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REPREZENTĂRI ALE DIVINITĂȚILOR PAREDERE ÎN  
ARTA COROPLASTICĂ DIN PROVINCIA DACIA 

 
 

Silviu Ene* 
 
 
* cercetător independent, București; ene_silviu19@yahoo.com 
 
 
Abstract. The phrase “couple deities”, often refers in the Romanian specialized literature, to a 
certain category of statues, representing two characters, seated on a throne, encountered quite 
often in Dacia's coroplastic art. They apear in two variants, First – One female and one male 
deity; The second – Two female deities. They have analogies especially south of the Danube 
but also in the Italian Peninsula. Over time, diferent researchers have issued several assump-
tions for their identification as: Iuppiter and Iunona, Dominus and Domina or the infernal cou-
ple Pluto and Proserpina, or Demetra and Proserpina. 
 
Keywords: couple deities; coroplastic art; Pluto; Proserpina; Demetra 
 
 

Sintagma de “divinități paredre” denumește o categorie de statuete întâlnită des-
tul de des în arta coroplastică din provincia Dacia, reprezentând un cuplu de două divi-
nități așezate pe un tron și acoperite cu o manta. Ele nu au putut fi identificate exact 
până în prezent, fiind subiectul mai multor ipoteze. De aceea vom încerca să stabilim 
interpretarea lor tipologică și iconografică precum și originea lor istorico-geografică.  

Din punct de vedere tipologic, piesele se împart, cu mici particularități, în două 
mari categorii: Varianta 1 – O divinitate feminină și una masculină și Varianta 2 – Două 
divinități feminine. 

În Varianta 1 este prezentat un cuplu de divinități, așezat pe un tron cu spătar 
înalt, decorat cu șnur. Zeul este în partea stângă și poartă o barbă stufoasă. Zeița este 
în partea dreaptă și poartă părul pieptănat cu cărare pe mijloc, iar la gât are probabil 
un colan1. Ambii privesc în față. Se mai poate observa decorul sub forma unui parale-
logram în partea inferioară a soclului. În total am identificat 14 piese aparținând Vari-
antei 1 (nr. cat. 1-14), fiind descoperite la Apulum (5 piese), Potaissa (3 piese), Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa (2 piese), Porolissum (1 piesă), Micia (1 piesă), Târnăveni (1 
piesă), Cristești (1 piesă). Pe lângă piesele menționate, mai există o piesă fără loc de 
descoperire, aflată în patrimoniul MNIT, inv. 8452, știindu-se doar că provine din Tran-
silvania şi pe care nu am inclus-o în catalog. Se poate observa astfel că, pentru moment, 
toate piesele din Varianta 1 au fost descoperite exclusiv, cel puțin în stadiul actual al 
cercetării în Dacia Porolissensis și în Dacia Superior, nu și în Dacia Inferior.  

                                                      
1 Există și excepții de la această regulă: nr. 6, în care zeul este situat pe partea dreaptă. 
2 MicDicțDiv, 2012, p. 71. 
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În Varianta 2 sunt reprezentate două divinități feminine, ele sunt dispuse pe un 
tron cu spătar înalt. Zeița din partea stânga pare mai în vârstă decât cealaltă, ambele 
poartă un colan la gât. Varianta 2 este destul de slab reprezentată, fiind descoperite doar 
două piese, ambele la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Mai mult decât atât, spre deose-
bire de varianta anterioară, reprezentările nu sunt asemănătoare; una este apropiată sti-
listic cu cele din varianta anterioară (nr. cat. 15), pe când cealaltă ne prezintă două divi-
nități feminine așezate pe un tron înalt nedecorat, purtând un veșmânt lung care le 
acoperă corpul până la tălpi (nr. cat. 16).  

Pe lângă piesele întregi, mai trebuie menţionate două statuete din care se păs-
trează numai soclul (nr. cat. 17, 18), a căror încadrare tipologică nu a putut fi deter-
minată. 

