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Ifrîquiya1 14252  

sau despre cultură şi management în Tunisia 

 
 

                                                           
1 Numele arab al Tunisiei 
2 Anul musulman 1425 a început la 21 februarie şi corespunde  

anului Gregorian 2004 
 

ituată în nordul Africii, alcătuind împreună cu 
Algeria şi Marocul regiunea cunoscută sub 
numele de Magreb, Tunisia este o ţară 
islamică ce-şi conservă tradiţiile cu atenţie, 

deschisă spre modernitatea economică, politică şi socială.  
 

 
 

 
 
Capitala ţării Tunis este, ca toate oraşele mari, un 

oraş plin de contraste, un oraş cultural, un oraş plin de 
farmec şi culoare. Ca în orice oraş musulman, cu precădere 
însă în cele mari, centrul de maxim interes pentru locuitor dar 
şi pentru călător îl reprezintă oraşul Medina, oraşul vechi. 
Intrând prin Piaţa Victoriei (Poarta Bab Bhar) începi o 
călătorie în timp spre centrul istoric al vechiului Tunis, aflat 
astăzi sub protecţia UNESCO. Această instituţie a decis 

salvarea Medinei din Tunis şi includerea acesteia pe lista 
patrimoniului cultural al umanităţii. Ca centru religios, 
administrativ, economic şi cultural, Medina din Tunis 
cuprinde nesfârşite souk-uri (bazare pentru produse 
tradiţionale sau pentru mirodenii, precum El Attarine – 
bazarul parfumurilor, El Kumach – 

bazarul stofelor, El Birka – bazarul bijutierilor), 
moschei (Ez-Zitouna, Youssef Dey, El Ksar, Hammouda 
Pasha), mederse (şcoli coranice - Mouradia, Echammaia, 
Achouria), hammam (băi turceşti – Kachachine), muzee, 
biblioteci, mausolee, locuinţe particulare, precum şi instituţii 
administrative.  

 

 
 

Cartagina, Muzeul de arheologie, locuinţă romană 
 

 
La câţiva kilometri de Tunis, pe malul golfului cu 

acelaşi nume se află parcul arheologic Cartagina – Sidi Bou 
Said. Cartagina, de trei ori milenară, aparţine patrimoniului 
cultural al umanităţii şi conservă vestigii pumice, locuinţe 
romane, un amfiteatru precum şi termele specifice aşezărilor 
urbane de tip roman. Muzeul de arheologie conservă cele mai 
importante descoperiri arheologice ale acestui sit. Sidi Bou 

S 

Kairouan Marea Moschee (OKBA) 
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Said, oraş medieval şi adevărat paradis în culorile alb-albastru 
ale Mediteranei, îl uimeşte pe călător prin străduţele sale 
pavate şi în pantă, prin albul pereţilor, dar mai ales prin 
albastrul deschis al porţilor. Parfumul de iasomie este prezent 
oriunde – în bazare, pe străzi, în aer, în suflet. 

Kairouan este oraşul în care se află cea mai veche 
moschee din Tunisia. Arhitectura acesteia, armonia sălii de 
rugăciune şi a curţii, nenumăratele culoare având 
provenienţă romană, precum şi ceasul solar îl pregătesc pe 
călător pentru descoperirea ulterioară a Medinei oraşului. 
Numărul mic de turişti asigură confortul necesar 
locuitorilor şi conservarea tradiţiilor (meşteşuguri, 

prepararea alimentelor, comercializarea citricelor şi a 
măslinelor). 

 
 
 
 

Sfax, un oraş mic, dar animat întreaga zi, gravitează, 
de asemenea, în jurul Medinei în care predomină atelierele 
pentru confecţionarea îmbrăcămintei obişnuite sau pentru 
ocazii. Nu puţini sunt turiştii care se opresc pentru a admira 
şi pentru a cumpăra produse unicat. 

 

 
 
 

Coborând spre sud, pe ţărmul golfului Hammamet 
călătorul întâlneşte provincia Cap Bon, o grădină de 
iasomie, viţă de vie şi trandafiri care îl invită spre 
Hammamet. Oraşul conservă vestigii medievale aflate în 
armonie cu modernele ansambluri turistice. Medina 
oraşului este un labirint de străzi înguste, în alb şi albastru, 
în care se învecinează, completându-se, magazine, ateliere 
de covoare, locuinţe şi mici muzee private.  

Oraş de dimensiune medie şi centru universitar 
(alături de alte oraşe din Tunisia), Sousse conservă trei mii 
de ani de istorie. Cele mai importante destinaţii căutate 
intens de călător sunt Muzeul de Arheologie, adăpostit de o 
veche fortăreaţă – Kasbah, fortăreaţa din epoca almoravidă 
– Ribat, Marea Moschee, souk-urile, care sunt foarte 
animate şi muzeele private ale oraşului. 

 

 
 
 
 
Monastir a reprezentat o importantă aşezare, atât în 

vremea romanilor, cât şi în epoca musulmană, motiv pentru 
care călătorul este interesat să viziteze fortăreaţa – Ribat 
care adăposteşte şi muzeul oraşului. Mausoleul fostului 
preşedinte şi Medina completează firesc o vizită în acest 
oraş.  

 
 
 
 
 

Lect. univ. dr. Amedeo ISTOCESCU 

Monastir, Mausolueul Naghib Bourguiba 

Cartagina, Vilele romane 

El-Djem, Amfiteatrul roman 


