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CÂTEVA CONSIDERA II PRIVIND PRODUC IA
LOCAL A PATERELOR DE CERAMIC
Atalia tefnescu-Oniiu
Termeni cheie: patera, atelier de ceramic, producie local
Key words: local production, paterae, Pottery workshops
Abstract: Rarely present in archaeological discoveries from Roman Dacia,
the ceramical paterae were studied for the rst time a decade ago by Viorica
Rusu-Bolinde. About 82 pieces are known so far, most of them handles, because as
for the bronze paterae the handle was made separately from the vessel. Given the
status of the research, this product is missing from Dacia Inferior and well known in
Dacia Superior. Pottery workshops that produced this kind of vessel are at Micsasa
and Gârla Mare (moulds and positives prove the local production), Cristeti and
Ulpia Traiana Sarmizegetusa (similar pieces prove a standardized production),
Apulum (large number of pieces), Potaissa (moulds and similar handles), Porolissum,
Napoca, Buciumi (similar features for handles) and perhaps Cei and Miercurea
Sibiului (moulds and mould scrap).
Prezente sporadic printre descoperirile arheologice din provincia Dacia,
paterele de ceramic au intrat cu adevrat în atenia specialitilor români în urm cu
mai bine de un deceniu, prin contribuiile Viorici Rusu-Bolinde. Dup o analiz
privitoare la reprezentrile de vase ceramice pe monumentele din piatr1, unde
regsim i patera, aceasta consacr în anul 1997 un întreg studiu acestei categorii
de vase2, reunind pentru prima dat toate descoperirile cunoscute de pân atunci i
realizând cea dintâi tipologie, care a rmas pân astzi de actualitate, ind utilizat în
toate studiile de gen3. Viorica Rusu-Bolinde i-a întemeiat analiza pe un numr de 61
de piese (astzi, conform aceleiai autoare se cunosc în Dacia roman 81 de piese, am
aduga noi 82), majoritar mânere, deoarece, ca i în situaia paterelor de bronz, i în
acest caz mânerele erau produse separat de restul vasului, mai fragil i mai perisabil.
Raportat la stadiul actual al cercetrilor patera este un produs ceramic absent din
Dacia Inferior i cu o bun reprezentativitate pentru teritoriul intracarpatic.
1

Rusu-Bolinde 1994, p. 113-128.
Rusu-Bolinde 1997, p. 325-388.
3
Ctina 2007, p. 123-150; Pîslaru 2007, p. 151-157.
2
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Ne propunem în cele ce urmeaz s facem câteva aprecieri cu privire la
producia local a acestui tip de vas. Înc de acum un deceniu, Viorica Rusu-Bolinde
remarca prezena unei producii locale certe la Micsasa i Gârla Mare (atestat prin
descoperirea de tipare cu pozitivele aferente), Cristeti i Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(prin piese similare atestând o producie în serie), Apulum (prin numrul mare de
piese), precum i a unei producii probabile pentru Potaissa i Porolissum4. La
acestea se adaug centrul ceramic de la Napoca, asupra activitii cruia autoarea se
oprete într-o lucrare recent, i unde erau realizate i patere ceramice5.
Numrul mare de piese descoperit la Apulum (14), care situeaz aceast
localitate pe locul doi dup Micsasa, a determinat pe Viorica Rusu-Bolinde s
considere Apulum al doilea centru de producie din Dacia6. Alturi de argumentul de
ordin cantitativ, cele de ordin stilistic permit o astfel de ipotez, dei pân în prezent
nu a fost identicat nici un tipar. Un alt indiciu ar  existena unor piese aproape
identice ca dimensiuni, past i descriere, ceea ce ar putea sugera o producie în serie
(Pl. I)7.
Categoric, despre o producie în serie este vorba în cazul centrului ceramic
de la Cristeti. Nu mai puin de patru piese identice ca past, form, decor i datare
provin din aceast aezare8. Centrul de la Cristeti se remarc în special prin bogia
decorului, unde alturi de diviniti (Minerva, Amor) apar animale (bufnia, arpele,
lebede), reprezentarea Vânturilor, altarul, rozeta etc (Pl. II).
