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        Iar a mai trecut o lună ! Formidabil ! Oare timpul ăsta nu se plictisește 
niciodată ? În orice caz eu DA! 
 
      Ia să vedem, totuși, ce-ar putea fi interesant pentru unii ca noi : desigur 
pe primul loc se situează starea  sănătății personale, apoi informațiile care ne 
parvin despre ceilalți colegi – de pildă vestea că Adrian Popa a scos 
 la Călugăreni o altă revistă a asociației ??? La mine n-a ajuns.Pentru că 
Dânsul nu le are p-astea cu calculatorul. Dar, se pare că totuși, a distribuit-o, 
el știe cum .  
Și  într-un târziu, ce se mai petrece în lumea asta mare, desigur evenimente 
la care suntem simpli spectatori, dar unii încă interesați. 
 
      Păi să le luăm la rând. Desigur acum, după ce au trecut, cu implicarea 
cuvenită sărbătorile pascale, a rămas autoritar, pe primul loc în atenția 
tututror, invazia rușilor în Ucraina. Your attention please ! Invazie a cărei 
sfârșit – 7 mai - a fost anunțat din timp de către însăși inițiatorul ei Vladimir 
Putin. În asemenea condiții cine dracu’ ar mai putea spune ceva concret și 
clar, oricine ar fi el ! 
Desigur subiectul continuă să fie exploatat – sângeros – de către toate 
televiziunile de pe mapamond. Evident părerile exprimate sint , un veritabi 
amalgam, totul depinzând, evident de apartenența identitară (alinierea)  
postului TV respectiv. 
Din toată sarabanda asta, pe noi ar trebui să ne intereseze, după părerea 
mea, doar WW3. Ce să spun ? O adevărată armată de comentatori, mai mut 
sau mai puțin creditați ca fiind informați sau cunoscători în ale problemei, se  
prezintă opiniei publice mondiale cu fel-de fel de opinii , dar din păcate,  
pline de pesimism, evident menite să inducă panică.  
După părerea mea, cel care se evidențiază în mod deosebit în această 
situație, este Vladimir Putin, care a anunțat,repetat, că Rusia va recurge la 
arma nucleară ! Când ? Până la 7 mai ? Hmm..... 
      Eu nu cred ! Ceace vă îndemn – dacă vreți – s-o faceți și voi dragi colegi. 
      S-auzim numai de bine. Așa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Clic aici pentru cuprins 
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Omul a fost creat de extraterestri 

Asa sustin tablitele sumeriene 
                                                                        Curtoazia  Valeriu Pop 

 
Un text antic care a generat multiple controverse în lumea ştiinţifică 
datorită prezenţei în cuprinsul său a unor indicii şi informaţii 
impresionant de avansate, ce depăşesc cu mult cadrul îngust în care 
istoricii convenţionali vor să le integreze, este cel al tăbliţelor sumeriene. 
Aceste tăbliţe din piatră au fost descoperite în anul 1840 în partea sudică 
a Irakului, în zona Golfului Persic, acolo unde a existat civilizația antică a 
Sumerului, care era cândva cunoscută ca Mesopotamia. 
Se estimează că la origine au fost cam 50.000 asemenea tăbliţe, însă au mai 
putut fi salvate doar aproximativ 5.000. Prin informaţiile consemnate pe aceste 
tăbliţe, sumerienii ne-au transmis o versiune uimitoare a istoriei străvechi a 
omenirii, surprinzător de bogată în detalii, ce include atât crearea Pământului, 
cât şi a omului. Textele tăbliţelor ne relateaza despre războaiele atroce şi 
devastatoare ce s-au desfăşurat între diferite grupuri de „zei” pentru posesia şi 
controlul resurselor Pământului, războaie care în cele din urmă au condus la 
distrugerea civilizaţiei sumeriene. 

Traducerea textelor a fost realizată în cea mai mare măsură de către savantul 
Zecharia Sitchin, un arheolog reputat care a cercetat siturile arheologice şi 
textele sumeriene timp de câteva decenii. Cărţile sale sunt inteligent 
prezentate, realizate pe baza unor cercetări meticuloase, conţinând informaţii 
foarte valoroase şi extrem de bine documentate. Un aspect foarte semnificativ 
referitor la opera lui Zecharia Sitchin este acela că deşi aspectele prezentate 
de el încă de la prima sa carte, în 1975, au fost destul de controversate, nimeni 
nu a venit până acum cu un argument valid care să îi contrazică interpretările 
şi concluziile desprinse din respectivele texte. 

Practic vorbind, nimeni nu a reuşit să aducă argumente credibile împotriva 
faptului că evenimentele descrise de sumerieni ar fi plauzibile. Sitchin însuşi a 
afirmat întotdeauna că povestirea creaţiei prezentată în cărţile sale „Cronicile 
Pământului” sau „A douăsprezecea planetă” nu îi aparţine de fapt, ci este chiar 
relatarea sumerienilor, iar dacă cineva are vreo problemă cu această expunere 

Rubrica diverse 
Sursa : mecanicii’61, #187, mai 2022                           Autor INTERNET  
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de evenimente, atunci argumentele lor trebuie adresate sumerienilor înşişi, nu 
lui. Sitchin spune că tot ceea ce a făcut a fost să ne prezinte o traducere cât 
mai exactă a respectivelor texte. 

Conform traducerilor realizate de către Zecharia Sitchin, aceste texte spun că 
„zeii din cer” (numiţi anunaki, cunoscuţi şi ca nefilimi) au coborât pe Pământ 
acum aproximativ 350.000 ani în zona actualului Irak. Aceşti anunaki aveau 
cam 4 – 5 metri înălţime şi o durată a vieţii de peste 10.000 de ani tereştri, ceea 
ce i-a făcut ulterior pe oameni să îi considere nemuritori. Ei veneau de pe o 
planetă numită Nibiru, care se apropia ciclic de Pământ, la o perioadă ce a fost 
estimată la 3.600 de ani. Scopul venirii lor era acela de a extrage aur din 
zăcămintele de pe Pământ, acest aur fiindu-le necesar pentru a salva 
atmosfera planetei lor. Conducătorul acestor anunaki se numea Enki, numit 
ulterior Iahve, semnificaţie care ne oferă o cu totul altă perspectivă asupra 
textului biblic faţă de înţelegerea comună a lui Dumnezeu. 

Exploatările se realizau în Africa de Sud, însă condiţiile muncii erau foarte 
dificile. După 150.000 de ani de muncă, o parte din anunaki s-au revoltat şi 
atunci s-a luat decizia creării unor muncitori prin realizarea unor transformări 
(termenul cel mai apropiat prin care putem înţelege aceasta ar fi acela de 
„mutaţii genetice”) asupra oamenilor primitivi care existau pe Pământ la 
vremea aceea şi care în acel stadiu erau incapabili să înţeleagă şi să execute 
muncile de care aveau nevoie anunaki. Folosind limbajul ştiinţific actual, putem 
spune că naraţiunea sumeriană se referă la faptul că s-ar fi urmărit în acest 
scop crearea unor hibrizi între oamenii primitivi şi anunaki, folosind material 
genetic de la ambele rase. 

Evolution Pentru a putea aprecia dacă aceste informaţii au vreo şansă să fie 
plauzibile, este util să facem acum câteva observaţii. Conform antropologiei 
moderne, se consideră că saltul evolutiv de la Homo erectus la Homo sapiens 
s-a produs aproximativ în urmă cu 200.000 de ani. Acest salt este însă extrem 
de dificil de explicat – dacă nu chiar imposibil – prin mecanismele evolutive 
naturale, pentru că raportat la dinamica evolutivă anterioară, această trecere 
s-a produs foarte brusc, efectiv „sărindu-se” parcă peste mai multe milioane de 
ani de evoluţie naturală. Pentru a avea o imagine de ansamblu, să menţionăm 
că antropologia actuală plasează strămoşii omului în urmă cu 25 de milioane 
de ani. Trecerea la maimuţele primate se consideră că s-a produs acum 14 
milioane de ani. Apoi, prima specie umanoidă a apărut în urmă cu 11 milioane 
de ani. 

