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fl {ar[ plind de tezaure e&re

a$teaptil. s[ fie' descoperite.,.
dar e&rg srmt ap5,rate de.blesteme

teribile, aduclto&re de moarte!

:

Generafii la, rdnd au inventat, tnansformat qi au trans-
mis poveqti grozave, adesea cumplite, despre bogdliile
ascuRse ale Romdniei. Fiecare poveste e invlluiG intrro
aur-d de mister, de,blesteme, legende cu galerii eare se

surpd in adAncuri inghifindu-i pe cdutdtorii temerari sau

stranii fenotrnene aducdtoare de moarte care nu au cum
sd nu ili lase un fior rece pe qira spinlrii atunci cdnd le

atrziistorisite", , ,:

I CAnd vorbirn despre marile tezaare descoperite,pe
teritoriul RomAniei, ne vin in minte imediat Cloqca cu
puii de aur de la Pietroasble, kosonii sau brdfArile dacice,

care au scris deja istorie. Numai cd, dincolo de aceste co-
mori fabuloase, rnai existd qi altele,care agteaptd campa-
nii arheologice serioase sau bizditul detectoarelor ilegale



de metal. $i nu-s deloc puline posibilele noi descoperiri

de proporlii!
Bundoard, pddurea din satul Stanca este cutreieratd

in lung qi in lat de zecide oameni venifi din toate colfurile

girii, in speranta cd vor descoperi o comoard. Pddurea este

lAngd Vama Sculeni, IaEi, fiind una dintre cele mai stranii

din lara noastr5. Localnicii povestesc ci qi in timpul co-

munismului s-au fdcut aici sdpdturi intense pentru a se

identifica restul comorii boierului local. Asta dupd ce, in

1947, aici au fost deja gdsite zeci de kilograme de aur in

bijuterii. $i astdzi continui incercirile de a se afla partea

neqtiutd a marii averi, pddurea fiind plind de gropi qi qan-

guri fdcute de cdtre ciutdtorii frenetici.

Se spune cd administratorul palatului Rosetti-Rozno-

vanu ar fi ascuns in pddure o comoard fabuloasi. in 1630,

a fost ridicat un palat opulent qi impundtor. Palatul Roz-

novanu avea atdtea camere cdte zile avea anul! Pdni in
1940, in palat s-au organizatcele mai luxoase baluri. in
curtea castelului a fost ridicat[ o bisericd. Clopotul aces-

teia era din argint. Castelul era inconjurat de 30 de hec-

tare cultivate cu vie. Aici lucrau sute de ligani robi. Astdzi,

totul este o ruind. Pe locul castelului s-a ridicat o cruce

in memoria neamului fondatorului. Au rdmas beciurile

care sunt niqte vdgduni unde gdseEti cranii de cai Ei ose-

minte. in 1941,, castelul a fost devastat de cdtre armata

sovietic5. Administratorul castelului a reuqit sd ascundi

l6zicubijuterii, obiecte de artd in.pddure. in anii de dupd

rdzboi, Securitatea a trimis oameni care au recuperat din

pddure o parte din comoard. $i astdzi sunt zeci de persoane

qi asociafii care cautd comoara, rdscolind arealul forestier.

La lzverna, Mehedinfi, febra cdutdrii comorilor line
de cdteva generafii. Aici au fost gdsite pAni acum.peste

100 kg de monede de aur. Se spune cd in pegtera de la

lzverna sunt ascunse comorile lui Obrenovici gi ale Ma-
neiTereza.in vremea lui Cuza, Obrenovici, Prinful Serbiei,

care se certase cu fratele sdu, Mihailo, a trecut in Romd-

nia cu 80 de cai care cdrau saci cu aur. Tofi soldalii sArbi

care au adus aceastd comoarS, dupi ce a fost ascunsd,

au fost omordgi. Se spune cd singurul indiciu al locului
unde este comoara, este o piatrd pe care este incrustat un

Earpe. PAna in 1989, Securitatea, din ordinul lui Ilie Cea-

uEescu, a fdcut sipdturi in acea zon6.Localnicii susfin cd

apa de biut in aceazon[, este foarte bund qi datoritd ar-
gintului ascuns in peqter6. in 1990, Ei o echipd a lui Jacques

Yves Cousteau a sosit inzona Mehedingi. Aveau permisi-
unea lui Petre Roman de a explora peqtera Ei lacul. Nu au

permis niciunui romdn sd asiste la aceste cdutdri...

