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ln acest domeniu. s-au evidenliat 7 lucrdri grandioase ale Antichitdtii, cunoscute ca cele 7 minuni ale lumii: piramida lui Kheops din
Egipt, grridinile suspendate ale Semiramjdei din Babijon, farul din
Alexandria, colosul din insula Rodos (Rhodos), templul Artemisei
(Dianei) din Efes, statuia lui Zeus din Olimpia, monumentul funerar al lui Mausol de la Halicarnos. Dintre acestea, s-a pdstrat doar
piramida lui Kheops, numitd gi Piramida cea l\,4are.

Nu departe de Cairo, la ciseh (EI Giza), se inalli cdteva piramide, dintre care cea mai mare, numite piramida lui Kheops (numele

-

elenizat al lui Khufu) primul faraon al celei de-a lv-a dinastii
este consideratd una dintre cele Z minuni ale Antichitdlii, construi-

-

td probabil intre anii 3000-2800 i.Hr. (unii cred cA este mult mai
veche). Piramida ise atribuie lui Kheops de marele istoric antic
Herodot, care a vizitat-o in anul 450 i.Hr., lesand posteritdtii descrierea acesteia 9i modalitatea in care fusese construite. Se gtie
cd primul care a incercat sd intre in interiorul piramidei a fost califul de Bagdad al-Mamun, in secolul al lX-lea. Napoleon, in timpul campaniei sale
in Egipt, a ramas fascinat de cele lrei piramide 9i
a calculat cd din acele blocuri de piatrd s-ar putea

construi in jurul Franlei un zid inalt de 3 m gi lat
de 30 cm. Constructia piramidei - 6,5 milioane de
tone de piatra - a necesitat circa 30 de ani gi fo(e
de munce uriage. Blocurile de piatrd cantdresc intre 2 gi 50 de tone, transportarea celor 2 300 000
de blocuri fiind greu de imaginat, cu atat mai mult
ridicarea lor p6nd la indllimea de peste 146 de
^
metri. ln plus, blocurile sunt atat de bine glefuite gi ajustate, incat
intre ele abia dace se poate introduce o foaie de hartie. Conform
unei ipoteze recente, pietrele au fost inilial pulverizate, apoi reconstituite, ceea ce necesiti utilaje superperformante. Galeriile gi
cele doud incdperi din centrul piramidei au fost ceptugite cu granit
provenit de la Assuan - orag situat la o mie de kilometri! O altd
enigme o constituie descoperirea celor doud incaperi (a regelui gi
a reginei) in care nu se afla absolut nimic in afard de sarcofagul
gol 9i fdr6 capac, al faraonului. Au fost jefuite? Nu a fost nimeni
inhumat acolo? Atunci cine gi pentru ce a construit pira mida? Zeci
de ipoteze au fost emise: piramida a fost construiti de extrateregtri, de o alti civilizalie infloritoare care a disparut, de egiptenii care
cunogteau toate enigmele pdmAntului (geografice, astronomice,
geometrice) 9i care au dorit sd Ie transmjte omenirii incifrate in
piramidd; monumentul a fost un templu inchinat Soarelui (s-au
descoperit piramide la popoarele maya), observator astronomic
9i nu un loc de sepultura etc. Rdspunsul ar fi fost poate posibil,
daci nu ar fi dispdrut inveligul de calcar alb plin de hieroglife, care
se pdstra inci in secolul al Xllllea 9i care a fost probabil utilizat
la reconstructia oraqului Cairo, afectat de un puternic culremur.
Precizia extraordinard a propo(jilor piramidei gi a amplasdrii ei
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geografice (orientarea exacta cetre cele 4 puncte cardinale, cu
o aproximatie de ordinul secundelor) ar necesita utilizarea unui
teodolitlaser gi a unei hi(i cu marja de eroare de numai 10 metri.
Pentru ce ar fi avut nevoie faraonul de aceste precizii care nu pot
fi observate cu ochiul liber?