Despre o posibil producie local am putea vorbi i pentru castrul de la
Buciumi, luând în considerare activitatea meteugreasc intens care s-a desfurat
aici9, precum i prezena a patru piese10. Posibile argumente în favoarea realizrii
locale a paterelor de ceramic ar  motivul decorativ central (planta stilizat) prezent
pe dou dintre mânere11, precum i pasta roie de bun calitate i rnisul rou prezente
la toate exemplarele (Pl. III/1-2).
4

Rusu-Bolinde 1997, p. 333.
Rusu-Bolinde 2007.
6
Rusu-Bolinde 1997, p. 333.
7
Este vorba despre piesele nr. 1 i 2, aparinând tipului I. 2, respectiv piesele nr. 3, 4
i 5, aparinând tipului I.2. La mânerele cilindrice terminate cu cap de berbec, categorie din
care fac parte 5 piese (nr. 9-12, 15), elementul unitar l-ar constitui canelurile longitudinale
de pe faa vizibil (excepie face piesa nr. 11 decorat cu buline i dou psri stilizate în
zona prinderii mânerului). Identice ca form i decor sunt i piesele nr. 29-33 (Rusu-Bolinde
1997, taf II/1-2, III/1-3, VI/1-3, VII/1-2).
8
Rusu-Bolinde 1997, nr. 51-53, 60, taf XII/1-4.
9
Vezi pentru aceasta Benea, Crîngu-Balaci, Regep-Vlascici, tefnescu-Oniiu,
Timoc 2008, passim.
10
Rusu-Bolinde 1997, nr. 6, 19, 23, 25, taf II/3, IV/4-5, 10.
11
Rusu-Bolinde 1997, nr. 23, 25.
5
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Descoperirile de la Drajna de Sus12, precum i din castrele de la Gherla13,
Iliua i Gilu15 nu pot  luate în discuie în contextul studiului de fa. În schimb,
piesele de la Cei (din retentura dextra a castrului provine un rebut de tipar cu care
erau realizate mânere plate16) i Miercurea Sibiului (fragment de tipar cu numeroase
asimetrii în execuie i decor17) sugereaz producia local18 (Pl. III/3-4).
Alturi de argumentul forte ale produciei de patere de ceramic pentru
atelierul de olrie de la Gârla Mare (un tipar i pozitivul acestuia)19, I. Stîng aduce
o serie de argumente suplimentare, i anume: numrul relativ mare de piese (11),
calitatea pastei (toate ansele au fost realizate dintr-o past galben-crmizie) tehnica
de realizare, descoperirea a trei mânere în groapa dezafectat a cuptorului de olar20.
La acestea am aduga noi particularitile de natur stilistic, specicitatea centrului
de la Gârla Mare în ceea ce privete realizarea paterelor: predominarea tipului de
mâner plat cu laturile arcuite, captul rotund i marginea marcat de dou nervuri21,
decorat prin tampilare cu cercuri concentrice (Pl. IV).
14

12

Rusu-Bolinde 1997, nr. 7-8, taf II/4-5; sunt dou piese diferite tipologic, fr
informaii despre past; locul de descoperire difer (una provine din castru, cealalt din
aezarea civil).
13
Rusu-Bolinde 1997, nr. 17, taf IV/2, posibil imitaie dup terra nigra.
14
Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. LXVII, nr. 10, 12 (dei autorii le denumesc caserole).
15
Rusu-Bolinde 1997, nr. 39, taf XI/3; autoarea îl consider un posibil import.
16
piesa (L ext = 7,2 cm; L int = 6,5 cm, gr = 1,2 cm; past gri-albstruie, fr rnis),
uor ciobit în colul drept prezint numeroase imperfeciuni: a fost strâns cu mâna în partea
dreapt înainte ca lutul s se  uscat, ceea ce a rupt decorul în jumtatea inferioar unde
captul este mai gros i mai mare; captul mânerului a fost apsat de asemenea i prezint
zgârieturi; decorul este dicil de identicat în zona superioar; în partea median elementele
de decor au fost deteriorate de degetele olarului – posibil un thyrs sau un gladius; dedesubt
se observ un grifon i lira, atribute ale zeului Apollo; în partea inferioar este un grifon sau
Pegas reprezentat, orientat ctre stânga; pe umerii mânerului sunt dou rozete inegale; se
încadreaz în tipul II.3; prima jumtate a secolului II p.Chr; MNIT, fni (Rusu-Bolinde 1997,
nr. 46, taf. XI/1-2).
