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DECEMBRIE 2014 DE CASA ARTMARK
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** Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti; eot22@cam.ac.uk;
green_yuri_13@yahoo.com

Abstract. The gold alloy composition for three votive plaques type Germisara (ARTMARK
gallery – December 2014) was determined using a portable X-Ray Fluorescence
spectrometer. For comparison eight Germisara votive plaques (Deva and Alba Iulia
Museums) and three other Roman gold artifacts found in Transylvania were also analyzed.
Compositional data for native gold from Apuseni Mountains suggest the gold alloy for all the
votive plaques are from Valea Morii geological deposit, all the plaques (ARTMARK +
Germisara) being produced in a same workshop near Germisara.
Keywords: votive plaques; Germisara; X-Ray Fluorescence; native gold; Valea Morii

La sfârşitul anului trecut, casa ARTMARK din București a scos la licitaţie
trei plăcuţe votive de aur (Fig. 1) de tipul Germisara, afirmând că au fost produse
“prin turnare în matriţe de lemn moale într-un atelier dacic din Abrud”, folosinduse “un aur foarte pur (90–97%) probabil aluvionar”1. Cele trei plăcuţe au fost
publicate de Radu Ardevan şi Sorin Cociş într-un studiu în limba germană2, în care
nu se discută locul descoperirii lor, dar unde se menţiona că au fost examinate prima
dată de Adela Paki în 1994 la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Placuţa “mică” are o greutate de 2,7 g, o lungime de 78 mm, cu 35 mm în
partea bombată de jos, şi nervuri paralele pe toată suprafaţa, în afară de cea

Acest studiu a fost finanţat de Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi
Inovare, CNCS – UEFISCDI, în cadrul proiectului de cercetare PN-II-ID-PCE2011-3-0078.
1

http://www.artmark.ro/placu-ele-lui-bitus-set-de-trei-artefacte-votive-din-aur-sec-ii-iii-e-nplacu-ele-votive-inscrip-ionate-unice-demonstreaza-continuitatea-popula-iei-locale-in-terito
riul-daciei-romane.html (accesat 7.10.2015).
2
Ardevan-Cociş, 2014, p. 315-327.
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inscripţionată. Inscripţia este cea desenată şi tradusă în studiul menționat anterior:
VOTV / / LIBES S / BITVS.

Fig. 1. Plăcuţele votive – Casa de Licitaţie ARMARK.
Placuţa “mijlocie” (Fig. 1 mijloc) are 3,26 g, dimensiuni cuprinse între 97 mm
lungime şi 44 mm lăţime; având numai spaţiu rezervat inscripţionării.
Placuţa “mare” (Fig. 1 dreapta) are 5,47 g, dimensiuni între 103 mm lungime şi 40 mm lățime, inscripţia fiind cea desenată şi tradusă de R. Ardevan și S.
Cociş: I(ovi) C(ustodi) Cl(audius/a ?) / vo(tum) s(olvit)3.
Pentru a clarifica provenienţa acestor plăcute am realizat, folosind un
spectrometru portabil de Fluorescenţa de Raze X (XRF) – tip X-MET 3000TX, Oxford
Instruments4, analiza compoziţională atât a plăcuţelor ARTMARK cât şi a plăcuţelor
găsite la Germisara – şapte de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi una
de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia. Plăcuţele de la Germisara au fost
descrise de Adriana Rusu Pescaru și Eugen Pescaru în 20075. Datele analizelor sunt
prezentate în Tabelul 1. Pentru comparaţie am analizat şi câteva piese de aur romane
găsite în Dacia: un inel de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba-Iulia (inv. 6975),
un cercel găsit în necropola de la Micia aflat la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane de la Deva (inv. 29725) şi un fragment de cataramă tot de la Micia (actualul
Vețel, jud. Hunedoara) aflat la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din ClujNapoca.
3

Ibidem, p. 317-318.
Constantinescu et alii, 2012, p. 21.
5
Rusu Pescaru-Pescaru, 2007, p. 45-54.
4
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Nr.
Crt.

Denumire artefact

Au
%

Ag
%

Cu
%

Fe
%

Provenienţă

1

Plăcuţă ARTMARK “mică”

90,6

8

0,6

0,5

2

Plăcuţă ARTMARK “mijlocie”

78,2

20.3

0,3

0,4

3

Plăcuţă ARTMARK “mare”

76,9

21,4

0,5

0,5

4

Plăcuţă Germisara Inv. 32363

79,7

18,2

0,3

1,2

Casa de licitaţie
ARTMARK
Casa de licitaţie
ARTMARK
Casa de licitaţie
ARTMARK
Muzeu (Deva)

5

Plăcuţă Germisara Inv. 34536

79,9

18,7

0,3

0,5

Muzeu (Deva)

6

Plăcuţă Germisara Inv. 35552

68

29,1

1,4

0,7

Muzeu (Deva)

7

Plăcuţă Germisara Inv. 34640

88,7

9,3

1

0,5

Muzeu (Deva)

8

Plăcuţă Germisara Inv. 34537

87

11,3

0,3

0,9

Muzeu (Deva)

9

Plăcuţă Germisara Inv. 35358

81,7

13,8

0,1

3,7

Muzeu (Deva)

10

Plăcuţă Germisara Inv. 34538

78,8

19,6

<0,1

0,5

Muzeu (Deva)

11

Plăcuţă Germisara Inv. 37693

86,6

12.1

0,1

0,6

Muzeu (Alba Iulia)

12

Cercel Inv. 6975
Cercel Necropola Micia – Inv.
29725
Centură Micia – fragment (fără
număr Inv.)