Piramida din Cholula, ridicatd de civilizalia maya, este mai inalta
dec6t piramida lui Kheops.

Denumirea intrati in istorie de ,,crddinile suspendate ale Semiramidei" este confuza, deoarece nu este atestate nici o Semiramide
in Babilon, ci doar Sammuramat, care a guvernat ca regenta a fiului
sau intre 809-806 i.Hr., in timp ce grddinile au fost construite cu
mult mai taziu, in secolul al V-lea i.Hr., de arhitectii regelui Nabucodonosor ll. in plus, grddinile, din care nu s-a peskat nimic, nu erau
suspendate, ci dispuse in terase situate pe trepte diferite, form6nd
o scari uriagS. Constructia, intretinerea gi sistemul de irigare au
necesitat eforturi enorme, despre care se gtiu prea puline lucruri.

lemplul zeilei Artemis (Diana la romani) din Efes (orag de pe
coasta vestica a p54ii asiatice a Turciei de ast6zi) a fost ridicat pe
un teren mlSgtinos, intr-o zona seismicd, dar a rezistat mai multe
secole fnainte de a fi distrus... de mdna omului. Artemis era venerata in Grecia ca fiica lui Zeus, zeila,,fecioard" a Lunii gi a vdnitorii. Potrivit mitului, statuia Artemisei a c6zut la Efes din cer gi se
crede ce traditia se refere la un meteorit (Pliniu povestegte
despre o piatre imense aflatd deasupra intrdrii in templu).
Constructia templului a durul 220 de ani (650-430 i.Hr.) 9i
s-a impus indeosebi prin coloanele masive monolite, in numer de 127, inalte de 18 metri, dintre care unele sculptate, gi
prin marmura albe. Dupe incendiul care a distrus templul in
anul 356 i.Hr., monumentul a fost restaurat, fiind gi mai fastuos. Templul a devenit un adevarat muzeu al artelor plastice. Declinul sau a inceput in secolul al lll-lea d.Hr., c6nd a
fostjefuit de goti 9i distrus in anul 263. Dupd edictul din anul
392 care cerea inchiderea edificiilor de cult pegane, templul
gi-a incetat existenta. 8 coloane de marmurd verde au fost duse,
in secolul al Vl-lea, la Bizan! gi folosite la constructia Bisericii
,,SfAnta Sofia". RdmSgitele templului, descoperite in 1870, indice
ce a fost cea mai mare clSdire din lumea greac6.

Regele Mausol (g77 -353 i.Hr.) 9i solia acestuia, Artemisa, au
construit un monument funerar de propo4ii maiestuoase, la Halicarnas. Mausoleul a fost terminat in anul 350 i.Hr. F5cut din marmurd albe, avea forma unui edificiu pdtrat, cu inaltimea de 50 de
metri, sustinut de coloane, pe care se ridica un acoperamant piramidal gr in varful caruia era un car triumfal ce ii purta pe Mausol
gi Artemisa. Mausoleul a supravietuit cateva secole, dupd care a
fost distrus de oameni.
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I emplul lui Zeus din Olimpia a fost terminat in anul 457 i.Hr. Este
renumit prin statuia lui Zeus, realizatd, probabil, in 437,431 i.Hr.,
de cel mai bun sculptor al vremii, phidias. Statuia era impundtoare
atit prin propo(iile ei (inellimea de circa 15 metri), cat gi prin materialele pretioase din care era construitej Zeus, incruntat gi pur_
tAnd o coroani din frunze de mislin, gedea pe un tron din abanos
gi bronz, impodobit cu fildeg, aur qi pietre prelioase; trupul zeului
era din lemn de abanos, pielea - din fildeg, imbricdmintea _ din
aur. Nu qlim nimic despre soarta acestei minuni arhitecturale gi
sculplurale a Antichitdtti.