17
Tiparul (întreg, L = 10,5 cm; past semin portocaliu-glbuie)se încadreaz în tipul
II.2.c.1; are forma unui trunchi de piramid, cu partea dinspre capt rotunjit; laturile sunt
asimetrice în grosime, cea dreapt ind mai mare; marginea dreapt este mai mare; asimetria
se observ i în decor; detaliile sunt bine imprimate; motivul decorativ central este o plant
stilizat, cu frunzele redate sub form de buline, inegale în partea dreapt; la acestea se
adaug 5 puncte în partea unde se prinde mânerul i alte patru la capt; secolele II-III p.Chr;
MNIT, inv. I 8101 (Rusu-Bolinde 1997, nr. 22, taf IV/7).
18
Chiar dac pentru piesa de la Miercurea Sibiului, Viorica Rusu-Bolinde o presupune
migrat, fr legtur cu un atelier local (Rusu-Bolinde 1997, p. 333).
19
Rusu-Bolinde 1997, nr. 56-57, taf XIV/1-2.
20
Stîng 2005, p. 48-49, 53.
21
Tipul II.6.
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I. Mitrofan amintea în publicaiile sale referitoare la aezarea de la Micsasa
un numr de 15 mânere22, la care se adaug dou tipare pentru realizarea de mânere
de patere23, diferite ca factur. Astfel, primul dintre acestea, provenind din zona
cuptoarelor (întreg, dar partea dreapt este diform i pstreaz urmele degetelor
olarului; L = 13 cm, l = 5 cm, gr = 2,5 cm; L mâner = 11,9 cm; l mâner = 2,5 cm;
past semin cenuie) era utilizat pentru realizarea de mânere cilindrice cu captul
în form de cap de berbec, încadrate tipologic în categoria I.5; mânerul este decorat
cu caneluri longitudinale pe latura vizibil; este vorba, probabil, de o copie în lut
a unui model din metal, dar spre deosebire de acesta prezint incizii circulare pe
întreaga suprafa; a fost datat în prima jumtate a secolului II – secolul III p.Chr24.
În zona estic a cuptoarelor a fost identicat i un pozitiv realizat cu acest tipar25 (Pl.
V/1).
Cel de-al doilea tipar provine tot din zona cuptoarelor, ind descoperit împreun
cu pozitivul su i era utilizat pentru producerea de mânere plate, tipul II.2.c.1;
tiparul (L = 12,8 cm; L mâner = 9,9 cm; past glbuie semin) este uor deteriorat
în partea dreapt, fr a  afectat decorul; a fost realizat cu grij; marginile sunt
drepte, cu laturile uor îndoite; decorul const dintr-o plant stilizat, ornamentat
la ambele capete cu rânduri de puncte sugerând orile sau fructele; la baza plantei
se a  o rozet, iar deasupra un model în forma unul L întors. Pozitivul se pstreaz
fragmentar (Lt = 8,5 cm, gr = 1,2 cm; past semi-n portocaliu-glbuie; urme de
rnis rou) i nu mai prezint rozeta, netezit de olar; de asemenea, a fost scurtat din
lungime, raportat la tipar, pentru a se potrivi mai bine cu forma i grosimea vasului26
(Pl. V/2-3).
Un aspect interesant în ceea ce privete producia local de mânere de patera
relev unul dintre mânerele de la Micsasa27, identic ca form i decor cu piese de la
Apulum, ceea ce sugereaz utilizarea acelorai caiete de modele (Pl. V/4).
Dup cum aminteam la începutul demersului nostru, centrul ceramic de la
Napoca beneciaz de un studiu recent extrem de amplu, în care Viorica Rusu-Bolinde
22
Mitrofan 1995, p. 7, pl. 7/2, 4; Mitrofan 1994a, p. 536; Mitrofan 1994, p. 530; la
acestea se mai adaug 6 în catalogul Rusu-Bolinde 1997 (nr. 14, 16, 32, 35-36, 43).