După încă 9 milioane de ani au apărut australopitecii, deci acum 2 milioane de 
ani, care au început să folosească unele unelte primitive din piatră. Apoi, 
conform fosilelor descoperite, Homo erectus şi-a făcut apariţia în urmă cu 1 
milion de ani. Antropologii au identificat faptul că în perioada aproximativă 
cuprinsă între 230.000 şi 29.000 de ani a existat omul de Neanderthal. Putem 
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observa faptul că deşi sunt aproximativ 2 milioane de ani între australopiteci şi 
omul de Neanderthal, uneltele lor (mai exact un fel de pietre mai ascuţite) sunt 
practic identice, ceea ce indică o diferenţă evolutivă destul de mică. Şi totuşi, 
iată că brusc, acum 200.000 de ani, deci cumva contemporan cu omul de 
Neanderthal, apare (evoluând dintr-o dată din Homo erectus) Homo sapiens, 
care era în principiu identic cu noi din punct de vedere al aspectului şi al 
înzestrării genetice. Acest salt uriaş este uimitor, cu atât mai mult cu cât era 
situat în Era Glaciară. 

Tocmai de aceea, ipoteza de creare a lui Homo sapiens prin mecanisme de 
mutaţii genetice, aşa cum o indică scrierile sumeriene, este în mod evident 
extrem de plauzibilă. Dealtfel, puţini dintre antropologii convenţionali s-au 
încumetat să prezinte această mare discontinuitate ce a existat în evoluţia 
omului. În plus, dacă evoluţia speciilor este un proces continuu – după cum 
susţine Teoria lui Darwin – atunci ar fi trebuit să avem prezentă şi „veriga lipsă”, 
care să existe în continuare pe Pământ, adică „oamenii-maimuţă”. Totuşi, se 
constată că această verigă lipseşte cu desăvârşire, diferenţa dintre oamenii 
celor mai primitive triburi şi maimuţele cele mai evoluate fiind mult prea mare. 
Concluzia la care ajung astăzi din ce în ce mai mulţi antropologi este aceea că 
saltul care a dus la apariţia lui Homo sapiens nu a fost unul spontan, natural, 
ci unul indus în mod artificial. 

Este interesant să menţionăm că există anumite consemnări care spun că în 
drumul lor, civilizaţiile străvechi care călătoreau printre stele realizau adeseori 
speciilor umanoide inferioare procedee ce pot fi asimilate cu mutaţiile genetice, 
accelerându-le astfel evoluţia cu milioane de ani, această practică fiind 
cunoscută ca „semănarea stelelor”. Se afirmă că încă din vremuri extrem de 
îndepărtate (cu mult înainte de apariţia lui Homo sapiens), planeta noastră a 
fost vizitată de multe civilizaţii extraterestre, această planetă fiind văzută ca o 
veritabilă „stea roditoare”. De altfel, aşa cum vom vedea şi în continuare, au 
rămas unele texte străvechi conform cărora pe Pământ au existat în trecutul 
îndepărtat teribile războaie între diferite rase extraterestre, pe care oamenii i-
au numit ulterior „zei”. 

Este de asemenea semnificativ să notăm faptul că în mai multe zone de pe 
glob – cum ar fi în Africa de  Sud, în America Centrală sau în America de Sud 
– au fost descoperite mine de extragere a aurului extrem de vechi, datând dintr-
o perioadă situată acum 100.000 ani. Aceste descoperiri au fost puse în 
evidenţă de Corporaţia minieră Anglo-Americană în anii ’70, dar datorită 
contradicţiei evidente cu versiunea istorică oficială, ele sunt în general trecute 
sub tăcere. Totuşi, acest fapt vine să confirme şi să explice în felul 
acesta  răspândirea timpurie a lui Homo sapiens pe tot cuprinsul planetei. 

Revenind acum la textele sumeriene, acestea afirmă că au fost realizate mai 
multe tentative de creare a unor hibrizi între anunaki şi oamenii primitivi, dar 
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aceşti hibrizi nu se puteau reproduce. Crearea unei fiinţe capabilă de 
reproducere şi care a avut chiar – din câte se pare – un nivel evolutiv mult mai 
ridicat decât au dorit iniţial anunaki, a fost posibilă doar prin intervenţia unei 
alte rase extraterestre, ce provenea din sistemul stelar al lui Sirius. Se 
menţionează că aceste fiinţe de pe Sirius aveau o înfăţişare ce poate fi 
asemănată ca fiind pe jumătate om şi pe jumătate delfin. 

Textele sumeriene spun că primul embrion a fost purtat chiar de zeiţa-soţie a 
lui Enki, pe nume Ninki. Primul om creat a fost de sex masculuin şi a fost numit 
Adapa (Adam). Se menţionează că îndrăgindu-l foarte mult, Enki a dorit chiar 
să îl adopte. La scurt timp după crearea lui Adapa a fost creată şi o fiinţă umană 
de sex feminin, Eva, ce a fost creată pornind chiar de la o „coastă” a lui Adam, 
putând înţelege că de fapt este vorba despre folosirea materialului genetic al 
lui Adam. 

Textele sumeriene mai menţionează de asemenea că Enki folosea un fel de 
sceptru cu puteri miraculoase, numit „cheia vieţii” sau „ank”, simbolizat ca un 
fel de cruce. Este interesant şi totodată semnificativ că acest simbol a fost 
ulterior preluat de tradiţia egipteană. Este de altfel important să remarcăm 
faptul că între scrierile antice sumeriene (mesopotamiene), vedice, egiptene şi 
chiar greceşti există asemănări frapante, ceea ce denotă ca fiind foarte 
probabil faptul că la originea lor ele au descris exact aceleaşi evenimente. 

Isis Tăbliţele sumeriene spun că mult mai târziu, după ce deja oamenii se 
înmulţiseră, Enki a mai avut un fiu, a cărei mamă a fost chiar o femeie 
muritoare, pe nume Ishtar. Ulterior Ishtar avea să fie cunoscută ca Inona sau 
zeiţa Isis. Descrierea sumeriană relatează că Ishtar era o femeie foarte 
frumoasă şi inteligentă, ce a intrat în graţiile lui Enki, care i-a dăruit şi ei „cheia 
vieţii”, transformând-o astfel în zeiţă. Din rodul iubirii lor s-a născut apoi un fiu, 
pe care tradiţia egipteană îl descrie cu numele Toth, iar în Biblie el este 
menţionat ca Enoh. În Vechiul Testament din Biblie există o relatare 
semnificativă care spune că Enoh a fost luat în zbor de către două fiinţe, pe un 
„nor”, şi dus în „cer”, unde l-a întâlnit pe „Domnul”, care l-a învăţat multe taine 
pe care să le dea apoi oamenilor pe Pământ. 

Conform „Cărţii Egiptene a morţilor”, precum şi a „Imnului către Ramses I”, 
Toth s-a născut pe o insulă mare înconjurată de ape. Această insulă s-a 
scufundat printr-un mare cataclism, însă înainte de aceasta Toth a condus o 
parte din populaţie pe teritoriul actualului Egipt, punând bazele civilizaţiei care 
avea să se dezvolte acolo. Din această descriere se poate deduce că tărâmul 
care s-a scufundat era de fapt Atlantida. 

