Individual, suntem o picătură.
Împreună, suntem un ocean.

Nr.10

A(p)titudini
Colegiul Tehnic
„Ioan C. Ştefănescu”
Iaşi

ISSN 2248 – 2083
ISSN – L = 2248 – 2083

ORAŞE. LOCALITĂŢI. DENUMIRI GEOGRAFICE
«Un oraş mare este acel oraş care are oameni măreţi. » - Walt Whitman
«This was how it was with travel: one city gives you gifts, another robs you. One gives you the heart’s
affections, the other destroys your soul. Cities and countries are as alive, as feeling, as fickle and uncertain
as people. Their degrees of love and devotion are as varying as with any human relation. Just as one is
good, another is bad.»
― Roman Payne, Cities & Countries

Editor şi redactor şef, prof. Irina ERDIC

CUPRINS

Nr. 9
Nr. 10

I.CUVÂNT ÎNAINTE
II.MI-E DOR DE IAŞI

VI.PREZENTĂRI ALE ORAŞELOR ŞI

III.COLEGIUL TEHNIC «IOAN C.

LOCALITĂŢILOR LUMII (2)

ŞTEFĂNESCU» PE HARTA

VII.DENUMIRI GEOGRAFICE ŞI

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IEŞEAN

OBIECTIVE IEŞENE

IV.PROIECTE EUROPENE

VIII.GEOTURISMUL ŞI CULTURA

V.VOLUNTARIATE REGIONALE

ROMÂNIEI ÎN COLECŢIILE DIN MASS-

VI.PREZENTĂRI ALE ORAŞELOR ŞI

MEDIA

LOCALITĂŢILOR LUMII (1)

1
VI. PREZENTĂRI ALE ORAŞELOR ŞI LOCALITĂŢILOR LUMII

03

ORAŞE CEHEŞTI (DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI STUDENT) - Prof. dr. Petru ISTRATE

03

MOSCOVA – REPERE CULTURALE ŞI TURISTICE - Prof. dr. Petru ISTRATE

05

SANKT-PETERSBURG – CAPITALA CULTURALĂ A RUSIEI - Prof. dr. Petru ISTRATE

09

ISTANBULUL – ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT - Prof. Emanuela EPUREANU

14

ATENA – UNUL DIN CELE MAI VECHI ORAŞE DIN LUME

20

-

Alex Dragomir VIŞAN – clasa a XI-a D, Indrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

BARCELONA – ORAŞUL DE LA ŢĂRMUL MEDITERANEI - Prof. dr. Elisabeta MINCIOR

24

LISABONA – PRINŢESA CAPITALELOR EUROPENE - Prof. Monica POPA

28

CASA D’ERCI - MUZEUL VIEŢII COTIDIENE - Prof. Mihaela GALL

31

CĂLĂTORIND PRIN LUME: ORAŞE DIN ITALIA ŞI SPANIA

33

-

Ramona BUZILĂ – clasa a XI-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

PARIS...

35

 ROMANTICUL PARIS
-

Elena Ioana ROTARU - clasa a X-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 PARIS – ÎN NUMELE DRAGOSTEI
-

38

Georgiana ALISTAR – clasa a XII-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

SALISBURY, ANGLIA – DE LA MAGNA CARTA LA MADONNA
-

37

Maria Marina IVAŞCU – clasa a XI-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 PARIS – «MON AMOUR»
-

36

Larisa Andreea VODĂ - clasa a XII-a H, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 PARIS - CEL MAI VIZITAT ORAŞ DIN LUME
-

35

Vasile Marian COJOCARU – clasa a X-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 PARIS – ORAŞUL LUMINILOR
-

35

39

Prof. Mihaela OATU şi prof. Mihai SCĂRLĂTESCU

EDINBURGH – CAPITALA SCOŢIEI - Prof. Vlad DAMEAN

42

33 DE LUCRURI DESPRE SCOŢIA ŞI ORAŞELE EI - Prof. Vlad DAMEAN

44

AMSTERDAM - Prof. Flaviana POPINCIUC

47

MAINHATTAN-UL EUROPEI - Prof. Mariana MEREUŢĂ

50

TOKYO SAU «TIGRUL ASIATIC» - Prof. Valerica Beatrice NICA

53

ORAŞE INDIENE - Ionela MUTU - clasa a IX-a B, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

56

2
IERUSALIM…
 IERUSALIM – ISTORIA ORAŞULUI
-

56
56

Georgiana Mirina LUCAN şi Alexandru DONCIU - clasa a X-a D,
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 IERUSALIM - ORAŞUL CREŞTINILOR
-

Petronela FLORIAN - clasa a XII-a H, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 IERUSALIM – CETATEA LUI DUMNEZEU
-

 LAS VEGAS – ORAŞUL JOCURILOR DE NOROC

59
59

Diana GAŢU - clasa a XII-a H, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

 LAS VEGAS – UN ORAŞ DE VIS
-

58

Lidia MOCANU – clasa a X-a D, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

LAS VEGAS…

-

57

60

Diana BUTNARU - clasa a XI-a F, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

VII. DENUMIRI GEOGRAFICE ŞI OBIECTIVE IEŞENE

62

DENUMIRI GEOGRAFICE... - Prof. Valerica Beatrice NICA

62

OBIECTIVE CULTURAL-RELIGIOASE DIN IAŞI - Prof. drd. ing. Costel DONOSE

68

OBIECTIVE «LITERARE» DIN «TÂRGUL IEŞILOR» ŞI ÎMPREJURIMI

75

-

Georgiana LUPU – clasa a XII-a H, Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

VIII. GEOTURISMUL ŞI CULTURA ROMÂNIEI ÎN COLECŢIILE DIN MASS-MEDIA
-

Prof. dr. Petru ISTRATE

84

3

VI. PREZENTĂRI ALE ORAŞELOR ŞI LOCALITĂŢILOR LUMII

ORAŞE CEHEŞTI
(DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI STUDENT)

Cehia (în limba cehă - Česko), ţara oraşelor şi a castelelor medievale, a berii şi a hocheiului,
reprezintă un punct de atacţie pentru orice turist. Am avut şansa să mă conving de multe aceste aspecte în
anii II şi III de studenţie, când, primind o bursă, din partea Fundaţiei «Soros», pentru Cursuri de vară de
limba cehă, la Universitatea «Boemia de Vest» din Pilsen, am îmbinat utilul cu plăcutul, vizitând această
splendidă ţară şi începând să învăţ limba lui Jaroslav Hašek (ceh.: čeština).
Praga (Praha - în cehă), capitala ţării, «oraşul de aur» de pe râul Vltava, ne impresionează, în primul
rând, prin celebra Piaţa Oraşului Vechi (ceh.: Staroměstské náměstí), situată în centru, cu Turnul
Orologiului, ridicat de meşterul Hanuş, cel ce avea să fie imediat orbit, conform legendei, din ordinul
primarului, pentru a nu mai ridica şi-n altă parte o asemenea frumuseţe. Capitala ne cucereşte cu
nenumăratele obiective turistice: Piaţa Václavské, cu Muzeul Naţional, Catedrala Týn, Castelul Praghez,
Complexul Hradčany, cu impresionanta Catedrală Sf. Vitus, legendara clădire a primei universităţi
pragheze, întemeiată de regele Karol al IV-lea, ca şi renumitul pod Carol (ceh. Karlův most), mândria

oraşului.

N-am uitat nici de împrejurimile Pragăi, mai ales

de Castelul Karlštejn, construit de acelaşi rege ceh. Un loc aparte în inima sa păstrează orice suporter
praghez (şi din toată ţara) pentru Teatrul Naţional, în care se pot vedea reprezentaţiile muzicale aparţinând
compozitorilor Antonín Dvořák sau Bedřich Smetana şi pentru echipele de hochei Sparta sau Slavia Praga,
două formaţii cu tradiţie în istoria şi cultura sportului.
Pilsen, cuvânt din limba germană (ceh.: Plzeň), deşi al patrulea ca mărime, este al doilea oraş al ţării
din punct de vedere al dezvoltării economice, fiind renumit după fabrica de automobile Škoda şi berea
Pilsner Urquell (ceh.: Plzeňský Prazdroj) sau Gambrinus. La cea mai veche berărie din oraş (ceh.: U
Salzmannů) se poate servi băutura naţională a cehilor, inclusiv bruna Krušovice. Impunătoare ni s-a părut
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Catedrala Sf. Bartolomeu, loc de referinţă pentru cultura oraşului.
Universitatea din Pilsen ne-a impresionat prin diversitatea cursurilor de vară propuse, impunându-se în
predarea limbilor străine prin metoda comunicativă. În cantina universităţii am mâncat pentru prima dată
tradiţionalele «knedlíky», un fel de găluşte, şi nişte supe foarte gustoase, mai ales de cartofi.
O altă destinaţie turistică din zonă este Šumava, cu orăşelul Sušice, poarta regiunii, cu o suită de
lacuri şi castele. În apropiere se poate vizita şi Castelul Loket, monument de cultură, situat nu departe de
Karlovy Vary, ca şi oraşul Cheb (germ. Eger).
Faimosul oraş balnear cu izvoare minerale termale, Karlovy Vary (în germană Karlsbad - Băile lui
Carol), situat în nord-vestul Cehiei, ne-a fascinat cu izvoarele sale fierbinţi (ceh.: vřídlo).

Colonada, cu parcul şi cele 3 izvoare, e cartea de vizită a
staţiunii. În acest oraş cu ape curative, unde auzi vorbindu-se pe stradă toate limbile posibile, are loc în
fiecare vară un prestigios festival de film. Oraşul-staţiune a devenit cunoscut şi pentru porţelanul, cristalul
sau sticla de foarte bună calitate. Ca suveniruri putem alege biterul Becherovka şi napolitanele Kolonáda.
Alte două oraşe ne atrag cu staţiunile (ceh.: lázně) sale: Mariánské Lázně şi Františkovy Lázně.
Mariánské Lázně (în germană Marienbad) ne invită pe strada principală, cu ale sale colonade, atracţia
turiştilor rămânând Fântâna cântătoare, ce ne oferă un memorabil concert acvatic, cu fragmente celebre din

muzica clasică.

Františkovy Lázně (germ.: Franzensbad) ne propune, ca şi

Mariánské Lázně, izvoare minerale cu apă rece (în cehă kyselky).
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Merită, de asemenea, vizitat oraşul Jablonec, situat în nordul Cehiei, cu dealurile, castelele, iazurile
şi lacurile specifice ţinutului. Aceste plaiuri l-au inspirat pe Karel Mácha, cunoscutul poet romantic ceh.

Prof. dr. Petru ISTRATE

MOSCOVA – REPERE CULTURALE ŞI TURISTICE

«O, Moscova, ce mult grăieşti
Tu unei inime ruseşti!»
-A.S. Puşkin, Evgheni Oneghin

«Căci Moscova nu este un oraş mare obişnuit, cum sunt cu miile; Moscova nu este o
grămadă mută de pietre reci, aranjate cu o oarecare simetrie… O, nu! Ea are sufletul ei, viaţa
ei».
-M.I. Lermontov, Panorama Moscovei

«De fapt, nu exista o singură Moscovă, ci zece, douăzeci, treizeci de Moscove, puse
alături una de alta».
-Henri Troyat, Viaţa de fiecare zi din Rusia ultimului ţar
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Moscova (rus. Москва provine, сonform celor trei mari teorii, neargumentate încă suficient, din slavă,
în protoslavă *mosk- însemna „mlaştină”, „umezeală”, din limbile baltice, în care se găsesc hidronime
terminate în –va sau din limbile fino-ugrice, unde silaba –va înseamnă „apă”, „râu”, umiditatea fiind
trăsătura specifică oraşului de pe râul cu acelaşi nume), capitala Federaţiei Ruse (şi a inimii mele!),
reprezintă unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii (cu o suprafaţă de 878 km² şi având la recensământul
din 2010 o populaţie de 11,5 milioane locuitori), fiind cel mai important centru istoric, cultural, ştiinţific,
economic, politic, religios, educaţional şi de transport al Rusiei.
Prima atestare documentară din 1147 (v. cronica rusă Letopiseţul lui Ipatiev) atribuie lui Iuri
Dolgoruki, cneazul de Suzdal, întemeierea Moscovei, rivalul Sankt-Petersburg, al doilea mare oraş rusesc,
fostă capitală, «creaţie» a lui Petru cel Mare, apărând mult mai târziu, în 1703. De menţionat că în tradiţia
rusă, mai există alte ipoteze, una dintre ele (cf. Istoria statului rus de Nikolai Karamzin) susţinând că
«град Москов» ar fi fost întemeiat de boierul Kucika.
«Moscova nu crede-n lacrimi», scriind pagini de istorie şi cultură, devenind în ultimii ani sau
pregătindu-se să fie gazda unor proiecte muzicale şi sportive de anvergură mondială precum «Eurovision»
(2009), «Campionatul Mondial de Patinaj» (2005) şi «Hochei» (2007), finala «Ligii Campionilor» (2008)
sau «Campionatul Mondial de Fotbal» (2018). În plus, denumirile ei («Al Doilea Ierusalim», «A Treia
Romă», «Oraşul ceresc») ne oferă o imagine despre forţa şi măreţia acestui oraş profund ortodox.
Cine nu ar dori să viziteze Moscova?! Cea cu atâtea repere turistice, mărturii ale trecutului şi
prezentului! Să începem călătoria prin capitala Rusiei. Alegem data de 1 septembrie, când sunt Zilele
«Moscoviei». Mai întâi, ne vom deplasa pentru o panoramă asupra oraşului pe dealurile Vorobiovy Gory,
apoi ne vom opri în centru pentru a vizita simbolurile Moscovei: Kremlinul (celebra fortăreaţă) şi Piaţa
Roşie (în limba rusă veche însemna Piaţa Frumoasă, adjectivul
красный având două sensuri: 1. „roşu”; 2. „frumos”), cu
impresionantele orologii şi monumente. Ne vor aştepta câteva
obiective atractive: Mausoleul lui Lenin (puteţi vedea corpul
său îmbălsămat), Catedrala Vasili Blažennîi (cu nouă cupole
multicolore), Clopotniţa lui Ivan cel Mare (de aici provenind
frazeologismul rus «кричать во всю Ивановскую» - „a ţipa
din toate puterile”, din clopotniţa lui Ivan decretul ajungând în
toată ţara), Clopotul-ţar şi Tunul-ţar. N-avem cum să uităm
Fondul de diamante, cu bijuteriile imperiale. Lângă Kremlin
ne putem plimba prin Piaţa Manežnaja şi pe Strada Tverskaja, centrul divertismentului şi petrecerii
timpului liber. Arbatul cu străzile sale înguste şi pictorii ambulanţi ne trezeşte dorinţa de a vedea lucruri
noi. Am fi înnopatat la Hotelul Rusia, cel mai mare din era comunistă, dar din 2006 a devenit istorie, aşa că
vom găsi altă variantă.
A doua zi preferăm o altă zonă a oraşului: Kitai-gorod (Китай semnifică denumirea rusească a Chinei)
şi turnul de televiziune Ostankino. Nu uităm să mergem la Circul moscovit de pe Bulevardul Ţvetnoi sau
Prospectul Vernadski. Suntem în zona de sud-vest a oraşului, «toată Moscova e ca-n palmă», iar complexul
sportiv Lužniki nu trebuie ratat. În apropiere vom admira prestigioasa Universitate de Stat «M.V.
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Lomonosov», prima din Rusia, înfiinţată în 1755. Tot la capitolul universităţi, vom vedea Universitatea
Rusă «Prietenia Popoarelor», cu cei mai mulţi studenţi străini şi
Institutul de Stat de Limba Rusă «A.S. Puşkin», instituţie specializată
în metodica predării limbii ruse ca limbă străină.
Continuăm explorarea oraşului cu metroul din Moscova, un
adevărat muzeu subteran. Staţiile Iugo-Zapadnaia şi Beliaevo ne
trezesc nenumărate amintiri. Ajungem la Catedrala Iisus Hristos
Mântuitorul, itinerarul nostru cuprinzând Muzeul «Puşkin», cu
entuziasmanta galerie de tablouri şi cu una din cele mai mari colecţii
de sculpturi în ghips, Galeriile «Tretiakov», cu tablourile pictorilor
ruşi, Teatrul «Mare», deschis în 1825 şi Teatrul «Romen», singurul
din lume dedicat romilor.
Suntem la dispoziţia dumneavoastră, fiind pregătiţi pentru noi vizite în ospitaliera, dar scumpa
capitală. Ne atrag multe alte obiective turistice din împrejurimi: conacele Kolomenskoe şi Ţariţyno,
suburbiile Himki şi Ramenskoe, oraşele din apropierea Moscovei: Klin, oraşul lui P.I. Ceaikovski, Iasnaia

Poliana, moşia lui L.N. Tolstoi

şi Tula, oraşul samovarelor. Să nu

uităm nici de mănăstirea din Serghiev Posad, unde se află renumita icoană Sfânta Treime pictată de Andrei
Rubliov, părintele picturii medievale ruse.
Am fi tentaţi să cunoaştem şi oraşele din nord-estul ţării, mai ales Suzdal (de unde provine
fondatorul urbei) şi Vladimir (a doua capitală, după Kiev), acestea făcând parte din «inelul de aur» al
Rusiei, ce începe şi se termină la Moscova.
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SANKT-PETERSBURG – CAPITALA CULTURALĂ A RUSIEI

«Mi-i opera lui Petru dragă.
Severitatea ei întreagă
Şi armonia i-o iubesc,
Al Nevei curs împărătesc»
-A.S. Puşkin, Călăreţul de aramă

«Nimic nu-i mai frumos, cel puţin la Petersburg, decât Nevski Prospekt; pentru capitală, el
înseamnă totul»
-N.V. Gogol, Însemnări din Petersburg

«Nopţi întregi de nesomn se scurg ca o clipă, scăldate într-o bucurie şi o fericire de nesecat, iar
când zorile trandafirii îşi trimit primele raze, revărsându-se în odaia sumbră şi învăluind-o cu draperii
fantastice de lumină îndoielnică, cum se întâmplă la noi la Petersburg, visătorul nostru vlăguit, stors de
puteri, se aruncă în pat şi adoarme în voia spiritului său bolnav, zguduit de extaz, cu un fel de durere
copleşitor de dulce în inimă»
-F.M. Dostoievski, Nopţi albe

«Însemnarea ei seacă nu-i poate transmite cititorului nededat călătoriilor ascunsele delicii ale
unei asemenea zile de iarnă în Sankt Petersburg; extravaganţa unui cer fără nori, menit nu să
încălzească pielea, ci doar să bucure ochiul; [...] rotunjimea dulce a unei cupole cu aurul brumat de o
pojghiţă fină de gheaţă; mestecenii din grădinile publice, în care şi cea mai măruntă rămurică era tivită
cu alb; fâşâitul şi clinchetul traficului hibernal [...] sub un cer incredibil de albastru»
-Vl. Nabokov, Adevărata viaţă a lui Sebastian Knight

Sankt-Petersburg, nume purtat din 1703 până în 1914 şi din 1991 până astăzi (în limba rusă: Санкт-

Петербург, cuvânt provenit din germana rusificată Sankt’ Piterburh; alte foste denumiri: Petrograd –
numit în versiunea sa rusească din 1914 până-n 1924 - şi Leningrad, nume atribuit în 1924, după moartea
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lui Lenin, fiind oficial până la destrămarea URSS-ului, din 1991; în limba vorbită Piter; glumeţ şi ironic

Leninburg), al doilea oraş ca mărime din Federaţia Rusă, cu peste 5 milioane de locuitori, conform
recensământului din 2014, deşi a fost întemeiat la 16 mai 1703, de ţarul Petru cel Mare, cel ce «îi va face
numele nemuritor peste veacuri»1, are deja o istorie încărcată de evenimente.
Oraşul de pe Neva este considerat capitala culturală a ruşilor, precum Iaşul pentru români, devenind
un puternic centru cultural, ştiinţific, economic, politic şi administrativ. Cercetând ce s-a scris despre
această urbe, descoperim o paletă diversă de metafore şi atribute, legate de Petersburg: leagănul celor trei
revoluţii, piatra de rezistenţă a Marelui Război pentru Apărarea Patriei, oraşul-muzeu, oraşul blocadei,
oraşul-erou, oraşul nopţilor albe, oraşul-port la Marea Baltică, cel mai nordic oraş european, «Palmierul
Nordului», «Veneţia imperială a Rusiei», «fereastra spre Europa», oraşul corăbiilor şi al palatelor, oraşul
ţarilor. Nu întâmplător, este inclus în cele mai iubite 10 oraşe ale lumii ca «oraşul orizontalităţii şi al
măreţiei. Oraşul cupolelor aurite, al bisericilor şi palatelor impresionante, al unei modernităţi fericit croită
pe un spaţiu arhaic. Un oraş care iarna se îmbracă în nesfârşitele zăpezi, iar vara explodează în flori de
liliac. Un oraş ca o bijuterie»2.
Ridicarea Sankt-Petersburgului, după modelul Amsterdamului şi al Veneţiei, a însemnat
«chintesenţa politicii de occidentalizare a lui Petru şi a propriului său entuziasm, ca şi a energiei sale»3.
«Opera» lui Petru cel Mare şi Sfânt, fiind «un simbol al domniei sale» şi reflectând «dorinţa de înnoire a
unui ţar care se leapădă de moştenirea strămoşilor»4, a devenit încă din 1712 capitala statului rus. În plus,
«domnia lui Petru cel Mare a marcat un semnificativ pas înainte pentru cultura laică rusă, evidenţiat prin
mutarea centrului de greutate de la Moscova la Sankt-Petersburg»5.
Fortăreaţa Petru şi Pavel, inima oraşului, locul în care au fost încarceraţi decembriştii din cercul lui
Petraşevski, printre care şi scriitorul Dostoievski, şi Amiralitatea, clădire apărută câţiva ani mai târziu,
îmbrăcând forma literei P, în cinstea ţarului fondator al oraşului, sunt printre cele dintâi construcţii înălţate
în Sankt-Petersburg, prima fiind ridicată pe malul drept al Nevei, iar a doua pe cel stâng. Au urmat alte
edificii de cultură în timpul domniei lui Petru I (Catedrala Petru şi Pavel, cu emblematica clopotniţă şi cu
mormintele ţarilor, Grădina de Vară, cel mai vechi şi mai vestit parc al oraşului, Mănăstirea Alexandr
Nevski, Fortăreaţa Kronstadt) şi în timpul guvernării Elisabetei (reconstrucţia şi extinderea Palatului din
Peterhof sau crearea Palatului Ecaterinei de la Ţarskoe Selo, astăzi oraşul Puşkin)6.
Istoria lui este legată de istoria Rusiei. Piaţa Senatului, de exemplu, evocă răscoala decembriştilor
din 1825, iar Crucişătorul Aurora de lângă cheiul Petrovka, care a tras legendara salvă ca semnal pentru
începerea asaltului, ne aminteşte de înfăptuirea Revoluţiei din Octombrie 1917.