Din punct de vedere iconografic diferiți cercetători au emis mai multe ipoteze 
de identificare a lor: Iuppiter și Iunona3, Dominus și Domina4 sau cuplul infernal Pluto 
și Proserpina5, pentru Varianta 1, respectiv Demetra și Proserpina6, pentru Varianta 2.  

Pentru Varianta 1, avem analogii, statuete de teracotă, datate în secolele I îHr – 
III dHr, din mai multe locații din peninsula Italică: Ardea (Regio I Latium et Campania; 
azi, Ardea), Carseoli (Regio I Latium et Campania; azi, Carsὸli), Caere (Regio VII 
Etruria; azi, Cerveteri), Satricum (Regio I Latium et Campania; azi, La Ferriere), Cor-
tona (Regio VII Etruria; azi, Cortona), Laus Pompeia (Regio XI Transpadana; azi, Lodi 
Vecchio), Roma (Regio I Latium et Campania), Praeneste (Regio I Latium et Cam-
pania; azi, Palestrina), Castrum Viterbii (Regio I Latium et Campania; azi, Viterbo)7. 
Acestea, coroborate cu reprezentările lui Pluto și ale Proserpinei împreună, în statuaria 
majoră, în care el apare cu părul des și o barbă stufoasă, iar ea cu părul pieptănat cu 
cărare pe mijloc și purtând o diademă pe cap, amândoi fiind așezați pe un tron și pur-
tând ocazional câte un colan la gât8, alcătuiesc fără urmă de îndoială argumente solide 
pentru identificarea acestor statuete ca fiind cuplul infernal Pluto și Proserpina. Astfel 
inscripția realizată pe tiparul fragmentar descoperit la Cristești (nr. cat. 14), nu vine să 
infirme această ipoteză, ba chiar ar putea să o întărească deoarece titulatura de Dominus 
și Domina, poate fi acordată și stăpâniilor lumii subpământene, Pluto și Proserpina. 
La aceste argumente putem adăuga și caracterul chtonic al mantalei purtate pe spate 
de către cele două zeități9.  

Statuetele din Varianta 2, au analogii tot în teracotă, în zona Balcanică, încă din 
perioada greacă la Graea (azi, Tanagra, Grecia)10, Rhodos (Grecia)11 sau la British 
Museum12, ori din perioada stăpâniri romane la Durostorum (prov. Moesia Inferior; 
                                                      
3 Popa, 1978, p. 153. 
4 Pánczél, 2010, p. 77-84. 
5 Gramatopol, 2000, p. 186. 
6 LIMC, IV/1, s.v. Demeter, p. 866. 
7 Fridh-Haneson, 1983, p. 15-20. 
8 LIMC, IV/2, s.v. Hades/Pluto, p. 229, 1-7. 
9 Fridh-Haneson 1983, p. 13-14. 
10 Petersmann, 1987, taf. 29/1. 
11 Simon, 1995, p. 81, fig. 2. 
12 LIMC, IV/1, s.v. Demeter, p. 875, 253; LIMC, IV/2, s.v. Demeter, p. 378, 253. 
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azi, Silistra, Bulgaria)13, Oescus (prov. Moesia Inferior, azi Ghighen, Bulgaria)14, Tomis 
(prov. Moesia Inferior; azi, Constanța, jud. Constanța)15. Toate sunt interpretate ca fiind 
reprezentări ale zeiței mamă Demetra/Ceres și ale fiicei sale Kore/Proserpina și apar 
încă din perioada greacă arhaică16. 

În cea ce privește orginea istorico-geografică a acestor tipuri de statuete, ele 
par a să fie preluate de romani la finele secolului IV îHr din zona Magna Grecia, mai 
exact din zona orașului Tarentum (azi Taranto, Italia)17. Ba chiar Varianta 2 pare a fi 
mult mai veche, reprezentări asemănătoare au fost descoperite chiar și la Chatal Hüyük 
(Turcia)18. 