23
Mitrofan 1995, p. 9, pl. 19/1.
24
MNIT, inv. V 43841 (Mitrofan 1990, g 23/1, 2; Micsasa 1996, nr. 120).
25
Fragmentar (uor rupt la baz, pe partea stâng a capului animalului, pe mijlocul
mânerului în zona necanelat); L = 9,5 cm, gr = 1,5 cm; past n crmizie, rnis rou;
animalul are botul lung, cu nrile marcate; ochii sunt redai ca puncte în relief; coarnele sunt
sumar redate; MNIT, inv. V 42834 (Rusu-Bolinde 1997, nr. 14).
26
Piesele au fost datate ca anterioarele, în prima jumtate a secolului II – secolul III
p.Chr; MNIT, inv. V 47313-4 (Rusu-Bolinde 1997, nr. 20-21, taf IV/5-6; Micsasa 1996, nr.
122-123).
27
Rusu-Bolinde 1997, nr. 32, identic cu nr. 29-31.
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prezint 8 anse de pater28 identice tipologic (aparin tipului II.2). Specic acestui
centru ceramic este producerea unui singur tip de mâner, având ca motiv decorativ
predilect planta stilizat i absena divinitilor (oarecum justicat prin faptul c
descoperirile nu provin din temple)29. Nu exist dou exemplare identice, ceea ce
înseamn c ecare pies a fost realizat în alt tipar. Viorica Rusu-Bolinde consider
c ne a m în faa unui centru inferior din punct de vedere artistic celor de la Cristeti,
Apulum sau Micsasa (lipsesc divinitile, planta este stângace redat) i apropie stilul
meterilor de la Napoca de cel de la Porolissum, Potaissa i Ampelum30. Activitatea
atelierului în ceea ce privete producia de patere se încadreaz în perioada Traian –
Antoninus Pius. Cele trei piese din perioada Traian-Hadrian sunt superioare calitativ
celor patru din perioada imediat urmtoare, ceea ce o determin pe autoare s presupun
c în timpul domniei împrailor Hadrian i Antonius Pius meterii sunt localnici31.
Dac acum un deceniu singurul indiciu al unei producii de patere ceramice la
Potaissa era un tipar cu reprezentarea lui Liber Pater32, noile cercetri au evideniat
o activitate relativ bogat a ceramitilor de aici, prin descoperirea recent a unui
al doilea tipar, în atelierul 2 din cartierul meteugresc de pe Dealul Zânelor, în
apropierea cuptorului nr. 4, având ca motiv decorativ central planta stilizat33. Aceasta
se regsete i pe un mâner din colecia Téglás34, aparinând tipului de mâner plat cu
laturile arcuite (II.4). Printre produsele centrului ceramic de aici mai este menionat
un mâner provenind din castru, de data aceasta cu decor tampilat (o cruce i cercuri
28

În studiul din anul 1997 erau cunoscute doar 6 (Rusu-Bolinde 1997, nr. 18, 26-28,

38, 61).
29

Rusu-Bolinde, Coci 2005, p. 153, g. 20, 102-103.
piesa de la Ampelum la care face referire autoarea, singular de altfel (Rusu-Bolinde
1997, nr. 37) este identic cu una de la Napoca (Rusu-Bolinde 1997, nr. 38), ceea ce ne
determin s presupunem c nu este exclus ca s provin din atelierul de aici.
31
Rusu-Bolinde 1997, p. 353-354.
32
Tipar pentru mânere plate, tipul II.5; pstrat întreg i în stare bun de conservare;
past n crmizie; L = 18,5 cm, gr = 2,5 cm; L mâner = 12 cm, gr mâner = 1 cm; decorul
a fost imprimat adânc; netezirea este neglijent pe verso i pe laturi; captul prezint o
prolatur; decorul const din: panter sau leu în partea superioar, zeul Liber Pater nud,
cu thyrs în mâna stâng i un kantharos sau patera deasupra unui altar în mâna dreapt;
trsturile feei nu se observ; întoarce capul ctre stânga; de o parte i de alta a capului
zeului, dar nu la aceeai înlime, se a  cista mistica, iar în dreapta un con de pin sau un
ciorchine de strugure; la picioarele zeului se a  trei conuri de pin, cel din mijloc ind mai
mare; secolele II-III p.Chr; MNIR, fni (Ctina, Brbulescu 1979, p. 101; Rusu-Bolinde
1997, nr. 49, taf. XV/1-2).