1
2
3
4
5
6

Henri Troyat, Petru cel Mare, Bucureşti: Humanitas, 1994. P. 147
Claudia Sugliano, Sankt Petersburg Editura Univers, 2002. P. 129
William Marshall, Petru cel Mare, Bucureşti: Artemis, 2002. P. 117
Сf. Henri Troyat, Petru cel Mare, Bucureşti: Humanitas, 1994. P. 147
Paul Dukes, Istoria Rusiei: 882-1996, Bucureşti: ALL, 2009. P. 109
Cf. Antoaneta Olteanu, Civilizaţia rusă: perioada veche şi modernă, Bucureşti: Paideia, 1998. P. 124-125
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La 22 iunie 1941 Leningradul a fost încercuit de armata germană, condusă de Hitler, rămânând sub
asediu doi ani şi jumătate (900 de zile), timp în care au pierit peste 700000 de oameni, dar au învins
blocada şi au câştigat războiul împotriva Germaniei7.
În ciuda adversităţilor cu care s-a confruntat oraşul şi locuitorii lui, «Veneţia Nordului» este spaţiul
unde

arta

orientală

lasă

locul

stilurilor

arhitectonice

occidentale, în special baroc şi neoclasic.
Să vizitezi «capitala culturală» fără să ajungi la
Ermitaj, unul din cele mai cunoscute

muzee de artă

universală, şi să nu intri în cele cinci clădiri: Palatul de Iarnă
(fosta reşedinţă a ţarilor), Micul Ermitaj, Vechiul Ermitaj,
Noul Ermitaj şi Teatrul Ermitaj, unde te aşteaptă o panoramă
exhaustivă a artei occidentale din secolul al XV-lea până în
secolul al XX-lea, ar însemna să omiţi un loc fundamental
pentru înţelegerea istoriei, culturii şi spiritului ruseşti, căci «în
fastuoasele saloane de recepţie şi în extraordinarele opere de
artă expuse regăsim laolaltă istoria recentă (veche doar de trei secole) a Sankt-Petersburgului»8.
Tot în Petersburg există al doilea muzeu al oraşului, Muzeul Rus, în care sunt colecţionate opere ale
artei ruse, fiind cel mai mare din lume la acest capitol9.
În Petrograd totul este grandios şi măreţ: şi «Călăreţul de aramă», monumentul lui Petru cel Mare
realizat de sculptorul francez Etienne Falconet, şi Piaţa Palatului în mijlocul căreia găsim coloana lui
Alexandr, şi Catedrala Sfântul Isaac, un simbol al oraşului cu panorama lui văzută de la înălţime, şi celebrul
Teatru Mariinski, şi Palatul de Vară, cel mai vechi palat al urbei.
Mândria celor din Petersburg o reprezintă magistrala centrală, cu nenumăratele monumente, teatre
şi muzee, cu impresionanta Catedrală Kazanski, unde se află osemintele generalului Kutuzov, dar, mai ales,
cu celebrul bulevard Nevski Prospekt,

centrul promenadei şi spiritualităţii petersburgheze sau punctul de
reper pentru orice vizitator.
7

Cf. Anna Reid, Leningrad. Tragedia unui oraş sub asediu: 1941-1944, Bucureşti: Corint, 2013. P. 9

8

Muzeul Ermitaj – Sankt Petersburg // Marile muzee ale lumii (Biblioteca de artă). Albumul. 1 (din 15 albume de
artă), Bucureşti: Adevărul Holding, 2010. P. 9
9
П.Т. Смирнов, Несколько дней в Санкт-Петербурге. Краткий путеводитель, С-Петербург: Петроградский
и К, 1994. C. 25.
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Petersburgul este pentru Federaţia Rusă, alături de Moscova şi Novosibirsk, una din capitalele
ştiinţei şi cercetării, în cadrul Academiei de Ştiinţe sau Universităţii de Stat afirmându-se personalităţi
precum M.V. Lomonosov, D.I. Mendeleev, I.P. Pavlov. De asemenea, oraşul nordic al Rusiei reprezintă
centrul în care şi-au manifestat activitatea mulţi scriitori ruşi, printre care îi amintim pe A.S. Puşkin, M.I.
Lermontov, N.V. Gogol, N.A, Nekrasov, F.M. Dostoievski, Alexandr Blok, Anna
Ahmatova, Iosif Brodski.
Să nu uităm de cultura cinematografică având în prim-plan acest oraş
(filmul Piter F.M. redă cel mai bine dinamismul şi modernismul Petersburgului
zilelor noastre), de cea muzicală (remarcându-se pe scenele lui compozitorii
P.I. Ceaikovski, N. A. Rimski-Korsakov, I. Glinka, cântăreţul de operă Fiodor
Şaliapin, balerina Anna Pavlova), de pictură (printre pictorii ce s-au format sau
consacrat aici evidenţiindu-se I. Repin, M.N. Kramskoi, V.I. Surov, poetul
romantic ucrainean T.G. Şevcenko) şi chiar de cultura sportului, cartea de vizită
a oraşului devenind, dincolo de hochei şi patinaj, stadionul Petrovski, locul în
care au loc pe teren propriu meciurile echipei de fotbal Zenit Sankt-Petersburg,
mândria Rusiei, dar şi a suporterilor de dincolo de hotarele ei.
Oraşul a devenit Campion European la numărul de poduri (peste 800) şi vice-campion la cel de
canale şi insule (48 de canale şi 100 de insule, fiind depăşit doar de Veneţia).
Turiştii vizitează oraşul în mod special de la sfârşitul lui mai până la jumătatea lui iulie, în perioada
«nopţilor albe». Frumuseţea acestui oraş unic, pe care l-au îndrăgit de-a lungul timpului atâţia oameni de
ştiinţă şi cultură, nu poate fi redată în cuvinte, ea ţine de acea «enigmă rusească».
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ISTANBULUL – ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT

De mult timp îmi doream să vizitez Turcia, dar se pare că momentul potrivit a fost în vacanţa de
vară, când m-am hotărât să fac un circuit în această ţară minunată, podul între Europa şi Asia.
Turcia combină frumuseţile naturale cu patrimoniul său vechi de 10.000 de ani, oferind astfel
vizitatorilor ocazia unică de a descoperi trecutul şi de a se bucura de viaţa şi cultura modernă, în acest loc
cunoscut şi sub denumirea de Asia Mică.
Turcia este renumită pentru plajele cu nisip auriu şi apa mării de culoare turcoaz, pentru comorile
sale unice din antichitate, pentru bogăţiile naturale, pentru ospitalitatea pe care locuitorii săi o arată faţă de
turişti, dar şi pentru bucătăria sa, care deţine unul dintre locurile fruntaşe în lume.
Din păcate, au fost doar 8 zile, timp insuficient să mă plictisesc în acest Rai al vacanţelor.
Am să trec în revistă locurile pe care am reuşit să le vizitez:
- Pamukkale, cunoscut pentru terasele de calcar, adevărate piscine de apă termală;
- Antalya, cel mai vizitat oraş şi totodată staţiune turistică de pe riviera turcească;
- Aspendos, cel mai bine conservat amfiteatru al lumii antice, Colonia antică Side, unde se află Templul lui
Apollo;
- Cascada Manavgat;
- Konia, unde se află Mausoleul poetului mistic Rumi Mevlana - maestrul spiritual al ordinului dervişilor
rotitori;
- Cappadocia, cu minunatele văi pline de formaţiuni vulcanice şi cu bisericile creştine, pictate şi cioplite în
stâncă;
- Ankara, unde am vizitat Mausoleul lui Ataturk şi Muzeul Civilizaţiei vechi din Podişul Anatoliei.
Un lucru este sigur: o vizită nu este de ajuns în această ţară, care pastrează amprenta şi măreţia
Imperiului Otoman, ce şi-a manifestat dominaţia în zona mediteraneană. Odată ajunşi aici vizitatorii vor să
revină din nou şi din nou să mai descopere câte un colţişor din acest tărâm de poveste.
«Cireaşa de pe tort» nu poate fi decât Istanbulul. O experienţă în oraşul de pe Bosfor este cu
siguranţă una de neuitat. La fiecare colţ de stradă întâlneşti lucruri deopotrivă familiare şi exotice... te simţi
şi acasă, şi departe în acelaşi timp.
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Istanbulul este singurul oraş din lume situat pe două continente. Este construit pe malurile
Bosforului (Istanbul Bogazi), unde apele Mării Negre (Kara Deniz) se unesc cu cele ale Mării Marmara.
Oraşul a fost numit în antichitatea greacă Byzantion, iar, după anul 330 d.Hr., Constantinopol - în
greacă Κωνσταντινούπολις, a fost capitală a Imperiului Roman, pentru două scurte perioade, dintre anii
324-395, a Imperiului Roman de Răsărit, denumit și Imperiul Bizantin între 395-1204, a Imperiului latin
din Orient, între 1204-1261, apoi, din nou, a Imperiului Bizantin refăcut, între 1261-1453 şi a Imperiului
Otoman, până la proclamarea Republicii Turcia, la 13 octombrie 1923. Întemeietorul legendar a fost un
anume Byzas din orașul Megara, iar atunci când Constantin I-ul cel Mare a trasat limitele viitoarei sale
capitale a cuprins o arie de șapte coline ca și în cazul Romei. Turcii au construit pe fiecare colină câte o
moschee.
În vechile texte românești, oraşul era numit Ţarigrad, Stanbul, Stambul sau Înalta Poartă. Oficial
fosta capitală a primit denumirea turcă de Istanbul la 28 martie 1930, până atunci păstrându-şi pe plan
internaţional numele antic şi tradiţional de Constantinopol.
Cu o populaţie de peste 19 miloane de locuitori, Istanbulul este un megalopolis, precum şi
principalul centru financiar, comercial şi cultural al Turciei. Are peste 27 de districte din cele 39 ale
provinciei cu acelaşi nume, fiind una dintre cele mai mari metropole din lume. Este capitala economică a
Turciei şi prefectura provinciei cu același nume. Partea europeană se află situată în regiunea istorică
Tracia, iar cea asiatică în Anatolia. Alături de Atena şi Roma, Istanbul-ul se clasează printre cele mai
venerabile capitale ale Europei. El a fost înscris pe lista patrimoniului mondial al UNESCO începând cu
anul 1985. Asemănător cu Constantinopol-ul în Evul Mediu, astăzi Istanbul este cea mai mare aglomerare
umană a Europei.
În anul 2010 metropola a fost declarată una din cele trei Capitale Europene ale Culturii.
Chiar dacă am petrecut foarte puţin timp în Istanbul, pot spune că este unul dintre cele mai
frumoase, încântătoare şi vii oraşe din lume. Are o atmosferă numai a lui, cu stilul său de viaţă, oamenii săi,
atracţiile sale. Am găsit un oraş foarte aglomerat, vesel, plin de turişti, gălăgios, cu arome îmbietoare şi care
are atât de multe de oferit.
Între obiectivele mari care merită văzute am inclus doar cinci (asta din lipsă de spaţiu, pentru că
orice stradă din centrul vechi musteşte de istorie).

1. Palatul Topkapi
Construit în 1459, la iniaţiativa Sultanului Mehmet al II-lea,
palatul Topkapi a fost reşedinţa oficială a sultanilor timp de
aproape patru sute de ani, între 1465 şi 1853. Este o adevărată
grădină pe malul mării, unul dintre cele mai impresionante şi
atractive obiective turistice, dată fiind colecţia de bijuterii şi pietre
preţioase pe care o adăposteşte. Alte comori expuse la loc de cinste
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în muzeul palatului sunt: toiagul cu care Moise a împărţit în două Marea Roşie, craniul şi mâna lui Ioan
Botezătorul, barba şi dintele pierdut în luptă de profetul Mahomed şi, surpiză, sabia lui Ştefan cel Mare.

2. Moscheea Albastră
Este unul dintre dintre cele mai cunoscute lăcaşuri de cult din lume. A fost construită între 1609 şi
1616 de către sultanul Ahmed I, se află vis-a-vis de Muzeul Sfânta Sofia, în Piaţa Sultanahmet (Piaţa
Hipodrom) şi reprezintă un important loc de rugăciune pentru locuitori și o cunoscută atracţie pentru
turiști. Se numește, de fapt, Moscheea Sultanahmet, dar este cunoscută ca şi Moscheea Albastră datorită
celor aprox. 21.000 de plăci de ceramică din Iznik (Niceea) ce o decorează în interior și îi conferă o culoare
albastră. Moscheea Albastră este o capodoperă a arhitecturii epocii otomane, fiind singura cu 6
minarete din Istanbul și din Turcia și a doua ca număr de minarete după cea cu 7 de la Mecca. Pe vremuri,
16 persoane chemau simultan de la balcoanele minaretelor lumea la rugăciune. Astăzi, datorită tehnologiei,
o singură persoană este de ajuns. Muezinul rosteşte anunţul de 5 ori pe zi.

3. Hagia Sofia (Sfânta Sofia)
Hagia Sophia (în limba greacă Αγια Σοφια, Aghia Sofia,
«Sfânta

Înţelepciune»)

a

fost

catedrala

Patriarhiei

de

Constantinopol.
Prima

biserică

de

pe

acest

loc

a

fost

construită

de Сonstantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu
în anul 404. Reconstruită de Teodosiu al II-lea în 415, biserica a
fost din nou arsă. Clădirea și-a primit forma finală în 537 sub
împăratul

Iustinian

I.

Era

foarte

importantă

pentru

ortodoxismul timpuriu și pentru Imperiul Bizantin, fiind primul
exemplu de arhitectură bizantină.
În 1453, când Constantinopolul a fost cucerit de turci,
biserica a fost transformată în moschee, iar din 1953 a devenit
muzeu. Legenda spune că pe unul din pereţii albi s-a păstrat
amprenta palmei pline de sânge a sultanului Mahomed, cuceritorul Constantinopolului.
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Lumina cade uimitor pe interiorul său decorat cu
mozaic şi coloane de marmură, iar dacă roteşti degetul întro mică firidă din zid se spune că ţi se va îndeplini orice
dorinţă pusă în momentul acela. Se pare însă că acest secret
îl ştiau toţi vizitatorii (nu şi eu!), astfel încât s-a creat o
coadă imensă la acel zid.

4. Basilica Cisterna (Yerebatan Sarnici)
Bazilica Cisterna («Palatul Scufundat» sau «Cisterna Scufundata»),
este cea mai mare dintre cele câteva sute de cisterne antice care se află
sub oraşul Istanbul. Cisterna, situată la 150 metri sud-vest de Hagia
Sophia, a fost construită în secolul VI, în timpul domniei împăratului
bizantin Iustinian I.
La început, Bizantul a fost alimentat cu apa provenită din Tracia prin
intermediul unui sistem de apeducte asemănător Apeductului din Valens,
construit în 375, care încă mai poate fi văzut între regiunile Fatih şi
Suleymaniye. Atunci când această apă a devenit nepotabilă din cauza
hoardelor barbare (inclusiv a avarilor, hunilor şi bulgarilor), care au
amenintat Bizanţul, a fost construit un număr mare de cisterne de
diferite dimensiuni, în care se putea colecta apa de ploaie.

5. Palatul Dolmabahce
Este unul dintre cele mai fascinante palate
din lume, a fost construit în secolul al XIX-lea.
Construcţia palatului a avut loc într-o perioadă
în care influenţele vestice au fost pregnante,
odată cu venirea la puterea a sultanului Abdul
Medjid, în 1839. Palatul construit de acesta
între anii 1850 - 1856 se află într-o zonă de
110.000 metri pătraţi.
Pe masură ce veţi rătăci prin sălile palatului, veţi simţi, fără îndoială, mareţia imperiului apus. Veţi
recunoaşte cele trei structuri din care acesta este constituit: Selâmlık, salonul Muayede şi Haremul. Au fost
implementate «tehnologii de lux», precum încălzirea centrală, electricitatea şi telefonul. Palatul
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Dolmabahce, cu toate aceste proprietăţi, este cea mai modernă construcţie a perioadei în care a fost
conceput, totodată cladirea cu cea mai puternică influenţă occidentală.
Mustafa Kemal Ataturk, liderul suprem, a folosit palatul ca reşedinţă şi a stat aici în perioada de
suferinţă de până la moartea sa. Acestea sunt cele mai importante motive pentru care palatul este văzut
dintr-o perspectivă specială, cu un sentiment de respect deosebit. Acelaşi preşedinte Mustafa Kemal Atatuk
a iniţiat şi procesul de transformare al palatului în muzeu.
După vizitarea acestor obiective turistice emblematice
pentru Istanbul, o plimbare pe Bosfor este o desfătare. Cele două
poduri sunt impresionante, în primul rând, ca şi construcţie.
Pentru că soarele tocmai apunea peste apele Bosforului şi o briză
uşoară de vânt ne răcorea după o zi foarte călduroasă, am putut
admira în toată speldoarea lor Palatul Topkapi, Cornul de Aur,
palatul Dolmabahce, celebra Moschee Ortakoy şi foarte multe
clădiri oficiale vechi.
O călătorie la Istanbul nu se poate încheia fără să alocaţi
câteva ore Bazarului, este imposibil să plecaţi fără să găsiţi ceva pe
placul dumneavoastră, iar vânzătorii sunt deschişi, aşa că aveţi ocazia să vă puneţi în practică abilitatea de a
negocia.
Lustruitorii de ghete sunt o apariţie simpatică, pe care n-am mai întâlnit-o în alte oraşe. De
asemenea, vânzătorii ambulanţi dau şi ei culoare străzilor,
oferind trecătorilor covrigi (simit), peşte, ceaiuri, îngheţată,
fresh-uri proaspete de rodii sau portocale.
Gurmanzii au de lucru la Istanbul. Bucătăria
turcească este un obiectiv turistic în sine, cu mâncăruri
pentru toate gusturile şi buzunarele: sărmăluţe în foi de
viţă cu orez, salată de vinete, ayran, iaurt cu mentă şi
mărar, kofte, adana kebap, iskender kebap, doner kebap,
şiş kebap, lup de mare sau macrou la grătar, hamsii,
calamari pane, midii pane, baclavale cu fistic, budincă cu
orez, kataif, îngheţată şi nelipsitul rahat (lokum).
Cu speranţa că v-am trezit interesul pentru acest oraş plin de istorie, melancolic, dar totodată viu şi
ancorat în prezent, nu pot să închei călătoria mea în Istanbul decât gândindu-mă la cuvintele lui Orhan
Pamuk, câştigătorul Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2006: «Pentru a înţelege mai bine această
atmosferă în alb-negru ce accentuează sentimentul de melancolie, care rămâne inseparabil de oraş şi care
este mereu readus în actualitate, căci este împărtăşit de toţi istanbulezii ca un destin, trebuie să vii la
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Istanbul cu avionul, dintr-un oraş occidental înstărit, şi să te pierzi îndată după aceea pe străzile
aglomerate, sau să te duci într-o zi de iarnă pe podul Galata - inima oraşului - şi să vezi puhoaiele de
oameni care trec pe acolo, în haine a căror culoare nu se poate distinge niciodată, şterse, gri, de culoarea
umbrei».
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ATENA – UNUL DIN CELE MAI VECHI ORAŞE DIN LUME

Atena este capitala Greciei. A cunoscut o evoluţie glorioasă, mai ales în Grecia Antică, fiind locuită
de oameni încă din Epoca Bronzului şi guvernată până în jurul anului 1000 î.Hr. de regi ionieni. Printre
atenienii antici circula o legendă care explica felul în care şi-a luat oraşul numele, legendă care a stat la baza
sculpturii de pe frontonul vestic al Parthenonului. Conform acestei legende, atât Atena cât şi Poseidon au
cerut să fie patroni ai oraşului şi să-i dea numele lor, astfel că s-au întrecut pentru a obţine onoarea, fiecare
oferind un dar oraşului. Poseidon a creat un izvor de apă sărată lovind pământul cu tridentul său, pentru a
simboliza puterea mării. Atena a creat în schimb măslinul, simbolizând pacea şi prosperitatea. Atenienii,
conduşi de Cecrops, au acceptat măslinul şi au botezat oraşul Atena.
Atena se întinde de-a lungul Câmpiei centrale din regiunea Attica, cunoscut și ca un bazin. Este
înconjurată de Muntele Aegaleo în vest, Muntele Parnitha în nord și nord-est, Muntele Parnitha Hymettos
la est și de Golful Saronic în sud-vest. Atenei îi este dificil să se extindă în continuare datorită barierelor
geografice menţionate mai sus, deși suburbiile metropolei sunt în expansiune continuă. Capitala este
străbătută de către râul Kifissos care mai apoi se varsă în Golful Salonic și Faliro.
Atena este unul dintre centrele lumii în ceea ce priveşte cercetarea arheologică. Sunt câteva instituţii
principale care se ocupă cu cercetarea şi valorificarea vestigilor istorice cum ar fi: Universitatea din Atena,
Societatea de Arheologie care cuprinde câteva muzee. În acelaşi timp oraşul deţine câteva laboratoare,
printre care şi laboratorul Demokritos pentru Arheometrie. Atena este cunoscută în întreaga lume şi ca un
pilon al diferitelor conferinţe şi seminarii pe teme de cercetare. Cel mai important obiectiv din Atena îl
reprezintă Acropola, având ca punct principal de atracţie Partenon.
Unul dintre cele mai vechi oraşe din lume, Atena este considerat, pe bună dreptate, leagănul culturii
şi civilizaţiei europene. Este şi locul unde a fost pronunţat, pentru prima dată, cuvântul democraţie. Atena
este în acelaşi timp unul dintre cele mai vizitate oraşe, iar pentru români reprezintă o destinaţie îndrăgită.
În Atena, unele vizite sunt aproape obligatorii. Iar prima este Acropole, considerată inima vechiului
oraş-stat. Fortificaţia uriaşă domină metropola, iar în Antichitate adăpostea marile temple şi tezaurul
cetăţii, unde se înălţa uriaşa statuie din aur a zeiţei Atena, creată de Fidias. La intrare ne întâmpină
Propileele, un vestibul din coloane imense, de unde începe drumul spre Parthenon şi Erechteionul, două
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măreţe sanctuare dedicate Atenei şi lui Poseidon. Înainte, descoperiţi micul templu închinat zeiţei Nike, a
victoriei. Un alt obiectiv este teatrul lui Dionisos, unde se jucau piesele lui Eschil, Sofocle sau Euripide.
Acesta găzduieşte şi astăzi spectacole.

