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În acest secol al vitezei şi al tehnolo-
giei avansate, spaţiile verzi, grădinile şi 
parcurile stârnesc tot mai mult interesul 
atât din partea oamenilor simpli, trăitori 
în aglomeraţiile urbane, cât şi al oame-
nilor de ştiinţă. Modelul grădinilor din 
Evul Mediu încearcă astăzi, tot mai mult, 

să fie preluat şi recreat, dar totodată adaptat cerinţelor societăţii actuale aflate în continuă 
mişcare şi agitaţie. 

Studierea grădinilor a devenit domeniu de interes pentru ştiinţele umaniste ca: 
literatura, istoria, istoria artei, antropologia, dar şi în ştiinţele vieţii, ca: biologia, fizica 
sau cultura, prin manifestările sale de teatru, muzică, sport. 

Daca stăm bine să ne gândim, istoria grădinilor este legată de istoria omenirii; gră-
dinile au apărut, într-o formă sau alta, în momentul apariţiei umanităţii. Să nu uităm că 
ruptura dintre om şi Dumnezeu s-a produs într-o grădină, ce-i drept, una mai specială, 
numită Eden, în care toţi muritorii ar fi vrut să se plimbe ! Din acest punct de vedere 
grădinile, şi mai ales parcurile, sunt văzute ca loc al unei armonii perfecte. Grădina, la 
rândul său, este un loc privilegiat, de multe ori ferit privirilor, în care omul încearcă să 
restabilească acea comuniune primordială dintre el şi natură. Această natură se dezvoltă 
oarecum controlat în interiorul unei grădini, scoţând la iveală, pentru a bucura privirea 
oricui are timp să vadă, ceea ce are ea mai bun şi mai frumos. Nevoia de evoluţie a 
plantelor şi estetica se împletesc în oricare parc sau grădina pentru a încânta simţurile 
privitorilor sau proprietarilor de parcele de teren transformate în grădini. 

În Franţa există mai multe tipuri1 de grădini şi parcuri, păstrate sau conservate din 
Evul Mediu, în funcţie de locul de amplasare a lor, şi anume:

• Grădinile şi parcurile de pe lângă capele şi mănăstiri; 
• Grădinile domeniilor senioriale (situate pe proprietăţile unor vechi castele);

1 Marie-Therese Gousset, Herve Ronne, Jardins medievaux en France, Ed. Ouest-France, Rennes, 
2010, p. 5. 
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• Grădinile fermelor particulare;
• Parcurile actuale.

Indiferent de natura lor sau de epoca în care au fost construite şi amenajate, fiecare 
grădină are şarmul său specific: unele dintre ele se pot întinde pe suprafeţe mari, sau 
pot fi de dimensiuni reduse; pot fi deschise publicului tot timpul anului sau doar în 
anumite perioade; pot fi situate pe proprietăţi private sau pe domeniul public, însă în 
egală măsură atrag privirile indivizilor iubitori de natură. 

Principala caracteristică a grădinilor franceze este aceea că reconstrucţia lor se face, 
de obicei, în jurul unor locuri încărcate de istorie, cum sunt vechile abaţii, biserici 
sau aşezăminte monahale. Grădinile medievale au evoluat fie urmând simbolistica 
religioasă, fie pe cea profană, în funcţie de valorile morale ale celor care s-au ocupat 
de amenajarea şi întreţinerea lor. Astfel nostalgia paradisului pierdut sau căutarea 
fiinţei iubite au devenit coordonatele pe care s-au construit şi amenajat multe din 
grădinile Evului Mediu. 

Grădinile au inspirat încă din antichitate arta desenului şi a picturii, au dezvoltat 
gustul artistic şi estetic, fiind locuri prielnice pentru practicarea şi exersarea acestor 
aptitudini speciale. 

Grădinile medievale din Franţa au fost studiate de diferiţi cercetători şi fiecare a 
descoperit o faţetă diferită a uneia sau alteia dintre grădinile păstrate sau reconstruite 
în stilul epocii medievale. Structura lor este una specifică epocii în care au fost gândite 
şi construite, având linii drepte, geometrice, cu aleile pavate cu piatră cubică. Pentru a 
studia acest tip de construcţie estetică este necesară din partea cercetătorilor, indiferent 
de domeniul ales, dragostea faţă de natură. Toţi trebuie să aibă certitudinea că «pământul 
este capabil să depăşească speranţele grădinarului» 2.

