
TIPARE DE ARTĂ POPULARĂ GĂSITE LA CERNAT 
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SZEKEL V ZOl T AN 

ln co lecţia Secţiei de artă populară de la Cernat a Muzeului Judeţean 
Covasna, se află o valvă de turnat butoni ornamentali, care, prin varietatea 
mofivelor de decor reprezintă o adevărată piesă de artă. Această valvă 

de tipar a fost găsită de un copil pe locul denumit "Mal", care este teren 
agricol situat la mijlocul comunei Cernat, pe terasa înaltă a pîrîului cu ace

la si nume. P. Haszmann, conducătorul sectiei muzeale din Cernat, ne-a . . 
cedat piesa pentru publicare. Valva este făcută din marnă argiloasă com-

pactă (din zona Flişului Carpatic, formaţiune posttectonică); are forma unui 
topor plat, cu marginile tăiate drept; o latură are colţurile rotunjite, iar pe 
latura cea mai îngustă sînt gravate, ulterior, literele K.H.S., iniţialele nume
lui descoperitorului. Dimensiuni: 6 x 6 cm; grosimea 1 cm, avînd pe ambele 
feţe diferite motive gravate, ca rozete de diferite forme, cruci şi ornamente 

dreptunghiulare. Unele ornamente sînt numai începute, rămase neterminate. 
(fig . 1, 1 a). 

Piesa cealaltă, tot de acest gen, a fost găsită de o femeie din comu
na Soveja (jud. Vrancea), şi donată de către prof. O. Nekrasov lnstitu.tulu i 
de Arheologie din Bucureşti. 1 Tiparul este făcut din şist argilos compact, 
turanian, d in Flişul intern, Unitatea din T eleajen.2 Are formă pătrată, nere

gulată, pe ambele feţe şi pe marginile opuse, pe o fîşie lată de 3 cm., şle
fu ită , sint gravate motive în formă de rozete şi de dreptunghiuri. Dimensiun i: 
9 x 8 cm, grosimea: 3 cm. 

Ambele piese sînt tipare de piatră de turnat, artă practicată de meş
teri populari pentru obţinerea "ţintelor" folosite la decorarea obiectelor de 
piele, ca brîuri, traiste, etc.3 O astfel de valvă de tipar a mai fost găsită ş i 
la Gorneşti {jud. Mureş).4 
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Descoperirea acestor obiecte în valea Oltului şi a Mureşulu i arată că 
arta de a lucra ,.ţinte" , butoni sau mici aplice de metal pentru decorarea 
obiectelor de piele cu ajutorul tiparelor a fost un meşteşug infloritor pe 
ambele versante ale Carpaţilor. fn judeţul Covasna, la Racoşul de Sus popu
l aţia a purtat brîu decorat cu butoni (bogl6ros), pentru care de asemenea, 
a fost confecţionat tipar de turnat de către meşterii locali5 Tiparele sint con~ 

fecţionate din material brut care se găseşte în r~iunea respectivă, unde 
obiectele au fost descoperite. Orna mentele folosite, atît cele-geometrice, cit 

şi cele florale, sînt de tradiţie străveche; multe dintre aceste elemente se 
găsesc şi in sculptura în os şi în lemn, practicate de către meşterii popu lari 
pe aceste meleaguri. 

NOTE 

1 Pe această cale mulţ<ume·sc tovarăşei E. Zaharia pentru cedarea publ.icării piesei. 
2 Mulţumesc tovarăşul-ui A Lasz16, geolog la Centrul de Cercetare, Fil-iala Sfîntu Gheor

ghe, verificarea qmbelor piese. 

3 A. Beluleszko, în Anuarul Secţiei de Etnografie al Muzeului Naţional Maghiar (A 
Magyar Nemzeti Muzeum Neprajzi osztalycinak Ertesftoje) 1910, 98-102; K. K6s, Etnografic 
muncii (Eszkoz, munko, nephagyomany), 1979, 57, fig. 1.67. 

4 Mulţumesc pentru informaţie tovarăşei E. Zaharia. 

5 B. Orb6n, Descrierea Ţării Secuieşti (A szek~lyfold leirâsa) 1. 1868, 210; K. Gazda, 

în "Aiuta", 1971, p. 440. 

' 1 

Res~me 

On a trouve a Cernat (dep. Covasna) un moule de fonderie des bijoux pour orner 
les ceintures. Une P•iece ressernblante est connue de Soyeja (dep. Vrancea). C(ls qui ont 
confectionne sont maîtres locals, gordont les omaments traditîonnels. 
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