Pentru a păstra peste milenii cunoaşterea pe care o deţineau, oamenii care s-
au salvat au construit anumite depozite secrete, care să adăpostească aceste 
cunoştinţe şi care să poată rezista cataclismelor naturale viitoare. În acest scop 
ei au construit atât anumite complexe megalitice, cât şi anumite lăcaşuri 
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subterane. În aceste depozite ei au plasat atât unele texte esenţiale, cât şi 
dispozitive foarte avansate tehnologic. 

Este important să amintim că există mai multe atestări ale unor vestigii ce au 
aparţinut altor civilizaţii, mult mai avansate decât civilizaţia umană actuală. În 
aceste atestări se spune că există de exemplu săli cu dispozitive ce pot activa 
holograme tridimensionale ce prezintă istoria sintetică a principalelor 
evenimente ce au avut loc pe Pământ în ultimele zeci de mii de ani. Există de 
asemenea mărturii despre existenţa unor cavităţi uriaşe în interiorul anumitor 
munţi. Un asemenea exemplu este Muntele Shasta din California de Nord 
(SUA), despre care există informaţii conform cărora acest munte adăposteşte 
un mare oraş ce a aparţinut civilizaţiei lemuriene. În acest context, putem 
spune că nu este întâmplător că în acea zonă sunt semnalate adeseori OZN-
uri ce survolează crestele muntelui. 
Cealaltă civilizaţie care a ajutat la crearea omului, cea din sistemul stelei Sirius, 
a reprezentat o ghidare spirituală foarte înaltă, fiind cunoscută şi considerată 
ulterior de mai multe tradiţii ca fiind focarul spiritual originar din care toate 
tradiţiile spirituale ale omenirii au izvorât. Acest focar spiritual originar a fost 
denumit iniţial în tradiţia sumeriană „Thula”, dar denumirea s-a păstrat în 
diverse forme cum ar fi „Tolan” sau „Astlan” în tradiţia Maya. 

Apare ca fiind evident faptul că aceste izvoare de informaţii au avut o puternică 
influenţă asupra versiunilor ulterioare ale consemnărilor istorice, putând 
înţelege într-un cu totul alt context chiar anumite pasaje biblice. Putem 
remarca, de asemenea, faptul că informaţiile prezentate de străvechile scrieri 
sumeriene sunt deosebit de plauzibile nu doar în ceea ce priveşte Pământul şi 
datele corelate cu istoria omenirii, ci chiar referitor la o serie întreagă de date 
ştiinţifice privind aspecte ale sistemului nostru solar. 

Foarte obiectiv vorbind, din analiza informaţiilor prezentate în textele 
sumeriene se desprinde în mod evident concluzia că sumerienii erau în 
posesia unor cunoştinţe ştiinţifice şi astronomice realmente avansate. De 
exemplu, prin astronomia modernă noi am descoperit planeta Uranus în anul 
1781, planeta Neptun în 1846, iar Pluto în 1930. Abia de curând, în august 
2005, savanţii de la Institutul Tehnologic din Pasadena, California, au confirmat 
în mod absolut existenţa unei a zecea planete în sistemul nostru solar. Detalii 
despre a zecea planetă se pot studia pe site-ul NASA la adresa: 
http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/newplanet-072905.html . 

 
Şi totuşi, sumerienii ştiau despre toate acestea acum 6.000 de ani! Mai mult 
decât atât, ei spuneau că în sistemul nostru solar nu sunt doar zece planete şi 
nici măcar unsprezece, ci douăsprezece! În plus, sumerienii aveau date 
corecte despre dimensiunile relative ale planetelor, despre excentricităţile şi 

http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/newplanet-072905.html
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mişcările lor rotaţionale, precum şi despre centura de asteroizi. Ei bine, dacă 
textele lor ar fi false, cum explicăm toate aceste cunoştinţe atât de avansate? 

Schelete de uriaşi În legătură cu textele sumeriene este de asemenea 
semnificativ să remarcăm faptul că în conținutul lor se menționează că anunaki 
aveau o înălţime de 4-5 metri, iar asemenea schelete chiar au fost găsite în 
număr mare pe toată planeta în urma descoperirilor arheologice. Datorită 
cenzurii extrem de stricte ce este impusă adevăratei istorii a omenirii, aceste 
aspecte au rămas totuşi până acum foarte secrete. Cu toate acestea, este 
cunoscut faptul că şi Romania este împânzită de schelete de uriași. 

În anul 1926 celebrul arheolog român Vasile Pârvan a descoperit scheletele a 
aproape 80 de uriaşi de aproximativ 5 metri fiecare, îngropate într-o zonă 
situată undeva la 10 km sud-vest de Bucureşti. Această descoperire 
extraordinară a fost însă trecută sub tăcere de către autorităţi, iar după numai 
un an, atât Vasile Pârvan cât şi asistentul său mor în condiţii cel puţin dubioase. 
La Cetățeni, în anul 2005, s-au mai găsit două schelete gigantice; sub 
mănăstirea Negru Vodă (Pantelimon, Lebăda) alte 20 de schelete; în anul 1985 
la Scăieni (județul Buzău) încă două schelete, iar lista poate continua. În toate 
aceste cazuri autoritățile au impus să se păstreze tăcerea. 
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                                                                    Curtoazia  Valeriu Pop 

S-a aflat cel mai MARE SECRET pe care 
România l-a ascuns. ISTORIA țării noastre se 
schimbă  
Mai mulți savanți americani de prestigiu au descoperit un secret ascuns legat de teritoriul țării 
noastre. 

In zona Olteniei se inregistreaza cea mai veche locuire in bordeie din lume(18,000 ani inainte de 
Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi tarnacop de miner descoperit vre-o 
data, 

Cea mai veche activitate metalurgica a aramei din lume (8,000 ani inainte de Christos), cea mai 
veche scriere din lume (tablitele de la Tartaria, judetul Alba 5-6.000 inainte de Christos). Tot aici s-
a inventat arcul, au aparut primele furnale din Europa, si tot de aici au plecat si s-au format celelalte 
popoare indo-europene si nu numai cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, scitii, 
cimmerienii, triburile iberice, bascii, sarmatii, elenii(ahei si dorieni), fenicienii….etc. 

Traco-dacii reprezinta cea mai veche si mai inalta cultura de pe Pamant, anterioara civilizatiei 
Sumeriene, si totodata cea mai numeroasa (180 – 200 de triburi). Ei puteau fi gasiti in intreaga 
Europa (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, germania, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franta, Spania, 
Turcia europeana, Asia Mica, Africa……chiar si Burii din Africa de Sud sunt tot un neam Dac, din 
care facea parte insusi Burebista. 

Scrisul si odata cu el istoria, au aparut mai intai in spatiul tracic si abia mai tarziu in spatiul greco-
roman, dus probabil acolo tot de triburile care au migrat de aici. Traco-dacii au avut cea mai veche 
agricultura din Europa, (neolitic) si printre cele mai vechi din lume. La vremea lor erau singurul 
popor din lume care foloseau cercul la dispozitivele de masurare a timpului, potrivit 
ToataRomania.ForumHit.ro 

Incepand cu anul 1995, dupa studii indelungate, insa intentionat tinute la subsol, o serie de savanti 
americani de prestigiu au ajuns la concluzia ca Potopul descris in Biblie a avut loc pe malul vestic al 
Marii Negre, unde locuia o populatie neasteptat de dezvoltata, (oare cine?). De altfel Olimpul, 
legendarul munte din mitologia greaca (ULIMP- Lumina sau Splendoare, in limba traco-daca), nu 
era altceva decat muntele Bucegi pe care nu intamplator dainuie al doilea Sfinx de pe Pamant. 
Istoricul Homer spunea ca numai tracii stiau sa lupte calare si cu arcul incepand cu mileniul cinci 
inainte de Christos. 

Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine desavarsita, toate conventiile fiind incheiate verbal si 
apoi pastrate cu sfintenie. Lipsa de acasa era semnalata printr-un bat lasat la poarta, fiind mai mult 
decat suficient. 
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Traco-dacii erau singura civilizatie din lume care nu a folosit sclavagismul sub nici o forma a sa. 

In jurul anului 1400 I.C, se construieste in Tracia nord-Dunareana, cea dintai scoala cu local de sine 
statator de pe Terra, numita Androniconul, unde preotii Zamolxieni predau toate disciplinele 
universitare incepand cu teologia (cultul Zeului Soare si al celor 12 constelatii). 

Confom marturiilor ramase posteritatii ale lui Platon si Socrate, insusi Pitagora si-a completat 
studiile la scoala Zamolxiana, si tot ei afirmau ca in acea vreme in Dacia existau cei mai de seama 
medici ai timpului. 

Istoricul Herodot, ii considera pe Cimerieni originari de pe versantul Nord-Estic al 
Carpatilor,(Moldova de astazi). Apoi o parte din ei s-au deplasat spre Sud, in Anatolia, unde au fost 
cunoscuti ca Cimiry. Migrati ulterior catre Italia, Spania, Anglia si Irlanda au fost cunoscuti sub 
denumirea de celti. 

Zona Nord -Dunareana (Romania de astazi), a fost considerata din vechime drept un paradis 
terestru.Un teren bogat in aproape toate bogatiile pamantului, cu terenuri agricole(Granarul Europei 
de mai tarziu), pasuni intinse, toate formele de relief, un incredibil sistem hidrografic natural, o 
zona bine aparata contra majoritatii dezastrelor naturale…..etc. Ca un miracol unic al istoriei, 
locuitorii acestei zone n-au putut fi alungati din vatra stramoseasca si nici deznationalizati. 

Romanii pastreaza in continuare limba, portul, obiceiurile, traditiile stramosilor de acum 7.000 de 
ani. Analizele minutioase de sange, demonstreaza un alt miracol : in ciuda numeroaselor invazii, 
inclusiv mult distorsionata ocupatie romana, ne-am pastrat puritatea genetica, specifica stramosilor 
nostri. 

Romania ramane un miracol, caruia i s-a prevazut un viitor mesianic. Profetul indian Sundhar Singh 
scria in 1922, ca romanii vor deveni un popor indragit si respectat de toate popoarele lumii. 
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Și Turcia reclamă 
deasemenea, teritoriile 
imperiului ottoman din 
fundul Asiei pînă la 
frontierele Austriei. 
 
 
 
 
 
 
NR Cu istoria nu-i de 
glumit , dar nici cu 
realitatea de astăzi ! 

    
  

  

Clic aici pentru cuprins 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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Sa nu razi singur(a); trimite-l si tu prietenilor  tăi cu care  
 ai îmbărânit împreună 

  
Curtoazia Riri Pop 

 
: "Doi bătrâni au trăit împreună mai bine de 50 de ani. Ei nu au avut niciodată secrete unul față de 
celălalt, dar era un singur lucru pe care femeia i l-a cerut soțului ei: să nu deschidă niciodată cutia 
veche de pantofi, pe care ea o ținea în dulapul ei. 
Soțul nici nu o întreba despre conținutul cutiei misterioase… Dar într-o zi, când soția sa s-a 
îmbolnăvit și a căzut la pat, ea a decis să-i descopere vechiul secret și l-a rugat să-i aducă cutia la 
spital. 
Bărbatul a mers acasă, a luat cutia și a deschis-o. În interiorul ei se aflau două păpuși croșetate și o 
grămadă de bani: 95.000 de dolari! 
“Dar… de ce? Cum?!” – a întrebat mirat bărbatul. 
Soția a hotărât să-i mărturisească adevărul. “Înainte să ne căsătorim, bunica mea mi-a descoperit 
secretul unei căsnicii fericite fără certuri. M-a sfătuit că dacă voi fi foarte supărată pe tine, să tac din 
gură și să mă apuc să croșetez o păpușă. Acest lucru mă va ajuta să mă calmez.” 
Bătrânul a fost mișcat până la lacrimi. În cutie erau doar două păpuși croșetate… Reiese că soția sa 
s-a supărat pe el doar de două ori în toți acești ani de căsnicie. El și-a îmbrățișat soția și a sărutat-o. 
“Dar de unde sunt toți acești bani?” – a întrebat-o bărbatul uimit. 
“Aaaa… tu la asta te referi?” – a spus ea zâmbind. “Banii i-am câștigat din vânzarea păpușilor!” 
 

 
 
 
 
 

                                             În sfârşit, m-am liniştit  
Curtoazia Corina Firuță 

 
 
 
 Creierul vâstnicilor este mai lent deoarece a acumulat o mare cantitate de cunoştinte. 
Savanţii consideră că oamenii nu se degradează mental odată cu vârsta, ci, pur şi simplu 
durează mai mult până ce-şi amintesc de un lucru, deoarece ei au mai multe informaţii în 
creier. 
 La fel cum, unui calculator al cărui hard-disk e supraîncărcat, îi ia mai mult timp pentru 
accesarea unei informaţii. Cercetătorii afirmă că încetinirea procesului nu reprezintă un 
declin al fenomenului cunoaşterii. Creierul uman lucrează mai lent la cei în vârstă, spune 
Dr. Michael Ramscar, numai datorită faptului că a acumulat mai multe informaţii în 
decursul timpului. 
 Creierul bătrânilor nu devine mai puţin eficient. Din contra a adunat mai multe cunoştinţe. 
De asemenea, cei în vârstă, adesea se duc în altă cameră să ia ceva, iar când ajung 
acolo, se întreabă pentru ce au venit. Aceasta nu este o problemă de memorie ci o 
metodă naturală pentru a-i determina pe bătrâni să facă mai multă mişcare! 
 Am o grămadă de prieteni la care ar trebui să le trimit acest mesaj, dar nu-mi amintesc, 
aşa că, vă rog să-l trimiteți/ postaţi mai departe prietenilor vostri, care poate sunt și ai mei 
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dar n-am aflat încă de ei 
 
 
DUMNEZEU A CLĂDIT OMUL DUPĂ VOINȚA SA,ÎNZESTRÎNDU-L LA TINEREȚE CU 
PUTERE,ENTUZIASM ȘI AMBIȚIE,LA BATRÎNEȚE I LE IA ȘI ÎI DĂ ÎN SCHIMB 
AMINTIRILE FRUMOASE, RĂBDAREA ȘI ÎNȚELEPCIUNEA. 
 
NR Povestea asta se cheamă  în termeni medicali agnosognozie sau în limbaj curent  
uitare temporară . Este, la vârstnici, o manifestare absolut normală! 

 
 
 
 

Clic aici pentru cuprins 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
Acum 500 de ani, cel mai 
mare oraș comercial de 
lângă țările române era 
Liovul, situat la aproape 
350 km de Suceava. 
Negustorii lioveni au 
ajuns și la Volga, dar și în 
Asia Mică și aduceau în 
Moldova și Țara 
Românească felurite 
lucruri, de la arme și 
stofe scumpe, până la 
piper și scorțișoară . 

 
  
Românii și Liovul - O istorie cu negustori, afaceri, asedii, marfă de lux 
și drumuri foarte lungi 

Vlad Barza •  
Curtoazia Valeriu Pop  

Liov pe hartă 
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                                            Case din Liov 

 Mai jos puteți citi despre cum s-au înțeles moldovenii și muntenii cu cei din 
Liov, ce mărfuri aduceau și care au fost episoadele mai violente. Tot în articol 
puteți citi pe larg despre Liov, unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa 
de Est. 
 