În orice grădină se găseşte un puţ sau o fântană, care asigură apa indispensabilă 
pentru întreţinerea plantelor, fie ele ornamentale sau folosite în bucătăria cotidiană şi, 
în acelaşi timp, potolesc setea vizitatorilor. 

Pentur a fi mai uşor accesibile vizitatorilor, francezii au întocmit în urmă cu câţiva 
ani, un inventar al celor mai interesante grădini medievale, criteriul principal avut în 
vedere fiind modul de amenajare a lor sau colecţiile de plante existente în interiorul 
acestor spaţii. Inventarul este întocmit pe fiecare departament al Franţei. Conservarea 
tradiţiei a fost axa centrală după care s-au reconstruit vechile grădini. 

În cele ce urmează, redăm lista3 selectivă a grădinilor care pot fi vizitate şi care 
amintesc de epoca medievală pe teritoriul Franţei. Pentru o mai bună orientare, în pa-
ranteză este menţionat şi departamentul în care sunt situate aceste splendori ale naturii 
şi priceperii umane:
1. Le jardin de plantes médicinales de Vauclair (Aisne – 02);
2. Prieuré de Salagon (Alpes de Haute-Provence – 04);
3. Château de Gourdon (Alpes Maritimes – 06);

2 Ibidem, p. 7.
3 www.jardinsdeschamps.com, site vizitat la data de 10.10.2012.
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4. Le jardin médiéval de Saint-Agnès (idem);
5. L’Abbaye de Fontfroide (Aude – 11);
6. Le jardin ethnobotanique d’Antignac (15);
7. Le jardin médiéval de Dignac (Charente – 17);
8. Le jardin monastique de Tusson (idem);
9. Jardins du Prieuré Saint Laurent de Manzay (Cher – 18);

10. Jardins du Prieuré de Notre-Dame d’Orsan (idem);
11. L’Abbaye de Fontenay (Côte d’Or – 21);
12. Le parc du château de la Roche-Jagu (22);
13. Le parc médiéval du Château du Colombier (Creuse – 23);
14. Jardin-musée de Limeuil (Dordogne – 24);
15. Jardin médiéval de la Ferme médiévale de Bois Richeux (Eure-et-Loir – 28);
16. Le Jardin de plantes médicinales de l’Abbaye de Daoulas (Finistère – 29);
17. Le jardin d’Uzès (30); 
18. Le jardin d’inspiration médiévale de Loches (Indre-et-Loire – 37);
19. L’Abbaye de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique – 44);
20. Jardin des Plantes Médicinales et Aromatiques de la ville de Chemillé du Parc de 

l’Arzillé (Maine-et-Loire – 49);
21. Le jardin médiéval de l’Abbaye de Fontevraud (idem);
22. Musée de l’Œuvre Notre-Dame [jardinet gothique] (idem);
23. Village de l’an mil de Melrand (56);
24. Le jardin des remparts de Rodemack (57);
25. Le Jardin monastique de plantes médicinales de l’Abbaye d’Eschau (Bas-Rhin – 67);
26. Le labyrinthe-jardin des Cinq Sens du Château d’Yvoire (Haute-Savoie – 74);
27. Jardin médiéval du Musée national du Moyen Age (Ile-de-France – 75);
28. Le couvent des sœurs de Saint-Joseph-de-Clony (idem); 
29. Le jardin de la Commanderie de Coulommiers (Seine-et-Marne – 77);
30. Jardin carolingien (Deux-Sèvres – 79);
31. Les Ruralies (idem);
32. L’Herbarium des remparts de Saint-Valéry-sur-Somme (Somme – 80);
33. Jardin médiéval de Chalus-Chabrol (Vienne Haute – 87);
34. Château de Farcheville (Essonne – 91);
35. Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles (idem);
36. Le jardin des simples de Milly-la-Foret (idem);
37. L’Abbaye de Royaumont (Val d’Oise – 95).

Alături de aceste grădini şi parcuri, mai există şi altele care au fost reconstruite şi 
amenajate ulterior, la dimensiuni mai mici4, în funcţie de fondurile şi aprobările obţinute 
de la autorităţi, dar care încântă în egală măsură privitorul, chiar dacă nu sunt introduse 
încă în baza de date naţională, care se actualizează periodic. 