Astfel putem să afirmăm că statuetele din ambele variante au drept caracteristici 
comune tronul și mantaua, reprezintă două divinități chtonice, cel mai probabil Pluto 
și Proserpina (Varianta 1), Demetra și Proserpina (Varianta 2), este posibil să fi fost 
preluate din cultura greacă arhaică cu influențe micro-asiatice și cel mai probabil au 
fost produse local ținând cont de caracteristicile provinciale și de tiparul descoperit la 
Cristești. 

1. (Fig. 1) Statuetă; pastă fină, de culoare 
roșiatică; turnare în tipar bivalv; stare de 
conservare: fragmentară, partea inferioară 
a reprezentării divinități masculine este 
ciobită; h = 16,3 cm, l = 8,5 cm. Apulum 
(Alba Iulia, jud. Alba). Secolul al II-lea 
– secolul al III-lea dHr. MNUAI, inv. R 
2631. Varianta 1 – O divinitate feminină 
și una masculină. Piesa reprezintă un cup-
lu de divinități, acestea sunt așezate pe un 
tron înalt cu spetează decorată cu șnur. 
Zeul este dispus în partea stângă, poartă o 
barbă stufoasă și are veșmântul închis cu 
o fibulă în partea dreaptă. Zeița este dispu-
să în partea dreaptă, poartă părul pieptănat 
cu cărare pe mijloc, iar la gât are probabil 
un colan. Între cele două personaje se poa-
te observa un obiect alungit neidentificat, 
de asemenea se poate observa și decorul 
sub forma unui paralelogram în partea 
inferioară a soclului. 

 
Fig. 1. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum19. 

                                                      
13 Știrbulescu, 2008, p. 225, nr. 256, p. 226, nr. 262, p. 227, nr. 263. 
14 Știrbulescu, 2008, p. 225, nr. 257. 
15 Știrbulescu, 2008, p. 226, nr. 258-261.  
16 Price, 1971, p. 67-69. 
17 Fridh-Haneson, 1983, p. 84, 85. 
18 Petersmann, 1987, taf. 28/1. 
19 apud Coroplastica, 2011, p. 54, nr. 53. 
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Bibliografie: Popa, 1978, p. 153, nr. 24, fig. 18; Ungurean, 2008, p. 151, nr. 31; 
Coroplastica, 2011, p. 54, nr. 53. 

 
Fig. 2. Statuetă, divinități 

paredre, Apulum20. 

2. (Fig. 2) Statuetă; pastă fină, de culoare roșia-
tică, cu angobă de culoare maronie; turnare în 
tipar bivalv; stare de conservare: bună; h = 17 
cm, l = 10 cm, gr = 6 cm. Apulum (Alba Iulia, 
jud. Alba). Secolul al II-lea – secolul al III-lea 
dHr. MNIT, inv. V 849. Varianta 1 – O divini-
tate feminină și una masculină. Reprezentare 
identică cu nr. 1, numai că această piesă s-a păs-
trat mai bine, zeul are părul și barba realizate 
prin incizii punctate, la gât poartă cea ce pare a 
fi un torques, zeița are părul pieptănat cu căra-
re pe mijloc, poartă pe cap o bonetă frigiană și 
la gât un colan. Partea inferioară a soclului este 
decorată cu un motiv dublu în formă de parale-
logram. 
Bibliografie: RömRum, 1969, p. 225, F 141, pl. 
16; Civiltà, 1970, p. 229, F 159; Popa, 1978, p. 

153, nr. 21, fig. 17; Gramatopol, 1982, p. 191, pl. XI/7; Capodopere, 1995, p. 13, nr. 59, 
pl. V/59; Gramatopol, 2000, p. 186, il. 59; Ungurean, 2008, p. 151, nr. 33; MicDicțDiv, 
2012, p. 73. 