Informația pe scurt 

·        Liovul (Lviv, Lwow, Lemberg) se află la mai puțin de 350 km de 
Suceava și a devenit acum șase secole unul dintre cele mai bogate orașe 
din regiune, datorită negustorilor care ajungeau până la Volga, în Crimeea, 
dar și în Asia Mică. Timp de aproape 400 de ani orașul a fost parte a 
Regatului Poloniei și a ajuns să aibă 29.000 de locuitori la apogeul său. 
·        Negustorii lioveni au vândut mult în Moldova, dar și în Țara 
Românească, și au primit multe privilegii de la domni precum Mircea cel 
Bătrân, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Liovenii aduceau mătase, 
piper, stofe orientale, tămâie și vin grecesc. Din Moldova duceau vite care 
erau tăiate de măcelarii din Liov, iar din zona Galațiului și Brăilei, duceau 
pește către nord. 
  Acum 500 de ani negustorii puteau parcurge în cel mai bun caz 40-50 km 
într-o zi lungă de vară, pe vreme bună și fără să apară probleme. Dacă 
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porneau ploile, putea dura mai bine de o săptămână un drum de 100 km. 
Avantajele comerciale oferite de diferite state au stârnit certuri între marile 
orașe mercantile ale zonei, fiindcă negustorii care nu beneficiau de 
privilegii, aveau obligații care le diminuau mult profitul. 
·        Ștefan cel Mare le-a dat privilegii, dar spre finalul domniei, Moldova a 
participat cu oastea și la o expediție care-și propunea să pedepsească 
Liovul. La cinci ani după moartea lui Ștefan, urmașul său la tron, 
supranumit Bogdan cel Chior, a ajuns cu tunurile sub zidurile orașului, dar 
nu l-a putut captura. 
·        În Liov a construit domnitorul Alexandru Lăpușneanu o biserică ce 
mult timp a fost cunoscută sub numele de ”Biserica Valahă”, iar după 
1610, în orașul polonez și-a făcut studiile cronicarul Grigore Ureche. 
·        Acum 50 de ani Lvov-ul putea fi vizitat de români prin excursii ONT, 
iar în broșuri se scria despre oraș că este plin de vegetație și că este un 
loc foarte frumos, „datorită străzilor întortocheate din cartierele vechi”. În 
stilul tipic din acele vremuri, orice descriere turistică vorbea despre toate 
industriile care s-au dezvoltat în acel loc. 
·        Lviv (800.000 de locuitori) este capitala culturală a Ucrainei, iar 
turismul s-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu. În oraș s-a născut baronul 
de la care a pornit termenul masochism, aici a fost inventată lampa cu 
kerosen și tot la Lviv s-a născut cântăreața Ruslana. De când a început 
războiul, Lviv a fost un loc de refugiu pentru multe sute de mii de ucraineni 
care au fugit din Kiev, din sud sau din est. 
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Liov - Un oraș vechi de 750 de ani și devenit bogat datorită comerțului 

Ucrainenii îi spun Lviv orașului, în poloneză este Lwow, iar în rusă, Lvov, în 
timp ce în latină este Leopolis (orașului leului, iar în germană, Lemberg. 
Numele orașului vine de la Lev Danilovici, un prinț al Galiției care a trăit în 
secolul 13. În Evul Mediu orașul era cunoscut mai ales sub numele german 
Lemberg și după 1550 mai ales sub cel polonez, Lwow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liov, centrul vechi                                                                                                    
Orașul a fost atestat documentar pentru prima oară la 1256 și a devenit 
puternic datorită negustorilor care au adus bogății în cetate, profitând de 

poziția geografică excelentă, pe un lung coridor comercial de la Baltică la 
Marea Neagră. Negustorii lioveni au ajuns până la Volga, în Germania, în 
Turcia de azi și în Crimeea. 

Orașul a devenit bogat fiindcă negustorii locali au primit privilegii, mai întâi de 
la regele Poloniei și apoi și din alte state învecinate, inclusiv din Moldova și 
din Țara Românească, iar aceste privilegii au fost reînnoite de mai multe ori 

  

.Liovenii au profitat de măsurile protecționiste și în oraș nu aveau a se teme 
de concurența negustorilor din alte regiuni. Mai mult, au profitat de ceea ce 
se numea „dreptul de depozit”, iar asta însemna că negustorii care erau în 
tranzit prin oraș erau obligați să staționeze două săptămâni și să-și desfacă 
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mărfurile pentru negustorii locali care le puteau cumpăra la prețuri foarte 
bune și le vindeau mai departe cu adaosul comercial dorit. 

Liovului i s-a dus vestea, așa că după 1300 au sosit și s-au stabilit în oraș 
negustori din regiunile germanice, din Grecia și din Armenia. Liovul devenea 
o forță sau, cum am spune în limbaj corporatist, „un hub comercial de 
importanță regională”. Pe la 1350 se estimează că orașul avea cam 2.000 de 
locuitori. 

Printre mărfurile pentru care Liovul era cunoscut se numără blănurile, vinul, 
carnea, peștele, mierea și ceara (care era mult folosită pentru iluminat). 

 

 

 

 

 

 

Liov, centrul vechi 

  

Se estimează că orașul avea cam 5.000 de locuitori pe la 1400 și aproximativ 
8.000 pe la 1500. Pe la 1570 Lemberg avea 12.000 de oameni, iar cea mai 
spectaculoasă creștere demografică a fost spre 1620, când s-a ajuns la 
29.000 de oameni. 

Cel mai mare incendiu a fost în 1527 și a venit după câteva luni extrem de 
secetoase, iar focul a făcut prăpăd în orașul plin de clădiri din lemn. A fost 
însă și un lucru bun: Liovul s-a schimbat complet, s-a construit cu piatră și a 
fost interzisă ridicarea caselor din lemn, începând cu anul 1540. Incendii mari 
au tot urmat, iar o brigadă de pompieri a fost creată abia în secolul 19, când 
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orașul era parte a Imperiului Austriac.În perioada medievală, cum se întâmpla 
și la Brașov, și în alte multe orașe, străjerii patrulau pe zidurile cetății în 
fiecare seară pentru a vedea dacă se vede vreo lumină undeva în oraș. Frica 
de pârjol era grozavă, iar cei care erau găsiți vinovați de pornirea unui 
incendiu erau aspru pedepsiți, uneori chiar cu arderea pe rug. 

                           O stradă superbă din Liov  

  

Până la 1550 a predominat influența germană în oraș, dar apoi a crescut mult 
cea polonă. Au fost construite și fortificații care au fost dărâmate după 1780 
când nu mai era nevoie de ele și așezarea avea nevoie de spațiu pentru a 
crește. 

Interesant este că Lembergul medieval era traversat de un râu, Poltva, care 
era util fiindcă puteau veni aproape de oraș corăbiile cu marfă. Era însă și un 
mare minus: râul atrăgea bolile și țânțarii și a apărut de mai multe ori malaria. 
La început de secol 19, când orașul se găsea la extremitățile estice ale 
Imperiului Habsburgic, râul a început să fie acoperit și redirecționat spre 
sistemele de canalizare. 

Orașul a reușit, datorită negustorilor și edililor să evite timp de câteva secole 
distrugerile care au afectat alte orașe europene, deși conflicte au existat, de 
acestea fiind legate multe nații, de la polonezi și lituanieni, până la austrieci, 
ruși și suedezi. 
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Click aici pentru a vedea o hartă a Poloniei în secolele 14-16 

. Sursa Larousse Atlas Duby Într-un dreptunghi este evidențiat orașul Liov 

Liovul a devenit cel mai important oraș din cnezatul Haliciului, iar în 1349 a 
fost încorporat în Polonia, care avea să-l păstreze mai bine de patru secole. 
Liovul a devenit tot mai bogat cu cât a primit mai multe privilegii și cu cât 
Regatul Polon devenea tot mai puternic. 