4 Marie-Therese Haudebourg, Les jardins du Moyen-âge, Ed. Perrin, 2001, p. 26.
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Despre plantele care cresc în aceste parcuri şi grădini se poate face un studiu 
amănunţit de către specialiştii biologi. În clădirile unor foste domenii senioriale, în 
pivniţele şi depozitele unor biserici şi mănăstiri din epoca medievală s-au mai păstrat 
ierbare vechi în care se pot observa resturi de plante uscate şi conservate. Din observaţiile 
directe ca şi din studiile consultate pe această tematică, specialiştii afirmă că în aceste 
grădini se cultivau plante aromatice, plante medicinale, plante ornamentale, arbuşti 
şi flori decorative, plante folosite în bucătăria tradiţională, legume şi arbori fructiferi 
şi chiar plante folosite în diferite magii5, ştiut fiind faptul că în Evul Mediu magiile se 
practicau pe scară largă. 

În subordinea directă a Ministerului culturii a fost creat un departament specializat 
care se ocupă de amenajarea, întreţinerea, luarea în evidenţă a grădinilor şi parcurilor 
din Franţa – Comitetul Parcurilor şi Grădinilor Franţei. Această instituţie are şi un site 
pe care sunt trecute peste 1300 de grădini, clasate pe regiuni geografice, şi care pot fi 
accesate pe o hartă interactivă6 . Printre activităţile sale, această instituţie organizează 
periodic ateliere de grădinărit, atât pentru adulţi cât şi pentru copii, iar în colaborare 
cu Institutul de Studii Superioare al Artelor a propus cursul intitutlat «Grădini, Peisaje şi 
Mediu înconjurător» deschis tuturor persoanelor interesate de amenajarea unei grădini, 
întreţinerea plantelor ornamentale sau «valorizarea şi punerea în circuitul turistic a 
patrimoniului verde»7 . Unul din obiectivele cursului a fost iniţierea unui cât mai mare 
număr de persoane în tot ceea ce înseamnă amenajarea unei grădini, particularităţile 
sale în funcţie de amplasarea geografică şi tehnicile de valorizare. Instituţia a colaborat 
în multe activităţi cu grupul specialiştilor în amenajarea grădinilor istorice. 

Grădinile, dar mai ales parcurile sunt un loc de reflecţie pentru mulţi oameni şi acest 
lucru s-a perpetuat încă din vremuri arhaice. Parcurile oferă astăzi plimbări agreabile 
pentru locuitorii oraşelor, atunci când aceştia caută o oază de linişte şi relaxare, după 
o zi de muncă. 

În Franţa zilelor noastre reconstruirea grădinilor medievale a fost un adevărat curent 
început din secolul XX şi continuat într-un ritm mai alert în secolul XXI. 

Grădina văzută ca un spaţiu public este un loc de armonie a omului cu natura, este 
un loc privilegiat în care natura este gândită, amenajată şi prezentată după dorinţa şi 
priceperea omului, fără să fie prea mult îngrădită dezvoltarea anumitor plante. 

Grădina văzută ca spaţiu privat este văzută ca un loc de liniştire prin excelenţă, în 
care individul îşi regăseşte calmul şi fericirea edenică; aici proprietarul grădinii se po-
ate plimba în voie printre plantele pe care el însuşi le-a cultivat, le-a îngrĳit, le-a văzut 
crescând. De multe ori există un egoism al proprietarului şi de aceea grădina rămâne în 
asemenea cazuri, un spaţiu privat, închis pentru posibilii vizitatori, deschis doar familiei 
şi eventual, prietenilor intimi.

Parcurile au zone întregi trasate geometric şi cultivate cu diferite flori şi plante or-
namentale, plante medicinale, plante aromatice. Pe aleile lor vizitatorii şi iubitorii de 

5 Michel Botineau, Les plantes du jardin médiéval, Ed. Belin/ Eveil nature, 2008, pp. 10-11.
6 www.parcsetjardins.fr, site vizitat la data de 10.10.2012. 
7 Ibidem. 
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natură se pot plimba şi admira frumuseţi ale naturii ocrotite şi îngrĳite de om. Parcurile 
naţionale contribuie la formarea identităţii culturale a unei naţiuni si pot avea o valoare 
simbolică importantă. Strategiile naţionale privitoare la dezvoltarea durabilă sunt tot 
mai mult atrase de spaţiile verzi, parcurile publice şi private, grădinile unor domenii 
senioriale şi dezvoltă programe de întreţinere a acestor spaţii verzi, esenţiale pentru 
menţinerea biodiversităţii şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii indivizilor Terrei. 

