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Comorile dacice –
vânate, prădate şi parţial recuperate
dintre ele de tip Koson, care
cântăreau cam 360 kg în total.
Din păcate, nu s-a păstrat
nimic din ele, a spus Ernest
Oberlander – Târnoveanu,
directorul Muzeului Naţional
de Istorie. La fel s-a întâmplat
cu obiectele dacice de argint
găsite în secol 18, care au
sfârşit probabil în topitorii.
Cel mai vechi tezaur din care
mai există piese a fost scos
la lumină în satul Cioara din
judeţul Alba, dar piesele au
ajuns...la Viena. Două tezaure
– de la Sâncrăieni (judeţul
Harghita, 1954) şi Peteni
(judeţul Covasna, 1964) s-au
păstrat însă aproape complete.
Cea mai neagră perioadă
pentru vestigiile dacice a venit
însă după Revoluţie, când
s-a produs un adevărat jaf
cultural. Localnicii din zona
Orăştie s-au lăsat momiţi cu
diverse sume modice de bani
şi au început să sape după
comori, predate ulterior
traficanţilor. În 1996, un
cetăţean care pretindea că a
găsit comoara zidită în coşul
casei a oferit spre vânzare
muzeelor 400 de monede
de aur de tip Koson, cerând

900 de lire sterline pe bucată,
în condiţiile în care în toate
muzeele din lume existau în
total doar 140 de Kosoni.
După mai bine de un an de

Kosoni

negocieri, Muzeul Naţional de
Istorie a achiziţionat 197 de
piese, la preţul de numai 100
de mărci germane, a spus şeful
instituţiei, citat de HotNews.

Coiful din argint
găsit în Meghedinţi
şi ajuns la Detroit

Autorităţile din România au
reacţionat slab şi tardiv în
faţa fenomenului de prădare
a patrimoniului naţional,
deschizând
mai
multe
anchete. Cea mai recentă s-a
încheiat la finele lui august
cu trimiterea în judecată, la
Tribunalul Hunedoara, în
stare de arest preventiv, a lui
Adrian Stoicoi, acuzat că,
în perioada 1998 – 2013, a
făcut parte dintr-o grupare
infracţională care a valorificat
ilegal pe piaţa neagră monede,
brăţări spiralice din aur şi alte
artefacte sustrase din situl
arheologic
Sarmizegetusa
Regia, cauzând statului un
prejudiciu de 2.548.300 de
euro. Procurorii mai spun că,
în cursul urmăririi penale, au
fost recuperate 37 de monede
antice (25 denari romani şi 12
tetradrahme dacice) în valoare
de 6.323 de euro, 149 Kosoni
(142 recuperaţi în România,
doi din Dublin, iar cinci din
Munchen), în valoare de 2.750
euro, trei monede Lysimach,
din aur, în valoare de 2.850
euro şi un depozit de 22 unelte
dacice în valoare de 13.050
euro. Au rămas nerecuperate
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