 

3. (Fig. 3) Statuetă; pastă fină, de culoare gălbu-
ie; turnare în tipar bivalv; stare de conservare: 
fragmentară, colțul superior stâng al reprezen-
tării este rupt; h = 16,4 cm. Potaissa (Turda, jud. 
Cluj). Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. 
MNIT, inv. V 853. Varianta 1 – O divinitate 
feminină și una masculină. Statuetă aproape 
identică cu cele anterioare (1–2), singura dife-
rență fiind modul în care au fost redate părul și 
barba zeului, precum și buclele zeiței, nefiind 
incizate, ci realizate direct în tipar. 
Bibliografie: Ardevan, Rusu 1979, p. 392, fig. 5; 
Cătinaș 2005, p. 151, nr. 2, pl. 4/14; MicDicț-
Div, 2012, p. 72. 
 

 
Fig. 3. Statuetă, divinități paredre, Potaissa21. 
 
 

                                                      
20 apud MicDicțDiv, 2012, p. 73. 
21 apud MicDicțDiv, 2012, p. 72. 
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Fig. 4. Statuetă, divinități paredre, 

Potaissa22. 

 
Fig. 5. Statuetă, divinități paredre, 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa23. 

 
Fig. 6. Statuetă, divinități 

paredre, Potaissa24. 

 
Fig. 7. Statuetă, divinități 

paredre, Porolissum25. 

 

                                                      
22 apud Cătinaș, 2005, p. 158, pl. 4/13. 
23 apud Alicu et alii, 1979, pl. CXXXVI/270. 
24 apud Cătinaș, 2005, p. 158, pl. 4/15. 
25 apud Buday, 1909, pl. III/21. 
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4. (Fig. 4) Statuetă; pastă fină, de culoare gri; turnare în tipar bivalv; stare de conservare: 
fragmentară, partea inferioară este ciobită; h = 16,5 cm, l = 8,5 cm, gr = 5 cm. Potaissa 
(Turda, jud. Cluj). Descoperită pe str. Ion Rațiu, pe teritoriul orașului antic. Secolul 
al II-lea – secolul al III-lea dHr. MIT, inv. 2888. Varianta 1 – O divinitate feminină 
și una masculină. Cuplu de divinități, piesa este aproape asemănătoare cu nr. 3, dife-
rența constând în decorațiunile tronului, care sunt mai delicate. 
Bibliografie: Jude, Pop, 1972, p. 34, nr. 4, pl. XXXII/4; Ardevan, Rusu, 1979, fig. 5; 
Bărbulescu 1994, p. 115; Capodopere, 1995, p. 13, nr. 60; Cătinaș, 2005, p. 151, nr. 1, 
pl. 4/13; Ungurean, 2008, p. 230, nr. 411. 
5. (Fig. 5) Statuetă; turnare în tipar bivalv; stare de conservare: satisfăcătoare; h = 13,1 
cm, l = 8,2 cm. Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. 
Hunedoara). Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MCDR, inv. 446. Varianta 1 – O 
divinitate feminină și una masculină. Piesă identică cu cele anterioare (2–4), starea de 
conservare lasă de dorit totuși, statueta fiind mai rulată, astfel trăsăturile fiind mai greu 
de recunoscut.  
Bibliografie: Alicu et alii, 1979, p. 121, nr. 270, pl. CXXXVI/270; Ungurean, 2008, p. 
216, nr. 333. 
6. (Fig. 6) Statuetă; turnare în tipar bivalv; stare de conservare: satisfăcătoare; h = 13 
cm. Potaissa (Turda, jud. Cluj). Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MNIT (dispă-
rută), inv. I 8061. Varianta 1 – O divinitate feminină și una masculină. Scenă similară 
cu cele anterioare (1–5), numai că de data aceasta zeul ocupă locul din partea dreaptă, 
iar zeița cel din partea stângă și spătarul este fără decorațiuni.  
Bibliografie: Ardevan, Rusu, 1979, fig. 5; Cătinaș, 2005, p. 151, nr. 3, pl. 4/15. 
7. (Fig. 7) Statuetă; pastă fină, de culoare roșiatică; turnare în tipar bivalv; stare de con-
servare: fragmentară, capul zeiței s-a rupt și a fost lipit înapoi; h = 12,7 cm, l = 8 cm. 
Porolissum (Moigrad, com. Mirșid, jud. Sălaj). Descoperită în oraș, clădirea OL 1, 
încăperea C, în anul 1909. Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MNIT. Varianta 
1 – O divinitate feminină și una masculină. Divinități pe tron, piesa este identică cu 
cele anterioare (1–7), zeul este situat în partea stângă cu părul creț și cu barbă, iar zeița 
are părul pieptănat cu cărare pe mijloc. 
Bibliografie: Buday, 1909, p. 30, pl. III/21; Idem, 1911, Gudea, 1989, p. 513, nr. 6, pl. 
CVIII/6; Ungurean, 2008, p. 179, nr. 163. 
8. (Fig. 8) Statuetă; turnare în tipar bivalv; h = 15,8 cm, l = 8,8 cm, gr = 5 cm. Micia 
(com. Vețel, jud. Hunedoara). Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MNIT, inv. 8063. 
Varianta 1 – O divinitate feminină și una masculină.Reprezentare identică cu anteri-
oarele (1–8), zeul situat în partea stângă, iar zeița în cea dreaptă. 
Bibliografie: Rusu-Pescaru, Pop, 2002, p. 198; Ungurean, 2008, p. 238, nr. 458. 
9. (Fig. 9) Statuetă; pastă de culoare brună; turnare în tipar bivalv; h = 15 cm, l = 6,5 
cm. Apulum (Alba Iulia, jud. Alba). Descoperit pe teritoriul Colonia Aurelia Apulensis. 
Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. LN. Varianta 1 – O divinitate feminină și una 
masculină. Statuetă identică cu cele anterioare (1-8), zeul este situat în partea stângă, 
iar zeița în cea dreaptă.  
Bibliografie: Igna, 1935, p. 70, fig. 31; Popa, 1978, p. 153, nr. 23; Ungurean, 2008, p. 
151, nr. 34. 
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Fig. 8. Statuetă, divinități paredre, 