\zolosul din Rodos (Rhodos), amplasat la intrarea unuia dintre
porturile insulei grecegti Rodos din lvlarea Egee, a stat doar jumd_
tale de secol, uimind celdtorii prin propotiile lui gigantice: avea
inellimea de 30 de metri 9i cdntirea circa 300 de tone. Doborat
de un cutremur in anul 224 i.Hr., colosul de bronz care il repre_
zenta pe zeul Helios, protectorul insulei, a rdmas sd zacA cAleva
secole pe jos, dupd care a fost tdiat in bucili gi transportat, in
,,900 de incarceturi de cdmild". Din arme

ficut (oastea

macedo_

neana a lui Demetrios s-a retras, infrantd, iar locuitorii Rodosului
au decis sd topeascd armele capturate pentru a inelta statuia), in
arme s-a transformat, arme pentru musulmanii care cuceriserd
insula in secolul al XVI-lea.

Farul din Alexandria a fost construit in secolul al Ill-lea i.Hr., pe
insula Pharos. Afost cel mai rezistent dintre toate minunile Antichitdlii, in afari doar de piramide, gi a supravieluit aproape un mileniu
$i jumdtate, inainte de a fi distrus patial de ... mana omului (un
spion din Bizanl a sugerat ce sub far este ingropate o comoard
imensi). indllimea farului nu se cunoagte, cifra ipoteticd fiind cuprinse intre '135 9i 450 de metri. Construit din marmurd alba, farul
era format din 3 turnuri suprapuse (primul - pdtrat, al doilea oc-

togonal gi al treilea - cilindric). Pentru fundatii s-a ulilizat sticla,
considerata cea mai rezistentd in apd. Lumina farului ajungea la
peste 50 de km, lungime atinsi de farurile de azi. Monumentul a
fost complet dislrus de cutremurul din 1325. in 1994, vestigiile turnului au fost descoperite in timpul sApeturilor subacvatice.

Sfinxul - gardianul necropolei de la Gizeh - este cel mai celebru
monument din Egipt. Cu un corp de leu Qi cap de om, lung de 74
de metri 9i cu indltimea de 20, Sfinxul este tdiat dintr-un singur
bloc de calcar. Este compus din mai multe pe(i distincte, fiecare
de o culoare diferitd - cea mai intunecatri, dar gi cea mai rezis_

tenta parte, o constituie capul. in jurul Sfinxului a fost sipat un
gant. Orientat spre Est, monumentul se afla exact in fala rdsdritu_
lui de soare in timpul celor doui echinoctii. Se qtie ca monumentul
a fost acoperit de nisip p6nd la g6t ?nainte de domnia faraonului
Thoutmosis lV care l-a dezgropat, cdtre 1400 i.e.n., 9i a construit
o stela, plasate intre labele Sfinxului. in ce privegte data iniliale
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a constructiei, pererile sunt divergente, degi lucrdrile de referintE
indicd cd Sfinxul a fost sculptat in jurul anului 2500 i.e.n. de cdtre
Khefren gi dupd chipul sdu. Argumentul: la 15 metri spre sud se
inalte templul lui Khefren. O echipe de expe(i care au studiat regiunea Gizeh in 1990 au tras concluzia cd Sfrnxul este cu mult mai
uzat de intemperii decet alte monumente vecine gi este erodat nu
doarde nisip gi vant, ci gi de ploaie. Degertul Sahara n-a cunoscut
insi pluviozitdli importante de vreo 3 milenii 9i jumetate: Sfinxul
ar fi deci cu mult mai vechi (cu mii de ani!) decat
se crede. A accepta cd Sfinxul este anterior anului
3500 i.e.n- arinsemna sd acceptdm ce istoria antica
a Egiptului trebuie rescrisd. Misterul constd in faptul
cum de a fost posibil ca o civilizalie de doar 400-450
de ani (civilizalia egipteand s-ar fi ndscut cdtre anul
2930 i.e.n.) sd creeze astfel de capodopere. Existi
9i o altd versiune: corpul gi capul monumentului nu
dateaze din aceeaqi perioadd, ultimul fiind construit
mai tdziu,,,dupd chipul lui Khefren". Reconstituirea
faciald a imaginilor Sfinxului gi faraonului, dupd o
metode utilizate in anchetele criminale, a aretat cd
intre ele nu existd nici o asemAnare. Dar dacd Khefren doar a
restaurat monumentul, cine, cAnd, cum qi pentru ce l-a construit?
O civilizatie necunoscuta 9i foarte veche, care nu ne-a ldsat alte
vestigii? Sau extraterestrii? Aceste ipoteze sunt vehiculate, fdrd
insA a putea fi nici confirmate, nici infirmate. in 1933, mediumul
Edgar Cayce scria: ,,in lara Egiptului, intr-un loc in care se intre
de la laba dreapt5 a Sfinxului se afld camera arhivelor umanitdlii.
Acestea includ istoria tuturor natiunilor de pe pdmAnt, povestea
distrugerii Atlantidei, istoria constructiei piramidei de iniliere, cu
nume de persoane, locuri, cu data cand aceste arhive vor fi deschise din nou". Sd agteptdm.