Iată ce scrie Nicolae Iorga despre începuturile orașului 

·        „Lemberg - Lwow, cetatea lui Lev Danilovici, principe rus al Galiției, 
pe care o întemeie după năvălirea Tatarilor, lângă o așezare mai veche, 
juca un rol cu mult înainte anul de 1300. Erau acolo ruși „de drept 
rutenesc”, Armeni, Evrei, Tatari și Saracini, ba chiar și alte neamuri, trăind 
fiecare după rosturile sale de acasă, conform principiului medieval că 
fiecare duce cu sine oriunde dreptul lui”. 

Mulți coloniști armeni s-au stabilit la Liov după 1350, iar câțiva dintre aceștia 
au ajuns la Suceava după 1380. 

Un oraș bogat la 350 km de Suceava 

Liovul avea o super-poziție strategică pe un lung drum comercial ce pornea 
de la Marea Baltică și ajungea la Marea Neagră, un drum care, pe vremea lui 
Ștefan cel Mare lega Danzig-ul (Gdansk-ul polonez de astăzi) de Cetatea 
Albă (acum în Ucraina). Moldova era zonă de tranzit pentru o mulțime de 
mărfuri și a acordat privilegii negustorilor lioveni și cracovieni. Din Cetatea 
Albă multe mărfuri erau transportate pe mare către Caffa, în Crimeea. 

https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2022-04-8-25487263-0-polonia-secolele-14-16.jpg
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Între Cracovia și Liov a existat o dispută, după ce privilegiile acordate în 1380 
negustorilor îi dezavantajau pe cei dintâi. Acel privilegiu obținut de Liov la 
1380 se referea la „dreptul de depozit”, iar asta însemna că toți negustorii cu 
afaceri în Crimeea trebuia să-și expună aici mărfurile, timp de 14 zile. Liov 
obținea monopolul pe comerțul din acestă zonă. La 1403 se rezolva 
diferendul dintre lioveni și cei din Cracovia. 

 

                                Orașul în secolul 17  

               (sursa - europebetweeneastandwest.files.wordpress.com) 

 

Nu trebuie uitat că erau extrem de lente călătoriile pe atunci; de la București 
la Târgoviște se făceau în cel mai bun caz două zile, la fel și de la Târgoviște 
la Pitești. În cel mai bun caz negustorii puteau parcurge 30-40 km pe zi, în 
timpul verii, pe drumuri bune și fără să se întâmple nimic grav. Dacă veneau 
ploile, drumurile deveneau impracticabile și un drum care în prezent durează 
două ore, putea dura 10 zile. 

Lwow (sau Lemberg) se afla pe atunci în Polonia sau, cum era denumită de 
români, Țara Leșească. 

Istoricii vorbesc despre „drumul moldovenesc” când se referă la drumul care 
pornea de la Liov și ajungea la Caffa (Crimeea), trecând prin Moldova. Acest 
drum a devenit după 1400 mult mai folosit decât drumul pe uscat denumit „al 
tătarilor” prin Podolia și nordul Mării Negre. 

În 1408, domnul Moldovei, Alexandru Cel Bun, a acordat un privilegiu 
comercial negustorilor din Liov, reducându-le taxele vamale. Tot acest 

http://europebetweeneastandwest.files.wordpress.com/
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domnitor, care a condus Moldova timp de 32 de ani, a comandat arbalete de 
la un meșter liovean, dar și baliste. Arbaleta este o armă de aruncat săgeți 
sau proiectile, asemănătoare cu un arc. Balista este o mașină de război, 
folosită pentru lansarea de sulițe și de proiectile de plumb, fier sau piatră 
asupra (obiectivelor) dușmanului. 

Printre „trufandalele” care ajungeau din Liov în Moldova se numără coșurile 
cu smochine uscate. Din Galați, negustorii din „Lwow” cumpărau morun. 

Orașul Liov a jucat în istoria comerțului de Moldova un rol similar cu cel al 
Brașovului în Țara Românească. În Moldova se poate spune că liovenii au 
exercitat o „hegemonie comercială„ mai ales că Moldova s-a pus la adăpost 
de hegemonia ungară prin recunoașterea suzeranității polone. Trebuie spus 
că din 1386, Moldova a devenit vasala Poloniei. 

În Țara Românească prezența liovenilor a fost modestă în comparație cu 
Moldova, iar privilegiul acordat de Mircea cel Bătrân a venit în contextul 
distanțării Țării Românești de Regatul Ungariei. 

Mircea Cel Bătrân din Țara Românească a încheiat la 1403 și reînnoit la 
1409 un tratat comercial prin care negustorii lioveni puteau desface mărfurile 
în oricare târg din Țara Românească, plătind vamă numai la Târgoviște. 
Domnitorul era conștient că vistieria țării are de câștigat de pe urma 
comerțului și a acordat privilegii și altor negustori faimoși din străinătate 
(brașovenilor, la 1413). 

Acești negustori aduceau și multe mărfuri scumpe, din zone îndepărtate. În 
cadrul privilegiului acordat celor din Liov de Alexandru cel Bun sunt 
consemnate mărfuri precum mătase, piper, camhă (stofă de mătase 
orientală), tămâie și vin grecesc. În privilegiul acordat brașovenilor de către 
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Mircea cel Bătrân sunt menționate „cumpărăturile ce vin de peste mare”, cum 
ar fi piperul, șofranul, bumbacul, pieile de miel și alte piei de animale. 

Mircea cel Bătrân și negustorii „care să fie slobozi de a umbla în toată 
ţara” 

Pe timpul lui Mircea cel Bătrân au fost bătute cantități uriașe de monedă și 
zeci de mii de monede au fost descoperite, dintre care peste 6.000 sunt la 
Târgoviște. După 1397 (sau după 1402 potrivit unor opinii) are loc o reformă 
monetară în urma căreia crește greutatea brută și conținutul de argint al 
ducaților. 

O primă serie de ducați îl înfățișează pe voievodul Mircea cel Bătrân, în 
picioare, cu coroană, ținând în mâna dreaptă o lance poziționată vertical sau 
oblic și în stânga globul crucifer. Pe revers apare un scut înclinat, deasupra 
căruia se află un coif şi acvila Ţării Româneşti. O a doua serie de ducați de 
argint puși în circulație după reformarea sistemului monetar au pe o parte 
bustul lui Iisus Christos binecuvântând și pe cealaltă voievodul Mircea în 
picioare, ţinând în mâna dreaptă o spadă şi în stânga globul crucifer. 

Iată ce se spune în documentul din 1403 când liovenii primeau privilegii 
comerciale în Țara Românească. 

·        „Dat-a domnia mea credinţa şi sufletul domniei mele tuturor 
neguţătorilor şi pârgarilor din ţara părintelui şi fratelui domniei mele 
Vladislav, regele de la Leopole „Liov”, şi pârgarilor din ţara fratelui domniei 
mele marele principe Vitold, cum că să aibă voie de a veni în ţara domniei 
mele cu mărfurile lor, fiindu-le venirea slobodă, pe credinţa şi sufletul 
domniei mele, cu o avere cât de multă, fie măcar cu nenumăratele 
nenumăratelor şi miile miilor de întunerice; şi numai într-un loc, unde le va 
fi dezlegarea mărfurilor, la Târgovişte, acolo să plătească vamă şi apoi să-
şi cumpere ce vor pofti; iar din marfa lor, domnia mea îşi va cumpăra ce-şi 
va alege, şi după aceea ei să fie slobozi de a umbla în toată ţara şi 
provincia domniei mele, vânzând şi cumpărând prin toate oraşele, prin 
toate schelele de pe Dunăre, începând de la Porţile de Fier şi chiar până la 
Brăila…” 

Ștefan cel Mare - Privilegiu și pradă 

La fel avea să facă și Ștefan cel Mare, în Moldova, acordând privilegii 
liovenilor în 1460 și brașovenilor, în 1458. În documentul din 1460 se 
menționa ”marfa tătărească sau de peste mare”, precum mătase, tămâie, 
camhă, vin grecesc, piper și scorțișoară. 

