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DEXTRARUM IUNCTIO ŞI STUDIUL BIJUTERIILOR  
ÎN EPOCA ROMANĂ. UN MELANJ ÎNTRE  

ISTORIA ARTEI, EPIGRAFIE, NUMISMATICĂ,  
GLIPTICĂ ŞI STUDIUL BIJUTERIILOR 

 
 

Ana Cristina Hamat* 
 
 
* Muzeul Banatului Montan Reşiţa; anahamat@yahoo.com 
 
 
Abstract. Engagement rings – annulus pronubus represents a very special type of jewelry in 
the roman world, due to the importance of marriage in the birth of legitimate offspring. 
These particularly kind of jewelry were given by future husband during the ceremony 
sponsalia, and was considered by the ancient a symbol of marital oath. Jewelry of this type 
has been mentioned for several times in roman sources and among them the Christian 
sources. The article highlights the fact that not all the rings decorated with dextrarum iunctio 
are engagement rings. This misunderstanding arose in the nineteenth century, due to the 
appreciation of this type of scene – depicted on the funerary monuments–, as typical for 
marriage. Currently, we believe that the study of the scenes of dextraurm iunctio type 
depicted on jewelry, should keep in mind that this appears even on coins, funerary 
monuments, lamps or frescoes. In roman times, it is typical representation of the concepts 
concordia and fides, being used by imperial power to describe the relation with the army and 
with the empire. Thus, we believe that dextrarum iunctio was not used only for 
representation of the marriage ceremony, but even as a symbol of fidelity in army or even in 
different economic sectors. 
 
Keywords: Roman Empire, Dextrarum Iunctio, engagement ring, engraved stones. 
 
 

Inelele de logodnă – annulus pronubus – reprezintă un tip aparte de bijuterii 
pentru lumea romană, datorită importanţei căsătoriei în naşterea unor urmaşi legi-
timi, viitori cetăţeni. Bijuteriile erau dăruite de către viitorul soţ cu ocazia ceremo-
niei sponsalia, fiind considerate de către antici un simbol al jurământului marital1. 
Acest obicei al dăruirii inelului, descris în diverse izvoare istorice, este unul impor-
tant deoarece face parte din moştenirea păgână a creştinismului. Noua religie va 
oferii inelului de logodnă, un loc privilegiat în cadrul ceremoniilor legate de căsăto-
rie, singura uniunea legitimă dintre un bărbat şi o femeie, care era acceptată de către 
biserică. Bijuterii de acest fel au fost descoperite pe tot cuprinsul teritoriului Impe-
riului Roman, fiind lucrate fie din aur, fie din metal comun şi având uneori încas-
trată o piatră preţioasă sau semipreţioasă. Decorul unor asemenea inele, sau pietre 

                                                      
1 Scumpe-i tale viitoare i-ai şi pus inel pe deget (Iuvenal, Despre femei, 6). 
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gravate, constă fie dintr-o scenă din care fac parte un bărbat şi o femeie aflaţi faţă în 
faţă şi având mâinile drepte împreunate, fie o scenă figurată reprezentată prin reda-
rea mâinilor împreunate2. 

 Datorită simbolisticii asociate cu acest tip de bijuterii, ele au suscitat intere-
sul mai mai multor specialişti aflaţi pe diverse paliere de cercetare, de la istoria artei, 
la gliptică, numismatică, specialişti în drept roman sau specialişti în bijuterii romane. 
Printre cei care au publicat astfel de piese descoperite pe teritoriul Imperiului de-a 
lungul timpului se numără Friedrich Henkel3, Frederick Henry Marshall4, Jeffrey 
Spier5, Martin Henig6, Ivana Popović7, Annamária Facsady8 sau Ruseva Slokoska9. 
În România astfel de bijuterii sunt relativ puţine10, ele au fost publicate de către Sorin 
Cociş11, George Bounegru, împreună cu Radu Ota, Radu Ciobanu şi Dan Anghel12, 
Liviu Petculescu şi Cristina Mitar13, Adriana Isac14, Alis Dumitraşcu15 şi Alexandru 
Fluture16. Astfel de inele au fost pomenite în articolele axate pe tema căsătoriei 
romane şi în care a fost abordată şi ceremonia sponsalia, implicit inelul de fier, de 
către Jan Zablocki17, Rachel Meyers18 şi Karen K. Hersch19, printre alţii. În ceea ce 
priveşte studiul acestui motiv din punctul de vedere al artei, printre cei care au atins 
şi acest subiect se numără Glenys Davis20, Jean-Pierre Pettorelli21, Louis Reekmans22 
şi, recent, Danielle Baillargeon23, care a trecut în revistă monumentele pe care apare 
acest tip de  reprezentare şi a încercat să stabilească toate sensurile simbolice ale aces-
teia. În ultima vreme, însă, a început să se pună accent pe faptul că simbolistica acestei 