Renuriiitd atAt pentru legenda sa, cAt gi pentru accesul

sdu aventuros - posibil doar pe apd, peqtera Veterani iEi

are originea numelui dupi cel care a fost aghiotantul lui
Ianovici, comandantul armatei austriece cantonate Ia
Caransebeq Ei care a refortificat pe$tera la sfArgitul se-

colului al XVII-lea. Pegtera Veterani a stat intotdeauna in
atenlia cdutdtorilor de comori din intreaga lume, care

susfin cd vestitul tezaur din argint al impardtesei Maria
Tereza sau comorile larului sdrb Obrenovici ar fi ascunse

intr-o ,,cavernd inchisd cu stAnci". Se vorbegte qi despre

comorile neamului Basarab, din care starelul Nicodim,
el insuqi descendent al familiei, ar fi luat o parte pentru



a constmi Mdndstirea de la Tismana, iar restul comorii

l-ar fi ascuns intr-o peqterd din Clisura Dunirii.

Lazilecu aur qi giuvaiericale din Lacul Fdrd Fund care

nu apare pe hartd au st6rnit Ei ele imagina,tia oamenilor in

ultima sutd de ani. ,;Lacul fdrd fund" sau ,,Balta lui Oproiul

cum ii spun localnicii din satul Negreqti, judeful Mehe-

dinfi, ar putea fi subiectul unui episod al celebrului serial

american Dosarel"e X. Misterul din jurul lacului care nu

seacd niciodatd de ani buni nu a fost elucidat.

Pufinii sdteni care mai trdiesc in micufa localitate

mehedinleand NegreEti mai povestesc despre acest lac

enigmatic care niciodatd nu a secat. Nici atunci cdnd pom-

pele de mare capacitate ale carierei miniere din apropi-

ere trdgeau apd din Balta lui Oproiu, nivelul lacului nu

seca nici mdcar cdqiva centimetri.

Un localnic iqi aminteqte cd in urmd cu cAqiva ani niEte

scafandri au incercat sd vadi cit este de adAnc, dar au

ieqit repede afard fiindcd erau foarte puternici curenfii.

,,Au venit niEte scafandri, dar au ieqit repede afard. Au

spus cd apa le rupe cablurile Ei risci sd r5mAnd pe vecie

acolo in adAncuri'l povesteqte Zahafia Bumbaru, un local-

nic in vdrstd de 83 de ani, descendent al celebrei familii

de boieri din zond. BdtrAnul crede cd fundul lacului este

sub nivelul Dundrii qi c[ aqa se explicd faptul cd nu seacd

niciodatf,: ,,Apa are niqte substraturi qi fundul ei este sub

nivelul Dundrii. Daci mina desff,cea Ei ldrgea craterul

inunda tot satul qi ajungea pdnd la oraq. Apa din addnci-

mea lacului e mult mai iute ca asta de deasupra care este

oxigenatd".
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Sdtenii din Negreqti cunosc din bdtrAni tot felul de
poveqti despre acest lac, in care au fost aruncafi 9i morfi
in timpul celui de-Al Doilea Rdzboi Mondial. Se mai spune

cd in timpul acestei conflagrafii oamenii ar fi fdcut un
drum pe sub lac pentru a induce in eroare trupele nem-

leqti $i cd tancurile acestora ar fi intrat pe acel drum de

sub lac qi nu ar mai fi iesit vreodatd. ,,in timpul razboiu-
lui, care mureau ii baga acolo, cine sd le mai facd groapa?

S-au gasit tancuri, maEini agricole aruncate in apd'] mai
spune un localnic.

Sdtenii mai povestesc ci niciodat{ nu au avut curaj sd

intre in apele misteriosului lac. Se duceau la pdscut cu
vitele in zond, dar nu se apropiau foarte mult din cauza
nisipurilor miscdtoare din jurul lacului care ar inghigi
orice vietate. ,,Ne duceam cu vitele cdnd eram micd, dar
nu ne bdgam in apd niciodatd. Cicd era odatd un bunar

