune". Decor incizat. Inscripţie: ANNO 1614. 

(Ar fi una dintre piesele cele mai vechi despre care ştim. Numai 
scl nu fie cumva identică cu cea diri fig. 11, cu data.re n~sigură). 

2. Covasna. Flori incizate. Inscripţie: H 1636 L. Nr. inv. 5495. 

3. Mujna, HR. Cu cerb şi - ~epure. Inscripţie: 1698, Michael Bac. 

Nr. inv. ·1268. 

4. Covasna. Inscripţie: G.P. Michael Fi.ilop. A 1714. Nr.inv. 4189. 

5. Zetea, HR. Fiori incizate şi o pasăre. Inscripţie: M 1718. Nr. inv. 2579. 

6. Loc de provenienţă nespecificat. "Decorat". Fără datare. 

(Aceasta s-ar putea să existe şi astăzi şi să fie u~a dintre cele 
publicate în albumul Molnar-Ughi sau de noi, acum). 
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Arta populară de pe Valea Bistriţei. Bucureşti, 1969. 

BĂNĂŢEANU, 1975 = Bănăţeonu, Toncred : Artă populară bucovineană. Bucureşti, 1-975. 

CATALOGUL ... = Catalogul Muzeului de Artă Populară al R.P.R., Bucureşti, 1957. 

SILVAN-IONESCU, 1977 = Silvan-Ionescu, Adrian: Cornu.ri de praf de puşcă româneşti. 
SCIA 24. 1977, 189-203. 

KOS, 1977 , K6s Karoly: Obiecte de os şi corn în colecţiile Muz:euiA~i Etnografic al Transil-
vaniei. AMET. IX. 1977. 71-107. 

MALONVAY Il = Malonyay Dezso: A magyar nep muveszele. 11. Budopest, 1909. 

M.E.T. = Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Text de Vo·leriu Butwră. Bucureşti, 1966. 

MOLNAR-UGHI, 1975 = Moln6r lstv6n - Ughi lstvon: Modele de incizie pe os. Miercurea 
Cfuc, 1975. 

PETRESCU, 1971 = Petrescu, Paul: Motive decorative celebre. Bucureşti, 1971 . 

PETRESCU, 19S5 · = Petrescu, Paul: Osul. în: Stoica, Georgeta - Petre•scu, · Paul - Bocşe, 
Moria: Dicţionar de artă populoră. Bucureşti., 1985. 

Fig. 1. Desen de Haszmann Pal. 

Fig. 2, 3, 5, 5 a, 6, 7, 13, 14, desene de Plugar Sandor. 

Fig. 4, 8-11 . Desene de Gazda Klara. 

Fig. 4, 6, 8-11 reprezintă, desfăşurat, toată omomentaţio pieselor respective. 

LOPORSZARUK A COVASNA MEGVEI MOZEUM GVOJTEMENVEBEN 

Kivonat 

A szerzo, .tizennegy a Sfî.ntu Gheorghe-i muzeum tulajdonaba,n levo, porszaru 

leirasat kozli. Mindeniknek fel·sorolja a romonioi szokirodalomban mar kozolt legkozelebbi 
variansoit is. Az onyagat a kove.tkezokeppen csoportositja: a. noturâlis es heraldikus ab;râzo
lâsu porszaruk, (1-3. kep); b. geometrikus diszu po.rszaruk, ugymint: b.1. bukovinoi-moldvai 
t ipus (4-5 kep); b.2. napjelkepes-kortancos (6-7, 12. kep); b.J. florolis-madaros (8. kep); b.4. 
rozettâs (9. kep); b.S. apr6 koros; b.6. egyszeri pr6bâlkozosok (1 0-11, 13 kep); c. rezlemez
ratetes fa ,J.Qportart6 (14. kep); vegul a d. ponthan felsorolja a m6sodik vilaghaboruban 
elveszett, de n~gi leltorokb61 ismert peldonyokat. 
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1. lc:afolău 
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2. Baraolt, 1709. . . . ! . ·~ 

3. Chilieni, 1719. 
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4. Tîrgu Secuiesc. . ... . ~· · · . :r' 

5 a . Zooo Boroott. 



5. probabil Bucovina. 

./ 

7. Bixad, 1762. 
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6. Şard, (AB). 
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d Covasna. a. Ju · 
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9. Borotneu More. 

•<J - ALUTA XVII-XVIII 
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10. Zona Covasna-Harghita. 

11. Satul Mic, (HR), t674. 
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12· Calnic. 

13. Zagon. u s· . mtimbru, (HR). 
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