Agora a fost centrul vechii Atene, centrul activităţilor politice, comerciale, administrative şi sociale,
un centru religios şi aşezământul justiţiei. Locul a fost cucerit fără întrerupere în

Templul lui Zeus din Olimp, cunoscut şi sub denumirea de Oplympeion. Acesta este localizat pe strada
Amalias, la 500 de metri sud-est de Acropole şi 700 de metri sud de Piaţa Syntagma. Fundaţia aparţine
unui templu ce era închinat tiranului Pisistratus în anul 515 î. Ch., dar lucrările au fost abandonate când fiul
lui Pisistratus, Hippias, a fost îndepărtat de la tron în anul 510 î. Ch.
Lucrările de construcţie a templului lui Zeus au fost desfăşurate în
sec. al III-lea d. Ch., în timpul dominaţiei macedonienilor care l-au
angajat pe arhitectul roman Cossutius să proiecteze templul. Templul a
fost terminat în anul 129 d. Ch. când un admirator al culturii greceşti,
Hadrian, a preluat conducerea lucrărilor.
Templul lui Zeus din Olimp a fost construit din marmura adusă de
pe Muntele Pentelus şi măsura 96 de metri lungime şi 40 de metri lăţime. Consta în 104 coloane corintiene,
fiecare având 17 metri înălţime, 48 dintre ele formau 3 coloane, iar 56 dintre ele erau aşezate în două
coloane. Până astăzi, doar 15 stâlpi au supravieţuit, ultimul stâlp căzând în timpul unei furtuni în anul 1852.
Hadrian a dedicat templul lui Zeus (cunoscut romanilor ca Jupiter), zeul zeilor. El a ridicat o statuie imensă
de aur şi fildeş dedicată lui Zeus, adăugând una a sa pe care a aşezat-o lângă cea a lui Zeus. Niciuna din ele
nu a fost păstrată. Nu se ştie în ce perioadă a fost distrus templul, dar se presupune că, la fel ca multe alte
clădiri din Grecia, e posibil să fi fost distrus în timpul unui cutremur din Evul Mediu.
Una dintre cele mai frumoase insule din Grecia este insula Zakynthos. Ultima vacanţă petrecută aici,
m-a făcut să simt cât de dragi sunt localnicii de aici şi câtă putere de convingere au pentru a mai rămâne la
distracţie, ceea ce m-a minunat.
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Despre Zakynthos se spune ca a fost insula preferată de Artemis şi Apollo pentru peisajele sale
idilice, pentru minunatele plaje nisipoase, apele adânci, clare şi albastre, peşterile de la malul mării,
apusurile magice şi climatul blând. Şi tu vei îndrăgi Zakynthos pentru aceleaşi motive, dar şi pentru
cântecele calme, mediul ospitalier, atmosfera relaxată şi cultura de aici.
Insula Zakynthos este vestită pentru frumuseţea plajelor sale largi şi nisipoase (din Vassilokos,
Laganas, Kalamaki, Tsilivi şi Alykes) şi pentru broaştele ţestoase Caretta - Caretta, specie protejată de lege.
Vegetaţia insulei este bogată şi verde, mai ales în zonele mai înalte de deal ale insulei, cu plantaţii de
măslini, citrice şi păduri de pini. Plajele sunt răsfirate pe coasta de nord, sud şi est, dar cele mai frumoase şi
mai întinse se află în sud, unde s-a dezvoltat un puternic centru turistic care anual atrage numeroşi
vizitatori din Anglia, Germania, dar şi din restul tarilor din Europa. Hoteluri moderne şi numeroase, cu
servicii de calitate şi variate posibilităţi de divertisment aşteaptă turiştii din mai până în octombrie,
deoarece clima blândă şi soarele puternic face din Zakynthos, o destinatie cu sezon de vară prelungit.

Atena are probabil patrimoniul cultural cel mai vechi şi cel mai impresionant faţă de orice oraş din
Europa. Cu toate acestea, Atena nu este renumită în lume numai pentru cultura sa antică, dar, cu siguranţă,
de asemenea, şi pentru cultura sa contemporană. Atenienii se mândresc cu diversitatea lor culturală şi
evenimentele la standarde înalte de calitate dovedesc că au tot dreptul să se mândrească. Cultura a fost o
parte a Atenei şi a Greciei încă de la începutul existenţei lor. Atena a dat lumii unii din cei mai populari
dramaturgi, poeţi, filosofi şi oratori, iar tradiţia sa culturală se continuă până în prezent. Muzeele păstrează
istoria antică mereu vie, în timp ce un număr mare de teatre, săli de concerte, galerii de expoziţie, mari şi
mici, produc o nouă istorie culturală.
Oraşul are câteva grupuri internaţionale de interpreţi, iar entuziasmul continuu faţă de arte este
exprimat anual în Festivalul de la Atena (iunie-septembrie). Acest important festival internaţional a fost
inaugurat în 1955 şi îmbină muzica, teatrul clasic şi modern, precum şi dansul contemporan şi tradiţional.
Ideea de a expune realizările culturale ale oraşelor de pe continent a fost concepută de către Melina
Mercouri, o actrită greacă, devenită politician. Locurile principale ale festivalului sunt Odeonul Roman al
lui Irod Atticus, teatrul în aer liber de pe dealul Lykavittos, Amfiteatrul Veakio din Pireu şi amfiteatrul din
Epidaur.
Atena este, se spune, oraşul cu cele mai multe scene de teatru din lume (peste 140). Printre ele, face
o notă aparte teatrul construit de Herodes Atticus, în secolul II d. Hr. - un teatru antic adevărat, cu trepte de
piatră care ţin loc de bănci şi cu o scenă rotundă pe care s-au desfăşurat mii de reprezentaţii. Azi, edificiul
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este unul dintre «sediile» Festivalului Elen (care se desfăşoară anual la Atena şi Epidaur - acesta din urmă e
un amfiteatru antic, aflat la vreo 200 km de Atena şi e renumit pentru acustica sa extrordinară). Scena
străveche a Odeon-ului găzduieşte nu numai reprezentaţii de teatru - vechi şi modern - ci şi spectacole de
dans, de operă şi concerte de toate genurile, de la muzica barocă până la jazz.
Din păcate, se reprezintă rar vreo piesă antică aşa cum
era ea jucată «pe atunci»: actori cu măşti, costume după
modelele din Antichitate etc. Piesele celor mai renumiţi autori
antici greci - Sofocle, Eschil, Euripide sau Arostifan - nu
lipsesc, dar, adesea, actorii joacă în costume mai moderne.
Chiar şi asa, dacă vrei ceva aparte, care să te conecteze cu
trecutul, cu cultura europeană antică, încearcă să asişti la un
spectacol de teatru antic grecesc. Chiar dacă nu înţelegi limba,
vei înţelege atmosfera şi vei simţi o parte din ceea ce simţeau
spectatorii de acum două milenii, «consumatorii» de dramaturgie antică.
Alcătuiesc una dintre cele mai tipice privelişti ale capitalei greceşti
– şi ale mai tuturor oraşelor greceşti, ba chiar ale multor oraşe
mediteraneene, în general. De primăvara până toamna, trotuarele din faţa
localurilor sunt pline de mese, iar viaţa de restaurant se mută afară, în
stradă. Se şade, se studiază lumea care trece, se vorbeşte mult, despre
multe, se bea ori se mănâncă - totul în tihnă; cu alte cuvinte, se gustă
viaţa.
Sfaturi pentru vizitarea Atenei:
Atenţie la modul în care vă îmbrăcaţi (este foarte cald vara), echipaţi-vă cu apă, tot timpul cu o
pălărie, oamenii sunt foarte amabili de aceea nu va opriţi de a-i întreba ceva, deoarece vă vor ajuta imediat),
sunt o multime de hărţi cu obiectivele din Atena, dar chiar şi aşa te poţi rătăci.
Vă sfătuiesc să încercaţi bunătăţile culinare ale Atenei: restaurantele nu sunt neapărat foarte
luxoase, dar au mâncare foarte bună:
-

Salata grecească e extraordinară!

-

Melitzanosalata - salata de vinete, un aperitiv foarte bine preparat şi foarte gustos.

-

Musaca de vinete! Nu plecaţi din Atena fără să gustaţi!

-

Tzatziki e imperial!

-

Yiaourti me meli e un desert foarte bun şi răcoritor (iaurt cu miere).

-

Sovlaki (frigărui greceşti), Gyro - shaworma grecească.

Alex Dragomir VIŞAN – clasa a XI-a D
Indrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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BARCELONA – ORAŞUL DE LA ŢĂRMUL MEDITERANEI

Cui nu-i place să călătorească? Să vadă lucruri noi, să ajungă în locuri celebre?
Măcar o dată-n viaţă ar trebui să ajungi să vizitezi
Parisul, Veneţia, Lisabona, Londra, Roma sau Atena. De ce nu,
şi alte mari oraşe ale Europei? Eu am ales să aduc în atenţia
cititorilor oraşul situat ca un amfiteatru între munte şi mare Barcelona, al doilea oraş ca mărime al Spaniei, fiind considerat
de către National Geographic cel mai frumos oraş cu ieşire la
mare din întreaga lume.
Aş întreba oamenii întâlniţi întâmplător pe stradă dacă au avut
ocazia să pună piciorul în acest frumos oraş catalan.
Un norocos mi-ar răspunde, poate, afirmativ. Oraşul lui Antoni Gaudi este o destinaţie de vis,
preferată de cei îndrăgostiţi de artă, de arhitectură, de frumos şi de… albastru. Capitala catalană are un
farmec deosebit, cu numeroase atracţii turistice. E un amestec de clasic şi modern care nu supără privirea,
ba dimpotrivă, încântă ochiul şi te duce cu gândul când la
magia şi istoria vremurilor de altădată, când la cele mai
moderne lucruri realizate în cel mai ingenios mod, fapt ce
depinde de ce zonă a oraşului admiri.
Am avut şansa să vizitez Barcelona. Mă simt un om
norocos din acest punct de vedere. Un om într-adevăr
norocos… pentru că am revenit şi a doua oară în oraşul
operelor lui Gaudi. Pot spune, fără nicio reţinere, că aş face
orice mi-ar sta în putinţă de a revedea Barcelona, chiar de
mai multe ori, ca orice romantic ce s-a îndrăgostit iremediabil de acest oraş. Am călătorit prin mai multe
ţări europene şi pot afirma cu siguranţă că Barcelona este oraşul care mi-a rămas în suflet. Aici aş dori sămi petrec tot restul vieţii. Aici am văzut cele mai frumoase parcuri şi fântâni,
cel mai mare stadion de fotbal, cele mai interesante clădiri, cele mai frumoase
plaje şi cel mai modern port pentru yacht-uri. Deşi am văzut o parte dintre
faimosele atracţii turistice ale Barcelonei, au mai rămas încă multe altele neexplorate. M-aş întoarce pentru a vedea grădina zoologică din Parcul
Ciutadella, cu cele 500 de specii şi nu mai puţin de 7000 de animale. De
asemenea, aş dori să vizitez Muzeul Ciocolatei, primul de acest fel din
Catalonia, şi multe altele, precum Muzeul de Ştiinţe Cosmo Caixa cu exponate
interactive.
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Este o plăcere să admiri creaţiile lui Antoni Gaudi, începând cu Sagrada Familia, simbol al oraşului
catalan, continuând cu celebrul Parc Guell - un muzeul în aer liber şi încheind cu La Pedrera (Casa Milà)
sau cu Casa Batlló - minuni arhitectonice ale inegalabilului arhitect Gaudi.
Un meloman ar merge, cu siguranţă, la Palatul de Muzică Catalană, înscris pe lista patrimoniului
UNESCO.
Aici splendida sală de concerte are o cupolă din sticlă,
răsturnată, ornată cu vitralii, ceea ce o face unică în întreaga
lume. Clădirea este inclusă în circuitul turistic al Barcelonei,
putând fi vizitată de milioane de turişti pentru stilul Art
Nouveau în care este construită şi decorată. Teatrul găzduieşte
nu numai concerte de muzică simfonică, dar şi spectacole cu cele
mai diverse genuri muzicale (muzică de jazz, muzică de cameră
etc.).

Cum Barcelona mai are multe alte obiective
turistice demne de vizitat, aş dori să mai amintesc de
Muzeul Naţional de Artă Catalană, extrem de interesant.
Acest muzeu este găzduit de un palat magnific ce se află
deasupra fântânilor din Montjuic. Este catalogat de mulţi
drept cel mai bun muzeu din Barcelona. Îl recomand şi
eu. Aici sunt expuse opere de artă catalană în stil gotic
renascentist şi romanesc din secolele al XI-lea - al XVIII-lea. Muzeul este foarte interesant, fiind expuse
toate formele de artă: sculptură, pictură, obiecte de artă, desene, gravuri, fotografii şi o minunată colecţie de
numismatică.
Barcelona a găzduit în anul 1992 Jocurile Olimpice de
vară. Spiritul olimpic a rămas imprimat în aerul oraşului de la
poalele Pirineilor ca un parfum, simţindu-se în zilele noastre,
după atâţia ani. Cine nu-şi aminteşte imnul olimpiadei de atunci,
celebrul cântec închinat oraşului gazdă şi interpretat de
regretatul solist al formaţiei Queen, Freddie Mercury în duet cu
la fel de celebra mezosoprană Montserrat Caballé?
Dacă ajungi la Barcelona, este imposibil să nu observi
urmele acestei grandioase manifestări sportive în inima capitalei
catalane. Când toată lumea sportivă, şi nu numai, avea atunci privirile îndreptate asupra Barcelonei,
mirificul oraş strălucea în plină glorie, satul olimpic şi baza olimpică fiind şi astăzi puncte importante de
atracţie turistică ale frumoasei metropole catalane.
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Este o încântare să admiri panorama oraşului, aşa cum
se arată ea privitorilor de pe muntele Tibidabo.
Un ochi avizat ar aprecia, fără doar şi poate, măiestria
arhitectonică a Barcelonei, străzile oraşului respectând
riguros o geometrie nemaiîntâlnită în alte părţi ale lumii.
Imaginile Barcelonei, surprinse din avion, indică negreşit
acest lucru.
Pentru că Barcelona nu se poate vizita într-o singură
zi, trebuie să ştii unde se poate mânca o specialitate catalană. Oraşul mediteranian te îmbie la tot pasul cu
bucate proaspete şi delicioase, cu arome specifice gastronomiei catalane. Când vine vorba de mâncare, în
cosmopolitul oraş, descoperi fără prea mult efort că se poate mânca cea mai gustoasă combinaţie de peşte şi
fructe de mare. O salată sau o paella cu fructe de mare îţi lasă
gura apă. Eu vă garantez că niciunde nu aveţi o ocazie mai
bună de a-i da de gust, decât la Barcelona, la oricare dintre
restaurantele de pe încântătoarele plaje catalane. Nu ştiu ce
nu puteţi încerca în materie de gastronomie în timpul
sejurului la Barcelona. Atât cât vă ţine punga, şi vreţi să vă
satisfaceţi gusturile, puteţi alege la mic dejun, la prânz sau la
cină orice vă pofteşte inima din oferta generoasă şi unică a
marelui oraş.
Barcelona se poate lăuda cu circa 40 de pieţe,
adăpostind peste 10.000 de standuri cu vânzare, aşa că
niciun localnic sau turist, fie el bogat sau sărac, nu are
vreo scuză dacă mănâncă prost, căci abundenţa de
produse este absolut uluitoare. Multe dintre aceste pieţe
sunt adăpostite în clădiri imense, frumoase, funcţionale,
ceea ce este, spre lauda localnicilor, căci gastronomia este
o parte importantă a culturii unei ţări şi a unui popor.
Nu am reusit să vizitez decât două dintre ele, dar cred că sunt, de departe, cele mai reprezentative:
La Boqueria şi Santa Caterina. Pe celelalte vă las pe voi să le descoperiţi.
Un bun motiv de a vizita Barcelona, dacă nu aţi făcut-o
până acum, sau de a o revedea, dacă aţi vizitat-o deja, este să
ajungeţi şi în cartierul gotic situat în partea veche a oraşului,
unde încă mai pot fi admirate clădiri vechi, construite în
perioada medievală.
Un romantic al altor vremuri ar vorbi, mai mult ca
sigur, despre istoria locurilor extrem de vechi din Barcelona.
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Eu doar lansez invitaţia de a le vedea pe viu, pentru că restul vine de la sine.
Atestatarea documentară despre existenţa oraşului datează din secolul al doilea, înainte de Christos,
când pe teritoriul actualului oraş a fost înfiinţată o colonie romană şi a devenit ulterior oraşul de reşedinţă
al conţilor din Barcelona. După unirea cu regatul Aragon, a devenit unul dintre cele mai importante oraşe
ale Coroanei de Aragon. Din cauza poziţiei sale geografice, oraşul a avut o istorie zbuciumată, fiind asediat
de mai multe ori, de-a lungul vremurilor.
Astăzi, Barcelona este o importantă destinaţie turistică şi un centru artistic important, datorită
moştenirii sale culturale deosebite.
După mine, Barcelona este un important centru economic, fiind unul dintre principalele porturi
europene la Marea Mediterană. Aeroportul Internaţional din capitala catalană este al doilea ca mărime din
Spania, după cel din Madrid. Ca şi capitală a Cataloniei, în acest oraş sunt găzduite sediul Guvernului
Catalan şi al Curţii Supreme a Cataloniei.
Vă îndemn fără nicio rezervă să vizitaţi frumosul oraş mediteranian. Nu ştiţi ce pierdeţi. Dacă mai
aveţi ocazia să ajungeţi în această parte de lume, dragi cititori, nu zăboviţi! Acordati-vă un răgaz şi poposiţi
în capitala Cataloniei. Un tur al oraşului vă este la îndemână. Veţi regăsi o parte din lucrurile amintite de
mine în această pledoarie pentru oraşul operelor lui Antoni Gaudi. Veţi descoperi şi altele pe care nu le-am
amintit.
Oraşul se mândreşte cu 68 de parcuri municipale,
împărţite în 12 parcuri istorice, 5 parcuri botanice, 45 de
parcuri urbane şi şase păduri. Numai parcurile urbane
ocupă 10 % din suprafaţa oraşului. Dintre parcurile
Barcelonei, Montjuic este cel mai întins, cu o suprafaţă
de 203 hectare pe muntele cu acelaşi nume. Este urmat
de parcul Ciutadella, unde se află şi o grădină zoologică,
mai multe muzee şi sediul Parlamentului.
Parcul Guell a fost proiectat de Antoni Gaudi şi
are o suprafaţă de 17 hectare. Aici nu încetezi să te minunezi la tot pasul de ingeniozitatea şi talentul
incontestabil al arhitectului care l-a realizat.
Vă mai invit să faceţi ceva: să vizitaţi plajele Barcelonei ce sunt întinse pe o fâşie de 4,5 km de litoral.
Plajele Barceloneta şi Sant Sebastia sunt cele mai mari, cele
mai vechi şi cele mai frecventate plaje din oraş. Portul
Olimpic le separă de celelalte cinci plaje ale oraşului. Aceste
plaje au fost amenajate datorită restructurării oraşului
pentru a putea găzdui Jocurile Olimpice de vară din 1992.
Dacă tot veţi ajunge în zona Portului Olimpic, nu
rataţi ocazia de a vizita şi Acvariul din Barcelona. Aici puteţi
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trăi o experienţă unică vizitând, vreme de cel puţin trei ceasuri, o serie de 35 de bazine, 11.000 de animale,
450 de specii diferite. Aici există un tunel subacvatic transparent de 80 de metri lungime şi un Oceanariu
imens (singurul de acest fel din Europa) care fac din acest centru un loc nemaipomenit pentru recreere.