Ei s-a dus un om care avea toporul cu el ca sd adape boii,
A pus toporul pe marginea bunarului qi a cdzut toporul
induntru. $i atunci cicd s-a scufundat cu tot qi in locul
acela a rdmas balta, aqa am auzit gi eu de la bdtrAni'] po-
vesteqte Zoia Alenii, o femeie de 70 de ani, din Negreqti.
BdtrAnii mai spun ca in apele acestui lac sitenii din
Negreqti ar fi aruncat mai multe ldzicucomori de teama
celor care veneau si atace satul. ,,Se zice cd,s-ar fi aruncat
qi niqte comori acolo. Cdnd eram copil md duceam cu vi-
tele acolo la pdscut, dar nu intram in apd. Trdgeau pom-
pele aici in carierd, dar nu scddea niciodath lacul'l spune
Ioana Pais (68 de ani). Cum pulini se incumetl sd se

apropie de lac, zona este raiul qerpilor care stdpAnesc



imprejurimile. Despre acestlac nu existd nicio consemnare

oficialS qi nici nu apare pe harta judelului Mehedinfi.

in toate zonele Romdniei circuld legende cu privire la

diferite comori. insd cel care a descoperit o comoard, dacd

nu respectd anumite tradifii sfArqeqte mai intotdeauna tra-

gic. in Dobrogea, se spune cd numai cel ciruia i s-a ardtat

locul unde este comoara, trebuie si participe la dezgro-

parea ei. in Banat, existd credinfa cd foculjoaci deasupra

comorilor, in noaptea de Sfdntul Gheorghe sau de Drd-

gaicd. Numai cel care are puterea sd vadd fldcdrile va gdsi

comoara. Tot tradifia spune cd in locul unde este o co-

moard existd o troifd, la care s-a rostit un teribil blestem.

intr-o veche legendd, intitulatd Comoril"ebeguLui, ci-

tim cd odinioard, pe vremea turcilor, in Cetatea Beiului

de pe malul Dundrii, in Clisurd, iEi avea reEedinfa un turc

hapsAn, despre care se ziceacdintinerelea lui zbuciumatd

ar fi iubit cu patimd o copild, intr-atAt de mult, incAt, ea

pdrisindu-I, Ei-a ieqit din minfi. De ani de zile, imbdtat

de blestemul iubirii neimplinite, turcul hdl5duia singur

prin locurile sdlbatice din jurul Cheilor Nerei, dezamdgit

qi frdnt de durere, iar intr-un final s-a inchis intr-un turn

al cetdfii, punAnd biruri grele pe creEtini 9i pierzAndu-i

pe cei care cilcau in cetate. Treptat, oamenii pirlsird

linutul, retrdgAndu-se prin poienile din mijlocul codrilor

sau plecAnd spre alte meleaguri. Dar iatd cd intr-o dimi-

neafd de toamnd, turcul qi-a incdrcat comorile pe un asin

qidupd ce le-a ascuns intr-o tainild din apropierea Che-

ilor Nerei, s-a cdfdrat pe o stdncd Ei s-a azvirlit in apa

Nerganului. De atunci, a rdmas in memoria locurilor Tur-

nul Mare al lui Beg, din Cheile Nerei.
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Din alte legendd, Custtnaparasita, afldm cd o datd la
qapte ani qi numai dupd ce inconjori cetatea de qapte ori,
stAnca de pe Mdgura Beiului se deschide qi doar atunci
muritorii pot rdzbate spre o lume a comorilor: cufere cu
nestemate gi bijuterii, mormane de aur, blSnuri qi veE-

minte scumpe etc. Dar vocea care izvordqte parcd din
mijlocul steanului de calcar qi ademeneqte pdmdntenii la

comorile din mdruntaiele PdmAntului avertizeazd qi cd

orice moment de intirziere, cauzat de ldcomie, poate duce

la inchiderea portilei gi captivitate veqnicd in stdncd.

Istoricii susfin cd dupd ce romanii i-au invins pe daci,

au plecat cu multe comori de proporfii absolut impresi-
onante, cAntdrind peste 1.500.000 kg aur qi argint de doud
ori mai mult. Acest aur a redresat situafia financiarl a

Imperiului Roman pentru o perioadd indelungatS. Dio
Cassius a scris cd un apropiat al lui Decebal l-a tredat, spu-
nAndu-le romanilor locul unde este ascunsd comoara.
Decebal impreund cu mulgi soldali au deviat albia rAului

Sargefia. Au sdpat o groapi imensi unde au ascuns co-
moara. Dupd aceea, albia rAului a fost readusd pe vechea

zon6, de scurgere. Tofi soldafii care au participat au fost
omorAgi. Dar care sd fie rAul? in apropierea Sarmizege-
tusei sunt mai multe rduri. Streiul, Sibiqelul, GrddiEtei?