Se

considerri cd cea mai veche piramidi in trepte a fost construite
de faraonul Zoser (Djoser), intemeietorul celei de-a Ill-a dinastii,
cetre 2800 i.e.n. Ea este situate in Saqqara, mai la sud de Giseh.
L6ngd piramidd era un ldcag de cult, al cdrui stil arhitectural se
aseamAne foarte mult cu cel al templelor grecegti 9i al bazilicii
cregtine, care au apdrut in Europa trei milenii mai t6ziu! Este greu
de explicat performantele zidarilor din acea epocd de a folosi blocuri de piatrd uriage, tehnici necunoscut5 pdnd atunci in Egipt. Ei
gtiau de asemenea sa capitoneze perelii cu plili glazurate, sd taie
in ziduri nige gi sd construiascd acoperiguri arcuite.

Dolmenele gi menhirele (de origine celtice, aceste cuvinte inseamnd,,masd de piatre" gi respectiv ,,piatrd lungd") - uriage blocuri de piatrA necioplite sau prelucratd, situate in mare numdr in
toatd Europa, sunt dispuse dupd o geometrie armonioasa, deocamdatd inexplicabild. Se presupune cd monumentele megalitice
aveau o semnificatie ritualS sau serveau drept cimitire. in6ltate,
probabil, in mileniile lll-ll i.e.n., ele puteau fi ridicate de celti sau
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gesite qi transformate in locuri de sepultura 9i ldcaqe de cuit. O
alte ipoteza afirmd cd unele ansambluri megalitice au fost observatoare astronomice, deoarece orientarea or este in direclia
resartului soarelui, cu o precizie uluitoare. Pe unele pietre sunt
gravate desene emblematice gi semne misterloase. inca
mai ciudat este ca acesie semne pot fi observate cloar
la o anumita ora, in funclie de pozilia Soarelui. Tlmpul a
intreprns o acliune dlstrugatoare lenta gi continua. Cel
mai frumos gr mai mdre{ monument megal tic din Europa
se aflS la Stonehenge, in cAmpia engleza SaLisbury. Se
gtie ce era venerat de celti Qi folosit pentru ceremoniile
rituale, dar a fost construit cu mult inainte, intre 3100 9i
'1600 i.e.n., in patru etape. Cele mai
mari monolite cAntdresc 50 de tone, iar unele pietre au lost aduse de la o
distanle de 200-250 de kilometri, ceea ce neces ta eforturi ur age.
In plus, planul extrem de precis al sitului 9i cele 56 de qeuri sbpate
in interior ne duc cu gendul la un imens observator astronomic aj
vremii. Doua mono ite formeaza intrarea in cerculsacru cu diarnetrul de clrca 90 m. iar un al treilea esie plasat in exteriorul incintei
circulare. B0 de pietre sunt aranjate in centrul cerculuiin forme cle
potcoava 9i 'in doub 16nduri. Apoi, la inceputul mileniului ll'i.e n. o
parte din ele a fost inlocuitA cu 30 de monolite gigantice. in centrul
carora se aflau 5 trilituri de 7 m'inaltime, dispuse in forma de potcoava gi care strdjuiau o piatra platd djn inima complexului .,piatra altarului". Degi s-au g6sit oseminte, Stonehenge, ca gi Carnac
din Franla, nu are, spre deosebire de alte complexe mega itice.
coridor qi camere funerare, fapt care ne indica ca nu avea destinatia de baze ca loc de sepultura. lmens observator astronomic
dupd unii, centru de conexiune cu Cosmosul. dupa al{ii (blocurile
ar servi ca conductorl unui curent neexplicat energiei telurice),
Stonehenge igi pdstreazA deocamdatd misterele.
IVlarele Zicl Chinezesc esie o opera titanica. Avand
la origine peste 6500 de kilometri. constructia zidului a fost'incepute de primuL irnp5rat al Chinei, Shi