33
Întreg; past n glbuie; 8,7 x 4,4-7,4 x 2,2 cm; MNIT, inv. 16781 (Pîslaru 2007,
p. 153, Pl. III).
34
Ctina 2007, p. 129, Pl. II/2.
30
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concentrice)35. La acestea se adaug un mâner recent descoperit i prezentat de
Ana Ctina, având ca motiv decorativ central capul zeiei Minerva36. Acest mâner
conrm o armaie anterioar a autoarei, potrivit creia o caracteristic a centrului
de olrie de la Potaissa ar  forma dantelat a extremitii ansei37 (Pl. VI).
Producia local la Porolissum, presupus i de ctre Viorica Rusu-Bolinde,
poate  argumentat prin: prezena a trei mânere tipologic din aceeai categorie
(tipul II.2.c.1)38, având ca model decorativ central planta stilizat i cercuri; conturul
mânerelor a fost marcat printr-o prolatur; au fost realizate din acelai tip de past;
la una dintre piese se observ urmele degetelor olarului, fcute în momentul lipirii
mânerului de corpul vasului, în timp ce o alt ans prezint asimetrii i imperfeciuni
în execuie39. La acestea se adaug un tipar, diferit de mânerele menionate mai
sus40. Concentrarea descoperirilor în zona amteatrului sugereaz, în plus, utilizarea
pieselor (Pl. VII/1-2).
Viorica Rusu-Bolinde presupunea existena la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
a unui atelier datorit existenei a dou piese41 similare ca tip, past, form, decor,
posibil realizate cu acelai tipar, urmând acelai prototip. Caracteristic atelierului
de aici ar , luând în considerare i o a treia pies42, reprezentrile de diviniti.
Alte indicii ale produciei locale menionm imperfeciunile, uoarele disproporii,
observarea urmelor degetelor olarului (Pl. VII/3-5).
Paterele de ceramic au fost realizate aadar în ateliere de olrie alturi de
alte produse, fr a putea vorbi de o producie strict, specializat în acest sens.
Dovad st numrul extrem de redus de piese (argumentat oarecum de rolul de
cult al vasului) ca i numeroasele imperfeciuni sau asimetrii în execuie sau decor.
Surprinde absena meniunilor pentru Dacia Inferior, dei activitatea meterilor olari
de aici este binecunoscut.
Atelierele din provincia Dacia au încercat s satisfac preteniile unui public
divers, realizând atât mânere cilindrice terminate cu cap de berbec, imitaie ale
paterelor din bronz (Apulum, Micsasa), cât i mânere plate. În cazul acestora se
delimiteaz dou categorii: cele având ca decor central un motiv vegetal, e planta
stilizat (Buciumi, Miercurea Sibiului, Micsasa, Napoca, Potaissa, Porolissum),
e via de vie (Apulum, Micsasa) i cele cu reprezentri de diviniti (Cristeti,
Potaissa, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Cei). Producia local a acestui gen de
35

Ctina 1997, p. 28, nr. 16, g. 4/9.
Ctina 2008.
37
Ctina 2007, p. 130; pentru exemplicare vezi Pl. II.
38
Rusu-Bolinde 1997, nr. 40-42, taf IX, X/1.
39
Rusu-Bolinde 1997, nr. 40, 44.
40
Rusu-Bolinde 1997, nr. 58.
41
Rusu-Bolinde 1997, nr. 54-55, taf XIII/2-3.
42
Rusu-Bolinde 1997, nr. 45, taf XI/4.
36
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vase este o realitate indubitabil, în ciuda numrului redus de exemplare, argument
în acest sens stând tiparele i pozitivele acestora, un rebut de tipar, precum i prezena
pieselor în serie.
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