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Grădinile de-a lungul istoriei au prezen-
tat o atracţie neobișnuită mai ales asupra 
minţilor visătoare, unde fantezia creato-
rului putea fi exploatată la maxim fără a fi 
îngrădit de limite, sau mai bine spus bariere 

artistice. Au fost și încă sunt, indiferent de perioada temporală în care ne aflăm sau pe 
care o traversăm de-a lungul pelerinajelor noastre turistico-istorice, locuri ce îndeamnă 
simţurile la relaxare, visare, rupere de monotonie, de realitate, dacă vreţi. Fie că vorbim 
despre grădinile mitologice, gen grădinile Elizee, sau că vorbim despre grădinile-labirint 
imaginate de diversele minţi creatoare literare, a grădinilor castelelor, locuri de fast, 
socializare și etalare a nivelului social, sau pur și simplu a grădinilor publice, locuri 
simple unde vegetaţia reprezintă mai mult un paravan între orașul prăfuit, zgomotos 
și între o mică parte a ceea ce unii numesc „Gaia”, locul ,,tinereţii fără bătrâneţe și vieţii 
fără de moarte”, grădinile au împins întotdeauna simţurile umane spre exaltare și re-
laxare, putând fi considerate de multe ori și fără exagerare, înseși săgeţile lui Cupidon.

Aceste câteva calităţi, aspecte, trăsături sau principii, cum vreţi să le spuneţi, însoţesc 
acest spaţiu natural ,,cosmetizat” fie că vorbim despre grădinile occidentale, grădinile 
celor 1001 de nopţi, sau că vorbim despre grădinile Extremului Orient, mai exact a Ţării 
lui Amaterasu.

Următoarele câteva pagini se vor concentra asupra ultimului spaţiu menţionat, și 
anume cel al grădinilor Extremului Orient, ale Japoniei. În cazul acestei culturi ,,exoti-
ce” natura a avut și are rădăcini chiar la nivel mitologic, fiind o componentă esenţială 
a civilizaţiei japoneze. Modul în care ar fi indicat să privim grădinile japoneze este ase-
meni unei forme de artă, natura ca artă fiind modelată de om și aparţinând tărâmului 
arhitecturii.1 Și în cultura japoneză, asemeni altor culturi, grădinile au fost la început 
un semn al puterii, al stării sociale elevate, primele construcţii arhitecturale de acest 
fel fiind create în jurul castelelor imperiale sau nobiliare, fiind delimitate de multe ori 

1 Guenther Nitschke, Japanese Gardens, Ed. Taschen, Koln, 2003, p. 10.
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de ziduri, acestea devenind practic înglobate în interiorul construcţiei propriu-zise, de 
aici și numele de „paradis interior”, sau „un colţ de paradis”, de la cuvântul paradeisos 
în greacă, cuvânt ce desemnează fie un parc simplu, fie un parc cu animale.2 Asemeni 
multor altor aspecte ale culturii japoneze, și acest aspect al grădinilor japoneze a fost 
influenţat mai mult sau mai puţin de către cultura chinezească- putem spune că mode-
lul grădinilor chinezești, prezent în cadrul curţilor imperiale a fost luat în considerare 
de către cultura japoneză, fiind practic adaptat propriilor valori, culturi și credinţe; un 
exemplu ce trage linia între acestea este următorul: dacă primele grădini chinezești au 
fost folosite ca și terenuri de vânătoare, în cazul grădinilor japoneze acest lucru nu s-a 
întâmplat vreodată, concepţiile referitoare la acest lucru fiind, puţin spus, diferite.3