                                                      
2 Hamat, 2014, p. 2. 
3 Henkel, 1913, p. 322, nr. 222. 
4 Marshall, 1911, p. 282-384. 
5 Spier, 1992, p. 124, 142. 
6 Henig, 1996, p. 87-88. 
7 Popović, 2001, p. 109-110. 
8 Facsády, 2009, p. 35-41. 
9 Ruseva-Slokoska, 1991, nr. cat. 181, 186-188. 
10 Este vorba despre opt piese, dintre care trei geme şi restul inele. 
11 Cociş, 1994, p. 55. 
12 Bounegru et alii, 2011, p. 87. 
13 Comunicare susţinută în anul 2012 la sesiunea Muzeului de Etnografie şi al Regimentului de 
Graniţă Caransebeş. 
14 Isac, 2001, p. 187-190. 
15 Dumitraşcu, 2013, p. 125. 
16 Fluture, 2013, p. 499. 
17 Zabloscki, 1996, p. 39-41. 
18 Meyers, 2011, p. 1. 
19 Hersch, 2010, p. 201. 
20 Davis, 1985, p. 627-640. 
21 Pettorelli, 1997, p. 279-334. 
22 Reekmans, 1958, p. 69-73. 
23 Baillargeon, 2013, p. 1-31. 
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scene este una mult mai complexă24, fiind aduse în prim plan şi alte obiecte care poartă 
această reprezentare: monede, unele monumente funerare, opaiţe, mozaicuri etc.   

Articolul de faţă aduce în discuţie modul în care au fost studiate astfel de 
bijuterii şi modul în care s-a făcut legătura între descoperirile arheologice (bijuterii 
şi monumente de artă) şi izvoarele istorice, atrăgând atenţia asupra faptului că astfel 
de scene se găsesc, pe lângă inele, şi în portretistica funerară (pe sarcofagele din 
secolele II–III25, altare şi stele funerare26), reprezentate în fresce27, pe monede28, 
reliefuri de teracotă29, pe tesserae hospitales în provinciile iberice30, mozaicuri31 şi 
chiar pe opaiţe32. În arta creştină, dextrarum iunctio este des întâlnită în decorarea 
sarcofagelor în secolele IV–V33, uneori pe mozaicuri34 şi foarte des pe inelele de 
căsătorie35. Astfel de obiecte nu numai că erau create, dar, în acelaşi timp, se 
refoloseau de către creştini obiecte păgâne cu astfel de reprezentări36, mai ales în 
scop funerar sau ca şi obiecte de podoabă37. Valoarea simbolică a artefactului fiind 
recunoscută şi folosită de foarte multe ori pentru a ilustra ceremonia căsătoriei 
creştine.  

Prin urmare, considerăm că pentru a lămuri funcţionalitate bijuteriilor tre-
buiesc luate în considerare toate artefactele pe care apare această scenă şi trebuie să 
ţinem seama de două perioade de folosire a simbolului: antichitatea păgână şi anti-