Prof. dr. Elisabeta MINCIOR

LISABONA – PRINŢESA CAPITALELOR EUROPENE

Lisabona, întemeiată potrivit legendelor de către călătorul şi eroul grec Ulise pe drumul de
întoarcere din Războiul Troian, numele său original, Ulissipo sau Olissipo, înseamnă «portul fermecat». În
timpul perioadei romane, Lisabona devine unul dintre cele mai importante oraşe ale Peninsulei Iberice,
numele său fiind schimbat în Felicitas Julia. În secolul al VIII-lea, capturat de mauri, devine Al-Ashbouna,
apoi Lishbuna. După mai bine de trei secole de rezistenţă în faţa cruciaţilor creştini, maurii pierd oraşul în
prima jumătate a secolului al XII- lea când denumirea sa devine Lisabona. Începând din 1252 oraşul se
bucură de statutul de capitală a Portugaliei.
Lisabona reprezintă centrul politic, economic şi cultural al ţării. Plasat pe coasta de vest, la Oceanul
Atlantic, oraşul este dispus pe şapte coline, pe malul nordic al râului Tejo. Spre vest se află estuarul râului
ce a creat o suprafaţă acvatică cunoscută sub numele de Mar da Palha.
Situat la limita dintre Africa, Europa şi America, Lisabona
este un oraş cu multiple faţete, fiind totodată centru comercial,
nucleu industrial şi port. Prestigiul său a crescut odată cu primirea
titlului de Capitală Europeană în 1994 şi în special după Târgul
Expoziţional din 1998 dedicat oceanelor şi comemorării a 500 de
ani de la întoarcerea lui Vasco da Gamma din expediţia din India.
De-a lungul timpului, oraşul s-a extins în jurul a două nuclee pe
malurilor râului, în jurul Bulevardului Libertăţii (Avenida da Libertade).
Cele două nuclee se unesc în inima oraşului «Baixa» sau «Oraşul de Jos»,
între Piaţa Rossio oficial numită şi Piaţa Dom Pedro IV, în centrul căreia,
în vârful unei coloane înalte se înalţă statuia primului rege al Braziliei
independente şi Piaţa Comerţului.
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Cel mai vechi cartier al Lisabonei Alfama, datând de mai mult de
1000 de ani, pe când maurii ocupau Peninsula Iberică, nu a fost afectat de
marele cutremur din 1775, şi de aceea îşi menţine arhitectura originală cu
străzi înguste şi pieţe mici, clădiri bogat ornamentate şi viu colorate.
Muzica fado a luat naştere în Alfama, inspirându-se din ritmurile
dansurilor sclavilor africani, amestecurile de voci arabe şi folclorul oral
tradiţional. Astăzi, muzica fado este adânc înrădăcinată în sufletul Lisabonei.
După cutremur, Baixa este organizată în stilul neoclasic dictat de marchizul de Pombal, devenit
faimos prin pragmatismul său: «îngroapă morţii, hrăneşte viii şi închide porţile».
Rua Augusta este cea mai elegantă şi cea mai importantă arteră
turistică. După o plimbare pe Rua Ouro, o oprire la liftul Santa Justa este
de luat în seamă. O structură metalică în stil neogotic, realizată la 1902 de
un inginer portughez Raoul Mesnier de Ponsard ce a studiat cu Alexandre
Gustave Eiffel, transportă continuu, în cele două cabine ornamentate în
bronz, pasageri spre Bairo Alta (Cartierul de Sus) sau spre cafeneaua de
pe a cărei terase poţi avea o privire cuprinzătoare asupra Baixa.
O altă modalitate de a ajunge din Baixa la Bairo Alta este cu
funicularul galben care te duce în doar câteva minute pe o pantă ce îţi
dă fiori, punctul de observaţie de la Sao Pedro de Alcantara oferinduţi o panoramă magnifică asupra
celei mai mari părţi din oraş, în
special

asupra

zidurilor

castelului Sao Jorge, construit
de vizigoţi pe un promontoriu
în secolul V, mărit de mauri în
secolul

IX

şi

modificat

în

secolul XII de regele Alfonso Henriques a cărui statuie se înalţă în
faţa intrării principale.
Suspendat la peste 70 metri deasupra râului Tajo, podul 25 aprilie numit astfel după revoluţia care
reinstaurează democraţia în Portugalia, permite accesul spre o
gigantică statuie de circa 28 metri înălţime reprezentându-l pe Iisus
Hristos, cu braţele larg deschise, plasată pe un piedestal de circa 85
metri înălţime, versiunea Lisabonei pentru monumentul distinctiv al
oraşului Rio de Janeiro.
Luând liftul spre terasa din vârf poţi avea o vedere amplă
asupra estuarului, a Lisabonei şi a împrejurimilor. Râul Tajo este
traversat şi de cel mai lung pod din Europa (17.2 km) - podul Vasco da
Gamma, inaugurat în mai 1998.
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Considerată cel mai semnificativ monument al Lisabonei,
înălţată din ordinul regelui Dom Manuel I, pe locul unui sanctuar
fondat la 1640 de Henry Navigatorul, Mănăstirea Ieronimilor este
rodul contribuţiei a numeroşi arhitecţi ce au îmbinat stilul gotic cu cel
renascentist. La intrarea în biserică, sub galeria corului, se află
mormântul lui Vasco da Gamma, bogat ornamentat cu motive
nautice.
Construit pentru a apăra
estuarul şi biserica Ieronimilor, se înalţă un elegant turn, Turnul
Belem, simbol al expansiunii portugheze. Intrarea în turnul
hexagonal cu cinci nivele, construit în stil gotic, cu ornamente arabe,
se face de pe un pod ce duce la un porticul pe care este sculptat scutul
lui Manuel I. Îngusta scară în spirală îţi permite să ajungi la o vastă
terasă ce îţi oferă o privelişte ce îţi taie răsuflarea.
Vechiul oraş (Vila Velha) Sintra a fost declarat în 1995 parte a
patrimoniului UNESCO, zona fiind dominată de Palatul Regal ce iese în evidenţă prin cele două coşuri
conice ale bucătăriei imense ce mai păstrează şi azi ustensilele folosite cândva pentru prepararea mâncării
pentru fastuoasele banchete regale. Palatul adăposteşte una dintre cele mai importante colecţii de ceramică
maură din lume.
Urmând una din potecile ce înconjoară Sintra ajungi la Palatul
Naţional Pena, un amestec de stiluri arhitectonice egiptean, gotic,
renascentist, manuelin, maur şi oriental, împletindu-se pentru a da
naştere unui palat imens, în culori vii, cu aspect mai degrabă de castel.
Interiorul său adăposteşte minunate piese de mobilier, porţelanuri,
sculpturi, tapiserii şi picturi.
Toate acestea confirmă faptul că Lisabona este un oraş care
merită văzut şi descoperit.

Prof. Monica POPA
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CASA D’ERCI - MUZEUL VIEŢII COTIDIENE

Într-un cadru montan desăvârşit din regiunea Toscana a fost înfiinţat, în 1977, un muzeu al vieţii
cotidiene, numit Casa d’Erci.

Se poate ajunge cu maşina sau pe jos, de la Grezzano pe lângă Il Mulino.
Casa a fost locuită până în 1951, când locul a fost părăsit şi proprietarii s-au mutat, căutând un loc
mai bun.
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Alături de colegi, vizitând muzeul

Ustensilele necesare au fost păstrate şi recondiţionate pentru a vedea generaţiile viitoare cum se
asigura traiul de zi cu zi al oamenilor din această provincie.
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Păstrarea tradiţiilor de către localnici este o mândrie, dar şi un mijloc de profit. De exemplu,
vechea moară a fost renovată, fiind destinată turismului.

Să nu ne uităm obiceiurile!
Să păstrăm, să salvăm şi să valorificăm mărturiile trecutului!
Să nu irosim nimic!

Prof. Mihaela GALL

CĂLĂTORIND PRIN LUME: ORAŞE DIN ITALIA ŞI SPANIA

Este plăcut să călătoreşti prin lume şi să vizitezi oraşe noi, să cunoşti alţi oameni, tradiţiile şi
obiceiurile lor. E un lucru minunat să ai ocazia de a călători, nu multe persoane au avut acest noroc. M-am
bucurat printre norocoşi, vizitând alte ţări. Pornind de la reperul ăsta, am ajuns în Italia, dar, din păcate, nu
am stat mult timp. Oraşul în care am ajuns a fost Pescara. Un oraş impresionant, cu oameni călduroşi şi
bucuroşi de a primi vizitatori. Acesta este situat în Regione Abruzzo, fiind situat la 208 km sud de Roma, pe
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coasta Mării Adriatice, la gura de vărsare a râului Aterno-Pescara. Oraşul este o staţiune de vară foarte
importantă, populară, cu o placă de 16 km. La distanţa de 40 minute se află munţii La Bella Dormentată sau
Frumoasa Adormită cu parcul naţional. La jumătatea lunii iulie, în Pescara are loc Festivalul Internaţional
de Jazz, la Teatro D'Annunzio. Însă, ca orice altă plăcere, nu a ţinut mult timp, deoarece a trebuit să
emigrăm spre Spania, într-un cătun al oraşului Guadalajara, la câteva ore de capitală.
Ne-am stabilit în Jadraque, un cătun uimitor, cu peisaje miraculoase, oameni primitori. Fiind
micuţă, printre străini, aveam o gândire greşită. Credeam că sunt oameni răi, cărora nu le plac cei veniţi din
alte locuri. Însă gândirea mea era total greşită întrucât, am întâlnit nişte persoane care păreau a fi «pâinea
lui Dumnezeu». Când am avut nevoie de ajutor, mereu mi l-au oferit.
Jadraque este o localitate din Spania, la periferia comunităţii autonome Castilla La Mancha.
Localitatea se găseşte la 48 km, la nord de capitală. Situat în Valle de Henares, castelul său monumental ne
oferă o privelişte memorabilă.
Acest orăşel are multe «fiestas» - sărbători. Când e sărbătoare, locuitorii din zonă şi turiştii se adună
în centrul urbei, toată lumea fiind bucuroasă. Spania este renumită pentru toreadori. Aproape fiecare oraş
are o pistă pentru toros. În fiecare sâmbătă seară sunt spectacole cu «toros», sunt multe proiecte în
desfăşurare, mai ales vara, când mulţi doritori vin din capitală în vacanţă în Jadraque. Dacă ar fi să compar
Jadraque cu un oraş din Romănia, acela ar fi Sibiu, deoarece curăţenia, splendoarea şi frumuseţea sunt în
aceste zone la loc de cinste. Însă în Spania oamenii sunt mult mai respectuoşi şi cu bun simţ. Aş putea să
vorbesc despre străinătate mult şi să vă spun nenumărate lucruri interesante. Ceea ce mi-a plăcut cel mai
mult în Jadraque e faptul că oamenii de aici sunt călduroşi şi buni, inclusiv la petrecerile pe care ei le
organizează sau proiectele în care sunt implicaţi, indiferent de naţionalitate sau religie: români, musulmani,
arabi şi alţii.
A fost o experienţă de viaţă minunată! Dacă aş mai avea ocazia să ajung acolo, aş reveni fără nicio
ezitare. Chiar îmi este dor de persoanele din Jadraque, de directorul Juan, care te ajuta în orice situaţie şi
niciodată nu făcea diferenţe între străini. Toţi cei din şcoală erau ca şi copii lui, iar noi, la rândul nostru, îl
respectam.
Ador Spania pentru tradiţiile ei, mai ales pentru gastronomie, spanioloaicele fiind nişte bucătărese
extraordinare.

Ramona BUZILĂ – clasa a XI-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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PARIS...

ROMANTICUL PARIS

Paris, capitala Franţei, reprezintă unul dintre cele mai frumoase şi romantice oraşe ale lumii. Situat
în partea central-nordică a ţării, pe fluviul Sena, «Oraşul luminilor» este un veritabil centru economic şi
cultural al lumii moderne, rămânând cel mai vizitat oraş al planetei, preferat de îndrăgostiţi.
El atrage turiştii prin posibilităţile pe care le oferă pentru afaceri şi comerţ, pentru studii şi distracţii,
dar, mai ales, pentru intensa viaţă culturală.
Printre obiectivele sale turistice remarcăm celebrul Turn Eiffel, simbolul Franţei, multe dintre
materialele folosite pentru construirea acestuia provenind din ţara noastră.
Un alt obiectiv turistic răsunător e Bulevardul Champs Élysée, cucerindu-ne prin modă şi cafenelele
sale.

Elena Ioana ROTARU - clasa a X-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

PARIS – ÎN NUMELE DRAGOSTEI

Parisul, oraşul de pe Sena, a reprezentat de-a lungul timpului un important centru turistic,
economic, politic şi social. Capitală a Franţei, oraşul este considerat şi astăzi un loc al dragostei, însă el este
o poartă către o lume feerică, în care visele prind contur, iar orizonturile sunt nelimitate.
Turnul Eiffel este considerat un simbol ce datează încă din primele războaie mondiale, fiind în
acelaşi timp un obiectiv turistic cu mare importanţă pentru Franţa modernă. Dacă mergi în Paris, trebuie
neapărat să vizitezi acest loc, mai ales că se poate vedea din aproape. Priveliştea din turn îţi taie răsuflarea,
rămânând fără cuvinte. Nu o vei mai întâlni nicăieri în lume.
Monumentul acesta al Franţei îşi trage numele de la Gustave Eiffel şi este cea mai înaltă construcţie
a Parisului.
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Muzeul Luvru este cel mai mare şi cel mai important muzeu din Europa. Muzeul face parte din
patrimoniul turistic al Franţei, cunoscut de-a lungul anilor ca un simbol al lumii medievale prosperând
până în ziua de azi.
Notre Dame e cea mai importantă catedrală a oraşului, pe care mii de oameni o vizitează anual, toţi
crezând ori sperând că rugăciunile lor sunt ascultate. Obiectivul turistic este de o importanţă majoră pentru
economia Europei, fiindcă face parte din UNESCO.
Arhitectura gotică ne lasă fără grai, motivul fiind eleganţa şi rafinamentul, prinse într-un mod
simplu, specific acelei perioade. Metropola cu cea mai bogată istorie şi cu numeroase obiective turistice se
întinde pe ambele maluri ale Senei.
Parisul este îmbinarea a două lumi: una o alcătuieşte centrul istoric şi cultural ce-şi păstrează cu
sfinţenie obiceiurile şi moştenirea lăsată de străbuni, cealaltă latură aparţine Franţei moderne, сu casele de
modă şi magazinele de «bun gust».

Vasile Marian COJOCARU – clasa a X-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

PARIS – ORAŞUL LUMINILOR

Parisul este unul dintre cele mai importante şi atrăgătoare oraşe ale lumii, apreciat fiind pentru
numeroasele posibilităţi pe care le oferă pentru afaceri, cultură şi distracţii. Un loc frumos este Muzeul
Luvru, fost palat regal situat, în centrul Parisului şi pictat de Leonardo da Vinci. O mulţime de muzee mai
putem vizita: Muzeul Picasso, Muzeul Cluny, Muzeul d’Orsay.
Noaptea este şi ea deosebită aici, incluzând «Le Lido», un cabaret care este faimos pentru
spectacolele exotice, şi alte cluburi faimoase.
Parisul poate fi vizionat în orice perioadă a anului, primăvara temperaturile sunt plăcute, dar nici
vara nu sunt excesiv de calde, însă iarna este puţin mai friguroasă.
Îmi doresc şi eu, сa multe alte persoane, să vizitez acest oraş superb.

Larisa Andreea VODĂ - clasa a XII-a H
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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PARIS - CEL MAI VIZITAT ORAŞ DIN LUME

Paris este capitala celui mai mare oraş din Franţa. Oraşul este traversat de fluviul Sena, în nordul
Franţei, în mijlocul regiunii Île-de-France (cunoscută şi ca regiunea Paris). Este una din cele mai populate
zone metropolitane din Europa. Parisul a fost unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii occidentale pentru
aproape 1000 ani, înainte de secolul al XIX lea şi cel mai mare oraş din lume între secolele XVI-XIX.
Parisul este astăzi unul dintre cele mai mari centre economice şi culturale din lume, iar influenţa sa
politică, educativă, divertisment, mass-media, modă, ştiinţă şi arte contribuie la considerarea sa drept unul
dintre cele mai importante oraşe din lume. Acesta găzduieşte sediul mai multor organizaţii internaţionale,
cum ar fi: UNESCO, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltarea Economică, Camera Internaţională de
Comerţ.
Parisul este considerat unul dintre cele mai verzi şi mai locuibile oraşe din Europa. De asemenea,
este unul din cele mai scumpe. Paris şi regiunea Paris, cu 552.1 miliarde in 2009, produc mai mult de un
sfert din produsul intern brut al Franţei. Conform estimărilor pentru 2008, aglomeraţia din Paris este cea
mai mare din Europa sau al doilea cel mai mare pol economic urban european.
Regiunea Paris are cea mai mare concentraţie de studenţi din Uniunea Europeană, este prima în
Europa în ceea ce priveşte capacitatea de cercetare şi dezvoltare, fiind considerată una dintre cele mai bune
regiuni din lume pentru inovaţie, cu aproximativ 17 milioane de turişti străini anual.
Paris este cel mai vizitat oraş din lume. Parisul şi regiunea sa conţin 3.800 de monumente istorice,
printre acestea remarcându-se:
-

Turnul Eiffel, simbolul Parisului.

-

Arc de Triomphe, monument din centrul Place de l'Étoile (în traducere Piaţa Stelei), comemorând
victoriile Franţei şi onorând pe cei care au murit în luptă.

-

Les Invalides, muzeu şi loc de veci pentru mulţi soldaţi francezi şi Napoleon.

-

Palais Garnier, sediul Operei din Paris.

-

Catedrala Notre Dame pe Île de la Cité.

-

Cladirea Samaritaine, galerie comercială de la începutul secolului al XX-lea.

-

Paris Sorbonne, universitate faimoasă, fondată în Evul Mediu.

Maria Marina IVAŞCU – clasa a XI-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

38
PARIS – «MON AMOUR»

Parisul e oraşul pe care vreau să-l văd,
Unde viaţa mi s-ar putea schimba.
Aici iubirea stă ascunsă
Departe de inima mea.

Oraşul cu locuri luminoase,
Şi oameni visători la marea întâlnire...
Unde gândul mă poartă mereu
La Turnul ce apare şi dispare…

Georgiana ALISTAR – clasa a XII-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

39
SALISBURY, ANGLIA – DE LA MAGNA CARTA LA MADONNA

Având, în prezent, o populaţie de aproximativ 45 000 de locuitori, oraşul Salisbury se află în
districtul Wiltshire din sud-vestul Angliei (fig. 1) şi datează încă din Epoca de Fier, atunci când avea forma
unui fort situat pe ceea ce astăzi se numeşte Câmpia Salisbury. Iniţial, oraşul a purtat numele de Sarum, ale
cărui ruine încă există în zilele noastre sub denumirea de Vechiul Sarum (fig. 2), pentru a fi diferenţiat de
oraşul Noul Sarum, aşa cum a mai fost denumit Salisbury.
Legenda spune că locaţia noului oraş a fost aleasă atunci când un arcaş a trimis o săgeată din vechiul
oraş şi care a aterizat pe valea unde noul oraş a fost construit. De fapt, acest lucru este departe de adevăr,
deoarece nici un arcaş nu ar fi putut să lanseze o săgeată atât de departe, însă este o legendă frumoasă.
Fig. 1

Fig. 2

Noul Sarum a fost fondat în secolul al XII-lea, în jurul catedralei «Sfânta Maria» şi al unui zid închis
care încă mai există. Oraşul a fost construit la confluenţa a 5 râuri, în zona rurală a districtului Wiltshire.
Unul dintre principalele obiective turistice ale oraşului Salisbury este Catedrala, al cărei turn este cel
mai înalt din Anglia şi care măsoară 123 de metri (fig. 3). Ea este construită pe malul râului Avon, cunoscut
şi sub numele de Hampshire Avon (fig. 4).
Fig. 3
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Fig. 4

Deşi catedrala are cel mai înalt turn din Anglia, fundaţiile sale sunt extrem de superficiale, având
mai puţin de jumătate de metru astfel că, potrivit principiilor arhitecturii moderne, această construcţie nu
ar trebui să stea în picioare. Vârful turnului a fost adăugat după construcţia catedralei şi, dacă priveşti cu
atenţie coloanele care-l susţin, poţi vedea că ele sunt îndoite sub greutatea acestuia.
Împrejurimile catedralei reprezintă zona rezidenţială şi în acelaşi timp cea mai râvnită zonă din
oraş, având locuinţe cu preţuri dintre cele mai mari. Poate cel mai celebru rezident a fost, până la moartea
sa, prim ministrul Sir Edward Heath, în anii ′70. Alţi rezidenţi celebri în zonă îi includ pe cântăreţul Sting şi
pe Madonna, pe când aceasta era căsătorită cu Guy Ritche şi care avea o locuinţă rurală în zona de vest.
Actorul Michael Crawford din muzicalul «Fantoma de la Operă» s-a născut de asemenea aici. Salisbury nu a
fost aproape deloc bombardat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ceea ce explică de ce clădirile
sale istorice s-au păstrat atât de bine. Una din puţinele bombe lansate de către LuftWaffe a căzut în satul
Alderbury, care aparţine de oraşul Salisbury, chiar pe locul în care astăzi se află terenul de tenis al
localităţii, dar, din fericire, a cauzat pagube minime.
În domeniul educaţiei, oraşul a păstrat aşa numitele şcoli de gramatică - grammar schools -, care au
fost abolite în restul Marii Britanii. Pentru a învăţa în aceste şcoli, «South Wilts Grammar School» pentru
fete şi «Bishop Wordsworth's School» pentru băieţi, copiii trebuie să susţină un examen de admitere la
vârsta de 11 ani, cunoscut şi ca examenul de 11+. Copiii cu rezultate excelente urmează cursurile acestei
şcoli, în timp ce restul urmează cursurile gimnaziale. Unul dintre profesorii care au predat la o astfel de
şcoală este scriitorul William Golding, autorul cărţii «Împăratul muştelor» (Lord of the Flies) şi câştigător
al premiului Nobel pentru Literatură.
Salisbury se mai face remarcat şi prin faptul că este oraşul care găzduieşte în fiecare an Festivalul de
Arte (teatru, muzică, dans, ateliere de sculptură), care îşi are originile în anul 1973. Un alt aspect deosebit
este că acest oraş se înfrăţeşte cu Saintes (Franţa) din 1990, Xanten (Germania) din 2006, Salisbury
(Carolina de Nord) şi cu Salisbury (Maryland, U.S.A.).
Un fapt interesant este că Ghidul de călătorie «The Lonely Planet» a publicat o listă cu cele mai bune
locuri de vizitat din lume în 2015, iar Salisbury se află pe locul 7 pe această listă, înaintea unor mari oraşe
precum Viena, care se află pe locul 8 sau Toronto, pe locul 10. Motivul este, probabil, aniversarea, în 2015, a
800 de ani de la redactarea documentului Magna Carta (fig. 5), conform căruia puterea politică a trecut în

41
mare parte de la monarhie la parlament; de asemenea, ea garanta libertatea bisericii, drepturile oraşelor şi
faptul că justiţia nu putea fi cumpărată sau vândută. În întreaga lume există 4 copii ale acestei carte, iar cea
din catedrala din Salisbury este cea mai bine păstrată.
Fig. 5
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EDINBURGH – CAPITALA SCOŢIEI

Situat pe dealurile vulcanice ale coastei de est,
capitală a Scoţiei, Edinburgh este un loc plin de viaţă, vesel
şi spaţios, în care curţile întunecate, labirintul străzilor
pietruite

şi

scările

abrupte

ale

oraşului

medieval

contrastează cu marile pieţe georgiene şi străzile cu faţade
continue de clădiri din partea nouă a oraşului.