Relaţia existentă între grădinile japoneze și cultura japoneză în sine atunci când vor-
bim despre această artă peisagistică este una ce nu poate fi ignorată, în sensul că acestea 
fac parte din tradiţia mitologică, fiind componente de bază ale spectrului religios. Atunci 
când vorbim despre șintoism, automat vorbim și despre zeităţile naturii care, în cazul 
culturii japoneze, sunt foarte multe și îmbracă toate formele imaginabile și inimagina-
bile. Vorbim totuși despre un popor cu peste 80 000 de temple de diferite dimensiuni, 
multe dintre acestea fiind înconjurate de grădini sau având propriile grădini interioare. 
Șintoismul nu a fost singura componentă ce a adus în prim-plan acest aspect al arhi-
tecturii naturale. O altă treaptă în evoluţia acestei arte a fost atinsă în secolul XII, odată 
cu introducerea Budhismului Zen în cultura japoneză pe filieră chineză.4 Budhismul a 
găsit repede adepţi în cadrul japonezilor datorită conceptului cum că toate lucrurile au 
o parte divină în ele, sau mai bine spus, că toate pot atinge acest punct al înţelepciunii 
divine, intuitiv, prin meditaţie.5 Aspectul Zen al acestei ramuri a Budhismului punea un 
mare preţ pe frumuseţea naturii elogiind-o, astfel punând accentul pe bunătate și puri-
tate.6 Prin suprapunerea acestui element cultural importat de către așa numiţii călugări 
Rinzai7 cu cel autohton shinto, și având în vedere că în secolul al-XII-lea nu se mai făcea 
o distincţie clară între elementele budhiste și cele șintoiste, avem de-a face cu un boom 
cultural al cărui rezultat a fost vizibil atât în tehnicile picturilor cu cerneală precum și 
în stilizarea grădinilor și ikebana.8 

Din punctul de vedere al stilurilor existente atunci când vorbim despre grădinile 
japoneze, acestea sunt mai multe la număr, dintre care noi menţionăm doar: karesansui, 
cunoscute în occident ca și grădinile japoneze de piatră, apoi avem Cha Niwa sau Roji, 
grădini care adăpostesc căsuţele de ceai, locul în care se ţine ceremonia ceaiului; Tsubo 

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Paula R. Hartz, World Religions, Shinto, Third Edition, Chelsea House Publishers, New-York, 

2009, p. 57.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 William M. Tsutsui, Blackwell Companions to World History, A Companion to Japanese History, 

Blackwell Publishing, Oxford, 2007, p. 54.
8 Ibidem.
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Niwa, care pot fi considerate strămoșii grădinilor de terasă și acoperiș, asta datorită înti-
derii sale extrem de reduse, tsubo fiind unitatea de măsură ce însumează doar 3.3 metri 
pătraţi, acest stil apărând în secolul al-XV-lea, și fiind stilul preferat de către comercianţi; 
Tsukyiama și Kaiyu-Shikien, acestea din urmă fiind grădini japoneze de mari întinderi 
care fie vor să reproducă anumite imagini, gen peisaje la o scară redusă, fie sunt spaţii 
naturale în interiorul cărora se ,,construiesc” diverse scenarii naturale, multe din aceste 
grădini devenind în zilele noastre parcuri publice.9 Printe elementele care dau viaţă 
acestor grădini japoneze amintim doar: iazuri, fântâni, cascade, poduri, pietre, nisip, 
garduri și pereţi din bambus, lanterne de piatră, bazine de piatră etc.10

În următoarele rânduri vom lua câteva dintre aceste elemente constituente ale grădi-
nilor japoneze în încercarea de a oferi câteva explicaţii de bază referitoare la importanţa 
și necesitatea lor într-o grădină japoneză. Primele elemente despre care vom vorbi sunt 
lanternele de grădină. Acestea fac parte din cadrul elementelor esenţiale într-o grădină 
japoneză, fiecare grădină japoneză având cel puţin o lanternă de piatră. Acestea se 
regăsesc în general fie la baza unui deal, pe o insulă, pe marginea unui lac, lângă o 
fântână sau un bazin de apă.11 Ceea ce este foarte important de reţinut este că aceste 
lanterne sunt de diferite forme și mărimi iar înainte de a le integra grădinii trebuie luate 
în considerare o serie de principii stricte ale armoniei, în caz contrar acestea deteriorând 
efectul și echilibrul grădinii în sine.12 Scopul acestor elemente nu este de a oferi lumină, 
ele fiind folosite doar ca ornamente arhitecturale, iar în unele cazuri, când acestea sunt 
luminate de-a lungul unui lac sau apă curgătoare, lumina are scopul doar de a produce 
un anume efect în combinaţie cu apa.13