                                                      
24 Deşi marea majoritate a celor care au cercetat simbolistica acestui motiv au asociat dex-
trarum iunctio cu logodna şi căsătoria, totuşi câteva voci susţin faptul că acest simbol poate 
avea mai multe semnificaţii (Davis, 1985, p. 639; Baillargeon, 2013, p. 2). 
25 Meyers, 2011, p. 1. 
26 Baillargeon, 2013, p. 19 
27 Holliday, 2002, p. 90. 
28 Astfel de reprezentări apar pe monede emise în timpul dinastiei Antoninilor şi au ca şi 
protagonişti pe Antoninus Pius şi Faustina, Commodus şi Brutia Crispina (Ricks 2006, p. 432). 
29 Ferrer Maestro, Nuez, 2012, p. 27. 
30 Ferrer Maestro, Nuez, 2012, p. 27-28. 
31 Un astfel de mozaic se găseşte la Santa Maria Maggiore din Roma şi reprezintă uniunea 
dintre Moise şi Sefora, însă în spatele cuplului nu se află Juno Pronuba, protectoarea tineri-
lor căsătoriţi în lumea păgână, ci Ietro, socrul lui Moise, înfăţişat cu mâinile pe umeri celor 
doi (DACL, 11, p. 1653-1654, fig. 8249). 
32 Ferrer Maestro, Nuez, 2012, p. 43-45. 
33 Sarcofagul lui Gorgonius din catedrala din Ancona, datat la sf. sec. IV şi începutul celui 
următor, la fel şi pe un sarcofag din Tolentino al perechii Catervus şi Settimia şi care a fost 
creştinat prin reprezentarea mâinii lui Dumnezeu ce ţine o coroană deasupra celor doi şi prin 
apariţia christmonului (Ricks, 2006, p. 435; Delleman, 2013, p. 42). 
34 Vezi nota 31. 
35 Gudea, 2011, p. 462-488. 
36 Acesta este cazul unui monument funerar al libertului Olympus Antistianus ridicat de soţia sa 
Octavia Irena, datat în perioada dinastiei Severilor şi refolosit în scop funerar de către 
creştini în catacombele Sf. Panfilio (Ambrogi, 2008, p. 43-53; Ibidem, 2010, p. 1-12). 
37 Scena a fost reciclată de către arta creştină şi adaptată, multe dintre inele de căsătorie din 
perioada romană târzie şi bizantină au alături de reprezentarea aceastei scene şi simboluri 
creştine. 
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chitatea creştină. Pentru a lămuri originea motivului este necesară o incursiune în 
prima dintre aceste perioade. Rădăcinile reprezentării de tip dextrarum iunctio se 
află atât în lumea greacă38 cât şi în cea etruscă39, ambele culturi sunt un punct de 
plecare pentru acest tip de reprezentare în lumea romană, unde ea a fost folosită mai 
ales pe parcursul secolelor I–III40. Deşi astfel de reprezentări apar încă din ultimele 
două secole ale Republicii, folosirea mâinii drepte în ritualul de căsătorie este men-
ţionată abia în secolul al IV-lea de către Claudian41. Termenul în sine – dextrarum 
iunctio –, este modern, el fiind pentru prima dată utilizat în secolul al XIX-lea42, 
când bijuterii cu astfel de scene au fost în totalitatea încadrate inelelor de logodnă. 
Astfel a apărut egalizarea între scena de tip dextrarum iunctio de pe bijuterii şi 
căsătorie, de altfel o creaţie a istoriografiei moderne. Toată această situaţie a pornit 
de la studierea în secolul al XIX-lea a monumentelor funerare, și începând cu această 
perioadă se va pune semnul egal între astfel de reprezentări şi uniunea maritală. 
Studii recente au arătat că dextrarum iunctio nu reprezintă, la propriu, evenimentul 
căsătoriei, aşa cum se suţinea până acum, ci mai degrabă indică un eveniment mar-
cat de concordia și, prin urmare, poate avea multiple semnificaţii. Ea poate simbo-
liza pe monumentele funerare sentimentul marital43, o scenă de adio sau chiar reve-
derea cu cei dragi în viaţa de dincolo. De asemenea, ea mai poate simboliza căsătoria 
legală44, sau chiar statutul decedatului în societate45. Conform reprezentărilor de pe 
monede, ea poate la fel de bine reprezenta conceptele de concordia şi fides, cu 
referire la relaţia dintre armată şi casă imperială46, sau chiar între aceasta din urmă şi 
provinciile Imperiului47. În acelaşi timp, armonia şi ordinea divină instaurate între 