Istoria aşezării este strâns legată de Castelul Edinburgh,
de pe zidurile căruia poţi admira priveliştea văii Lowlands ce se
întinde pe mai bine de 150 de kilometri. În ultimele două
săptămâni ale lunii august şi în prima săptămână din
septembrie oraşul este luat cu asalt de cel mai mare festival
militar din lume, Military Tatoo, în care zeci de garnizoane
venite din toate colţurile Marii Britanii defilează în fiecare
seară în ritmul fanfarelor militare compuse din toboşari,
trompetişti şi cimpoieri, oferind un spectacol de sunet, lumină
şi culoare.
Oraşul medieval este remarcabil pentru clădirile sale foarte vechi şi
foarte înalte, ce au supravieţuit până azi, fiind încă în uz. Partea veche a
oraşului este plină de fabricanţi de cimpoaie, vânzători de whisky, kilturi şi
alte suveniruri. Pavajul din granit acoperă toată zona veche a Edinburgh-ului
şi este decorat din loc în loc de
simboluri precum cel din fotografia ce
înfăţişează inima Midlothian
marchează locul

fostei

care

închisori a

oraşului pe High Street.
Oraşul nou nu este chiar atât de
nou, deoarece a fost proiectat în 1767.
Noua parte a oraşului este plină de
clădiri în stil georgian ce sunt aliniate pe un schelet de trei străzi mari,
principale şi paralele, la nord de oraşul medieval. Aşa numitul oraş nou a fost proiectat pentru a scăpa de
condiţiile insalubre din Auld Reekie (o vale joasă aflată între cele două oraşe). Pentru a o traversa mai uşor
şi pentru a evita această zonă, bogaţii vremii au construit mai multe poduri ce făceau legătura între noul şi
vechiul oraş, uşurându-le drumul de acasă până la locurile de muncă, fără a mai fi nevoiţi să treacă prin
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zona rău famată din vale, care a fost ulterior complet acoperit de pământ, acum fiind un imens parc plin de
verdeaţă.
Ulterior epocii georgiene Edinburgh-ul a înflorit din punct de vedere arhitectonic, mai ales datorită
fondurilor atrase aici de către invenţiile revoluţionare în domeniul industriei şi tehnicii mulţumită unor
personalităţi precum Alexander Graham Bell (inventatorul telefonului) sau James Watt (pionier al
motorului cu aburi). Clădirile impozante din acea perioadă sunt dovada dezvoltării economice a oraşului ca
urmare a marilor descoperiri ştiinţifice cât şi a contribuţiei
marilor bancheri ce activau în Edinburgh.
Una din cele mai mari atracţii ale Edinburgh-ului o
reprezintă pub-urile sale,

unde întreaga comunitate merge

pentru a socializa şi pentru a uita de vremea urâtă şi ploioasă
de afară. Aici, berea locală (Tennent sau Ale McEwan) şi
muzica tradiţională contribuie la crearea unei atmosfere
pitoreşti.
Pentru cei interesaţi de cumpărături, principalele
magazine pot fi întâlnite pe cea mai cunoscută stradă din
partea nouă a oraşului, Princess Street. Aici turiştii pot profita din plin de numeroasele magazine de
suveniruri cât şi de marile lanţuri de magazine, unele din cele mai cunoscute fiind John Lewis din celebrul
centru comercial St. James Centre.
În 2004 Edinburgh a primit primul premiu UNESCO de Oraş Mondial al Literaturii, în semn de
recunoaştere a moştenirii sale literare, precum şi a unei intense activităţi literare în prezent. Atracţiile
istorice şi culturale ale oraşului, împreună cu un calendar anual de evenimente care vizează în primul rând
atragerea turiştilor, au cotat Edinburgh-ul ca a doua destinaţie turistică din Regatul Unit al Marii Britanii,
după Londra, prin atragerea a peste un milion de vizitatori în fiecare an.
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33 DE LUCRURI DESPRE SCOŢIA ŞI ORAŞELE EI

Îi cunoaștem şi nu îi cunoaştem. Dincolo de kilturi, cimpoaie ori bancuri despre zgârcenie, scoţienii
au destule particularităţi cu care se simt bine în pielea lor, nu degeaba au fost acum câteva luni în faţa unei
alegeri istorice.
Au tipărit primele bancnote. Au fost primii care au vorbit la telefon sau au deschis un frigider ori un
televizor. Au inventat bicicleta, radarul, penicilina, cauciucul pneumatic, metoda algoritmului, dar și
hipnoza, impermeabilul sau Water Closet-urile cărora noi le spunem «de tip englezesc». Nu s-a tranșat încă
problema, dar se pare că tot ei au invetat, acum aproape un mileniu și jumătate, și discretul monstru din
Loch Ness.
Câteva lucruri pe care merită să le știţi despre scoţieni şi oraşele lor:
1. Animalul oficial al Scoţiei este inorogul. Floarea Scoţiei, ciulinul.
2. Cea mai scurtă cursă aeriană din lume e cea dintre Westray și Papa Westray, două așezări din insulele
scoţiene Orkney. Zborul durează 1 minut și 14 secunde.
3. Scoţia are aproape 800 de insule, doar 130 dintre ele fiind și locuite.
4. Mausoleul Hamilton, din South Lanarkshire, produce cel mai lung ecou din lume pentru o construcţie
realizată de om. Ecoul durează 15 secunde.
5. Capitala ţării e Edinburgh, al doilea oraș după Glasgow.
6. Edinburgh este primul oraș din lume cu o brigadă de pompieri.
7. Asemeni Romei, capitala Scoţiei a fost construită pe șapte coline și este printre orașele cu cele mai multe
clădiri de patrimoniu din lume.
8. Până în 1603, Scoţia a avut propriul monarh. După moartea reginei Elizabeth I, rege a devenit James al
VI-lea al Scoţiei, ajuns apoi James I al Angliei, domnitor al ambelor ţări.
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9. Scoţia este patria golfului, acest sport fiind practicat de strămoșii lui Sean Connery încă din secolul al XVlea.
10. Edinburgh este și orașul natal al lui Greyfriars Bobby, loialul skye terrier care a cucerit inima scoţienilor
după ce, se spune, a stat la mormântul stăpânului său nu mai puţin de 14 ani.
11. Cel mai înalt punct al Scoţiei este Ben Nevis, situat la 1343 de metri altitudine.
12. Mottoul Scoţiei: «Nimeni nu mă va provoca fără să cunoacă urmările!»
13. Castelul Balmoral este locul de vacanţă preferat al familiei regale britanice.
14. Prima apariţie a presupusului monstru din Loch Ness a fost consemnată în anul 565 d.Hr., când «o
bestie acvatică» l-a atacat pe unul din discipolii de la St. Columba.
15. Aberdeen este cunoscută drept capitala petrolieră a Europei sau «Orașul de Granit».
16. Cel mai adânc lac al Scoţiei, Loch Morar, are 328 de metri și este pe al 17-lea ca adâncime din lume.
17. Cea mai mică distilerie a Scoţiei, Edradour, are 100.000 de vizitatori într-un an, dar nu produce decât
90.000 de litri de whisky anual.
18. În Scoţia se află cel mai vechi copac din Europa, vârsta lui fiind estimată între 2000 și 9000 de ani.
Conform legendei, la umbra lui s-a născut și s-a jucat Pilat din Pont.
19. Pelerina de ploaie a fost inventată, în 1824, de scoţianul Charles Macintosh, chimist din Glasgow.
20. Scoţia a obţinut independenţa în 1314, după ce Robert the Bruce a învins armata Angliei în bătălia de la
Bannockburn.
21. Regatul Scoţiei a rămas stat independent până la 1 mai 1707, când au fost semnate Actele Unirii cu
Anglia și Scoţia a devenit parte a Regatului Unit al Marii Britanii.
22. De la 1 iulie 1999, Scoţia are, pentru prima oară după 1707, propriul parlament.
23. Ţara are o suprafaţă de 78.772 de km² (de dimensiunile Cehiei, Emiratelor Arabe Unite sau a insulei
japoneze Hokkaido) și o populaţie de circa 5,2 milioane de locuitori, adică în jur de 8,5% din populaţia
Regatului Unit.
24. Sunt cam tot atâţia scoţieni în America de Nord ca și în Scoţia, numărul celor cu origini scoţiene în
Statele Unite și Canada fiind de circa cinci milioane.
25. Banca Naţională a Scoţiei a fost fondată în 1695 și este cea mai veche instituţie finaciară de acest gen
dintre cele care funcţionează în Regatul Unit. De asemenea, a fost prima bancă europeană care și-a tipărit
propriile bancnote.
26. Printre invenţiile faimoase ale scoţienilor se numără metoda algoritmului (1614), telefonul (1876),
asfaltul (1820), cauciucul pneumatic (1887), televiziunea (1925) și penicilina (1928).
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27. În Scoţia sunt trei limbi recunoscute oficial: engleza, dialectul scoţian și galica (limbă celtică), aceasta
fiind vorbită de 1% din populaţie.
28. Scoţia are 19 universităţi și institute de învăţământ superior.
29. Primii doi prim-miniștrii ai Canadei, John A. Macdonald (1815-1891) și Alexander Mackenzie (18221892) au fost scoţieni.
30. Gânditorii scoţieni celebri: Adam Smith, James Watt, David Hume și John Stuart Mill.
31. Scriitori scoţieni celebri: Sir Walter Scott, Lord Byron sau Sir Arthur Conan Doyle.
32. Scoţia are cea mai mare pondere de roșcaţi din lume: 13% din populaţie.
33. Prima partidă de fotbal oficială între două ţări s-a jucat în 1872, între Scoţia şi Anglia.

Prof. Vlad DAMEAN

47

AMSTERDAM

Unul dintre cele mai vizitate oraşe europene,
Amsterdamul este capitala Olandei. Un oraş care şi-a
păstrat vechea arhitectură, având cele mai multe vestigii
istorice de pe bătrânul continent. Un oraş plin de
romantismul dat de canalele numeroase care îl străbat, din
cauza cărora a şi fost supranumit «Veneţia Nordului». Un
oraş cultural, prin renumitele sale muzee, dar şi un oraş al
libertăţii, al toleranţei, al diversităţii, prin controversatele
«сoffee shopuri» şi prin «străduţele cu felinare roşii».
Cei aproape 3,5 milioane de turisti anuali vizitează Amsterdamul fie pe jos, fie cu bicicleta, deoarece
orice alt mijloc de transport este aproape inutil, pentru că centrul oraşului are o formă de potcoavă,
împrejmuită de patru canale largi: Singel, Herengracht, Keizersgracht şi Prinsengracht, care nu permit un
trafic aglomerat.
Construită într-o zonă mlăştinoasă, capitala Olandei deţine o
reţea impresionantă de diguri şi canale, care au fost incluse în
patrimoniul UNESCO în 2010. Deşi acum celebrele canale nu mai
reprezintă decât o atracţie turistică şi un mod
original de a admira arhitectura deosebită a
oraşului, ele au fost realizate în secolul al XVIIlea

cu

scop

defensiv

şi

au

reprezentat

principala modalitate de transport timp de mai
multe decenii. Multe dintre ele au fost închise odată cu dezvoltarea
transportului rutier, dar se păstrează totuşi încă 165 dintre canale şi
peste 1250 de poduri; de aceea nu se poate să vizitaţi Amsterdamul,
fără să faceţi o plimbare cu vaporaşul.

Mijlocul specific de transport în
Olanda

este,

cu

singuranţă,

banala

bicicletă, care este un simbol al atitudinii
libertine a locuitorilor săi. Bicicliştii sunt
protejaţi de legislaţia ţării şi trebuie să fiţi foarte atenţi, deoarece ei au piste
speciale pe care pietonii nu au voie să circule. Ca turişti, veţi fi impresionaţi de
miile de biciclete parcate pe care locuitorii le folosesc frecvent pentru a se deplasa,
chiar şi pentru a-şi duce copiii la grădiniţă, de exemplu. Există numeroase firme
de închiriat biciclete, pe care le puteţi lua pentru a vizita într-un mod cât mai plăcut oraşul; dar, dacă acest
sport nu este pe gustul vostru, puteţi încerca o plimbare cu tramvaiul.
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După ce v-aţi ales mijlocul de transport cu care vreţi să
colindaţi prin capital Olandei, puteţi să vă începeţi vizita, mai
întâi, cu muzeele, pentru care Amsterdamul este cunoscut în
toată lumea: Rijksmuseum,
unde veţi fi încântaţi de
admirabila colecţie de artă
olandeză, unică în lume, cu o vastă incursiune din Epoca Medievală
până în anul 1945. Cel mai frumos traseu este considerat a fi Epoca de
Aur - secolul al XVII-lea.
Un alt muzeu celebru este Muzeul Van Gogh, care găzduieşte
cea mai mare colecţie de picturi şi schiţe, precum şi numeroase
scrisori adresate fratelui său, Theo, de către cel mai cunoscut pictor
olandez.
Să nu uităm un muzeu special: Muzeul figurilor de ceară Madame
Tussauds, unde puteţi admira diferite personalităţi în mărime naturală, care par

atât de vii, încât crezi în orice moment ar putea vorbi cu tine. Aici Einstein vă
poate explica teoria relativităţii, Victoria Beckam vă poate iniţia în secretele
modei, un pirat vă poate explica cum se desfăşura capturarea unei nave şi
împărţirea prăzii sau puteţi ieşi în club cu Julia Roberts şi Georges Clooney…

Dacă aţi obosit, puteţi face un popas la numeroasele restaurante, cu
specialităţi din toate colţurile lumii: mexicană, chinezească, grecească etc., apoi
puteţi să vizitaţi unul dintre misterioasele coffe-shopuri – cafenele renumite
pentru faptul că aici se comercializează droguri uşoare. De altfel, acestea
reprezintă unul dintre principalele puncte de atracţie ale turiştilor care doresc să
experimenteze noi tentaţii.
Bineînţeles, nu puteţi să nu faceţi o plimbare nocturnă cu vaporaşul
pentru a contempla clădirile impresionante ale oraşului, clădiri pline de istorie,
care au o arhitectură deosebită ce te duce cu gândul la basmele din copilărie:
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cochete, colorate, micuţe şi elegante, vechile clădiri sunt acum monumente istorice foarte bine conservate.
Nu se poate încheia noaptea fără o vizită pe străzile cu felinare roşii, unde femei din toată lumea
îmbie clienţii la plăceri interzise prin geamurile mari, de sticlă, în care stau ca nişte manechine. Cea mai
veche zonă din oraş este şi cea mai cunoscută în toată lumea pentru că oamenii sunt atraşi mai mult de
fizicul lor, de plăcerile interzise ale nopţii, decât de lumina zilei când pot contempla realizările de care este
capabil omul - dovada superiorităţii sale.
Amsterdamul impresionează călătorul curios prin liniştea şi curăţenia oraşului, prin străduţele
înguste, prin lipsa maşinilor fără număr care să invadeze urbea cochetă. Aici ţi se pare că timpul parcă s-a
oprit în loc, pentru că olandezii au dovedit o grijă deosebită pentru conservarea trecutului, dar s-au dovedit
şi buni economi şi comercianţi, căci, deşi ţara lor are un sfert din teritoriu sub nivelul mării, ei au arătat că
sunt capabili să aprecieze la adevărata valoare orice părticică de pamânt. Această vestită capitală a Europei
rămâne o destinaţie perfectă pentru concediu sau chiar pentru un weekend, prin arhitectura sa deosebită,
prin muzeele impresionante şi prin romantismul canalelor ce îndeamnă la plimbări nocturne, pentru a
admira luminile oraşului.
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MAINHATTAN-UL EUROPEI

Frankfurt pe Main este cel mai mare oraş din landul federal german Hessa şi al cincilea oraş ca
mărime din Germania. Este situat pe râul Main şi are o populaţie de aproximativ 670.000 de locuitori. În
Frankfurt îşi are sediul Banca Centrală Europeană, Banca Federală a Germaniei (Deutsche Bundesbank),
precum şi un număr mare de bănci comerciale private, oraşul deţinând şi titlul de capitală financiară a
Germaniei. Bursa din Frankfurt este cea mai mare din ţară, ocupându-se de 85% din acţiunile Germaniei şi
este una din cele mai mari din lume.
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, oraşul Frankfurt a fost puternic bombardat şi distrus,
însă după război a fost reconstruit rapid. Ceea ce te frapează este armonia dintre clădirile vechi, cu
arhitectură specifică şi cele moderne, impunătoare, impresionante în aceeaşi măsură. Acest melanj între
vechi şi nou, între clasic şi modern, între tradiţie şi trend te face să trăieşti în alte epoci, dar şi în viitor.
Poate că acesta este farmecul acestui oraş, în care au trăit diferiţi oameni de cultură, scriitori, compozitori
(Johann Wolfgang von Goethe, Otto Hahn, Anne Frank, Martin Lawrence). Este un oraş plin de cultură,
istorie, artă, religie şi care se contopesc, se completează, se identifică,
sau se întrec.
Este unul dintre oraşele europene care are un număr important
de zgârâie nori, cu nouă clădiri înalte de peste 150 de metri în 2004,
fiind al doilea după Paris, dar înaintea Londrei. În Frankfurt se află cea
mai înaltă clădire din Europa, Turnul Commerzbank.
Aeroportul Internaţional Frankfurt, aflat pe teritoriul oraşului,
este cel mai mare aeroport german. Se situează pe locul doi în Europa şi
pe locul opt în lista celor mai mari aeroporturi din lume, având peste 52
de milioane de pasageri anual. Aici la fiecare două minute aterizează un
avion din toate colţurile lumii. Este un oraş în sine, cu zeci de magazine,
cinematografe, restaurante, parcări atăt deasupra solului, cât şi sub
nivelul acestuia, transport cu tren aerian între terminate, zeci de porţi de
îmbarcare. Există o terasă unde au acces şi turiştii, după un control
amănunţit, dar după un anumit program, de unde poţi vedea pistele de
aterizare, organizarea la suprafaţă a imensului aeroport, zeci, sute de
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maşini de transport, un furnicar de oameni, care ştiu exact ce au de făcut. Totul e organizat, în stil nemţesc,
funcţionează perfect, fiecare lucrează corect, precis.
Este un oraş cu multiple obiective, pe care trebuie să le vizitezi, de care trebuie să te bucuri, să
retrăieşti diferite epoci, să descoperi tradiţii, culturi, amprentele lăsate în inima locurilor, aerul boem,
modern în acelaşi timp.

În Frankfurt se află un număr mare de instituţii germane de cultură germană, printre ele se
numără Johann Wolfgang Goethe Universität, muzee aflate în mare parte pe aşa numitul Mal al muzeelor
(Museumsurfer,) al Maine-ului. Tot aici se află şi imensa Grădină Botanică numită Palmengarten, care
adăposteşte, printre altele, o impresionantă seră de palmieri. Cele mai cunoscute muzee sunt Städelsches
Kunstinstitut und Städtische Galerie sau, pe scurt, Stadel şi Naturmuseum Senckenberg, Museum für
moderne Kunst (Muzeul de artă modernă) şi Schirn Kunsthalle (Galeria de artă Schirn).
În ansamblu, Frankfurt este un oraş efervescent, un amestec
magnetic de istorie şi cultură. El oferă o perspectivă contemporană, a
cărei complexitate este cea mai bună reţetă pentru vacanţa de
relaxare, călătorie de afaceri, escapadă romantică sau, poate, pentru o
excursie. Iată câteva motive fantastice pentru care trebuie să vizitaţi
acest oraş:

Römer este numele clădirii primăriei din Frankfurt, în
traducere «cetăţean al Romei», roman. Ea este alcătuită din trei case
gotice învecinate, care au fost cumpărate de consiliul local în 1405 de la o
familie bogată de negustori. La primul etaj se află «Sala împăratului»,
unde aveau loc banchetele împăraţilor proaspăt încoronaţi. În ea se află
portretele tuturor celor 52 de împăraţi ai Imperiului Roman de Naţiune
Germană.
Catedrala Sfântului Bartolomeu (Dom Sankt Bartholomäus) este o construcţie gotică ridicată în
secolele XIV-XV pe fundaţia unei biserici mai vechi. Este cea mai veche biserică din oraş şi are o înălţime de
95 m.
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Biserica Sf. Paul este o biserică protestantă, relativ nouă, construcţia sa fiind între anii 1789-1833.
Importanţa ei provine, în special, de la Parlamentul de la Frankfurt, care a fost găzduit aici în 1848 pentru a
elabora o constituţie pentru o Germanie unificată şi democratică. Acţiunea a eşuat pentru că monarhii din
Prusia şi Austria nu doreau să-şi piardă puterea. Biserica a fost distrusă complet în cel de Al Doilea Război
Mondial, dar reconstruită ulterior. În present e folosită pentru expoziţii şi întruniri importante.