Huangdi, in anul 221 i.e.n. Se conslderd ce acest
zid a fost construit deoarece imparatu era obsedat
de nemurire. iar un sfetnic i-ar fi spus cd va deveni
vegnic dacd nimeni nu- va vedea. Alti legenda reateazd ce un profet i-a spus imperatului cd dinas-
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lia Oir va fi distrusd de un popor sau o persoala
)-:,,j.;:lwIru venita dinspre nord. Zidul originar era din pSmant
-,lii r*s-likr. gi nu a fost construit de la zero, cleoarece in unele
locuri erau deja ziduri. Shi Huangdi a prelunqit zidul
spre est pane a mare gi spre vest p6nA ]a actualul Gansu utiliz6nd piatra. in unele locuri zidul e inalt cle 8 metri gi lat de 7 metri.
Dinastiile urmdtoare au fortificat lVarele Zid, clar acesta n-a putui
opri mongolii in 1279. Cea mai mare parte din zidul cunoscut in
prezent a fost ridicate in secolul al XIV-lea, degi se gtia cA acesla
nu putea sta in calea lnam cului. Istoria s-a repetat in '1644, cand
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manciurii au cucerit China fdrd eforturi. Se vede oare intr-adevdr
Marele Zid din Cosmos, aga cum pretinde o legenda? Sau poate
avea rolul de a ?ndepirta duhurile rele, care veneau, conform tradiliei chineze, dinspre nord? Cum altfel se explici construclia unui
zid atet de lung gi de inalt, care nu s-a adeverlt trainic in fala dugmanilor, pe o creaste care are indltimea de 300 de metri?!
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Complexul regal Escorial (El Escorial), situat la 45 de
kilometri de Madrid, capitala Spaniei, dateazd din secolul al XVI-lea. Conceput ca loc de sepulturd pentru familia regal5, include astdzi nu doar panteonul cu 26 de
cavouri din marmurd, ci gi palatul, mandstirea, gredina
superbe, muzeul care addpostegte una dintre cele mai
mari colectii de artd din lume gi biblioteca care contine
peste 40.000 de cd4i valoroase. Legenda spune cd forma construcliei seamdnd cu un grill, in memoria Sfantului Laurenliu, martirizat la Roma, in secolul al lll-lea, prin ardere
pe grill. in opinia unora, planul amintegte de Templul lui Solomon,
iar o statuie 9i o frescd a regelui israelililor se afld in complex:
prima - la intrarea in catedrald, a doua in cenhul bibliotecii. Escorial a fost considerat a opta minune arhitecturala a lumii qi a fost
inclus de UNESCO in Patrimoniul Mondial.