in secolul al XVIII-lea, cercetdto rul F erencza descoperit
mai multe monede de aur, intr-un $arpe din aur, in rdul
Strei. Sd fi rdmas o parte din comoard acolo? Statistica
spune cd anual, peste 4.000 de cdutdtori pirat, scormo-
nesc pdmdntul Tfansilvaniei. Existd hd4i care prezintAzo-
nele unde sunt ascunse aceste comori, dar ca sd le inlelegi
trebuie sd decriptezi anumite coduri.
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De aurul ardelean, dar de aceastd datd cel din comori,

este legatd qi o operafiune militard a impdratului Austriei,

in jurul anului 1800: ,,A fost o operafiune destul de mare

destSqurata cu sprijinul armatei austriece, pentru cd apd-

ruserd monede de aur de tip koson, se pare. Dar ele apd-

ruserd de fapt incd din secolul al XVI-lea qi primul care

a profitat de pe urma comorilor qi tezaurelor dacice din

Transilvania ingropate in zona Munfilor Oriqtiei a fost

Cardinalul Martinuzzi, care a fost guvernatorul Transil-

vaniei in secolul al XVI-lea'i De aceste comori aurifere se

leagd foarte multe legende care mai au adepqi chiar Ei as-

tdzi.lJnadintre legende are in rolul principal un clujean:

,,Referitor lazona Munlilor Apuseni, sunt multe legende

despre comori. Cea mai cunoscutd comoard era a lui Paul

Varga, care era un clujean, cizmar, gi care a devenit extra-

ordinar de bogat cAndva pe la 1700 Ei intr-un testament

de-al lui datat in 1716 se spune cd el gtia locul in care se

afld o comoard extraordinard, undevain zona Munfilor
Apuseni, mai degrabd citre Munlii Gildului pdrAnd s[ fie.

Comoara lui Paul Varga a fost cdutatd mult timp, sunt

oameni care o cautd qi acum. in 1790, la Cluj s-a infiinfat
chiar o societate pentru ciutarea comorilor, care in prin-
cipal urmdrea exact comoara lui Paul Varga, dar qi multe

altele. Sunt cercetdtori care au fdcut un paralelism intre

cautarea aurului din Munfii Apuseni qi goana dupd aur

din California. Se zice cd un cronicar din epocd de pe la

1550 spunea cd la regedinla lui Martinuzzi din Gherla,

unde iqi aduna el aurul din toati Transilvania, s-ar fiaflat
la un moment dat 1.600 kg de aur nativ gi 250.000 de flo-
rini. in schimb, generalul Castaldo, care l-a asasinat pe

Martinuzzi, n-a gdsit decAt 2.000 de monede de aur. La

1800, un copil de ldran a gdsit inzona Munfilor Oriqtiei
264 de monede de aur, pe urmd un preot a gdsit in 1804,

la rddacina unui fagbdtrAn,400 de monede de tip koson.

Atunci armata imperialS a fost trimisi pentru a recupera
aceste tezanre". Legendele, inclusiv una din zona Cluju-
lui, mergeau Ei mai departe. Deqi nu era vorba numai de

legende, ci chiar de tratate gtiinfiflce. ,,Existau iardqi le-
gende consemnate in mai multe tratate de mineralogie, in
secolul al XVIII-lea, conform cdrora se credea cd in Tran-
silvania aurul apare in stare nativd inclusiv in seminlele
de struguri. Se credea cd boabele de struguri au seminfe
de aur sau se spunea cd sunt vrejuri de aur pe vifa de vie.

Sunt consemndri qi sunt lucruri tratate la modul serios,
sunt lucrdri Etiinfifice de top in perioada respectivi, nu
erau cdrfi de basme. Oamenii chiar credeau la modul
serios chestia asta. Este un exemplu la Viqea, in comuna

Jucu. $i acolo se ziceacd apdruse o vifd-de-vie cu un vrej

din aur".

Dupd unii istorici, zona Banatului este, totuqi, cea care

ascunde cele mai multe comori, dat fiind faptul cd a fost
granifd mulli ani pentru mai multe imperii qi lari bogate.

in zona Peqterilor Banatului, se spune cd qi Constantin
BrAncoveanu a ingropat peste 20.000 de pungi cu galbeni.

