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Istoria peisajului.
Grădini și parcuri istorice

Un mare istoric spunea că istoria este fica timpului său, ea reflectând sensibilitatea 
timpului în care se scrie. Ea incească astfel să răspundă la întrebările, grĳile, preocupările, 
frământările timpului său. Or, astăzi iese cu toată puterea în evidenţă faptul că noua sen-
sibilitate istoriografică reflectă în cel mai înalt grad sensibilitatea contemporanilor noștri.

Altfel, cum s-ar explica noile demersuri istoriografice marcate de culturalism și 
explozia pe toate meridianele a unei noi istorii culturale, dacă nu altcumva ca răs-
puns la erupţia, odată cu noua revoluţie tehnologică, a simbolicului, imaginarului, a 
sensibilităţilor de tot felul.

Imaginile, ușor de vehiculat și de manipulat (la propriu și la figurat), alimentează 
comunicarea simbolică și imaginarul social al timpului nostru, ca niciodată în trecut.

In egală măsură, lumea contemporană devine sensibilă la marile probleme globale, 
iar o nouă sensibilitate faţă de natură, faţă de peisajul natural ating tot mai pregnant 
preocupările contemporanilor noștri. Mai mult timp liber la dispoziţie, mai multă nevoie 
de evadare, de loisir – aduc o atenţie sporită acordată peisajului, naturii, lucrurilor na-
turale, stimulează nevoia de evaziune sau de cumuniune în și cu natura. Timpul nostru 
redescoperă cu alţi ochi și în proporţie de masă natura și lucrurile naturale, dar în egală 
măsură este preocupat de conservare, reamenajare, reconstrucţie a naturii în general 
sau a unor spaţii naturale destinate loisirului, desfătării, receerii, evaziunii. Grădinile și 
parcurile sunt parcă dintr-o dată redescoperite, în orice caz, revalorizate și reinvestite 
de noua sensibilitate contemporană.

Din acest punct de vedere, o perspectivă istorică asupra trecutului, reconstituirea 
sensibilităţilor societăţilor trecute faţă de natură, peisaj, naturaleţe, nu face decât să ne 
trimită, în fapt, la originile acestei sensibilităţi.

Numărul de faţă al Caietelor de antropologie istorică, este dedicat așadar, istoriei peisa-
lului, istoriei grădinilor și parcurilor istorice. Studiile care fac sumarul numărului de faţă 
încearcă să reconstituie maniera în care s-a metamorfozat sensibilitatea faţă de natură, 
cum a fost descoperit și perceput peisalul (Doru Radosav), modul în care omul a inter-
venit asupra naturii și asupra acestui peisaj natural, reorganizându-l, disciplinându-l 
rearanjându-l estetic sub forma grădinilor și parcurilor (Simona Nicoară, Dana Rus, 
G.M. Cantacuzino, Oana Elena Badea). Cum redescoperă aristocraţia natura, cum omul 
modern o reintroduce în peisajul urban, și care este locul parcurilor și a spaţiilor verzi 
în noua urbanistică contemporană (Monica Fekete, Kálmán Attila, Ana-Maria Neniţoiu, 
Bogdan Dumitru Aleca). Nu în ultimul rând, textele reunite aici caută să reconstitue 
cum lumea rurală a căutat să imbine esteticul cu utilul în cazul grădinilor rurale (Barbu 
Ştefănescu, Mihai Teodor Nicoară). Tematica răspunde de asemenea modului în care 
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de la preocupări știinţifice privind flora și arborii se ajunge la prezervarea rarităţilor 
botanice prin interesul pentru grădini botanice și parcuri dendrologice (Andreea Milea). 
Dintr-un asemenea excurs, nu putea lipsi, evident exotismul extrem oriental, prezent 
aproape în orice grădină ce se respectă, demnă de acest nume (Alexandru Leţia).

Cum se poate constata cu ușurinţă, problematica este de o diversitate tulburătoare, 
și este departe de a fi epuizată de investigaţiile de faţă. Dimpotrivă, ele nu fac decât să 
semnaleze o problematică istoriografică, și să-i provoace și pe alţi specialiști la cercetări 
similare, cu convingerea că teritoriul ce se deschide este imens, iar rezultatele se pot 
dovedi spectaculare.
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