86,7

12,3

0,4

0,5

Muzeu (Alba Iulia)

85,1

13.5

0,6

0,6

Muzeu (Deva)

92,2

6

0,7

0,6

Muzeu (Cluj
Napoca)

13
14

Tab. 1. Compoziţia elementală a artefactelor şi provenienţa acestora.

Fig. 2. Plăcuţele ARTMARK şi Germisara – comparaţie compoziţie elementală.

725

Pentru a uşura compararea compoziţiei celor trei plăcuţe ARTMARK cu cele
găsite la Germisara am realizat graficul din Figura 2, în care se vede excelenta compatibilitate a valorilor compoziţionale, ceea ce indică folosirea aceleiaşi surse de aur.
În graficul din Figura 3 am reprezentat în plus compoziţiile celorlalte piese
de aur romane din Tabelul 1; se observă compatibilitatea compoziţiilor, confirmând
folosirea de către romani, în secolele II–III dHr, a aurului nerafinat provenit din
Munţii Apuseni la producerea podoabelor (vezi mai jos).

Fig. 3. Plăcuţele ARTMARK şi Germisara; alte podoabe romane – comparaţie
compoziţie elementală.
Am analizat alte două piese romane de aur târzii – sfârşit de secol IV –
secol V: două aplice, una cu decoraţie asemănătoare plăcuţelor provenind de la
Hârşova. Rezultatele sunt: Au 97,12%, Ag 2,77%, Cu sub 0,1%, Fe 0,1% şi respectiv Au 97,70%, Ag 2,17%, Cu sub 0,1%, Fe 0,13%4, ceea ce înseamnă că aurul
folosit era aur rafinat de undeva din Imperiul Roman, care abandonase Dacia şi
minele din Munţii Apuseni la acea dată (posibil obţinerea aurului din topirea unor
monede).
Pentru a determina sursa de aur, în Figura 4 am reprezentat valorile compoziţionale ale plăcuţelor în raport cu valorile probelor de aur nativ de filon provenind
din zona Valea Morii (Munţii Apuseni, la est de Brad) analizate de noi în luna mai
2010 la Muzeul Aurului din Brad6.

6

Cristea, 2012, p. 39-46.
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Fig. 4. Plăcuţele ARTMARK şi Germisara; probe de aur nativ din zăcământul
Valea Morii – comparaţie compoziţie elementală.
Concluzia este că aurul tuturor plăcuţelor provenea din filoane aurifere de la
Valea Morii, zona din jurul Bradului până la Roşia Montană fiind cunoscută ca
exploatată de romani după cucerirea Daciei. Aurul extras era transformat – fără a fi
rafinat (extras argintul) în lingouri transportabile (greutate medie spre mică) şi apoi
era trimis către monetăriile Imperiului (de exemplu, la Sirmium – azi, Sremska
Mitrovitza, Serbia) unde era puternic rafinat pentru a se ajunge la un titlu foarte
apropiat celui de 24 carate (98–99% aur) din care se băteau monedele de aur ale
epocii (aureii). Drumul lingourilor de aur nativ din Munţii Apuseni trecea pe la
Germisara, castru şi localitate situate pe drumul Apulum – Sarmizegetusa Ulpia
Traiana, deci lingouri mai mici puteau fi achiziţionate de meşterii din Germisara
pentru astfel de plăcuţe votive.
Lingourile erau transformate întâi în folii subţiri (0,3–1 mm grosime) prin
ciocănire, se schiţa prin zgâriere pe folie conturul plăcuţelor şi apoi acestea erau
decupate folosind unelte specifice gen foarfecă şi dălti (aurul e moale). Ulterior se
executa decorul gen “nervuri de frunză”, conturul “cartuşului” pentru inscripţie şi
reprezentarea zeităţilor cărora plăcuţa le era dedicată. Inscripţiile se făceau fie prin
zgâriere, fie, la fel ca şi imaginile zeităţilor, prin tehnica repousse cu unelte specifice
bijutierului antic. Similitudinea decorului şi a inscripţiilor în cazul tuturor plăcuţelor
este evidentă.
Am realizat şi un tabel (Tab. 2) si apoi un grafic (Fig. 5) al dimensiunilor
(lungimea şi lățimea maximă a celor 3 plus 8 plăcuţe) din care reiese similitudinea
plăcuţelor ARTMARK cu cele patru plăcuţe mici de la Germisara.
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Nr.
Crt.