Faptul cd. a refuzat sd indice zona turcilor, l-ar fi costat
capul. Legendele spun cd qi Bdrdganul ar fi locul unde se

ascund comori, dar cel care gdseqte comoara va muri de

fiecare datd in condilii tragice, dat fiind blestemul ace-
lor comori.
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$i Vdlcea este un linut al comorilor ascunse in munli
de haiduci qi boieri. Cea mai cdutatd comoard este cu

siguran!5 cea a cilugdrului Pahomie, care a fost ascunsd

in urmd cu o jum5tate de mileniu in apropierea schitului

cu acelaqi nume, din Biile OldneEti.

Potrivit legendei, Marele Ban Barbu Craiovescu al Olte-
niei a ascuns in urmd cu 500 de ani, in munfii din Parcul

Nafional Buila-VAnturarifa, o mare parte din averea sa.

Boierul a fost nevoit si ia calea strdinat5lii din cauza con-

flictului cu domnitorul Mihnea cel Riu, cel despre care

se spune cd urmdrea sd intre in posesia tezaurului. ,,Barbu

Craiovescu pornise in pribegie, din cauza rdzboiului cu

domnitorul Mihnea cel Rdu, insofit de capttarrul" de care

Sava, cel care i-a qi salvatviala.Zabovind mai multiweme
in munfi, nevoit fiind sd-qi hrineascd oamenii qi caii, cd-

pitanul Sava s-a haiducit. Cronicile spun cd in pribegia

sa, boierul Craiovescu, a luat cu el o parte din avere care

consta in aur Ei bijuterii. Se mai spune cd, in stdnca schi-

tului, a fost sdpatd o galerie prin care se putea strecura

o singurd persoand, unde viitorul monah qi-a ascuns ave-

rea. Nici haiducul Sava nu s-a ldsat mai prejos gi, alituri
de oamenii sdi, a sporit comoara din stdncd. Dupi moartea

lui Barbu Craiovescu - Pahomie -, haiducii s-au pierdut
in negura vremii qi comoara a rdmas in grija cdlugirilor,
care au pdstrat-o cu sfinfenie de-a lungul timpului'lpo-
vesteqte profesorul Florin Epure, directorul Direcliei de

Culturd VAlcea. Dupd cAqiva ani, pribeagul Barbu Cra-

iovescu a revenit pe meleaguri vAlcene qi s-a cdlugdrit.

Monahul a luat numele de Pahomie Ei a ridicat, in 1519,

un schit intr-o stdncd din Muntele Buila. Legenda spune
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cS,tezaurul ar fi ascuns in apropierea schitului, iar vAnd-

torii de comori sunt vizufi destul de des inzond. Potrivit
profesorului Florin Epure, in 1988, un pddurar a dezgro-
pat aici o micd comoard, dar de pe vremea strdmogilor
daci. VAlceanul a gdsit un vas cu cdteva zeci de monede
de aur din secolul I i. Hr. qi un coif de aur dacic.

Cei care nu au gdsit aurul ingropat in apropierea MA-
ndstirii Pahomie au cdutat bogSliile ascunse qi in zona
Mdndstirii Arnota, din Costeqti, cdci legenda spune cd

aici ar fi un alt loc unde qi-ar fi ascuns aurul qi domnito-
rul Constantin BrAncoveanu. Cei care s-au incumetat
de-a lungul timpului pe stdncile din apropierea MAnds-
tirii Arnota au cdzut victime ale unor evenimente nefe-
ricite, lucru care i-a fdcut pe localnici si afirme cd au fost
lovifi de un blestem al comorii. in urmd cu cAgiva ani, un
localnic din Horezu a fost strivit de o stdncd cdzutd in
timp ce dormea in cortul sdu. Bdrbatul a acceptat sd fle
calauzaaltor doud persoane care au sperat ci, in noaptea

de SfAntul Andrei, cAnd legenda spune cd aurul incepe
sd strdluceasc5, vor gdsi comoara ascunsi intre stAnci.

$i cdutdtorii comorii din Cerniqoara au fost lovifi de
ghinion, dar in alt mod. Nu mai pufin de 11 blrbafi au

ajuns in arestul poligiei dupd ce au sdpat un tunel de 15

metri in Pddurea Modoaia. Legenda spune cd haiducii ar
fi ascuns in aceastd pddure mai mulgi saci cu bani furafi
de la boieri, iar localnicii s-au ldudat pdnd acum ci ar fi
g[sit cdteva monezi din aur. VAlcenii povestesc cd ar exista
o comoard ascunsi Ei in munfii din nordul judefului VAI-

cea, in zonaMalaia-Voineasa. PAnd acum, nimeni nu a
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