Micia26. 

 
Fig. 9. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum27. 

 
Fig. 10. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum28. 

 
Fig. 11. Statuetă, divinități paredre, 

Târnăveni29. 

                                                      
26 apud Fridh-Haneson, 1983, pl. XX, fig. 81. 
27 apud Igna, 1935, p. 70, fig. 31. 
28 apud Igna, 1935, p. 70, fig. 31. 
29 © MNIT. 
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10. (Fig. 10) Statuetă; pastă de culoare brună; turnare în tipar bivalv; h = 16 cm, l = 
10 cm. Apulum (Alba Iulia, jud. Alba). Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. LN. 
Varianta 1 – O divinitate feminină și una masculină. Piesă identică cu cele anterioare 
(1–9), zeul este în partea stângă, iar zeița în cea dreaptă.  
Bibliografie: Igna, 1935, p. 70, fig. 31; Popa, 1978, p. 153, nr. 22; Ungurean, 2008, p. 
152, nr. 35. 
11. (Fig. 11) Statuetă; pastă de culoare maronie; turnare în tipar bivalv; stare de conser-
vare fragmentară, piesa din stânga lipsește; h = 13 cm, l = 7 cm, gr = 4 cm. Târnăveni, 
jud. Mureș. Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MNIT, inv. V 19827. Varianta 1 
– O divinitate feminină și una masculină. Piesă identică cu cele anterioare (1–10), dife-
rența este făcută de capul rupt al zeiței. 
Bibliografie: Ungurean, 2008, p. 227, nr. 391. 

 
Fig. 12. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum30. 