Bazinele cu apă sunt realizate la rândul lor după mai multe stiluri, iar principalul 
scop al acestora este pentru a te spăla pe mâini sau a te purifica, astfel fiind deseori 
poziţionate lângă veranda unei case.14 Aceste elemente au un rol mai puţin practic doar 
în combinaţie cu alte elemente ale grădinii japoneze, de exemplu dacă sunt în combinaţie 
cu o lanternă sau un pod, rolul acestuia este strict estetic, efectul realizat de acesta fiind 
căutat și atunci când poziţia sa este într-o pădurice sau ascuns de diverși arbuști.15

Gardurile grădinilor japoneze se pot încadra într-una din cele 3 utilităţi și anume: fie 
pentru a delimita grădina, fie pentru a adăposti obstacole, fie au rol strict ornamental. 
Acestea sunt aranjate de-a lungul bazinelor de apă și poartă denumirea de sode-gaki care 
tradus ar însemna „rudimentar”, „garduri mâneca”.16 Acestea sunt în general realizate 

9 http://www.aboutjapanesegardens.org/, accesat la data de 21.08.2012, ora 12.43.
10 http://www.columbia.edu/itc/ealac/V3613/gardens/elements.html, accesat la data de 

21.08.2012, ora 13.12.
11 Glenn Brown, European and Japanese Gardens, Henry T. Coates & Co., Philadelphia, 1902,

p. 153
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 154.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 155.
16 Ibidem, pp. 155-156.
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din bambus pe un cadru de lemn, crengi de diferite dimensiuni, intenţia acestora fiind 
de a da un aspect cât mai tradiţional.

Podurile grădinilor japoneze sunt de diferite forme și stiluri la rândul lor, unele 
fiind realizate din piatră, altele din lemn sau piatră cioplită cu pământ peste ele, rolul 
lor nefiind de a oferi acces rapid peste un izvor, râu sau orice curs de apă, ci acela de a 
adăuga un element în plus atracţiei grădinii și de a oferi o priveliște unică trecătorilor.17

Căsuţele de vară și intrările grădinilor sunt alte două elemente de importanţă majoră. 
Fiecare grădină japoneză are mai multe căi de acces iar acestea au diferite forme și stiluri 
condiţionate de mărimea, stilul și natura grădinii, iar un aspect important al acestor căi 
de acces este locul pe unde este poziţionată, acesta fiind extrem de important. Căsuţele 
de vară, în funcţie de mărimea grădinii sunt mai multe sau mai puţine la număr, acestea 
fiind poziţionate de obicei într-un loc înalt, atent ales astfel încât să ofere o priveliște 
mirifică grădinii în sine. Acestea sunt de diferite forme și modele începând cu cele simple, 
rustice până la cele artistice, construite cu podele, uși si ferestre.18

