ISTORIE
o brăţară dacică evaluată la
450.000 de euro oferită spre
vânzare la Casa Christie’s
din New York şi care este în
urmărire internaţională, 800
de monede Lysimach din aur
estimate la 600.000 de euro, 27
de monede Lysimach din aur
(20.250 euro), 1.051 monede
Koson din aur, estimate la
578.050 euro (din care 145
piese sunt indisponibilizate
de autorităţile britanice la
British Museum, în Londra)
şi două brăţări spiralice din
aur, evaluate împreună la
900.000 de euro.

Povestea unor brăţări
de aur de 1,5 kg bucata

Deşi
în
accepţiunea
modernă o brăţară de aur
înseamnă o podoabă fină, cel
mai adesea, la brăţări dacice,
definiţia nu se aplică. Ernest
Oberlander
Târnoveanu,
directorul Muzeului Naţional
de Istorie (MNIR), spune că
unele dintre acestea cântăreau
chiar şi 1,5 kg, toate erau
multi-spiralate şi se terminau
în capte de şarpe migălos
lucrate. Complexitatea şi
greutatea podoabelor ara
tă că acestea nu erau pentru
oamenii de rând, ci înde
plineau roluri speciale. Unele
erau ofrande aduse zeilor,
în semn de mulţumire sau,
dimpotrivă, pentru atragerea
bunăvoinţei divine, fiindcă
au fost îngropate noi-nouţe,
altele au fost purtate, cel mai
probabil de bărbaţi cu funcţii
înalte, brăţările fiind însemne
ale autorităţii şi unei poziţii
sociale privilegiate. O altă
categorie a fost folosită în
ritualuri magico-religioase,
iar unele, mult mai subţiri,
au fost destinate unor
adolescenţi sau unor femei.
În cel puţin cinci locuri din
zona cetăţilor dacice au fost
găsite în epoca modernă 24 de
brăţări masive, scoase ilegal
peste graniţă prin dealeri
sârbi şi turci şi vândute apoi la
case de licitaţii din Occident,
pentru sume de peste 50.000
euro. Totuşi, statul român
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a reuşit, din 2007 şi până
acum, să recupereze parte din
obiecte.

Un coif răscumpărat
din Detroit ?

Şi tot în contextul efor
turilor pentru recuperarea
moştenirii dacice, autorităţile
au decis să contacteze oficialii
din Detroit -cel mai mare oraş
american care s-a declarat în
faliment- pentru a cumpăra
din colecţia de artă grecoromană a Institutului de Arte
Frumoase câteva lucrări de
Brâncuşi şi un coif princiar de
paradă geto-dacic din argint.
Acesta este asemănător
unor piese descoperite în
mormintele tumulare de la
Aghighiol, judeţul Tulcea, şi

ca ulterior Ministerul Culturii
să desemneze un specialist
în istorie pentru a negocia
răscumpărarea
bunurilor
culturale menţionate.

Poftiţi să locuiţi
în casele strămoşilor!

În paralel cu războiul
purtat cu traficanţii de
comori, autorităţile încearcă
şi reintroducerea cetăţilor
dacice în circuitul turistic.
În acest scop, un portal cu
informaţii despre cele şase
cetăţi care compun ansamblul
din Munţii Orăştiei a fost
lansat de Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei din
Cluj-Napoca. Site-ul www.
cetati-dacice.ro
cuprinde
informaţii în şase limbi

Podoabe dacice sustrase de la Căpâlna - Alba şi recuperate

Peretu, judeţul Teleroman,
datând din a doua jumătate a
secolului al IV-lea î.H. Coiful
are o greutate de circa 811
grame, o înălţime de 24 cm
şi un diametru maxim de 20
cm, a fost modelat dintr-o
placă de argint cu dimensiuni
de 3,8-4,9 mm şi este bogat
decorat prin gravare şi aurire.
Premierul Victor Ponta a
solicitat consulului României
la Chicago să contacteze
autorităţile din Detroit
pentru a vedea ce costuri ar
presupune achiziţia, pentru

referitoare la Sarmizegetusa
Regia,
Costeşti-Cetăţuie,
Costeşti-Blidaru, LuncaniPiatra Roşie, Băniţa şi
Căpâlna, şi date de acces
necesare explorării zonei.
De asemenea, fortificaţia
de la Căpâlna - inclusă
în patrimoniul mondial
UNESCO în 1999 graţie
zidului de incintă, construit
în stilul murus dacicus,
considerat
un
element
arhitectural specific dacilor face obiectul unui proiect de
restaurare. Cetatea situată la

aproximativ 20 km de Sebeș,
pe drumul național 67C, a fost
construită la sfârșitul domniei
lui Burebista (82-44 î. Hr.) şi
avea destinație militară. La
rândul său, cetatea dacică de la
Cârlomăneşti, judeţul Buzău,
va fi parţial reconstituită de
arheologi şi începând cu anul
2014 va deveni prima cetate
de tip davă din ţara noastră
organizată ca muzeu în aer
liber. Potrivit directorului
muzeului din Buzău, Sebas
tian Matei, geto-dacii de la
Curbura Carpaţilor cultivau
un fel de erezie, în constrast
cu monoteismul practicat
de ceilalţi daci, săpăturile
arheologice de la CetăţuiaCârlomăneşti scoţând la
iveală cinci temple, dintre
care două cu absidă, dar şi
zeci de statuete antropomorfe
şi zoomorfe care constituiau
obiecte de adoraţie. Lucrări
şi mai ample se vor face
la Drăgăneşti-Olt, pentru
reconstituirea de la zero a
unei cetăţi dacice amenajată
la 25 metri deasupra solului
pe un deal de la marginea
urbei. Iniţiativa îi aparţine lui
Traian Zorzoliu, directorul
Muzeului Câmpiei Boianului
din Drăgăneşti-Olt. Însuşi
dealul unde se va afla
viitoarea davă dacică va fi
ridicat prin transportarea a
zeci de tone de pământ de la
o hidrocentrală. Complexul
va respecta interiorul unei
cetăţi dacice de acum 2.000
de ani şi va cuprinde, printre
altele: un şanţ de apărare,
un pod rabatabil, un zid de
apărare cu parapeţi din lemn,
patru turnuri/foişoare de
alarmă, o impresionantă
poartă de intrare, un templu,
o casă a preotului, o casă a
comandantului cetăţii, o casă
de întâlnire a căpeteniilor etc.
Vizitatorii vor putea închiria
o parte din locuinţele dacice,
vor dormi pe laviţe şi piei
de animale şi vor putea să-şi
gătească la vatra strămoşească
şi să îmbrace straiele dacilor.
Mădălina Firănescu