Faimoasa Operă Veche din Frankfurt (Alte Oper) a fost construită în 1880 de către arhitectul
Richard Lucae şi a fost una din cele mai mari opere din Germania până la distrugerea ei aproape totală în
timpul celui de Al Doilea Război Mondial. După război, şi încă până în 1981, clădirea nu a fost reconstruită,
ci a fost o ruină. În ziua de azi ea adăposteşte o sală mare de concerte, plus câteva săli mici.
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TOKYO SAU «TIGRUL ASIATIC»

Descrierea oraşului Tokyo este depăşită de viteza cu care această metropolă reuşeşte, la superlativ,
să se întreacă pe ea însăşi. Nu întâmplător, mai poartă denumirea de «Tigrul Asiatic» - datorită dezvoltării
sale, accelerate, explozive, în special dacă se are în vedere că acest oraş a fost integral devastat (şi
reconstruit) în urma cutremurelor şi a conflagraţiilor, cum sunt, de exemplu, Cutremurul de pămant din
1923, cel mai mare din Tokyo, de 8,3 grade pe scara Richter, devastând oraşul integral (700 000 locuinţe şi
140 000 victime omeneşti) şi Oraşul «ras» de pe faţa pământului în 1945 de bombardamentele americane
din finalul celui de Аl Doilea Război Mondial, cu peste 80.000 decedaţi. Din acelaşi motiv nu sunt
«mărturii istorice» (din sec. al XII-lea sau din sec. al XVII-lea, când oraşul vechi se numea Edo şi atinsese
deja un milion de locuitori) şi nu mai există «oraşul vechi», deoarece toate au fost arse.
Oraşul se extinde inclusiv pe verticală. Fiind oraş situat pe ţărm şi ocupând tot spaţiul pe orizontală,
are în vedere două proiecte, privind extinderea acestuia «pe apă» sau «sub apă»: un imens zgârie-nori din
oţel / aluminiu, beton şi sticlă în golful Tokyo, ce va adăposti 2 milioane locuitori şi un oraş subacvatic –
Aquapolis, pe fundul aceluiaşi golf, cu bănci, spaţii comerciale,
oglinzi de apă, vegetaţie, etc.
Oraşul Tokyo este un model de oraş european, toate
construcţiile fiind acum obiective turistice. Întâlnim, de exemplu, al
doilea turn Eiffel, cu 3 m mai înalt decât originalul, de unde se vede
muntele sfânt Fiji.
Turnul Eiffel Tokyo de 333m (numit turnul Tower) – districtul
Minato-Ku.

Turnul Skytree din Tokyo, înalt de 643m - cel mai înalt turn din lume
(construit în 2011), dar nu şi cea mai înaltă clădire, aceasta fiind cea din
Dubai.

Turnurile gemene TOKYO
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Oraşul s-a format din aglutinarea mai multor oraşe mici, fiecare cu propriul centru şi cu propriile
periferii asemănătoare satelor. Conurbaţia arată ca o oază datorită «acoperişurilor» înverzite. De altfel,
metropola aparţine unei aglomerări de oraşe, ce se întinde în lungul ţărmului nipon, acoperind arii urbane
imense şi incluzând cele mai mari oraşe ale ţării, Tokyo fiind numit «megalopolisul japonez».
Împăratul şi familia sa locuiesc în castelul în stil vechi, ridicat pe fundaţiile vechiului castel de
samurai din sec al XV-lea.

Castelul şi o parte din grădinile imperiale - Tokyo

Lăcaşurile de cult sunt renumite: altarul reconstruit de mai multe ori al zeiţei Hie sau statuia zeiţei
îndurării Kanon.
Zona comercială a oraşului cuprinde mari bulevarde, cum este faimosul Ginza, cu magazine de lux,
teatre, restaurante, dar şi peste 100 de anticariate şi o multitudine de magazine mici cu piese de calculator
şi aparatură electonică. Zgomotul şi gălăgia infernală a oraşului sunt frecvent «atenţionate» de «reclamele
cu neon» care insistă uneori în mod ridicol să se păstreze liniştea.
Zona culturală are foarte multe biblioteci şi cea mai mare universitate japoneză. Gradul de
alfabetizare este de peste 99%, iar peste 90% din populaţia
oraşului are studii superioare.
Departe de zona centrală aglomerată sunt hotelurile
tradiţionale numite ryokan, cu rogojinile de paie pe jos şi pereţii
glisaţi care despart camerele. Oamenii care intră se descalţă la uşă,
se încalţă în papuci de casă şi se îmbracă într-un kimono uşor (ca
să te simţi ca acasă).

Ryokan - Tokyo
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La polul opus se află «hotelurile capsulă» unde oaspeţii se înghesuie înăuntrul unor containere
prefabricate, cu saltea şi televizor, ce au dimensiuni de 1,20m lăţime, 2,30m lungime şi 1,30m înălţime.
Dintre

toate

caracteristicile

impresionante modelele

acestui

oraş

sunt

cibernetice care sunt amprenta

Japoniei şi «motorul» economic al acesteia: trenurile glonţ
«Hazabuza» care trec de 350km/h sau inteligenţa artificială –
roboţii.
Tren glonţ – Hazabuza

Robotul Asim la o întâlnire oficială cu prim miniştrii Cehiei şi Japoniei –
2003

Cel mai popular loc este Memorialul ridicat în cinstea celui mai credincios câine Haichiko (a aşteptat
stăpânul mai mulţi ani la staţia Shibuya pentru ca apoi să moară acolo).
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ORAŞE INDIENE

India o ţară apreciată de către turişti pentru cultura şi arhitectura sa, ne impresionează printr-o
bogată istorie şi impunătoarele sale oraşe.
New Delhi, parte a metropolei Delhi, este situată în nordul ţării. Oraşul a fost proclamat capitala
Indiei în anul 1931.
Calcutta sau Kolkata a fost capitala ţării până în 1911, având o bogată tradiţie artistică. De preferat
pentru a vizita oraşul este perioada din octombrie până în februarie, deoarece vremea este plăcută, iar
străzile prind viaţă datorită festivalurilor.
Mumbai (Bombay) reprezintă cel mai populat oraş indian, fiind capitala statului Maharashtra şi
formând, împreună cu oraşele învecinate, una dintre cele mai aglomerate regiuni urbane. Bollywood, situat
în Mumbai, se remarcă în industria de televiziune şi film.
Varanasi (a mai fost numit Benares, Banaras şi Kashi) este cunoscut ca fiind unul din cele mai vechi
oraşe din lume. Aici se desfăşoară în fiecare an, în ultimele 10 zile ale lunii octombrie, un festival al
Gangelului.

Ionela MUTU - clasa a IX-a B
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

IERUSALIM…
IERUSALIM – ISTORIA ORAŞULUI
Orașul din Orientul Apropiat situat la graniţa dintre Israel și Iordania, s-a împărţit între aceste două
ţări. Sectorul israelian, cu 16300 locuitori (1961), cuprinde orașul nou, iar sectorul iordanian, cu 60000
locuitori (1961), cuprinde orașul vechi și cartierele de la nord și est de acesta.
Cele mai importante întreprinderi sunt concentrate în orașul nou: industrie alimentară, textilă,
farmaceutică, de pielărie, de prelucrare a tutunului, a metalelor.
În Ierusalim există o universitate ebraică, o școala superioară musulmană, un institut de
orientalistică, muzeul arheologic al Palestinei.
Monumente istorice: Cetatea lui David, Zidul Plângerii, Moscheea lui Omar și un complex de biserici
creștine.
Ierusalimul este amintit documentar pentru prima dată în secolul al XV-lea î.e.n. La sfârsitul
secolului al XI-lea, a fost capitala statului Israel, iar între anii 925 și 586 î.e.n. a statului Iudeei.
A fost ocupat succesiv de babilonieni, egipteni și de sirieni, iar în anul 70 î.e.n. de către romani
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În secolul al IV-lea, a devenit locul de pelerinaj al crestinilor, cruciaţii l-au cucerit și au întemeiat
Regatul Ierusalimului (1099). În 1187 a fost ocupat de Salodin, sultanul Egiptului, iar între 1517 și 1917 a
fost stăpânit de turci.
Georgiana Mirina LUCAN şi Alexandru DONCIU - clasa a X-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE

IERUSALIM - ORAŞUL CREŞTINILOR

«Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea». Cuvântul lui
Dumnezeu este poruncă pentru noi, copiii Lui.
Îmi doresc să-i urmez paşii lui Hristos şi vreau să vizitez locurile în care şi-a petrecut momente din
viaţă. Intenţionez cu ajutorul lui Dumnezeu să încep cu Ierusalim, capitala Israelului, locul în care a fost
înmormântat şi a Înviat a Treia zi.
Mi-am propus să văd Templul lui Solomon care este construit de însuşi regele Israelului. În
Ierusalim au avut loc multe întâmplări printre care şi intrarea lui Iisus în cetate, pentru a petrece Paştele
împreună cu Apostolii. Creştinii ortodocşi sărbătoresc acest eveniment de Florii. Pe Dealul Golgota, foarte
aproape de oraş, a fost prins şi răstignit Mântuitorul nostru. Acolo sunt foarte multe atracţii turistice:
Biserica, «Sf. Mormânt», Golgota, traseul făcut de Hristos care se numeşte «Drumul Crucii».
Sunt încântată de minunatele istorioare pe care le-am aflat despre acest oraş încântător. Iisus a fost
nevoit să trăiască într-o lume în care autoritatea nu este contestată, în care dorinţa este zdrobită, la fel ca
trupul, speranţa nu va fi tăgăduită, lanţurile sfărâmate putând cauza alegeri descurajatoare, drumul
răzbunării sau drumul sufletului. Iisus a ales drumul sufletului...
Ierusalim este un oraş pe care oricine şi-ar dori să-l viziteze, dar, din păcate, puţini au această
ocazie.

Petronela FLORIAN - clasa a XII-a H
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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IERUSALIM – CETATEA LUI DUMNEZEU

Ierusalimul este cel mai faimos oraş al lumii. Ierusalimul are puţin peste 700.000 de locuitori şi este
cel mai mare oraş din Israel, dar, într-un sens mai larg, se poate spune că aparţine omenirii.
Sub acest nume, oraşul e cunoscut cu mult înainte de apariţia religiei creştine şi musulmane, încă
din mileniul al III-lea înainte de Hristos. În zilele noastre, Ierusalimul e şi un formidabil loc de «pelerinaj
turistic», mulţumită monumentelor sale vechi şi unei industrii turistice foarte bine puse la punct. Nu
trebuie să fii om evlavios pentru a fi impresionat de cele văzute aici. Nicăieri în lume nu există o mai mare
bogăţie culturală şi istorică, adunată pe un loc atât de mic, sub un soare atât de arid şi de puţin prietenos.
Natura e stearpă, istoria e uimitoare… Şi totuşi, Ierusalimul e locul de unde a început facerea lumii.
Vechiul oraş este şi astăzi înconjurat de ziduri şi este împărţit în patru cartiere: evreiesc, creştin,
armean şi musulman. Şapte sunt porţile de intrare prin care se pătrunde în cetate, acestea reprezentând un
obiectiv turistic în sine. Toate poartă mai multe nume, datorită faptului că fiecare cult religios foloseşte
nume care trimit la propria tradiţie.
Oraşul Ierusalim este un loc care are foarte multe locuri de vizitat, pe care oricine şi-ar dori să le
vadă, precum: Poarta Damascului, Via Dolorosa, Zidul Plângerii, Mormântul Fecioarei Maria, Cupola
Stâncii, muzeul Israelului. Însă descrierea lor nu încape pe această pagină…
Ierusalim este cel mai important oraş din lume, pentru că este cetatea lui Dumnezeu.

Lidia MOCANU – clasa a X-a D
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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LAS VEGAS…

LAS VEGAS – ORAŞUL JOCURILOR DE NOROC

Las Vegas sau pur şi simplu Vegas este oraşul cu cea mai dezvoltată industrie a jocurilor de noroc, a
cumpărăturilor şi a distracţiei. Construit ca şi Capitala distracţiei mondiale, acesta e faimos pentru
grandioasele casinouri, pentru lipsa de restricţii cu privire la consumul de băuturi alcoolice şi datorită
spectacolelor pentru adulţi. Primind titulatura de Oraş al Păcatelor, acesta a devenit foarte popular în
industria filmului şi în programele televizate.
La mare căutare printre turişti în Las Vegas este complexul Bellaggio, format dintr-un hotel şi un
casino, copie fidelă a hotelului cu acelaşi nume de pe lacul Como din Italia. Cele mai spectaculoase părţi ale
complexului sunt reprezentate de ansamblul Fiori di Como, o suprafaţă de peste 600 de metri pătraţi
acoperiţi cu flori din sticlă şi de zona aflată pe malul lacului, unde au loc în fiecare seară spectacole. Oraşul
este împânzit cu hoteluri, multe dintre ele încercând să imite un spaţiu specific numelui pe care îl poartă,
Veneţia, Monte Carlo, Deşert.
Nimic nu e mai reprezentativ pentru Las Vegas decât casinourile, «The Mirage» şi «The Wynn»
fiind două dintre ele cele mai cunoscute. Pentru a veni cât mai mult în întâmpinarea turiştilor, în cadrul
oraşului au fost construite copii fidele ale palatelor Romei Antice, ale piramidelor еgiptene, Sfinxului sau
chiar ale turnului Eiffel. Mulţi dintre turişti aleg această locaţie, pentru serviciile de stare civilă, fiind
recunoscută în toată lumea celebritatea cu care acestea sunt desfăşurate.
Muzeul «Liberance» este, de asemenea, un loc foarte vizitat de către turişti, aici fiind expuse articole
de îmbrăcăminte din garderoba cântăreţului Liberance sau chiar câteva dintre maşinile conduse de acesta,
iar la Muzeul de ceară «Madame Tussauds» vă puteţi fotografia împreună cu vedetele preferate: Căpitanul
Jack Sparrow, Herry Potter, David şi Victoria Beckam şi mulţi alţii.
Mai mult un spectacol decât un oraş, Las Vegas-ul merită vizitat măcar odată în viaţă, deşi după о
vizită în acel loc mirific e puţin probabil să nu apară dorinţa de a revedea şi a retrăi senzaţiile încercate de-a
lungul şederii în paradisul distracţiei.

Diana GAŢU - clasa a XII-a H
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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LAS VEGAS – UN ORAŞ DE VIS

Un oraş plin de iubire
E Vegas în devenire,
Cu lumini fermecate
Şi iubiri strâns legate
Şi cu cercuri înstelate,
Care se vad de pe Marte.

Pe aripile lui de vis
Oraşul cu uimire te-a cuprins,
Într-o iubire adevărată
Ce nu poate fi uitată.

În culori te-a desenat,
Şi cu flori te-a îmbracat
Pentru a te fermeca,
Ca să nu-l mai poţi uita.

Într-o ţară îndepărtată, un oraş fără semnificaţie a devenit un oraş minunat, plin de farmecele
luminilor, un aspect plin de culori, care luminează tot oraşul. Aici se nasc sentimente, care te duc într-o
lume a ta, din care nimeni nu te poate scoate. Aici renaşti, fiind un om plin de vise, care nu sunt greu de
realizat. Ziua un oraş monoton, iar noaptea plin de viaţă, urbea te face să răzbaţi greutăţilor sufleteşti, care
te apasă cu fiecare minut din viaţă.
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Vegas e oraşul în care renasc şi mă simt într-un vis minunat, în care totul este al meu şi nimeni nu
îmi poate lua nimic. Jocurile de lumini care te duc într-o lume fermecată te ajută atât pe plan afectiv, cât şi
fizic.
Vegas este cea mai minutată locuinţă pe care o poţi avea, aici fiecare anotimp are farmecul lui,
indiferent de vreme, aici este un basm minunat în care te îndrăgosteşti, iubeşti şi trăieşti. Este un vis
minunat să fii acolo. Vino şi tu! Convinge-te!

Diana BUTNARU - clasa a XI-a F
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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VII. DENUMIRI GEOGRAFICE ŞI OBIECTIVE IEŞENE

DENUMIRI GEOGRAFICE...

Denumirile geografice, ca şi cuvintele, au, în mare parte, o poveste... Călătoresc prin timp, se
îmbogăţesc cu sensuri noi ori dispar. De aceea, este foarte greu să reuşeşti să identifici originea unui cuvânt,
mai ales dacă acesta prezintă rădăcini temporale foarte îndepărtate. Întrucât povestea cuvintelor pe care leam ales ar ocupa un spaţiu mult prea larg, voi prezenta doar pe scurt cele mai interesante sensuri
etimologice aduse acestor denumiri geografice.
Geografia – provine din cuvintele greceşti: geo – Pământ, graphein – scriere, descriere. Cuvântul geo
face referire la zeiţa Gaia/Geea – personificarea zeiţei Pământului (fiica lui Chaos / Haos – personificarea a
spaţiului nelimitat şi soţia lui Uranus – zeul cerului), echivalenta zeiţei Terra Mater din mitolgia romană.

Reconstrucţie a părţii cunoscute a lumii, probabil anul 194 î.H.
Hartă realizată de Eratostene, considerat părintele geografiei.
imagine: www.ro.wikipedia.org

”Rerum Geographicarum” , copertă a primei
opere geografice scrisă de Strabon (60î.H - 20d.H.)
imagine: www.ro.wikipedia.org

Terra – cuvânt cu origine latină «terra» cu rădăcini în proto-indo-europeană *ters- («uscat»), de la ideea
că pe Terra este pământ şi apă (aspect intuitiv, confirmat de cercetările ştiinţifice ulterioare). Ca şi rădăcina
telur-, se pare că termenii fac referire la zeiţa romană Terra Mater / Tellus Mater (Mama Pământ la care se
închinau romanii pentru a fi feriţi de cutremure).
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imagine: http://visibleearth.nasa.gov

imagine: www.enational.ro

Asia văzută din spaţiu noaptea

Asia – imagine satelitară

imagine : http://visibleearth.nasa.gov

imagine: www.ro.wikipedia.org

Asia - provine din asiriană = «soare răsare» sau din sanscrită «usa» = răsărit; aflată la răsărit faţă de
Europa; în mitologia greacă, o nimfă, sora Europei, care, ca şi aceasta, ar fi fost fiica lui Oceanus şi
Teths. În ambele situaţii se observă că erau inseparabile, deoarece, ca şi în realitatea geografică, sunt la
un loc, formând o singură entitate, un supercontinent, aflate pe aceeaşi placă tectonică.

America de Nord şi America Centrală
imagine: http://visibleearth.nasa.gov

America de Sud
imagine: http://visibleearth.nasa.gov
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America – descoperită târziu, preia numele navigatorului italian Amerigo Vespucci, latinizat ulterior în
Americus, doarece acesta a fost primul care a considerat că acest teritoriu este, de fapt, un nou continent.
Alte teorii propun denumirea dată, după un finanţator englez Richard Amerike, care avea afaceri comerciale
(peşte) pe continentul de dincolo de Atlantic, înainte de venirea lui Vespucci.

Africa

Antactica, noaptea

imagine: http://visibleearth.nasa.gov

imagine: http://visibleearth.nasa.gov

Africa – provine din cuvântul arab ”araf” cu

Antarctica – reprezintă opusul nordului, al Arcticii,

cu sens de praf, pământ, transformat de romani

”anti Arctica”, ”arktikos” – nume grecesc al constelaţiei

în ”Africa Terra” – pământul Afrilor; posibil să

Ursa Mare, situată deasupra Polului Nord.

provină și din grecescul ”aphrike – fără frig”.

Australia
imagine: http://visibleearth.nasa.gov

Australia – provine din limba latină ”terra australis

Oceania
imagine: http://.ro.wikipedia.org

Oceania – denumire dată suprafeţelor de uscat (întinderi
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incognita”, însemnând teritoriu sudic necunoscut,

insulare) situate cu deosebire în Oceanul Pacific. Provine

deoarece se află doar în emisfera sudică, la mare

din transformarea cuvântului ocean, cu origini grecești -

distanţă de Lumea veche – Europa.

”Okeanus, Oceanus, zeul apelor”.

Europa «nocturnă»

Europa ziua, imagine satelitară

imagine: http://visibleearth.nasa.gov

imagine: www.ro.wikipedia.org

Europa - etimologic este un cuvânt fenician «ereb» = apus, dar şi cu semnificaţie de «toate lucrurile». O
altă ipoteză este originea greacă «Europe» format de «eur-»= întins şi «op-» = ochi. În mitologia greacă,
Europa reprezintă prinţesa (fiica lui Agenor, regele Feniciei), răpită de Zeus şi dusă pe Insula Creta.

Harta Daciei, Panoniei, Iliria şi Moesia, Hulbert Brue
imagine: www.ro.wikipedia.org

Steagul Daciei şi alte simboluri dacice
imagine: www.ro.wikipedia.org

Dacia – derivă de la denumirea de daci, legat de cuvântul «dáos» – lup în frigiană (limbă înrudită cu a
tracilor), denumind triburile războinice din spaţiul carpato-danubiano-pontic, explicând forma de lup a
steagului dac. O altă opinie lansează denumirea geto-dacă, «dava – cuţit, pumnal», armă specifică
războinicilor dacilor. În timp, denumirea de «dava» se referă la aşezarea întărită a dacilor, iar prin
transformări semantice «dava / davia», «daka / dakia», «daca / dacia» se ajunge la semnificaţia de Dacia –
teritoriu, pământ străbun.
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România Mare
imagine: http://adevarul.ro

România, în prezent
imagine: http://www.ro.wikipedia.org

România - provine de la «rumân, roman», numele locuitorilor din spatiul carpato-danubiano-pontic în
Evul Mediu. Există ipoteze care atribuie denumirea descendenţei latine a Valahilor, ca aparţinători creştini
ai romanităţii orientale, ca şi continuatori şi păstrători ai moştenirii Romei. Valahia mai era cunoscută
drept Ţara Românească. Denumirea România este datată 1862 - Al.I. Cuza, semnificând Principatele Unite
ale Moldovei şi Ţării Româneşti.

