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Comori din toate secolele

Ce sunt
comorile
pierdute?

obiect care a stat
atAta vreme ascuns,
incAt proprietarul lui
nu mai poate fi sta-
bilit. De aceea, o

ln Codul Civil german se spune cd o
comoard este un

in Germania, jumdtate din comoard
apartine descoperitorului si jumdtate
proprietarului locului unde a fost as-
cunsd. Dacd, de exemplu, o comoard
a fost gdsitd intr-o grddind, jumitate ii
revine proprietarului grddinii, iar dacd
este descoperitd intr-o pddure ce
apartine statului, jumdtate va intra in
patrimoniul tdrii.

Prin comori pierdute intelegem in
mod obisnuit obiecte care au rdmas

comoard se deosebeste de un obiect
gdsit - al cdrui profrietar incd mai
poate fi stabilit - prin perioada de timp
scursd pAnd la descoperirea ei.



vreme indel ungatd ascunse, ingropate
sau scufundate, care au o valoare
considerabild.,,Valoare considera-
bild" este doar o notiune: pentru unii,
100 de euro reprezintd mult, pentru
allii 100 000 de euro nu sunt mare
lucru.

Comorile nu inseamnd neapdral aur,
argint, pietre pretioase sau bijuterii.
Pentru un cercetdtor al Antichitdtii,
obiectele din fier sau bronz sunt uneori
mai pretioase decAt orice altd comoara

Aceste monede ascunse
intr-un uas de pdmdnt
au fost descoperite
din intdmplare.
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dacd ele contribuie la deslusirea trecu-
tului nostru.

in concluzie, o comoard poate fi si
un obiect care, pentru un necunosc5-
tor, are o valoare neinsemnatd.

Dar poate fi si ceva pretios, ca o mo-
nedd rard din bronz, sau cu valoare
materiald ridicatd, cum ar fi o casetd
plind cu bijuterii. O comoard poate sd
fie o coroane de aur, un sfesnic de
argint sau argintdria familiei, o brdlard
bdtutd in pietre pretioase, un lingou de
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Vestita Camerd de chihlimbar, a cdrei ualoare
se ridicd la circa 10 milioane de euro, este
cdutatafebril de la sforqitul celui de-al doilea
rdzboi mondiql.

aur, un cleste de bronz din vremea
vikingilor, un obiect de artd sau chiar si
o puigd plind cu diamante.

Si renumita Camerd de chihlimbar
est'e consideratd o comoard pierdutd.
Peretii acesteia erau decorati cu ele-
mente de o mare valoare, realizate
manual, din chihlimbar. Camera, care
fdcea parte odinioard din Castelul
Pugkin din orasul St Petersburg, s-a
pierdut la sfAr,situl celui de-al doilea
rdzboi mondial.

Lucrurile de valoare - aurul, argintul,

Cdnd au fost
pierdute
comorile?

podoabele, armele si
pietrele prelioase -
au fost ascunse in
toate timpurile, din
cele mai diverse mo-
tive. Au existat mereu

oameni care si-au ingropat averea. Tot
astfel s-a intAmplat 9i cu ,,marile"
comori, acelea ale statului 9i ale
Bisericii, care adesea au fost puse la
addpost in vremuri de restriste.

Din epoca timpurie a omenirii lip-
sesc consemnlri despre comori pier-
dute. Din perioadele de inflorire egip-
teand, greacd si romand s-au pdstrat
asemenea povestiri, dar indicatiile pe



care le oferd sunt atAt de inexacte,
incAt nimeni nu stie cu adevdrat pe
unde ar trebui sd iaute.

lndiciile respective sunt indeobgte
tot atAt de nebuloase ca, de exemplu,
cele referitoare la presupusul imperiu
scufundat al Atlantidei, cu toate bo-
gdliile sale, despre care oamenii de sti-
i-n1h nu au' reusit sd afle nici pAni in
zilele noastre dacd a existat vreodatd
cu adevdrat.

Harta desenatd de cdutdtorii de comori:
Insula Cocos. Se presupune cq aici ar fi ascunse
mai multe comori importante.

Alte relatdri despre tezaure fabu-
loase de aur, de pildd acela al regelui
gotilor, Alaric l, care a trdit intre 370 9i
410 d.Hr., au numai un caracter de le-
gendd si nu contin de obicei indicatii
mai precise. Din cAte se spune, can-
titdti de-a dreptul colosale de aur si de
argint ar fi fost asezate aldturi de el, in
mormAnt. Potrivit traditiei, supusii lui ar
fi deviat cursul rAului Busento din ltalia,
regele fiind ingropat cu toate bogdliile
al5turi, in albia sa. Dupd aceea, apele
ar fi fost readuse pe vechiul curs, mor-
mAntul fiind astfel acoperit.

Legendele referitoare la comori,
care contin mai multe indicatii precise,
provin majoritatea din perioada cuprin-
sd intre Evul Mediu si Epoca Modernd,
cAnd asemenea lucruri erau consem-
nate si in scris. Dar foarte putine co-
mori, atAt cele ascunse incd, precum si
cele descoperite, ne sunt semnalate ih
formd scrisd. Si asta deoarece multe
scrieri si documente s-au pierdut de-a
lungul timpului sau au fost distruse.
Multe lucruri de valoare au rdmas
ingropate si sunt gdsite doar din intAm-
plare. Dar, chiar si atunci cAnd existd
indicatii exacte in vechile scrieri, se
poate intAmpla sd cdutdm in zadar,
deoarece, pe locul indicat, astdzi se
pot ridica orase, pot fi albii secate,
pentru a da doar cAteva exemple.

in cazul multor obiecte de valoare,

De unde
provin
comorile?

pe care noi le numim
astdzi comori, rela-
tiile de proprietate
de odinioard se pierd
in negura istoriei.
Rareori este posibil,

de exemplu, sd atribuim un lant de aur
unei personalitdti a istoriei. Cine mai
poate sti astdzi cui au aparlinut biju-
teriile care au fost jefuite odatd de
pirati, sau cine a purtat o coroand
bdtutd in pietre pretioase, inainte de a
fi ingropatd in vArtejul unui rdzboi din
vremuri de mult apuse?

La fel stau lucrurile in cazul depo-
zitelor de monede, de exemplu din
epoca romand. Astazi stim numai cd
istoria comorilor pierdute se impleteste
cu dorinta oamenilor de a obtine bo-
gdlii 9i putere. De aceea, tezaulele sunt
strAns legate de jafuri, rdzboaie, crime,
cuceriri si, desigur, de prostia ome-
neasca.

Datoritd faptului cd aurul 9i argintul
apar atAt de rar - specialistii au calcu-
lat cd in scoarta terestrd concentratia
de aur se ridiid la doar O,O05 grame
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