O

altd construclie grandioase este turnul Eiffel, fere splendoarea fastuoasd a celebrelor constructii antice sau clasice, inse tot
atat de mdreate. indllimea turnului metalic este de 324 de metri
(in 1889, c6nd a fost ridicat, avea 300 de metri) - a fosl cea mai
inalte cladire din lume p6ni in 1930. Constructia Turnului a durat
2 ani,2luni 9i 2 zile 9i a starnit proteste violente din partea multor
parizieni, care il considerau un adev5rat ,,monstru". Unii au cerut
demolarea acestuia, dar instalarea unei antene de televiziune in
vArful Turnului i-a decis definitiv soarta. Se spune ce b rcalizarca
turnului a fost folosit 9i otel de Regita qi de Govdjdia, dupe o tehnologie inventatd de inginerul rom6n Gh. Pdnculescu.

Opera Oin Sydney este unul dintre cele mai faimoaae monumente arhitecturale moderne. Notorietatea
mondiala se datoreaza in primul rgnd formei absolut
originale a edificiului - corabie cu pSnze sau cochilii,
dispuse c6te trei in dou6 serii, dar 9i materialelor utilizate, de un colorit specific - granit alb pentru acoperig, granit roz pentru interior. Constructia a necesitat
nu 7 milioane de dolari, cum se prevedea in 1957 in
proiect, ci tocmai 102 milioane! Consumul de electricitate al cledirii echivaleazd cu cel necesar pentru iluminarea unui
orag de 25 000 de locuitori, iar curentul este distribuit de 645 de
kilometri de cabluri electrice. lnaugurarea Operei din Sydney s-a
produs la 20 octombrie 1973, in prezenta reginei Marii Britanii,
Elisabeta ll.
11
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Existd mai multe minuni arhitecturale moderne, care ne fascineazd prin dimensiuni, forme, stiluri. Printre ele se numare Muzeul
Guggenheim din Bilbao, din Tara Bascilor, Spania. Construit intr,o
maniere arhitecturali deconstructivisti gi deschis pentru public in
1997, acest muzeu de arte contemporand, considerat una dintre
cele mai spectaculoase cladiri din lume in stil deconstructivist, a
promovat oragul Bilbao pe plan mondial. Construclia seamini cu
un vapor (Bilbao este orag portuar) 9i nu are nici o laturA sau suprafale dreapta in intreaga clddire. Po4iuni importante sunt acoperite cu pleci de titan care reflecti puternic lumina. Muzeul apare
ca un mon ument-spectacol, cand e vdzut din aer sau de pe rau,
dar este destul de modest cand e vdzut din strada.

PiramiOa este o constructie anticd bine cunoscutd. Nu
insd gi Piramida din fata Luvrului parizian. Originalitatea ei conste in faptul cd este din sticle, mai bine zis
din bucdli de sticle, 9i reprezinte o constructie futuristS.
Numirul acestora variazi intre 666 9i 689. Degi administratia sustine cA sunt 603 romburi gi 70 de triunghiuri,
presa a vehiculat nu o date numdrul malefic, apocalip-

tic 666. lnvenlie a jurnaligtilor? Nicidecum. Acest numdr a fost preluat din brogura oficiald publicatd in timpul constructiilor, in care figura, paradoxal, 9i numdrul 672. Mat
mult decat atat, se pretinde ca acest numdr nu este intamplator,

ci cerut de... Pregedintele Franlei, Frangois Mitterrand, care a
comandat Piramida in 1983. Legenda a revenit, cu o noue fota,
in 2003, dupd publicarea best-seller-ului lui Dan Brown,,,The Da
Vinci Code", in care scrie cd placile de sticlS sunt in numdr de 666,
la cererea explicitd a lui Mitterrand.