                                                      
38 În lumea greacă, reprezentarea acestui gest – numit dexiosis –, pe monumentele funerare 
este una obişnuită, el fiind considerat un gest de adio, o promisiune a reîntâlnirii în viaţa de 
apoi, continuarea conexiunii cu cel decedat, o petrecere; un astfel de exepmlu este stela lui 
Philoxenos şi a soţie sale Philoumene aflată în prezent în colecţia J. P. Ghetty Museum şi 
datată în perioada 400 î.Chr., aceasta redă în relief imaginea celor doi soţi aflaţi faţă în faţă şi 
dându-şi mâna dreaptă (Ricks, 2006, p. 431-432; Baillargeon, 2013, p. 28). 
39 Şi pe monumentele funerare etrusce apar astfel de reprezentări (Davis, 1985, p. 630). 
40 Meyers, 2011, p. 1. 
41 Tum dextram complexa viri dextramque puellae tradit et his ultro sancit conubia dictis 
(Claudian, Epithalamium dictum Palladius et Celerinae, 25, 128-129, 134-135. 
42 Asocierea dintre dextrarum iunctio şi ceremonialul legat de căsătorie a fost făcută pentru 
prima dată abia în secolul al XIX-lea, de către August Rossbach, care a interpretat gestul ca 
şi o reprezentare artistică a momentului căsătoriei (Rossbach, 1871, p. 11-12). 
43 Meyers, 2011, p. 2. 
44 Baillargeon, 2013, p. 28. 
45 Baillargeon, 2013, p. 4. 
46 Astfel de legende sunt FIDES EXERCITUM la monedele emise de Vitellius (RIC I, nr. 28); 
FIDES PRETORIANORUM pe monede emise în timpul războiului civil (RIC I, nr. 121); pe 
monedele emise de Nerva apare CONCORDIA EXERCITUM (RIC II, nr. 2, 3), pe monedele 
emise de Aurelian găsim CONCORDIA MILITUM (RIC V/1, nr. 215-219). 
47 În timpul domniei lui Decius a fost emisă o monedă care are pe revers legenda PANNO-
NIAE, având reprezentările împăratului şi ale provinciei dându-şi mâna dreaptă (RIC IV/ 3, 
nr. 26 şi 41). 
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partenerii imperiali au fost reprezentate pe monede, mai ales începând cu secolul al 
II-lea48 şi continuând pe parcursul celui următor, fiind un exemplu al propagandei 
imperiale în ceea ce priveşte stabilitatea şi bunăstarea Imperiului. În toate aceste 
situaţii este vorba despre mâna dreaptă deoarece în antichitatea romană mâna 
dreaptă era sacră zeiţei Fides49, strângerea mâinii drepte este un gest solemn asociat 
cu încheierea unui contract50, un jurământ51, sau chiar cu introducerea în unele 
misterii religioase52. Astfel, considerăm că unele dintre gemele gravate în acest fel ar 
putea avea și o semnificaţie militară, reprezentând concordia între camarazii53. 
Desigur, în cazul inelelor cu reprezentarea unui bărbat şi o femeie afrontaţi şi dân-
du-şi mâna, este mai mult ca sigur că scena reprezintă sentimente asociate dimensi-
unii private a vieţii, implicit relaţia dintre cele două persoane, căsătorite sau nu54. În 
afara menţiunii târzii şi indirecte făcută de către Claudian, pe care am pomenit-o mai 
devreme, şi care asociază mâna dreaptă cu obiceiul căsătoriei, mai există şi 
menţiunea făcută de Tertullian, care asociază sărutul şi mâna dreaptă cu obiceiul 
căsătoriei55 şi relatează că în vremea lui femeiile poartă inele de aur56. Penultima 
informaţie o putem pune în legătură cu un pandantiv descoperit la Vindolanda, care 
are pe avers reprezentarea unui cuplu sărutându-se, iar pe revers o scenă cu 
dextrarum iunctio57, ceea ce demonstrează folosirea unei astfel de reprezentări în 
perfectarea, sărbătorirea sau legitimarea unei legături sau a unei înţelegeri 
matrimoniale. În afara celor doi autori antici menţionaţi, inelul de logodnă este des-
cris, în mod direct, de mai multe surse58, însă nici una dintre acestea nu menţionează 
împodobirea inelului cu astfel de scenă. De fapt, inelul de logodnă este prezentat ca 
şi o bijuterie simplă, realizată din fier, deşi la vremea respectivă matroanele romane 
                                                      