În anul 2007, în perioada studiilor în Franţa, am avut ocazia să vizitez una din ace-
ste grădini reconstruite în spiritul şi tendinţa Evului Mediu francez. Este vorba despre 
grădina abaţială din Saint Philbert de Grand Lieu, localitate aflată la 25 km spre Sud de 
oraşul Nantes, pe coasta de Vest a Franţei, în departamentul Loire-Atlantique. Locul 
este foarte frumos şi merită vizitat în orice anotimp, dar mai ales la începutul verii când 
toate plantele sunt fie înflorite deja, fie bine înverzite.

Abaţia, foarte bine conservată prin restaurare8, datează de la începutul secolul IX 
şi este în prezent monument istoric inclus în circuitul obiectivelor turistice şi în patri-
moniul cultural francez. Alături de acest monument, s-a construit între anii 1862-1865 
biserica parohială în care se oficiază slujbele religioase şi azi. În interiorul abaţiei se 
găseşte mormântul Sfântului Philbert, cel care a dat numele său localităţii şi care este 
patronul spiritual al comunei. 

În jurul abaţiei şi al bisericii au fost reconstruite şi amenajate grădinile, păstrându-se 
modul de organizare şi aşezare al plantelor, după regulile din Evul Mediu. În fotografiile 
de mai jos se pot vedea grădinile abaţiale surprinse în timpul verii. Un fapt interesant, 
întâlnit şi la alte grădini reamenajate, este prezentarea (descrierea) fiecărei plante pe un 
mic panou9 expus privirilor, cu scopul familiarizării vizitatorilor cu originea plantelor, 
denumirea lor ştiinţifică şi populară şi utilizarea lor.

8 Clădirea Abaţiei din Saint Philbert de Grand Lieu, http://www.stphilbert.fr/, site vizitat la 
data de 19.10.2012.

9 Ibidem.

Foto 1. Abația St Philbert de Grand Lieu
(vedere dinspre grădină)

Foto 2. Abația St Philbert de Grand Lieu
(vedere dinspre curte)
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În paginile anterioare am prezentat doar una dintre grădinile medievale reconstruite 
în Franţa secolului XXI după modelul celei existente în Evul Mediu, însă c red că fiecare 
grădină are farmecul său şi merită a fi vizitată şi făcută cunoscută atât pe plan naţional 
cât şi international deoarece aceste oaze verzi oferă privitorului bucurie, încântare, linişte 
sufletească şi o comuniune deosebită cu natura. 

În finalul acestei succinte prezentări a grădinilor medievale franceze, trebuie amintit 
faptul că am găsit destul de multe zicători şi citate referitoare la grădini10, dintre care 
am reţinut câteva:

Un jardin, même tout petit, c’est la porte du Paradis. (Marie Angel)
(O grădină, fie ea cât de mică, este poarta Raiului.)

Le contact avec la nature est la meilleure école pour éduquer les âmes. 
Tu trouveras plus dans les forets que dans les livres, les arbres et les pierres 
t’enseigneront plus qu’aucun maître ne te dira. (Saint Bernard) 

(Contactul cu natura este cea mai bună şcoală pentru educarea sufletelor. Vei găsi 
mult mai multe în păduri decât în cărţi, copacii şi pietrele te vor învăţa mult mai mult 
decât orice învătător.)

Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. (Henri Matisse)
(Sunt flori peste tot, pentru cei care vor să le vadă.)

C’est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain 
n’écoute pas. (Victor Hugo)

(Este un lucru trist să gândim că natura vorbeşte şi că fiinţa umană nu ascultă.) 

Toute théorie est grise, mais vert et florissant l’arbre de la vie. (Goethe)
(Orice teorie este gri, dar arborele vieţii este verde şi înfloritor.

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il 
vous faut. (Cicero)

(Dacă aveţi o bibliotecă şi o grădină, aveţi tot ce vă trebuie.)

10 http://www.princejardinier.fr, site vizitat la data de 20.10.2012.

Foto 3. Un colţ de grădină al abaţiei
St Philbert de Grand Lieu

Foto 4. Descrierea plantelor din grădinile abaţiei
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La nature peut être comparée a un instrument dont tous les sons corres-
pondent a d’autres cordes secrètes qui sont en nous. (Novalis)

(Natura poate fi comparată cu un instrument ale cărei sunete corespund cu alte 
corzi secrete care sunt în noi.)
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