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Tezaurul de la Hinova
La sfârşit de iulie, vestea că
tezaurul naţional a devenit
mai bogat cu 5 stateri de
aur, 14 brăţări şi cercei din
argint, toate vestigii dacice
descoperite prin săpături
ilegale, a făcut vâlvă. Era
rezultatul unei munci de 2 ani
şi jumătate a investigatorilor
şi experţilor din România şi
Germania, ţară din care s-a
repatriat comoara.

D

upă recenta re
turnare a unui lot
de 49 de drahme de
argint dacice de tip Koson, din
SUA, era al doilea succes din
2013, într-o bătălie cu miză
uriaşă, în care sunt angrenaţi
pe de-o parte apărătorii legii
şi ai istoriei şi pe de alta –
inşi dornici de îmbogăţire
spectaculoasă şi rapidă.

Pe urmele
istoriei furate

Până în prezent, potrivit
unei analize a postului naţional
de televiziune, s-au desfăşurat
unsprezece operaţiuni de
recuperare şi repatriere a
unor brăţări dacice din aur,
precum şi a unor monede din
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aur şi argint dacice şi greceşti
(respectiv patru în 2007, una
în 2008, una în 2009, una în
2011, două în 2012 şi două
în 2013), din Franţa, Elveţia,
Spania, Irlanda, Statele Unite
ale Americii şi din Germania.
Ca urmare a acestor acţiuni au
revenit acasă 13 brăţări dacice
regale de aur, cântărind 12,633
kg, două umbo de scuturi de
paradă regale dacice din fier,
decorate cu reprezentări de
animale reale şi fantastice,
precum şi un număr de 292
monede din aur şi argint
dacice de tip Koson şi monede
greceşti din aur, emise la Tomis

şi Kallatis. Lor li se adaugă
alte 142 monede dacice de
tip Koson din aur, trei stateri
de tip Lysimachos din aur,
emişi în secolele II-I î.H., la
Tomis şi Kallatis, 76 monede
din argint şi bronz dacice,
romane şi medievale, precum
şi două depozite de unelte şi
arme de fier dacice, recuperate
de autorităţile judiciare
româneşti
pe
teritoriul
României, în cursul anilor
2009, 2011 şi 2013. Cele cinci
monede din aur recuperate
în vară din Germania sunt
stateri emişi de regele Koson,
care a domnit imediat după

Burebista (cca 44 - 29 î.H.).
Dintre acestea, două aparţin
variantei cu monogramă
pe revers, iar celelalte trei
fac parte din varianta fără
monogramă. Fragmentul de
tezaur de 14 podoabe dacice
din argint, databile în secolul I
î.H., conţine o brăţară simplă,
decorată cu capete stilizate
de şerpi, pandantive, cercei
şi verigi cu capetele răsucite.
Toate aceste monede şi
podoabe dacice, foarte rare,
au fost obţinute de persoane
implicate în activităţi ilegale
de detecţii şi săpături în
zona Sarmizegetusei Regia,
fiind ulterior scoase în mod
clandestin din România
şi puse în vânzare pe piaţa
internaţională numismatică.

Podoabe şi monede,
traficate la drumul mare

Dacia preromană era bogată
în metale preţioase, iar în
zona Sarmizegetusei au rămas
multe comori, cele mai vechi
informaţii în acest sens fiind
despre o descoperire făcută
în anul 1540, în albia râului
Strei. Era vorba de 40.000
de monede din aur, multe