48 Dextrarum Iunctio apare pe monede de la Antoninus Pius (RIC III, nr. 26, 381a, 402a, 
434), Lucius Verus (RIC III, nr. 450), Marcus Aurelius (RIC III, nr. 795-802) şi Commodus 
(RIC III, 194, nr. 246, 249, 259, 448-449, 452-456). 
49 Titus Livius, Ab Urbe Condita, 23, 9, 3. 
50 Tacitus, Anale, 2, 58. 
51 Titus Livius, Ab Urbe Condita, 23, 9, 3. 
52 Rostovtzeff, 1934, p. 205; Ricks, 2006, p. 432. 
53 Spier, 1992, p. 124. 
54 Este cunoscut obiceiul, prezent şi în civilizaţia latină, de a dărui persoane-i dragi un obiect 
cu valenţe multiple care era uneori inscripţie, iar de cele mai multe ori purta diferite simbo-
luri magice; dintre aceste descoperi menţionăm inelul cu camee de la Bradwell-Essex şi datat 
în sec. III–IV, care se află în prezent în The British Museum Collection (nr. AF.418). 
55 “Si congressio viri mulierem facit, non tegantur nisi post ipsam nuptiarum passionem - 
atquin etiam apud ethnicos velatae ad virum ducuntur -; si autem ad desponsationem 
velantur, quia et corpore et spiritu masculo mixtae sunt per osculum et dexteras, per quae 
primum resignarunt pudorem spiritu, per commune conscientiae pignus, quo totam 
condixerunt confusionem, quanto magis tempus illas velabit, sine quo sponsari non possunt 
et quo urgente sine sponsalibus virgines desinunt esse!” (Tertullian, De virginibus velandis, 
11. 9). 
56 Tertullian, Apologeticus, 6. 
57 Henig, 1978, nr. cat. 759.  
58 Iuvenal, Despre femei, 6. 
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purtau în mod sigur şi inele de aur59. Pe multe dintre aşa numitele inele de logodnă 
această scenă nu este singulară, alte simboluri o însoţesc, sau apar noi simboluri; de 
exemplu, între mâinile împreunate regăsim floarea de mac, spice de grâu sau cadu-
ceul60. Aceste elemente dovedesc faptul că în arta gliptică se foloseau ca şi modele 
monedele61. Este posibil ca aceste reprezentări să aibă şi o altă simbolistică, având în 
vedere faptul că monedele cu o astfel de reprezentare au fie o legendă care implică 
armata, fie prezintă un mesaj iconografic centrat pe familia imperială. 

Integrarea numismaticii şi a glipticii în cercetarea simbolisticii unor astfel de 
bijuterii aduce noi informaţii în ceea ce priveşte funcţionalitatea lor. Probabil că în 
antichitatea greco-romană astfel de reprezentări se axau pe o simbolistică bogată 
legată de fides şi concordia, fiind folosite în mai multe sensuri62. Unul dintre aces-
tea, era probabil inelul de logodnă63. De asemenea, menţionăm că şi în cazul monu-
mentelor funerare a fost demonstrat faptul că pe unele dintre ele, pe care apărea repre-
zentată această scenă, conform inscripţiei, defuncţii nu erau căsătoriţi, prin urmare 
dextrarum iunctio ar putea fi şi un mod de afirmare al statutului social al indivizi-
lor64. Credem că astfel de reprezentări pe bijuterii nu pot fi legate doar de obiceiul 
logodnei65, mai ales în cazul reprezentării mai multor simboluri pe lângă cel al mâi-
nilor împreunate, unele dintre aceste bijuteri pot fi puse în legătură cu armata, mai 
ales că majoritatea legendelor asociate cu această scenă pe monedele din secolul I 
dHr, dar şi în secolul al III-lea, sunt de natură militară. Astfel de bijuterii au fost 
descoperite şi în mediul militar, în castre. Un asemenea exemplu este inelul găsit în 
castrul de la Tibiscum66. Una dintre ipoteze ar fi că el poate aparţine unuia dintre sol-
daţii care în timpul lui Septimius Severus au primit dreptul de a purta inele de aur67. 
În acest caz, Dextrarum iunctio a putut fi ales drept model, de pe reversul monede- 