N umifd de conchistadorii spanioli ,,Castillo", piramida
ce se inalld in mijlocul cetilii maya de la Chichen-ltza
a fost construitd in jurul anului 800 d.Hr., ca un lecag de
cult. considerandu-se ci ar fi locul unde locuiesc zeii. La
echinocliul de primdvarS, zidurile luminate de Soarele
ajuns la apus formau o umbri ce aducea cu silueta unui
garpe, care cobora treptele laturii de nord a construcliei.
Pentru popoarele amerindiene, aceasta era reprezentarea zeului suprem Quetzalcoatl (,,qarpele cu pene").
I

lnaugurate in anul 193'1 , statuia care-l reprezintd pe lvlantuitorul
Hristos cu bratele intinse, binecuvAntand parcd metropola braziliand Rio de Janeiro, se afld pe vArful muntelui Corcovado, la 710
metri deasupra nivelului mdrii. Statuia de dimensiuni gigantice (38
m inaltime) este iluminate noaptea.

Un
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grup de intelectuali elvelieni, in frunte cu cineastul Bernard
Weber, au luat iniliativa de a desemna cele mai reprezenlative
constructii realizate, de-a lungul mileniilor, de catre pimAnteni.

le, care ne fasci-

Conform rezultatelor sondajului acestea sunt: Marele Zid Chinezesc, Chichen-ltza, Statuia lui lisus din Brazilia, Macchu Picchu,
Mausoleul Taj Mahal (Tadj Mahall), Colosseumul din Roma, Ruinele de la Petra.
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Milio"n" de turigti viziteaze anuat templul de la Taj lvlahal
(Agra, lndia), un ldcag sacru construit nu pentru o zeitate, ci
pentru o femeie. La moartea iubitei sale sotii, lvlumtaz Mahall, impdratul mogul a fost atat de indurerat, inc6t a hotarat
sa-i adaposteascd trupul neinsufletit intr-un templu mai frumos decat cele dedicate zeilor. Mausoleul, construit in secolul al XVll-lea din marmura alb5, este incrustat cu pietre
semipretioase.

rer sau de pe rau,
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ine cunoscutd. Nu
rizian. Originalitaticl6, mai bine zis
nstructie futurista.
ii 689. Degi admi;i 70 de triunghiuri,
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Marturie elocvente a geniului incag, cetatea Machu picchu
a stat, dupd cucerirea lmperiului lnca de cetre Pizzaro, weme de secole ascunsd in jungla. Hiram Bingham a descoperilo cu totul int6mpldtor, in '1911. Nimeni nu gtie cum a putut fi ridicat, la o altitudine de aproape 3000 de metri, acest
ora9, plin de edificii religioase, cu atat mai mult cu cat incasii
nu cunogteau roata gi nu aveau nici atelaje, nici animale de
tractiune, acestea fiind aduse abia de conchistadori.
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Denumirea amfiteatrului monumental

-

Colosseumul din

Roma, cel mai mare din lumea anticd, a fost inspirata de statuia gigantice a lui Nero, numlte ,,Colossus", aflatd candva
pe aceste locuri, aldturi de un lac artificial, Stagnis Neronis,
gi de un palat aproape la fel de vast ca gi Casa Poporului din
Bucuregti, Domus Aurea, toate construite de acelagi exuberant imperat-artist. Ridicat la sfArqitul secolului I d.Hr. in
3 niveluri, Colosseumul avea propo(ii enorme pentru acea
vreme gi o capacitate de 50.000 de spectatori.

Castillo", piramida
de la Chichen-ltza
Hr., ca un ldcag de
de locuiesc zeii. La
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ln Antichitate, Petra era unul dintre cele mai puternice centre comerciale drn Orient, rivalizdnd cu Damascul 9i Bagdadul. CapitalS a Regatului nabateilorin secolul alVlea i.Hr., despre existenla lui nu s-a
mai gtiut nimic Tn Europa. Abia in anul 1812, cilitorul elvetian Lud-

ninate de Soarele
cea cu silueta unui
rord a constructiei.
;ta era reprezenta-

wig Burckhardt a descoperit ruinele, din piatr5 trandafirie, perfect

)ele cu pene").

conservate, ale agezerii antice (Al-Batra din actuala lordanie).

ntd pe MAntuitorul
a metropola braziCorcovado, la 710
siuni gigantice (38

Pentru a atrage turigtii, in SUA se construiesc hoteluri exotice,
cum ar fi cel din wigwamuri - cesute in care locuiau altddatd indienii.

