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„Amintirea Romei îþi va fi întotdeauna
ca o ranã deschisã. O sete mistuitoare te
va arde toatã viaþa ºi nu va putea fi
potolitã decât la o nouã întoarcere în
oraºul Eternitãþii.” (Al. Balaci, 1973)

„În Roma totul este o mãrturie de artã
ºi de istorie îngrãmãdite de veacuri,
conferind oraºului o stare eternã.” (Al.
Balaci, 1973)

„Fântânile Romei sunã ca ºi freamãtul
pinilor în muzica lui Respighi.” (Al.
Balaci, 1973)

Vestigiile Romei antice. Turistul care
îºi propune sã viziteze Roma este copleºit
de mulþimea ºi valoarea extraordinarã a
comorilor care îi stau în faþã.

Vestigiile Romei antice, ciuntite în
mare mãsurã, trebuie descifrate. Ima-
ginaþia ºi documentarea istoricã îl vor
ajuta pe turist sã înþeleagã evoluþia cetãþii
de la o aºezare modestã de pãstori la
centrul unei mari puteri imperiale, întinsã
peste vaste teritorii, peste numeroase
popoare. Vestigiile antice adunate în
muzeele Romei ºi ale Vaticanului îþi vor
vorbi despre istoria cetãþii ºi a imperiului,
despre evoluþia arhitecturii ºi a artelor
plastice.

Roma creºtinã. Vom gãsi apoi în
Roma vestigii ale primelor manifestãri
ale creºtinismului: primele biserici,
decorate cu admirabile mozaicuri.

Foarte numeroasele biserici, rãspândite
pe tot întinsul Romei, ne vorbesc despre
evoluþia arhitecturii ºi a decorului
pictural ºi sculptural, de trecerea prin
perioada romanicã, slaba afirmare goticã,
izbucnirea copleºitoare din perioada
Renaºterii ºi a Barocului. Bisericile sunt

adevãrate muzee, în care putem admira,
pe lângã valorile arhitectonice, opere
plastice de extraordinarã valoare, unele
ieºite din mâna celor mai mari maeºtri.

Impresionantele palate construite în
aceste perioade, dintre care unele
adãpostesc minunate galerii de picturã ºi
sculpturã, sunt adevãrate istorii ilustrate
ale artelor plastice.

Întreg oraºul este împânzit de
monumente de artã. Pe lângã biserici ºi
palate, pieþele ºi fântânile monumentale
care le decoreazã ne încântã prin
mãiestria cu care au fost lucrate ºi ne
dezmiardã cu susurul apei.

Colinele Romei. Pe de altã parte,
palatele Vaticanului ºi muzeele pe care le
adãpostesc ne cer un efort deosebit ºi o
documentare cât mai bogatã pentru a le
putea înþelege ºi a putea trãi din plin
emoþia artisticã pe care ele sunt capabile
sã o trezeascã. Atât muzeele Vaticanului,
cât ºi cele ale Capitoliului ºi Muzeul
Naþional Roman ne oferã ºi o mare
bogãþie de opere antice greceºti, fãrã de
care arta romanã nu poate fi înþeleasã.

Am pierde mult dacã nu ne-am bucura
ºi de priveliºtea minunatã a oraºului care
ne este oferitã din domul catedralei San
Pietro sau de pe promenadele colinelor
Pincio ºi Gianicolo.

Roma de azi. Toate aceste valori
istorice sunt înglobate în mod armonios
în Roma de azi, care pune în valoare
cuceririle ºtiinþei ºi tehnicii ºi se
încununeazã cu realizãri culturale ºi
artistice actuale pe mãsurã.

O viaþã foarte activã a celor circa patru
milioane de rezidenþi ai Romei, cãrora li
se alãturã un numãr de turiºti ºi de
cetãþeni veniþi cu diferite treburi din afara
oraºului, freamãtã în Cetatea Eternã.
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