                                                      
59 Plinius, Naturalis Historia, 33. 4-12; Aulus, Gellius Noctes Atticae, 10, 10. 
60 O astfel de gemă apare şi la Porolissum, fiind publicată de Lucia Ţeposu-Marinescu şi 
reluată de noi (Ţeposu-Marinescu, Lakó, 1973, p. 13, nr. inv. 59, Pl. III /61; Hamat, 2010, p. 
243-244, nr. cat. 24; Hamat, 2014). 
61 Gramatopol, 1991, p. 77; Hamat, 2010, p. 226. 
62 Un astfel de exemplu este inelul de aur descoperit într-un mormânt de copil la Duros-
torum; el este asociat cu alte trei inele de aur, o aplică în formă de phallus din bronz, o cheie 
din bronz şi monede de la Vespasian, Antoninus Pius şi Faustina Iunior; este posibil ca în 
cazul inelului descoperit aici- acesta să fi fost pus în mormânt ca şi o amuletă, sau ca el să fi 
fost purtat de către decedat în timpul vieţii pentru valoarea metalului, frumuseţea piesei sau 
ca şi o amintire, fără ca decorul să aibă o semnificaţie specială (Popović, Donevski 1999, p. 
50; Hamat, 2014). 
63 Hamat, 2014. 
64 Davis, 1985, p. 639; Baillargeon, 2013, p. 2. 
65 Şi în cazul monumentelor funerare a fost demonstrat faptul că pe unele monumente pe care 
apărea reprezentată această scenă, conform inscripţiei defuncţii nu erau căsătoriţi, prin urmare 
dextrarum iunctio ar putea să fie un mod de afirmare al statutului social al indivizilor (Davis, 
1985, p. 634-639). 
66 Fluture, 2013. 
67 Stout, 2001, p. 78. 
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lor68. Cert este că unele dintre aceste bijuterii au fost descoperite şi în mediul militar54.  
În concluzie, nu negăm faptul că, în antichitate, unele podoabe cu o astfel de 

reprezentare au fost probabil considerate inele de logodnă69 şi purtate ca atare. Dar 
unele dintre acestea erau probabil purtate în virutea faptului că mâinile împreunate 
reprezentau conceptul de fides şi concordia între camarazi, precum şi loialitatea 
armatei faţă de împărat; implicit, se poate specula că acestea erau probabil un semn 
de apartenenţă al individului la “familia armatei”. Acest tip de reprezentare atrage 
atenţia asupra faptului că bijuteriile nu trebuiesc studiate în mod separat, ci ele 
trebuiesc privite în contextul mai larg oferit de istoria artei, numismatică, religie, 
istorie socială, economie şi politică în lumea romană. 

 
Fig. 1. Obiecte decorate cu reprezentarea dextraurm iunctio descoperite pe teri-
toriul Imperiului Roman: 1. Inel, Apulum (după Cociş, 1994, 55, nr. cat. 29, pl. 
XIII/29; Isac, 2001, p. 188, nr. 2, Abb.2); 2. Inel, Cristeşti (după Isac, 2001, 188, nr. 
1, Abb1); 3. Inel, Tibiscum-Jupa (după Flutur, 2013, p. 499, nr. cat. 123.1); 4. Inel, 
Bradwell (după The British Museum Collection, nr. AF. 418); 5. Inel, Britannia (după 
                                                      
68 Atât în timpul dinastiei Antoninilor cât şi în timpul celei a Severilor, precum şi pe tot par-
cursul secolului al III-lea au fost bătute monede cu acest revers, monedele fiind probabil 
sursa acestui decor pentru bijuterii. 
69 O astfel de bijuterie, legată de căsătorie sau în orice caz de o relaţie de dragoste, poate fi 
pandantivul descoperit la Vindolanda, acesta are pe avers reprezentarea unui cuplu care se 
sărută, iar pe revers o scenă cu dextrarum iunctio (Henig 1978, nr. cat. 759). 
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The British Museum Collection, nr. 1911, 1026.1); 6. Monedă emisă în timpul lui 
Augustus (după RIC I, 423); 7. Monedă emisă în timpul războaielor civile (după RIC 
I, 121); 8. Monedă emisă în timpul lui Claudius (după RIC I, 23); 9. Monedă emisă 
în timpul lui Traianus Decius (după RIC IV/3, 41); 10. Monedă, emisă în timpul lui 
Vitelius (după RIC I, 28); 11. Mozaic cu reprezentarea căsătoriei lui Moise cu Sefora, 
Roma – biserica Santa Maria Maggiore (după Ricks, 2006, fig. 1); 12. Monument 
funerar al lui Philoxenos şi al soţiei sale Philoumene (după Ricks, 2006, fig. 1); 13. 
Monument funerar, Roma (după Ambrogi, 2010, p. 10). 
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