La 600 km de Tokyo, se afl6 Templul Horyu sau H6ryuji, ridicat in
anul 607, care este cea mai veche constructie de lemn din lume.
cineastul Bernard

nai reprezentative
cetre pemanteni.

PagoOa din Yu-Chuan, China, construita in anul 1061, este in
intregime formati numai din fier.
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Arhitectura turceasca de pdn6 in secolul al XlXlea este axate
t,t ( 7

pe notiunea de vremelnicie: nu existd palate sau edificii care sa
oglindeasce puterea gi mirelia lmperiului. Arhitectura extrem de
simplA intri in contrast cu luxul din interior.

Una dintre minunile lstanbulului, orag a$ezat pe doud continente,
este Moscheea Albastrd. A fost inil{atd de crihe Sultanul Ahmet l,
care avea la vremea respectivd doar 20 de ani. Construclia a fost
realizald dupi planurile arhitectului MehmetAga, unul dintre discipolii marelui Sinan. Tot el a fost cel care a condus lucrbrile, iar numele edificiului se trage de la culoarea liglelor cu care este acoperit. Sultanul a folosit moscheea ca scene pentru
declaralii religioase qi politice. Aici erau celebrate
marile serbdtori 9i tot de aici porneau pelerinii in
cdlStoria lor spre lvlecca. l\,4oscheea Albastre este
unicul monument de acest fel cu gase minarete.
Legenda spune cd sultanulAhmet, plecand in pelerinaj spre Mecca, i-a cerut arhitectului se ridice
minarele de aur. Arhitectul a considerat lucrul absolut imposibil qi, profitAnd de paronimia cuvintelor,,altin" 9i ,,alti" (in limba turci) -,,aur" 9i ,,gase",
a indltat $ase minarete. l\,4oscheea Albastri este
compusa din trei pirli: curtea exterioare, curtea interioari gi domul central. in curtea interioari se afla o fAntand octogonald. in
interiorul moscheii lumina pdtrunde prin 260 de ferestre. in timpul
Ramadanului, c6nd lumina in care se reflecta culoarea albastra a
liglelor cade pe covoarele rogii, agternute special, efectul este fascinant. Patru piloni mari, acoperili cu marmurd, suslin domul, inalt
de 43 de metri gi cu un diametru de 23,5 metri, 9i inconjurat de
semidomuri. Galeria (mezaninul femeilor) mdrgineqte sala pe trei
pdr[i gi are cele mai frumoase motive ornamentale realizate din
ceramicd de lzmir dln secolul al XVll-lea. De cand islamul a interzis reprezentarea lui Dumnezeu intr-o formd umane, perelii sunt
decorali cu motive florale - o abundente de crini, garoafe, Ialele
gi trandafiri, cu mult verde gi albastru, gi minunate inscriplii aurii.
Mihrabul (altarul), decorat cu marmurd, este o adevaratd opere
de artd. Scaunul de rugeciune gi ugile din lemn sunt incrustate cu
fildeg 9i perle, iar loja sultanului este impodobiti cu bare de bronz
aurit. in curtea exterioard se afld mormAntul lui Ahmet l.

Faimosul ansamblu monumental de la Targu Jiu, realizat de
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Constantin Brancugi, continud sd ne fascineze. Mesajul ramane o
enigmd ce se cere inci dezlegatd. Nu intAmplStor, insu$i marele
sculptor afirma: ,,Nu gtiti ce vd las eu voud aici..." Geofizicianul
$tefan Sgandar s-a aplecat cu mare pasiune asupra operei de pe
malul Jiului. El considere ci, pentru o interpretare corecta, cele
palru elemente ale ansamblului monumental nu trebuie despa(ite.
Creatia simbolizeazi o Spadd uria$e, lmagine, pe de altd parte
- extrem de apropiatd de cea a Crucii, alti posibild cale de ana-