12. (Fig. 12) Statuetă; turnare în tipar 
bivalv; stare de conservare fragmentară; h 
= 6 cm, l = 5,4 cm. Apulum (Alba Iulia, 
jud. Alba). Secolul al II-lea – secolul al 
III-lea dHr. MNUAI, inv. 2633. Varianta 
1 – O divinitate feminină și una masculi-
nă. Fragment din colțul stâng unde se poa-
te distinge divinitatea masculină. 
Bibliografie: Popa. 1978, p. 153, nr. 25; 
Ungurean. 2008, p. 151, nr. 32. 
13. Statuetă; turnare în tipar bivalv; stare 
de conservare fragmentară; h = 14,5 cm, 
l = 7,7 cm. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
(Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. 
Hunedoara). Secolul al II-lea - secolul al 
III-lea dHr. MCDR, inv. 448. Varianta 1 
– O divinitate feminină și una masculină. 
Similară cu cele anterioare (1–12), zeul  

este în partea stângă, iar zeița în cea dreaptă. 
Bibliografie: Alicu et alii, 1979, p. 121, nr. 272; Ungurean, 2008, p. 216, nr. 335. 
14. (Fig. 13) Tipar de statuetă; pastă fină, de culoare brun-roșcată; stare de conservare 
fragmentară; h = 3 cm, L = 13; l = 9 cm. Cristești, com. Cristești, jud. Mureș. Desco-
perit în așezare în anul 1928. Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MJM, inv. 548. 
Varianta 1 – O divinitate feminină și una masculină. Fragment dintr-un tipar folosit 
pentru turnarea statuetelor reprezentând divinitățile pe tron; se păstrează doar partea 
superioară a soclului cu decorațiunile în formă de paralelogram. Dedicație închinată 
divinităților paredre Dominus și Domina, inscripționată pe un tipar ceramic folosit pen-
tru fabricarea statuetelor cu reprezentarea zeităților în cauză. Inscripția s-a păstrat frag-
mentar, înălțimea literelor este de 0,38 cm. Literele sunt retrograde și sunt dispuse pe 
două rânduri. 
                                                      
30 apud Coroplastica, 2011, p. 27, nr. 14. 
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IDR, III/4:-----]INA ET 
-----]NVS PROP(itii) 
Pánczél, 2010: [Dom]ina et 
[Dom]inus prop(itii) 

Bibliografie: IDR, III/4, p. 124, nr. 167; Man, 2010, p. 102, nr. 4, pl. 2/2; Pánczél, 2010, 
p. 77-84, fig. 3; Man, 2011, p. 150, nr. 3, pl. XCI/3.  

 
Fig. 13. Tipar și mulaj statuetă, divinități paredre, Cristești31. 

15. (Fig. 14) Statuetă; turnare în tipar bivalv; stare de conservare fragmentară, partea 
inferioară a reprezentării este ciobită; h = 13 cm, l = 7 cm, gr = 5 cm. Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa (Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara). Secolul al II-lea 
– secolul al III-lea dHr. MCDR, inv. 447. Varianta 2 – Două divinități feminine. Cuplu 
de divinități feminine, dispuse pe un tron cu spătar înalt, decorat similar cu cel de la 
nr. 13. Zeița din partea stânga pare mai în vârstă decât cealaltă, ambele poartă un colan 
la gât și au părul realizat prin incizii. Partea inferioară a tronului este decorată printr-un 
dreptunghi. 
Bibliografie: Alicu et alii, 1979, p. 121, nr. 271, pl. CXXXVI/271; Miclea, Florescu, 
1980, nr. 51; Gramatopol, 1982, p. 191, pl. XI/11; Ungurean, 2008, p. 216, nr. 334. 
16. (Fig. 15) Statuetă; turnare în tipar bivalv; stare de conservare fragmentară, capul per-
sonajului din stânga și o parte din tron a fost distrusă; h = 19,1 cm, l = 8,6 cm. Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa (Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara). Seco-
lul al II-lea – secolul al III-lea dHr. MCDR, inv. 445. Varianta 2 – Două divinități femi-
nine. Statuetă reprezentând două divinități feminine, cea din partea stângă având capul 
rupt. Ele sunt dispuse pe un tron înalt, nedecorat și poartă un veșmânt lung care le aco-
peră corpul până la tălpi. Zeița din partea dreaptă are părul pieptănat cu cărare pe mij-
loc și poartă o coroană pe cap, iar la gât un colan. 
Bibliografie: RömRum, 1969, p. 225, F 142; Civiltà, 1970, p. 229, F 156; Alicu et alii, 
1979, p. 120, nr. 269, pl. CXXXVI/269; Gramatopol, 1982, p. 191, pl. XI/9; Ungurean, 
2008, p. 216, nr. 336. 