Liovenii mai aduceau în Moldova și cai scumpi, postavuri de Bruges și de 
Florența și cupe pentru băut. 



30                               Foaie  de suflet lunară a “Promoţiei ’61 MECANICĂ”                    
 
Liovul era faimos și pentru măcelarii săi care, nu de puține ori, tăiau și 
preparau boi aduși din Moldova. Polonii erau interesați și să cumpere pește 
din zona Brăilei. 

La Liov au ajuns în secolul 15 și o mulțime de negustori genovezi care își 
aveau bazele la Chilia, la Cetatea Albă sau la orașele comerciale din 
Crimeea. 

După ce Ștefan cel Mare a pierdut în 1484 Chilia și Cetatea Albă, cucerite de 
otomani, comerțul cu liovenii a avut mult de suferit și cronicarii scriu că unii 
negustori au ajuns să cerșească sau să zacă pe paturi de spital. 

                                    Foto Scanrail,  

Spre finalul domniei lui Ștefan, în 1497, solii moldoveni sunt arestați și 
întemnițați în cetatea Liovului, fiindcă era o situație tensionată în anul în care 
regele polon Ioan Albert a intrat cu oastea în Moldova. Voievodul moldovean 
l-a învins în bătălia de la Codrii Cosminului. 

La 1498, ostașii moldoveni au participat alături de turci și tătari la o „expediție 
de revanșă” prădând mai multe orașe poloneze, inclusiv Liovul. Întrebarea la 
care istoricii nu au putut răspunde este dacă și Ștefan cel Mare a luat parte la 
expediție sau nu, diversele relatări din vechime oferă informații contradictorii. 

Bogdan „Chiorul” sub zidurile Lembergului 
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La 1509, un personaj extraordinar, un domn al Moldovei supranumit Bogdan 
Chiorul, a sosit la Liov pentru a-l asedia, iar cronicile moldave spun că 
voievodul ar fi lansat o şarjă individuală împotriva unei porţi a cetăţii şi ar fi 
lovit-o cu lancea sa. 

Iată ce scrie Nicolae Iorga despre expediția lui Bogdan al III-lea la Liov 

·        „La 1509, pentru întâiași dată, un Voevod al Moldovei înconjură 
Lembergul, împroșcându-l cu tunurile și dînd lupte de călăreți supt zidurile 
îndoite ale orașului, fără nicio izbîndă însă, căci Bogdan pierdu și tunul cel 
mare și pe șeful artileriei sale” 

Bogdan al III-lea, fiul al lui Ștefan cel Mare, i-a urmat acestuia la domnie în 
1504 și i se spunea Bogdan cel Chior sau Cel Orb, pentru că își pierduse un 
ochi în circumstanțe necunoscute. Dorind o detensionare a relațiilor moldo - 
polone, el a cerut-o în căsătorie la 1505 pe sora regelui polon Alexandru 
Jagello. Regele polon nu a vrut să audă de așa ceva, chiar dacă Bogdan a 
apelat și la ajutorul Papei în 1509. Refuzul a dus la mai multe confruntări 
moldo-polone între 1506 și 1509. 

Bogdan Chiorul a pierdut Pocuția (din regiunea istorică a Galiției), iar un tratat 
cu Moldova a fost încheiat la 1510. 

 

 

Lwow-ul, Lăpușneanu și Ureche 

Domnitorul moldovean Alexandru Lăpușneanu a donat bani pentru 
construirea unei biserici în Liov, la 1549, cu hramul Adormirii Maicii Domnului. 
Era cunoscută sub numele de Biserica Valahă (sau Vlahă) și a ars la 1570, 
într-un incendiu de proporții care a distrus o parte însemnată din cartierul 
evreiesc. Unul dintre clopotele primei biserici a primit numele Alexandru, 
după cel al voievodului. 

Spre finalul secolului 16 în acel loc a fost ridicat un nou lăcaș. Este biserica în 
care Petru Movilă a fost hirotonit ca mitropolit al Haliciului şi Kievului. Petro 
Mohyla, cum i se spune în Ucraina, este considerat unul dintre cele mai 
importante personalități din istoria țării vecine. În ucraineană i se spune 
Uspenska țerkva bisericii/ 

De Liov și-a legat viața ți întâiul mare cronicar de seamă a Moldovei a cărui 
operă s-a păstrat. 

Cronicarul Grigore Ureche a făcut după 1610 studii la școala Frăției Ortodoxe 
din Liov și apoi a continuat studiile la Colegiul Iezuit cu profil umanist, cu 
materii precum latină, gramatică, retorică și aritmetică. Tot la Liov, cronicarul 
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vestit pentru lucrarea Letopisețul Țării Moldovei, a învățat slavonă, greacă și 
polonă. 

La 1612, un călător italian, Tommaso Alberti, a trecut prin Liov și a notat că 
orașul nu este prea frumos, casele sunt acoperite cu șindrilă și este mare 
belșug de carne, de pui de baltă și de pește. Se bea multă bere, mai nota 
călătorul, fiindcă vinul este scump. El a rămas surprins de faptul că femeile se 
ocupă de foarte multe prăvălii și de o mulțime de negoțuri. 

După 1650 orașul a intrat în declin, mai ales că o bună parte a comerțului de 
pe uscat s-a mutat pe rutele intercontinentale. Și Polonia a intrat în criză și 
influența nobilimii poloneze a fost nefastă. Când Lemberg-ul a fost anexat de 
habsburgi, la 1773, orașul era într-o stare deplorabilă și sărăcia era cruntă. 
Se spune că atunci când împăratul Iosif al II-lea a vizitat orașul, caleașca sa 
cu șase cai s-a împotmolit în noroi pe una dintre străzile centrale. 

Liov - „Florența estului” sau „micuța Cracovie” 

Liov este capitala culturală a Ucrainei și cel mai mare oraș din vestul țării, un 
oraș pro-european situat la 80 km de granița cu Polonia. 

Liovul combină clădiri precum în Cracovia cu cafenele în stil vienez, față de 
frumosul oraș polonez este mult mai puțin restaurat, dar s-a investit mult 
după anul 2000. Mai sunt însă multe clădiri care stau să cadă. 

În Liov poți sta într-o piață medievală în stil polonez, savurând o cafea ăn stil 
italian și mâncând un borș slabicîntr-un loc plin de semne și inscripții în litere 
chirilice. Liov este un oraș puternic pro-european, iar în ultimul deceniu a 
devenit destinație de city-break cu zboruri directe de la Londra, Munchen sau 
Viena. 

Ploșcia Rynok se numește Piața Centrală în care cele mai vechi clădiri sunt 
de secol 16, Liov are și o catedrală construită de armeni acum șase secole, 
are și clădiri în stil renascentist, baroc, dar și Rococo. 

Liov nu a fost distrus precum Kievul în Al Doilea Război Mondial, dar dacă 
până în 1939 a fost parte a Poloniei, după aceea a fost ocupat de naziști și 
din 1945 a făcut parte din URSS, până în 1991, când Ucraina a devenit 
independentă. În al Doilea Război Mondial, 200.000 dintre locuitorii orașului 
au ajuns în lagărele de concentrare. 