Prima hartă a Moldovei - 1595
imagine: nelucraciun.wordpress.com

Moldova lui Ştefan cel Mare
imagine: www.ro.wikipedia.org

Moldova - origine gotică «mulda = noroi, praf». Se pare că ar putea proveni şi de la hidronimul Moldova,
cu originea în denumirea «Molda», căţeaua care îl însoţea la vânătoare pe voievodul Dragoş. O teorie
interesantă demonstrează provenienţa cuvântului Moldova din «Mol (frigiană) – pământ» şi «Davă (dac) –
aşezare dacică întărită». Având în vedere că aceeaşi teorie dovedeşte că denumirea de geţi, locuitorii
Moldovei, provine de la denumirea dată de greci acestor locuitori, ca «fii ai pământului», de la Geea, zeiţa
Pamântului, se poate susţine ideea că Moldova ar semnifica «pământul dacilor», răspândit în perioada
romană, probabil, pentru a se deosebi de cel al romanilor. Altă ipoteză sprijină etimologia latină «Mollis
Dacia» / «Mollis Davia» cu sensul de pământ / ţară frumoasă.
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Harta judeţului Iaşi

Harta municipiului Iaşi

imagine: www. harta-iasi.ro

imagine: www.mec.tuiasi.ro

Iaşi - denumire datorată triburilor iaşilor (alanilor) în sec al XII-lea, micul târg provenind dintr-un vechi
sat din Antichitate. Prima atestare documentară a oraşului Iaşi a fost în anul 1408 datorită domnitorului
Alexandru cel Bun. Importanţa oraşului, dezvoltat ca târg comercial în această perioadă, o dovedeşte şi
denumirea tătărască «Ias bazaar» apărută în însemnările călătorilor străini (1427). Alte ipoteze ale
denumirii de Iaşi ar caracteriza sensul de «grup de plăieşi, arcaşi» sau pe acela de «oameni din neamul lui
Iaşul» - definind o caracteristică şi a altor aşezări rurale medievale româneşti, provenite din evoluţia unor
aşezări dacice.
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OBIECTIVE CULTURAL-RELIGIOASE DIN IAŞI

Municipiul Iaşi cuprinde cele mai multe biserici din România. Din istoria apariţiei obiectivelor
cultural-religioase ieşene amintim câteva aspecte:
Biserica Romano-Catolică
Primele dovezi ale prezenţei pe teritoriul ţării a catolicismului provin din secolul XI şi se datorează
unor misionari (călugări benedictini) angajaţi în răspândirea creştinismului.
Pe măsura cuceririi Transilvaniei de Regatul Maghiar şi stabilirea în această provincie românească a
ungurilor catolici şi a germanilor catolici, au luat fiinţă, în secolele XI-XII, episcopii catolice la Cenad
(judeţul Arad), Oradea şi Alba Iulia. A început, totodată, şi procesul de atragere la catolicism a românilor,
motiv pentru care în Moldova, altă provincie românească constituită ca stat în sec. al XIV-lea, călugării
catolici veniţi din Polonia şi Transilvania înfiinţează episcopii la Milcov, Siret şi Baia.
Constituirea statelor feudale românesti şi a mitropoliilor ortodoxe în Ţara Românească şi Moldova a
slăbit treptat influenţa catolicismului, fapt ce a condus la destrămarea multor episcopii catolice. Cu toate
acestea, au continuat să existe credincioşi catolici pentru care, la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec.
al XIX-lea, au luat fiinţă vicariatele apostolice la Bucureşti şi Iaşi (1884).
După noua Lege a cultelor din 1948, printr-un decret din septembrie 1948 şi o decizie din mai 1950,
au fost aprobate doar două dieceze: una la Alba Iulia, pentru Transilvania, şi alta, la Bucureşti, pentru
Moldova, Muntenia şi Dobrogea, ceea ce a condus la situaţia ca Biserica Romano-catolică să nu aibă, după
1948, un statut de organizare şi funcţionare, aşa cum prevedea Legea cultelor. În Iaşi există pentru cultul
romano-catolic Biserica «Adormirea Maicii Domnului», cunoscută şi sub numele de Catedrala veche,
construită în anul 1789, Parohia Romano-Catolică – «Sfânta Tereza a Pruncului Iisus», construită în 1992,
la iniţiativa episcopului Petru Gherghe şi Parohia Romano-Catolică – «Sfântul Anton de Padova»,
construită în 1991, după un proiect aparţinând arhitectului Mihai Maica.
Biserica Creştină după Evanghelie (Biserica lui Cristos)
Biserica Creştină după Evanghelie, denumită şi Cultul Creştin după Evanghelie, este o grupare
creştină neoprotestantă, echivalentul în lumea anglo-saxonă fiind Adunările Frăţeşti (în engleză Plymouth
Brethren, în germană Brüdergemeinden).
Şi-a luat numele de la convingerea că toată viaţa este în perfectă armonie cu evanghelia. Curentul a
apărut în Elveţia la sfârşitul secolului al XIX-lea, iar în România a ajuns la începutul secolului al XX-lea,
mai intâi în Sibiu (Cisnădie), apoi în Bucureşti şi Iaşi.
În total în România sunt 688 de biserici creştine după Evanghelie cuprinse în 18 comunităţi dintre
care 7 biserici sunt situate în Iaşi.
Dezvoltarea acestui cult în România este legată de numele lui Grigorie Constantinescu, ofiţer, trimis
în Elveţia pentru specializare şi întors după patru ani ca pastor evanghelist. În timpul primului război
Grigorie Constantinescu a organizat o casă de rugăciuni la Iaşi, capitala Moldovei devenind centrul acestui
cult, iar el predicatorul şef.
Cultul Creştin de Rit Vechi (Biserica Lipovenească)
Cuprinde credincioşii ortodocşi ruşi veniţi în Ţările Române, începând cu prima jumătate a secolului
al XVIII-lea, ca urmare a persecuţiei şi teroarei dezlănţuite de Biserica Ortodoxă Rusă şi autorităţile ruseşti,

69
pe motiv că nu au fost de acord cu reformele iniţiate de Patriarhul Nikon, la mijlocul secolului al XVII-lea.
În timpul perioadei de persecuţie, o parte dintre membrii mişcării împotriva reformei lui Nikon au fugit în
Polonia, Austria, Suedia, Prusia, Moldova, Dobrogea, ajungând şi în America de Nord, Manciuria şi
Australia.
Primele comunităţi de lipoveni din România datează în judeţul Suceava în satele Lipoveni (1724) şi
Manolea (1743). Din punct de vedere organizatoric, la 28 octombrie 1846 ia fiinţă Mitropolia de Rit Vechi
de la Fântâna Alba (Bucovina de Nord), primul ierarh fiind mitropolitul Ambrozie, fost mitropolit al Bosniei
şi Herţegovinei, moment de constituire a bisericii autonome a credincioşilor de rit vechi din Europa,
America şi Australia. În secolul al XIX-lea, pe locul unde a existat anterior o biserică mai veche care datează
din 1830 ia fiinţă biserica din Iaşi, iar la 28 iunie 1940, mitropolia creştinilor de rit vechi se mută de la
Fântâna Albă la Brăila.
Credincioşii creştini de rit vechi se consideră păstrătorii «adevăratei credinţe ortodoxe» şi a vechilor
rânduieli tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe, păstrează calendarul pe stil vechi, iar serviciile religioase sunt
oficiate în limba slavonă.
Biserica Armeană
Reprezintă biserica naţională a poporului armean, situat din cele mai vechi timpuri în ţinutul dintre
Munţii Caucaz, Marea Caspică şi Marea Neagră. Convertirea la creştinism a armenilor a avut loc între anii
299 - 301. În anul 301, creştinismul a fost decretat religie de stat.
Din punct de vedere religios, centrul spiritual al armenilor este situat în Ecimiadzin (Armenia), unde
îşi are sediul Patriarhul Suprem (catolicos). Pe teritoriul ţării noastre armenii s-au aşezat începând din
secolele XI-XII. La sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, numărul armenilor din
Moldova a crescut, astfel că în anul 1401 domnitorul Alexandru cel Bun înfiinţează o episcopie armeană la
Suceava. Biserica Armeană din Iaşi datează din 1385 fiind construită de hagiul Macar.
Din punct de vedere dogmatic, al ritualului şi practicilor bisericeşti, există mici deosebiri între
Biserica Ortodoxă şi Biserica Armeană. Limba de cult este limba armeană literară veche.
Biserica Nou-Apostolică
A apărut în urma desprinderii unei ramuri din Mişcarea Catolico-Apostolică ce a luat fiinţă în jurul
anului 1832 în Scoţia şi Anglia şi a fost promovată de cercurile «Trezirii», preocupate de vestirea iminentă a
întoarcerii lui Iisus Cristos.
Edward Irving, pastor al Comunităţii scoţiene din Londra, a fost părintele acestei mişcări ce aştepta
o nouă pogorâre a Spiritului Sfânt, precedând cea de-a doua venire a lui Iisus Cristos. Pentru că imploratele
daruri ale Spiritului Sfânt (vindecări miraculoase, vorbitul în limbi) începuseră să se manifeste, Edward
Irving a întrevăzut confirmarea tezei sale, afirmarea minunilor Spiritului Sfânt şi reînnoirea misiunii de
apostolat, în forma evocată de Noul Testament. S-a procedat astfel la alegerea a 12 apostoli care să preia
conducerea noii biserici şi, deoarece reîntoarcerea lui Iisus continua să nu se producă, s-a facut simţită
nevoia unei modificări, care a dus la unele tensiuni. În anul 1860, doi partizani ai ramurii germane ai
bisericii (Geyer şi Schwartz), au explicat că numărul celor 12 apostoli ar trebui reînnoit prin alegeri.
Din cauza faptului că acţiunea a atras excluderea din Mişcarea Catolico-Apostolică, cei doi au pus
bazele unei noi mişcări, care în anul 1907 a primit numele de Comunitatea Nou-Apostolică, ulterior
transformată în Biserica Nou-Apostolică.
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Punctul central al doctrinei nou-apostolice este învăţătura referitoare la slujba de apostol. Pentru
comunitatea creştinilor evanghelici (baptişti, evanghelici, penticostali) apostolatul s-a încheiat cu moartea
celor aleşi de Iisus Cristos pentru această slujbă. Slujba de apostol implică condiţia de a fi fost martor ocular
al vieţii, morţii şi învierii lui Iisus Cristos.
În persoana apostolului principal se afirmă că se află chiar prezenţa pământească a lui Iisus Cristos,
iar manifestarea legitimă a lui Cristos se realizează prin apostolii dedicaţi credinţei şi poarta către
Dumnezeu. Acest sacrament practicat în Biserica Nou-Apostolică demonstrează că noii apostoli se erijează
în mediatori şi se auto-împuternicesc cu administrarea acestui nou sacrament al ungerii. Prin punerea
mâinilor noilor apostoli asupra credinciosului, acesta primeşte ungerea cu Spiritul Sfânt şi obţine
apartenenţa la cei 144.000 din cartea Apocalipsei, membrii ai adevarătei Biserici Creştine. În rândul
adepţilor ei, Biserica Nou-Apostolică se bucură de un prestigiu ridicat, prestigiu ce se sprijină pe autoritatea
infailibilă a apostolului patriarh.
În Iaşi există o singură biserică situată pe strada Elena Doamna, nr. 35, care datează din secolul XX
şi în care se practică acest cult.
Oastea Domnului
Mişcarea din cadrul Bisericii Ortodoxe Române «Oastea Domnului» a luat fiinţă în anul 1923, la
iniţiativa lui Iosif Trifa, ca un imbold de luptă împotriva beţiei şi a sudalmei. În vremea comunistă,
mişcarea a fost trecută în ilegalitate şi mulţi au suferit. În 1990, «Oastea Domnului» a fost reabilitată.
«Oastea Domnului» este o declaraţie de război împotriva diavolului, întunericului şi răutăţilor, o armată ce
luptă sub steagul şi conducerea lui Iisus. «Oastea Domnului» nu ar fi numai o mişcare contra beţiilor şi
înjurăturilor, ci şi o mişcare contra tuturor patimilor rele care au făcut cele mai mari daune în viaţa
trupească şi sufletească a poporului român. Iisus ar fi spus că Împărăţia lui Dumnezeu este o luptă (Matei
11:12). «Oastea Domnului» se ocupă predilect (după propriile afirmaţii) de ortodocşii care ar fi «dezertat
din tabăra Domnului». În Iaşi o astfel de biserică este Biserica «Pogorârea Sfântului Duh» - Curelari,
localizată în cartierul Podul de Fier şi menţionată în documente începând cu secolul al XVII-lea (4 aprilie
1663).
Biserica Ortodoxă
Dezvoltarea creştinismului a luat un avânt deosebit la strămoşii noştri, atât din sudul, cât şi din
nordul Dunării, în timpul Păcii Constantine, care a urmat edictului de toleranţă religioasă de la Milano, din
anul 313 d.H. Ca urmare, la Dunărea de Jos se întâlnesc funcţionând numeroase centre episcopale, unele
desigur mult mai vechi. Printre acestea s-a aflat şi Episcopia Tomisului, înfiinţată - foarte probabil - în
ultima parte a secolului al III-lea, cu autoritate canonică atât în dreapta, cât şi în stânga Dunării. Ridicată,
în veacul al V-lea, la rangul de arhiepiscopie autocefală şi apoi de mitropolie, aceasta a avut în jurisdicţie
canonică, în secolul următor, 14 scaune episcopale.
În secolul al XlV-lea, după formarea statelor feudale româneşti de la sud şi est de Carpaţi - Ţara
Românească şi Moldova - ca o probă a deplinei lor independenţe politice, s-a păşit şi la organizarea lor
bisericească, astfel că în anul 1359 a luat fiinţă Mitropolia Ţării Româneşti (a Ungrovlahiei) cu sediul la
Curtea de Argeş, iar în anul 1401 a luat fiinţă Mitropolia Moldovei, cu sediul la Suceava, care a fost
confirmată de Patriarhia de la Constantinopol.
În anul 1370, în Ţara Românească se înfiinţează o nouă mitropolie la Severin, iar la începutul
secolului al XVI-lea câte o episcopie la Râmnicu Vâlcea şi la Buzău. La est de Carpaţi, în secolul al XV-lea s-
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au înfiinţat episcopiile de la Roman şi Rădăuţi, iar în secolul al XVI-lea episcopia de la Huşi şi în 1864
episcopia Dunării de Jos.
Şi în Transilvania au existat centre episcopale ortodoxe: mai întâi la Dăbâca, apoi la Vad, Feleac,
Geoagiu, Bălgrad (Alba lulia), Ienopole, Caransebeş, Arad, Oradea şi Sighet. Mitropolia Ortodoxă a
Transilvaniei, atestată documentar încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a fost desfiinţată în anul
l701, a fost reactivată, ca episcopie nouă în anul 1761, iar în anul 1864 a fost ridicată la rangul de mitropolie,
aşa cum este şi astăzi.
Mitropoliţii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, împreună cu Bisericile lor, au stat întotdeauna în
legătura canonică cu Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, au păstrat relaţiile frăţeşti cu celelalte
Biserici Ortodoxe surori şi s-au bucurat de o deosebită cinste din partea lumii ortodoxe.
Patriarhia Română îşi desfăşoară activitatea pe baza Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfântul Sinod şi de Adunarea Naţională Bisericească în anul 1948 şi
confirmat prin Decretul nr. 233 din 23 februarie 1949 al autorităţilor de stat din acea vreme. De asemenea,
sunt în vigoare 12 Regulamente bisericeşti, aprobate de Sfântul Sinod pentru reglementarea diferitelor
sectoare ale vieţii şi activităţii din Biserica Ortodoxă Română. Întregul Corpus de Legiuiri ale Bisericii
Ortodoxe Române şi, mai cu seamă, Statutul şi principalele regulamente au suferit de-a lungul vremii şi,
mai ales, după anul 1990, numeroase şi importante modificări şi completări aprobate de Sfântul Sinod şi
Adunarea Naţională Bisericească, în virtutea deplinei autonomii bisericeşti, cu menţiunea că procesul de
revizuire a legislaţiei bisericeşti se află în curs de desfăşurare. Modificările operate de conducerea Bisericii
Ortodoxe Române nu au mai fost supuse aprobării autorităţilor de stat.
Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie, cu titulatura «Patriarhia Română».
Biserica Ortodoxă Română este autocefală, autonomă şi unitară în organizarea sa, păstrând unitatea
dogmatică, canonică şi a cultului cu Biserica Ecumenică a Răsăritului. Cea mai înaltă autoritate deliberativă
a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice, canonice şi în cult, precum şi pentru cele
bisericeşti de orice natură date în competenţa sa, este Sfântul Sinod. Acesta se compune din Patriarh, ca
preşedinte şi toţi arhiereii în funcţiune (mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, episcopi - vicari şi arhiereivicari), ca membri. Între sesiunile Sfântului Sinod, problemele ivite sunt soluţionate de Sinodul Permanent,
alcătuit din Patriarh şi mitropoliţii în funcţiune.
Sub raportul orânduirii canonice şi administrative, Biserica Ortodoxă Română, organizată ca
Patriarhie, cuprinde: mitropolii, alcătuite din mai multe eparhii (episcopii sau arhiepiscopii), care sunt
conduse de către un mitropolit, arhiepiscopii şi episcopii, ca unităţi administrative bisericeşti teritoriale
alcătuite din unităţi bisericeşti locale (protopopiate, parohii, mănăstiri, schituri), conduse după caz de
episcop sau arhiepiscop, având organe administrative eparhiale proprii.
Astfel, în cadrul fiecărei eparhii (episcopie sau arhiepiscopie) funcţionează Adunarea eparhială, ca
organ deliberativ pentru toate problemele ei bisericeşti, administrative, culturale şi economice şi care se
compune din reprezentanţii clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici, respectiv două treimi
mireni. Organul executiv al Adunării eparhiale este Consiliul eparhial din care fac parte arhiepiscopul
(episcopul) locului, episcopul-vicar sau arhiereul-vicar, vicarul administrativ eparhial şi consilierii
administrativi ca membri permanenţi, precum şi nouă membri (trei clerici şi şase mireni), aleşi de către
Adunarea eparhială din rândurile ei, cu un mandat de 4 ani.
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Protopopiatul (protoieria) este o circumscripţie administrativ bisericească, care cuprinde mai multe
parohii din aceeaşi eparhie, întinderea lor teritorială fiind stabilită de Adunarea eparhială. Acestea sunt
conduse de un protopop, care este organul de legătură între parohie şi eparhie şi care veghează în teritoriul
ei buna desfăşurare a activităţii pastorale, misionare şi administrativ-gospodăreşti a preoţilor şi a
parohiilor.
Parohia, ca unitate de bază a bisericii, este comunitatea bisericească a credincioşilor, clerici şi
mireni, aşezaţi pe un anumit teritoriu sub conducerea unui preot. Are ca organ deliberativ Adunarea
parohială, alcătuită din toţi bărbaţii majori din parohie, iar ca organ executiv Consiliul parohial ales de
Adunarea parohială pe o durată de patru ani. Adunarea parohială alege şi Comitetul parohial, compus din
femei, care are atribuţii filantropice şi culturale.
Mânăstirea este un aşezământ în care trăieşte o comunitate religioasă de călugări sau de călugăriţe,
hotărâţi a-şi consacra viaţa rugăciunii, sărăciei, înfrânării şi ascultării. Conducătorul oricărei mănăstirii este
chiriarhul locului, reprezentat de stareţ (stareţă), care este ajutat în conducerea mănăstirii de soborul
mănăstiresc, consiliul duhovnicesc şi consiliul economic.
Municipiul Iaşi cuprinde cele mai multe biserici din România. În 1990 existau un total de 43 de
astfel de instituţii, iar în prezent, numărul s-a ridicat la 71 de ctitorii ortodoxe, dintre care 30 sunt incluse pe
lista monumentelor istorice. Dintre bisericile şi mănăstirile ortodoxe din Iaşi amintim:
• Biserica Albă
• Biserica Armenească
• Biserica Aroneanu
• Biserica romano-catolică «Adormirea Maicii Domnului»
• Biserica «Adormirea Maicii Domnului» - Galata
• Biserica Sfântul Anton de Padova
• Biserica Sfântul Andrei
• Biserica Sfinţii Atanasie şi Chiril
• Mănăstirea Bârnova
• Mănăstirea Bucium
• Biserica Bărboi
• Biserica Barnovschi
• Biserica Banu
• Biserica Buna Vestire
• Mănăstirea Cetăţuia
• Catedrala Mitropolitană
• Catedrala romano-catolică «Sfânta Fecioară Maria, Regină»
• Biserica Sfinţii Constantin şi Elena
• Biserica Curelari
• Biserica Cuvioasa Parascheva
• Mănăstirea Dobrovăţ
• Biserica Sfântul Dumitru-Balș
• Biserica Sfântul Dumitru-Misai
• Mănăstirea Frumoasa
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• Mănăstirea Galata
• Mănăstirea Golia
• Biserica Sfântul Gheorghe (Vechea Mitropolie)
• Biserica Sfântul Gheorghe (Eternitate)
• Biserica Sfântul Gheorghe (Păcurari)
• Mănăstirea Hlincea
• Mănăstirea Hadâmbu
• Biserica Sfântul Haralambie din Iași
• Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
• Biserica Sfântul Ioan Gură de aur
• Biserica Lipovenească
• Biserica Sf. Gheorghe Lozonschi
• Biserica Sfântul Lazăr
• Biserica Mitocul Maicilor
• Biserica Sfântul Mina
• Biserica Maternităţii «Cuza Vodă» din Iaşi
• Biserica Nicoriţă
• Biserica Sfântul Nicolae Domnesc
• Biserica Sfântul Nicolae-Ciurchi
• Biserica Sfântul Nicolae-Copou
• Biserica Sfântul Nicolae-Socola
• Biserica Sfântul Nectarie
• Mănăstirea Podgoria Copou
• Biserica Sfântul Pantelimon
• Biserica Pogorârea Sfântului Duh
• Biserica «Sf. Parascheva» (stil vechi)
• Biserica Sfinţii Voievozi-Roşca
• Biserica Sfântul Sava
• Biserica Sfântul Spiridon
• Biserica 40 de sfinţi
• Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
• Biserica Sfântul Ştefan
• Sinagoga Mare
• Biserica Schimbarea la Faţă - Socola din Iaşi
• Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi
• Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus
• Biserica Toma Cozma
• Biserica Sfinţii Teodori
• Biserica Sfânta Treime
• Biserica Talpalari
• Mănăstirea Vlădiceni
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• Biserica Vulpe
• Biserica Sfântul Vasile-Galata
• Biserica Sfântul Vasile(Tătăraşi)
• Biserica Vovidenia
• Biserica Ziua Crucii
• Biserica Zlataust
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OBIECTIVE «LITERARE» DIN «TÂRGUL IEŞILOR» ŞI ÎMPREJURIMI

Scriitori ieşeni, dar şi istorici, monahi sau alţi cărturari ai trecutului nostru au remarcat obiectivele
«literare», turistice şi culturale, dintr-o zonă geografică încărcată de o profundă spiritualitate românească.
Nu întâmplător, «Iaşul marilor iubiri» e cunoscut şi recunoscut în calitate de «capitală culturală a
României», dorindu-se a deveni, în 2021, Capitală Culturală Europeană.
În materialul de faţă vom prezenta câteva obiective ieşene din perspectivă literară, accentul căzând
pe tălmăcirea dată de turişti şi cercetători «oraşului celor şapte coline».