Denumire artefact

Greutate

Lungime
(mm)

Laţime maximă
(mm)

1

Plăcuţa ARTMARK “mică”

2,71 g

78

35

2

Plăcuţa ARTMARK “mijlocie”

3,26 g

97

44

3

Plăcuţa ARTMARK “mare”

5,47 g

103

40

4

Plăcuţa Germisara Inv. 32363

27,19 g

170

64

5

Plăcuţa Germisara Inv. 34536

13,55 g

158

68

6

Plăcuţa Germisara Inv. 35552

12,56 g

157

72

7

Plăcuţa Germisara Inv. 34640

4,30 g

95

42

8

Plăcuţa Germisara Inv. 34537

3,34 g

111

47

9

Plăcuţa Germisara Inv. 35358

2,32 g

85

35

10

Plăcuţa Germisara Inv. 34538

1,11 g

70

33

11

Plăcuţa Germisara Inv. 37693

25,43 g

166

70

Tab. 2. Plăcuţele ARTMARK şi Germisara – greutate şi dimensiuni.

Fig. 5. Plăcuţele ARTMARK şi Germisara – comparaţie dimensiuni.
În ceea ce priveşte eventualele depuneri de sol sau lăsate de mânuirea–
transportul plăcuţelor ARTMARK, spre deosebire de plăcuţele Germisara, la care
patru piese prezintă depuneri rosietice pe bază de fier (probabil de la apa feruginoasă
în care au stat în bazinul antic), doar plăcuţa ARTMARK “mare” (5,47 g) prezintă
câteva puncte cu aspect negricios, care sunt preponderent de natura organică ce nu
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se poate preciza – o ipoteză ar fi că au fost puse pe un suport de lemn sau piele când
au fost depuse ca ofrandă.
Plăcuţe votive similare de aur au mai fost găsite doar în Anglia – tezaurul de
la Ashwell7, în septembrie 2002 de către un detectorist de metale. Este vorba de
şapte plăcuţe de model asemănător celor de la Germisara dedicate zeiţei Minerva şi
unei zeităţi locale (celtice?) Senuna, presupus o zeiţă a unui râu sacru din apropiere.
Acestea au fost datate ca aparținând perioadei sfârşitului de secol III – secol IV dHr.
Analizele XRF pentru plăcuţe au dat o compoziţie de aur între 90 şi 92%, explicabil
prin calitatea aurului roman din Britania acelei perioade.
Tot în Anglia s-au descoperit, în 2008, două mici (cca. 35 mm lungime)
plăcuţe votive încă nepublicate8.

Concluzii
Piesele sunt autentice. Toate plăcuţele – ARTMARK şi Germisara din muzeele
Deva şi Alba Iulia – sunt executate într-un acelaşi atelier specializat în astfel de
produse, folosind aur nativ de filon extras de romani din zona Valea Morii, atelierul
fiind localizat în zona Germisara, în apropierea băilor termale unde se făceau depunerile votive de către cei vindecaţi prin astfel de tratamente. Plăcuţele ARTMARK
provin din situl arheologic Germisara, cel mai probabil din zona bazinului cu apă
termală în care au fost găsite şi celelalte plăcuţe. Nu poate fi exclusă însă provenienţa lor din zona unui bazin cu apă termală învecinat încă necercetat arheologic.
Analiza compoziţională nu poate proba dacă piesele aparţin tezaurului descoperit şi
recuperat în anii 1987–'88 sau au fost descoperite ulterior.
În ceea ce priveşte eventualele depuneri de sol sau lăsate de mânuirea–transportul
plăcuţelor Artmark, spre deosebire de plăcuţele Germisara la care patru piese (inv.
32363, 35552, 35358, 37693) prezintă depuneri roşietice pe bază de fier (probabil de
la apa feruginoasă în care au stat în bazinul antic), doar plăcuţa Artmark “mare”
(5,47 g) prezintă câteva puncte cu aspect negricios, care sunt preponderent de natură
organică ce nu se poate preciza. De remarcat că plăcuţele ARTMARK sunt similare
ca dimensiuni plăcuţelor Germisara mici (inv. 34536, 34640, 34537, 34538), care nu
prezintă depuneri, de unde se poate trage concluzia că au fost depuse în acelaşi mod
(suport de lemn sau piele în afara apei). Depunerile foarte reduse (neobservabile cu
ochiul liber) nu pot fi puse în evidenţă datorită limitei de senzitivitate (cantitatea
minimă de material detectabil) a spectrometrului utilizat, deşi astfel de depuneri pot
fi văzute cu lupa sau la microscop.

7
8

http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/509533 (accesat 9.01.2015).
http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/225202 (accesat 9.01.2015).
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