Lvov era, alături de Moscova, Leningrad, Kiev sau Riga, în lista orașelor din 
URSS pe care românii le puteau vizita prin ONT mai ales în anii 70. 
Obiectivele turistice trecute erau: Cetatea, Orașul vechi, Catedrala, castelul 
Zamkovaya și Muzeul de Istorie). 
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Într-o broșură de turism a ONT din anii 70, era trecut și orașul Lvov, despre 
care se spune că este plin de vegetație și că este un loc foarte frumos 
datorită străzilor întortocheate din cartierele vechi și datorită monumentelor 
de arhitectură, cum ar fi clădirile în stil renascentist. 

În tradiția descrierilor din toate broșurile turistice de pe vremea comunismului 
se spune la final despre industriile din oraș „În preajma Lvovul se desfășoară 
orășelul muncitorilor industriei de pese electrice, de televizoare, de autobuze 
și de mobilă”. 

Sunt 800 de km de la București la Liov, iar de la Cernăuți la Liov sunt 260 km, 
iar de la Suceava la Liov sunt 360 km. Trenul făcea de la București la Liov 
undeva între 16 și 18 ore, dar cu ONT se mergea cu autocarul. 

O legătură mai recentă, dar de minim impact, între Liov și români ține de 
faptul că în 2011, la echipa Karpaty Lvov a jucat Bogdan Cociș. 

Surse: 

Nicolae Iorga - Istoria comerțului românesc 

Dicționar Biografic de Istorie a României, Editura Meronia 

Laurențiu Rădvan, Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșitul 
secolului al XIII-lea – începutul secolului al XVI-lea) 

Alexandru Ciocîltan - Comunitățile germane la sud de Carpați în Evul Mediu 
(secolele 13 - 18) 

Ștefan S Gorovei - Ștefan cel Mare și Polonia 

Alessandro Flavio Dumitrașcu - Genova, Dunărea de Jos și Moldova în 
secolele 13 - 15 

Yaroslav Hrytsak - Lviv:A Multicultural History through the Centuries 

 

Clic aici pentru cuprins 
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O droaie de glume ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curtoazia Valeriu Pop 

Sursa : mecanicii’61, #187, mai 2022                             Sursă INTERNET  
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D’ale vieții ...de toate zilele 
 
 *Nu mai putem trăi din pensia bunicului. Trebuie să-l 
angajăm. 
 * – Dragule, spune-mi adevărul. Sunt urâtă sau a 
dracu’? 
– Combinate. 
– Cum adică? 
– Ești al dracului de urâtă. 
 * – Auzi, dragă, crezi că noul uscător de rufe îmi 
micșorează hainele? 
– Nu, iubito! Frigiderul face asta. 
 * Un tip merge la un salon de tatuaj. 
– Ce tatuaj doriți? 
– Nu știu sigur. 
– Trebuie să fie ceva ce o să vă placă toată viața! 
– Păi, niște sarmale! 
 * – Doctore, îmi sună ceva în ureche. 
– Nu răspunde! 
 * Anunț mortuar: 
”După o viață grea, chinuită și plină de lipsuri, Dl. Ion 
Popescu, născut la 15.03.1965, și-a găsit, în sfârșit, 
pacea și liniștea. 
Înmormântarea soției va avea loc marți, la cimitirul 
catolic…” 
 * – Vă pot deranja puțin? 
– Da, cu ce vă pot fi de folos? 



49  Revista MECANICII’61, An 18, #187 mai 2022 EEE 

– Cu nimic. Am vrut doar să vă deranjez.
* La alimentara:
– Brânză roquefort aveți?
– Ce-i aia?
– O brânză specială, cu mucegai.
– Nu, doar pâine și legume roquefort avem.
* – Nevastă, ciorba asta-i de ieri?
– Da! Și dacă nu mănânci, va fi și cea de mâine!
* Ziua 17 fără alcool. Dacă aș reuși să nu beau nici
noaptea, ar fi super! 
* La maternitatea din Suceava s-a născut bunicul
șoferului… care va conduce primul pe Autostrada 
Moldovei! 
* – Ieri am făcut cunoștință cu părinții iubitei mele…
– Și cum a fost?
– M-au primit ca pe propriul lor fiu. Tatăl ei chiar m-a
bătut…
* Cei mai mulți bărbați sunt familiști convinși… de
neveste! 
* Nu râdeți de cei cu burtă… sculele bune se țin sub
acoperiș! 
* Nu știu cum e la voi, dar la noi dacă vine cineva în
vizită cu 3 litri de pălincă, este considerat rudă! 
* Când ți-o trage Enelul se numește regularizare!
* E tare frig si mi-e frica sa nu crăpe piatra de la
rinichi și sa înghețe apa la genunchi! 
* Subiecte care se vor da în 2025 la BAC:
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1. Se dă un triunghi cu unul din unghiuri de 30 de 
grade și perimetrul de 120 de cm. Colorați-l. 
2. Scrieți o strofă favorită dintr-o manea de-a lui Florin 
Salam. Dacă nu ați învățat să scrieți, nu-i problemă, 
important e să știți să o cântați. 
3. Recitați Luceafărul în gând. Bifați DA, dacă ați 
reușit și NU, dacă nu. Oricum, orice ați bifa, se acordă 
3 puncte. 
4. Se dau două linii drepte paralele. Se trag pe nas. 
 * A plecat vara și sunt trist. Mi-a plăcut tare mult!  
N-am înțeles de ce nu i-a plăcut nevestei. Doar era 
vara ei… 
 * Noi râdem de cei cu școala vieții, dar n-ați văzut tot: 
urmează cei cu școala online! 
 * – Cum îți dai seama că e frig afară? 
– În loc să calci într-un rahat, te împiedici de el. 
 * Azi am dat o fugă la Baia Mare. E pe hol, vizavi de 
baia mică.  
 * După sărbători, toate femeile cumpără în draci teste 
de sarcină, sperând că sunt gravide și nu grase! 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 175 # 175, mai 2021 EE   Internet

NR. Pe această 

Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  pe criteriul unui 
eventual  interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe  numele Linck-ului pe care doriți  
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

 Romînii între Slavi. pdf 8 pag 

 Tradiții japoneze .pps 108 pag 

 Dumnezeu a creat marea . pps 78 pag 

 Fuziune nucleară . mp4 4,05 min 

 Pictură murală . pps 9 pag 

 Luna la polul nord. mp4 0,35 min 

 Arizona. pps 38 pag 

 Cum primesc nomazii poștă .pdf 4 pag 

Linck-uri WEB 

Abația benedictină Melk . pps 48 pag 
București 1936. youtube 13,30 min
Omul a fost creat de extraterești. pdf 6 pag

https://www.mecanicii61.ro/uploads/Cum%20primesc%20nomazii%20po%C8%99ta(1).pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1P4pp2c5PFRxd4CnUykFqTITVPypwOxEK/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/12lk17IO9UpSrCB8VGwN3JECJKb3BGqjG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/170XhkI-xxTihyJ9TTt_piIIdLuVf-yPw/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1sEiOdOvgqt2Uls7UE4iA9sUi7u-K3i-5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PziFFy5RVcgUl9sTNttRnTrPxqpfwwj9/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/12pyF2F49a_R_44ROVfeT6brYoVn7t_tZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19Cn_BRqrcEIacm224Fz3w9NsJkgF4EVf/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/10VNTHoVIiT3ZNSUsuea0Jmmi0ArXkucm/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=nFDcdyNEiLI&authuser=0
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Omul%20a%20fost%20creat%20de%20extratere%C8%99tri.pdf
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