_IAŞI_

«Iaşul e întâi de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul nostru.»
(Nicolae Iorga)

«Iaşul cel bătrân, leagănul cărturarilor, al unirii, al ideilor şi mişcărilor generoase, Iaşul
amintirilor şi legendelor, Iaşul fantomelor romantice. Nu-i în el turn de biserică care să nu evoce un nume
de cronici...»
(Mihail Sadoveanu)

«Te salut, oraş romantic, plin de parcuri şi de flori, (...) / Tu, oraş de harnici dascăli, de poeţi şi
cărturari, / Leagănul atâtor gânduri şi-al atâtor fapte mari, / Care-ai adunat în juru-ţi ca un far
incandescent, / Tot ce e inteligenţă, suflet mare şi talent. (...) / Unde fiecare piatră ne vorbeşte de trecut.»
(George Topârceanu)

«Acum, sub anii uriaşi, / De pe colină pe colină, / Oraşul meu, străvechiul Iaşi, / Îşi pune straie de
lumină.»
(George Lesnea)
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_TEATRUL NAŢIONAL «V. ALECSANDRI»_

«E o poveste. Lumea din ziua de azi are nevoie de poveşti în care să se regăsească şi care să-i pună
întrebări şi răspunsuri vis-a-vis de viaţa lui de zi cu zi.»
(Daniel Busuioc)

_UNIVERSITATEA «AL.I. CUZA»_

«... chiar de la întemeierea ei, Universitatea din Iaşi a simţit nevoia de a se încadra în istorie, de aşi însuşi spiritul istoriei pentru a-şi aprofunda specificul şi a răspunde mai eficient funcţiilor sale.»
(Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Platon)

_BIBLIOTECA «MIHAI EMINESCU»_

«Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi este o instituţie de cultură a cărei
evoluţie a transformat-o într-o componentă principală a vieţii universitare ieşene de astăzi, având rolul ei
distinct, în care funcţiile sale informative şi formative se împletesc cu calitatea de tezaur al miilor şi
sutelor de mii de tomuri preţioase pe care le deţine în colecţiile sale.»
(www.bcu-iasi.ro)

_MUZEUL LITERATURII ROMÂNE_

«Cele 12 muzee literare ieşene («Bojdeuca lui Ion Creangă» din Ţicău, Muzeul «Vasile Alecsandri»,
Casa «Dosoftei», Muzeul «Mihai Codreanu», Casa «Vasile Pogor», Muzeul «Otilia Cazimir», Muzeul
Teatrului, Muzeul «Mihail Sadoveanu», Muzeul «George Topârceanu», Muzeul «Nicolae Gane», Muzeul
«Constantin Negruzzi», Muzeul «Mihai Eminescu») reprezintă o carte de vizită care onorează şi obligă în
acelaşi timp...
Celor 12 muzee se adaugă Galeriile «Pod-Pogor.»
(www.muzeulliteraturiiiasi.ro)
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_MUZEUL «MIHAI EMINESCU»_

«Expoziţia permanentă „M. Eminescu” reprezintă, aşa cum este ea gândită şi organizată, un act
de cultură cu semnificaţii deosebite. Cetate a Junimii şi a Convorbirilor literare, Iaşul are, mai mult ca
oricare urbe, o datorie de conştiinţă faţă de Eminescu.»
(Mihai Drăgan)

_BULEVARDUL «ŞTEFAN CEL MARE»_

«Aici e vechiul Iaşi. Erau palate şi bordeie alături. Era lux şi sărăcie, lux cu bani cinstiţi, însă şi
sărăcie curată. Iar toată negustorimea înşirată de-a lungul celei mai de seamă străzi din târgul nostru nu
lua sufletul bieţilor ieşeni.»
(Rudolf Şuţu)

_STRADA ALEXANDRU LĂPUŞNEANU_

«Strada Lăpuşneanu, iniţial denumită Uliţa Sârbească, a fost una dintre cele mai circulate artere ale
Iaşului. Acest fapt se datora, în mare măsură, magazinelor şi localurilor elegante care, prin mărfurile lor
de calitate atrăgeau permanent clienţii şi ofereau bună dispoziţie. Celebre în epocă prin produsele lor
savuroase erau cofetăriile de pe strada Lăpuşneanu.»
(ieseanul.gandul.info)

«Era o îngheţată sub formă de bombe, după care... se topeau ieşenii.»
(Rudolf Suţu)

_CATEDRALA MITROPOLIEI MOLDOVEI
(CATEDRALA MITROPOLITANĂ DIN IAŞI)_

«Terminatu-s-a întreaga lucrare în anul mântuirii 1886, al domniei noastre al douăzeci-șișaselea, al regatului meu al șaselea, împodobindu-se și înzestrându-se cu vase sfinte, candele de argint,
policandre, odoare și veșminte preţioase, precum și cu cele 10 ferestre cu măiestrie împodobite și
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închinate de noi ca un prinos al râvnei noastre pentru înălţarea sfintei Biserici Ortodoxe, întru pomenirea
mea, a iubitei mele soţii Elisabeta și a urmașilor noștri...»
(Regele Carol I)

_MĂNĂSTIREA «TREI IERARHI»_

«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu, robul stăpânului
Domnului Dumnezeu Ţării Moldovei, şi cu Doamna noastră Tudosca şi cu dăruiţii de Dumnezeu copii
Ioan Voievod şi Maria şi Rucsandra, am zidit această sfântă rugă în numele Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile
cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur...»
(Vasile Lupu)

_MĂNĂSTIREA «GOLIA»_

«Biserica este foarte înaltă pe dinafară şi pe dinăuntru [...]. Nimeni în lume n-a izbutit atât de bine
în arta de a clădi biserici şi mănăstiri din blocuri de piatră făţuită şi sculptată ca voievodul Vasile, căci
pentru construcţiile mănăstirilor sale şi pentru această mănăstire a adus meşteri învăţaţi din Polonia.»
(Arhidiaconul Paul de Alep)

_PALATUL CULTURII_

«Străjuie ca un oşţean pe o colină. Din Podu Roş, de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu”, din Copou ori de pe dealul Buciumului, de oriunde te-ai afla vezi Palatul Culturii [...]. E inima
Iaşiului. Aici se scurge pe patinele cu role timpul copilăriei. Aici, îndrăgostiţii se sărută mai cu patimă.
Lumea parcă e mai frumoasă aici, la Palatul Culturii. Pentru ieşeni e Centrul Universului, locul de unde
pornesc spre viaţă bucuriile şi necazurile. Un loc sfânt. Este un fel de kikometru zero al culturii
moldoveneşti şi, de ce nu?, chiar naţionale. Locul unde îţi vine să dai mână cu mână ca să dansezi Hora
Unirii pe ritmurile bunicului ceaslov din turn [...]. Aici e buricul târgului. O clădire unică, deosebit de
frumoasă, în faţa căreia au loc toate concertele importante, toate manifestările impozante ale oraşului. E
cu adevărat un templu al culturii.»
(Cristinel C. Popa)
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_ATENEUL «TĂTĂRAŞI»_

«Actualul Ateneu Tătăraşi a fost construit în apropierea locului în care a funcţionat vechiul Ateneu
Popular [...]. Vechiul Ateneu era structurat pe secţiuni, care cuprindeau tratarea unei probleme extrem de
vaste: secţiunea cultural-educativă, secţiunea artistică, de educaţie fizică, economică-edilitară şi
secţiunea filantropică. În memoria urmaşilor tătăraşeni au rămas pentru eternitate excursiile ateneiste,
Corul M. Musicescu, cinematograful, sala de teatru.»
(www.ateneutatarasi.ro)

_COMPLEXUL «PALAS»_

«Situat în centrul istoric, în apropierea Palatului Culturii, ansamblul urbanistic PALAS este un
veritabil „oraş în inima oraşului”», fiind «axat pe conceptul de „lifestyle center”.»
(www.palasiasi.ro)

_PRIMĂRIA
(PALATUL «ROZNOVANU»)_

«Roznovenii erau cheltuitori, ca să nu zic cartofori, de altfel era o boală a boierilor din acea vreme.
Jucau cărţi toată noaptea, nu pe sume de ordinul sutelor de franci, ci pe mii de galbeni, pe pungi întregi.
Şi aşa au pierdut numeroasele moşii pe care le aveau în tot judeţul Iaşi. Primarul Vasile Pogor a
cumpărat casa, care era disponibilă, în 1892.»
(Ion Mitican)

_PREFECTURA
(CASA PĂTRATĂ)_

«Principala cauză pentru care Prefectura a fost construită ca o „casă pătrată” este amplasarea
între cele mai importante monumente istorice ale Iaşului. „Nu aveam cum să proiectez o clădire cu
«spate», pentru că «spatele» nu avea spre ce să stea", a explicat arhitectul. Într-adevăr, vecinătăţile
clădirii sînt biserica «Trei Ierarhi», şcoala «Gh. Asachi», Palatul Culturii şi Casa «Dosoftei». În plus, pe
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fiecare dintre cele patru laturi ale Prefecturii se află câte o stradă. Din acest motiv, s-a găsit solutia
arhitecturală ca sediul administrativ să aibă formă pătrată şi curte interioară.»
(Cătălin Prisăcariu)

_NOUL PALAT DE JUSTIŢIE_

«Documentele de arhivă ale Curţii de Apel Iaşi păstrează lucrările unor procese celebre la timpul
lor, cum ar fi: procesul mişcării separatiste de la Iaşi, din anul 1866; procesul de „atentat la pudoare” ce a
fost intentat criticului Titu Maiorescu, mentorul Junimii, de către cea care urma să devină doamna
Veronicla Micle; procesul ce a opus pe genialul poet Mihai Eminescu administraţiei Bibliotecii
universitare Iaşi; procesele privind mişcarea comunistă, privind rebeliunea legionară din 1941 ş.a.»
(portal.just.ro)

_GRĂDINA BOTANICĂ «ANASTASIE FĂTU»_

«Fondând această grădină mi-am propus a îmbunătăţi salubritatea oraşului Iaşi, a îndemna pe
„giunimea” studioasă la învăţarea botanicei şi a procura iubitorilor de ştiinţe naturale ocaziunea de a
contempla frumuseţile naturii în momentele lor de repaus.»
(Anastasie Fătu)

_STADIONUL «EMIL ALEXANDRESCU»_

«Stadionul gazdă al echipei «Politehnica» Iaşi [...] a fost denumit după 1990, după numele unui
fost primar şi jucător de valoare al echipei locale, Emil Alexandrescu.»
(www.obiective-turistice.ro)

_MASS-MEDIA IAŞI_

«Bine aţi venit la Iaşi prin oraşul virtual! Informaţii utile: Ziare / Reviste / Radio / TV.»
(www.laiasi.ro)
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_FILARMONICA «MOLDOVA»_

«Urez Filarmonicii «Moldova» să trăiască veacuri pentru a-şi îndeplini prea frumoasa misiune ce
le este încredinţată.»
(George Enescu)

_CAMPUSUL UNIVERSITAR «TUDOR VLADIMIRESCU»_

«Cel mai mare campus studenţesc din oraş şi unul dintre cele mai mari din România»
(ro.wikipedia.org)

_RÂUL «BAHLUI»_

«Adeseori departe de-a lumei triste valuri,
Cu pasuri regulate eu măsur al tău pod,
Bahlui! lăcaş de broaşte! râu tainic, fără maluri,
Ce dormi chiar ca un paşă, pe patul tău de glod...»
(Vasile Alecsandri)

_ZONA DE AGREMENT «CIRIC»_

«Pentru mine Complexul Hotelier Ciric nu este o locaţie oarecare, ci un fel de Natură Urbană…
mai precis o locaţie atent aleasă în care confortul şi luxul se îmbină cu prospeţimea şi sălbăticia Naturii.»
(Gabriela Babiceanu)
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_MIROSLAVA_

«Miroslav reprezintă o atracţie turistică. Rezervaţia naturală „Fâneţele Seculare Valea lui David“,
precum şi rezervaţia „Pădurea Uricani“ sunt adevărate branduri turistice ale comunei. La rândul ei,
Podgoria Uricani, atestată încă din anul 1588, este renumită pentru vinurile sale. Palatul Sturdza şi
bisericile vechi din satele comunei Miroslava reprezintă şi ele puncte de atracţie pentru turiştii informaţi
[...]»
(Elena Udrea)

_COLINA VIILOR BUCIUM_

«Ansamblu Rezidenţial având 42 de apartamente. Pozitionare: cartier Bucium Iaşi, vis a vis de
Hanul Trei Sarmale.»
(www.facebook.com/pages/Colina-Viilor-Bucium-Iasi)

_PENSIUNEA «POPASUL PĂUN», BÂRNOVA_

«Amplasată pe colina Bucium, cu cele mai frumoase privelişti din împrejurimile oraşului Iaşi,
Pensiunea Păun reprezintă locul ideal unde vă puteţi petrece timpul liber sau activităţile în interes de
serviciu într-un cadru primitor, relaxant şi elegant.»
(www.ro-ro.facebook.com/popasulpauniasi)

_CASTELUL «STURDZA» DE LA MICLĂUŞENI_

«Castelul Sturdza de la Miclăuşeni cunoscut şi sub numele de Palatul Sturdza, este un castel în stil
neogotic construit (...) de către Gheorghe Sturdza şi soţia sa Maria, în satul Miclăuşeni.»
(www.miclăuseni.ro)
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_PALATUL «CUZA» DE LA RUGINOASA_

«Aproape de Târgul-Frumos sunt încântătoarele domene a Ruginoasei. Călătorul primind aici
ospitalitate, uita necazele unui supărător drum. El pare că se trezește transportat ca prin un farmec în un
castel descris de Walter Scott, unde găsește pe lângă mărirea feodalităţii, gospodăria Poloniei și eleganţa
Franţei; și dacă vechii noștri boieri - sprijeni a patriei și a tronului - ar fi avut idee de arta heraldică,
negreșit n-ar fi uitat a scrie pe scutul lor deviza vechii Engliteri Dieu et mon droit.»
(Costache Negruzzi)

_REGIUNEA «COTNARI»_

«Un adevărat oraş subteran, cu palate cu bolţi înalte, construit de-a lungul secolelor de boierii
români cu dragoste pentru viticultură. Sunt pivniţele şi beciurile din zona Cotnari - Ceplenita - Hârlau Deleni, minuni ale arhitecturii viticole, zidite din piatra "recoltată" de pe dealul Cătălina sau de pe
dealurile din Deleni. Unele păstrează şi astăzi calităţile deosebite ale soiurilor autohtone de la Cotnari,
Grasa de Cotnari sau Frâncuşa. Bucăţile de piatră zidite în urmă cu câteva secole pe bolţile arcuite la o
adâncime uneori de peste 15 metri şi o înălţime de 6 metri sfidează încă gravitaţia, închizând înăuntrul
pereţilor răcoarea necesară învechirii vinului.»
(Constantin Mazilu)

Georgiana LUPU – clasa a XII-a H
Îndrumător: prof. dr. Petru ISTRATE
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VIII. GEOTURISMUL ŞI CULTURA ROMÂNIEI ÎN COLECŢIILE
DIN MASS-MEDIA

Trei colecţii aparţinând ziarelor «Adevărul», «Financiarul» şi «Gazeta Sporturilor» merită a fi
evidenţiate pentru promovarea geografiei turistice: Ghidul turistic. National Geografic Traveler, Marile
muzee ale lumii (Biblioteca de artă) şi Cupa Mondială FIFA. Campionatele Mondiale de Fotbal 19302006.

• România turistică

Ghidul turistic. National Geografic Traveler – este întocmit din 26 de
numere dedicate unor destinaţii atractive şi, uneori, inedite: «Argentina», «Peru»,
«Mexic», «Cuba», «Hawaii», «Republica Dominicană», «Canada», «Alaska»,
«Japonia», «China», «Hong Kong», «India», «Cambodgia», «Africa de Sud»,
«Vietnam», «Thailanda», «Egipt», «Noua Zeelandă», «Australia», «Franţa»,
«Spania», «Portugalia», «Italia», «Grecia», «Marea Britanie», «România».

Călătorind ca geoturist, după cum ni se propune de către cei de la «Adevărul», vă îmbogăţiţi nu
numai propria experienţă turistică, ci şi cultura generală. România, de exemplu, este prezentată ca «o ţară a
frumuseţii eterne», «tradiţiile sunt adânc înrădăcinate, în multe locuri, viaţa se scurge ca acum câteva sute
de ani, iar mănăstirile medievale pictate, bisericile de lemn, castelele şi palatele ca în poveşti sau ruinele
romane îţi şoptesc secrete ale trecutului ...» (v. nr. 26 al colecţiei).

• Muzeul Brukenthal din Sibiu pe harta turistică a lumii
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Marile muzee ale lumii (Biblioteca de artă) sunt prezentate în 15 albume de artă, ilustrând peste
200 de artişti şi 1500 de opere: Muzeul «Ermitaj» din Sankt-Petersburg, Muzeul «Luvru» din Paris, Muzeul
«Prado» din Madrid, «Galeria Naţională de Pictură» din Berlin, «Egyptian Museum» din Cairo, «National
Gallery of Art» din Washinghton, «Muzeul dе Istorie a Artei» din Viena, «Musée d’Orsay» din Paris,
«Galeria Ufizzi» din Florenţa, «National Gallery» din Londra, Muzeul «Van Gogh» din Amsterdam,
«Galeria Naţională de Artă» din Milano, Muzeul «Puşkin» din Moscova, «Metropolitan Museum of Art»
din New York, «Muzeul Naţional Brukenthal» din Sibiu.
Muzeul «Brukenthal» reprezintă cel dintâi muzeu din România (deschis pentru public în anul 1817),
fiind construit la Sibiu în stilul barocului târziu, după modelul palatelor vieneze, şi datorându-se
guvernatorului Transilvaniei din acea vreme, baronul Samuel von Brukenthal. Autorii colecţiei de la
«Adevărul» aleg pentru coperta acestui album lucrarea lui Nicolae Tonitza «Cap de fetiţă», un portret în
care predomină inocenţa nostalgică, cu accente melancolice.

• Geografia fotbalului românesc în colecţia Cupa Mondială FIFA 1930-2006

Colecţia Cupa Mondială FIFA 1930-2006, un proiect de succes derulat în 34 de ţări şi propus pentru
prima dată românilor de către «Financiarul», cuprinde 15 DVD-uri, unice în România, cu cele mai
grandioase momente din fotbalul de legendă (70 de ani de istorie a super fotbalului), din «Uruguay, 1930»,
până în «Germania, 2006», trecând prin: «Italia, 1934», «Franţa, 1938», «Brazilia, 1950», «Elveţia, 1954»,
«Suedia, 1958», «Chile, 1962», «Anglia, 1966», «Mexic, 1970», «Germania, 1974», «Argentina, 1978»,
«Spania, 1982», «Mexic, 1986», «Italia, 1990», «S.U.A., 1994», «Franţa, 1998», «Coreea de Sud / Japonia,
2002». Fiecare DVD are şi două biografii ale unor jucători de fotbal emblematici (Maradona, Pele, Kempes,
Charlton, Eusebio, Zico, Cruyff, Rossi, Beckenbauer, Platini, Maldini, Klinsmann, Batistuta, Romario,
Ronaldo, etc.).
De asemenea, toate numerele prezintă câte 10 faze memorabile de gol («bolta» lui Gh. Hagi din
victoria României împotriva Columbiei de la C.M. din S.U.A.’94 ocupă locul al II-lea între cele mai creative
goluri).
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Cu stil, culoare şi experienţă, vă este relatată povestea Campionatelor Mondiale de fotbal, colecţia
imortalizând pasiunea, lacrimile, triumful şi momentele magice de la fiecare ediţie: echipe, goluri,
suporteri, rivalităţi ale celor care au intrat în istoria fotbalului mondial. De remarcat că această colecţie este
reluată de «Gazeta Sporturilor».
Aşteptăm cu mare interes prezentarea ediţiilor din «Africa de Sud, 2010», «Brazilia, 2014» şi
susţinerea României ca suporteri la Cupa Mondială din «Rusia 2018».
Călătorie plăcută!

Prof. dr. Petru ISTRATE

87

Editor şi redactor şef: prof. Irina Erdic
Redactor şef adjunct: Director, prof. Liana Dolores Voinea
Redactor şi consilier editorial: prof. dr. Petru Istrate
Coperta şi concepţia grafică: prof. Irina Erdic
Web design şi promovare online: ing. Adrian Luca

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi

A(p)titudini
Nr. 10: Oraşe. Localitaţi. Denumiri geografice.

http://www.colegiulstefanescu.ro/revista/revista_nr_10.pdf
ISSN 2248 – 2083
ISSN – L = 2248 – 2083

Februarie, 2015