                                                      
31 apud Pánczél, 2010, p. 79, fig. 3. 
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Fig. 14.Statuetă, divinități paredre, 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa32. 

 
Fig. 15. Statuetă, divinități paredre, 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa33. 

 
Fig. 16. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum34. 

 
Fig. 17. Statuetă, divinități paredre, 

Apulum35. 

 
 
                                                      
32 apud Alicu et alii, 1979, pl. CXXXVI/271. 
33 apud Alicu et alii, 1979, pl. CXXXVI/269. 
34 apud Coroplastica, 2011, p. 55, nr. 55. 
35 apud Coroplastica, 2011, p. 54, nr. 54. 
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Fig. 1. Harta descoperirilor. 
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17. (Fig. 16) Statuetă; pastă fină, de culoare roșiatică; turnare în tipar bivalv; stare de 
conservare fragmentară, figurile personajelor și jumătate din tron au fost distruse; h 
= 12 cm, l = 5,6 cm. Apulum (Alba Iulia, jud. Alba). Descoperită în villa rustica de 
pe Dealul Furcilor-Monolit, în anul 2004. Secolul al II-lea – secolul al III-lea dHr. 
MNUAI, inv. R 10350. Tronul și partea inferioară a unei reprezentări a divinităților 
pe tron; se mai pot observa decorațiunile tronului și cele de pe soclul paralelipipedic. 
Bibliografie: Monolit, 2006, nr. 106; Coroplastica, 2011, p. 55, nr. 55. 
18. (Fig. 17) Statuetă; pastă fină, de culoare roșiatică; turnare în tipar bivalv; stare de 
conservare fragmentară; h = 8,1 cm, l = 3,2 cm. Apulum (Alba Iulia, jud. Alba). Desco-
perită pe teritoriul Municipium Septimium Apulense, în anul 2009. Secolul al II-lea – 
secolul al III-lea dHr. MNUAI, inv. R 10752. Fragment din soclu cu reprezentarea 
unor divinități pe tron. 
Bibliografie: Coroplastica, 2011, p. 54, nr. 5436. 
 
 
 

ABREVIERI 
d = diametru  inv = număr de inventar 
Fig. = trimiterea către figură l = lățime  
gr = grosime  L = lungime  
h = înălțime  LN = Locul de depozitare necunoscut 
                   MCDR = Muzeul Civilizației Dacice și Romane  
                   MIT = Muzeul de Istorie Turda 
                   MJM = Muzeul Județean Mureș   
                   MNIT = Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei  
                   MNUAI = Muzeul Național al Unirii Alba Iulia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 Notă: Fiecare piesă a catalogului a fost înregistrată în funcție de următorul model (în măsura în 
care am găsit informațiile necesare în publicațiile cercetate): încadrare tipologică, pastă, turnare, 
stare de conservare, dimensiuni, locul descoperirii, contextul și anul descoperirii, datarea, insti-
tuția deținătoare și numărul de inventar, referințe bibliografice, tip, descriere, analogii, trimiterea 
la planșă, trimiterea la catalogul inscripțiilor (atunci când este cazul). Descrierea pieselor s-a 
efectuat din poziția lor, nu din punctul de privire al privitorului, în cazul tiparelor descrierea 
fiind făcută după mulaj. 
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