Un alt element vital al grădinilor japoneze sunt copacii. Surprinzător, aceștia în in-
teriorul grădinilor au o ordine ierarhică. Astfel poziţia cea mai importantă este ocupată 
de către Shojin-Boku sau copacul principal care de obicei este fie un pin sau stejar de 
dimensiuni considerabile acompaniat de alţi copaci ce oferă un frunziș des.19 Poziţia a 
doua și a treia este ocupată de Keiyo-Boku (,,Copacul Perfecţiunii” cum ar veni tradus la 
noi) și Sekizen-Boku (,, Copacul Singurătăţii”). Primul atrage atenţia prin ramurile sale și 
frunzișul pe care îl expune, iar cel de-al doilea fie singur, fie acompaniat de alţi copaci 
are rolul de a oferi umbră și un aspect retras grădinii în sine.20 Poziţia a patra este ocu-
pată de așa-numitul takigakoi care poate fi tradus la noi ca și ,,circuitul cascadei”, aceștia 
fiind o serie de copaci plantaţi în jurul unei cascade pentru a putea oferi trecătorilor 
doar o privire discretă asupra peisajului; numărul cinci este cunoscut sub denumirea 
de Sekiyo-boku (,,Arborele Apusului”) și este plantat pe fundalul grădinii astfel încât să 
fie un paravan pentru razele soarelui când apune. Acesta este de obicei arţar, dar se 
poate înlocui și cu cireș sau prun, de obicei fiind necesar un arbore cu frunze roșii care 
să arunce efecte de lumină asupra grădinii.21 Poziţia a 6-a este ocupată de către Mikosi-
matsu (,,Pinul de perspectivă”) acesta fiind poziţionat în spatele grădinii sau într-un loc 
ascuns, rolul său fiind acela de a crea efectul de distanţă sau de imensitate a întinderii 
grădinii. Ultimul copac din această ierarhie, ce ocupă poziţia a 7-a este Nagashi-matsu 
(,,Pinul întinzător”) care este găsit de obicei deasupra unui lac sau curs de apă oferind 
efectul de revărsare deasupra apei.22

Trebuie să ţinem cont de faptul că atunci când vorbim despre grădinile japoneze nu 
ne referim la un aspect rudimentar sau, să spunem, necizelat al acestei culturi, ci vorbim 

17 Ibidem, p. 156.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 140.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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despre una din artele fine ale acestui popor. Ceea ce poate fi considerat o caracteristică 
înnăscută a acestui popor este acest simţ al aprecierii frumosului ieșit din comun. O 
,,teorie” asupra felului în care au reușit japonezii să posede un simţ estetic atât de dez-
voltat este că acesta este dat de frumuseţea Japoniei reprezentată de multitudinea sa de 
insule și de mediul natural înconjurător pe care aceste insule îl posedă.23 Lafcadio Hearn 
în memoriile sale spune următoarele lucruri despre simţul estetic al japonezilor vizând 
grădinile japoneze: ,,Pentru a fi capabil să apreciezi splendoarea unei grădini japoneze, un alt 
lucru extrem de important ar fi înţelegerea sau, cel puţin, strădania de a înţelege frumuseţea 
pietrelor. Nu a pietrelor ajustate de mâna omului, ci a celor modelate de natură. Semnificaţia 
artistică a unei grădini japoneze nu ţi se dezvăluie pe de-a-ntregul până nu simţi, și simţi pro-
fund, că pietrele au personalitate, că pietrele au nuanţe și valoare. Oricât simţ estetic ar avea 
un străin (occidental), gustul acesta trebuie cultivat prin studiu. La japonezi este înnăscut, ei 
înţelegând natura mai bine decât noi, cel puţin în formele sale vizibile. În pofida faptului că tu, 
ca occidental, ajungi să ai adevăratul simţ al frumuseţii pietrelor numai printr-o familiarizare 
îndelungată cu modul în care le folosesc și le aleg japonezii, lecţia pe care o ai de învăţat există 
pretutindeni în jurul tău dacă optezi să trăiești cu sufletul.”24

În arta fină reprezentată de grădinile japoneze, dar nu numai, se poate vedea cum 
caracteristici ca și culoarea, textura sau formele pe care obiectele naturale le posedă sunt 
accentuate, fără să mai punem la socoteală și altă caracteristică notabilă a spiritului nipon 
și anume atenţia impresionantă acordată detaliilor.25 Rezultatul final este unul care de 
multe ori se vrea contemplat, observat, studiat, cum vreţi să îi spuneţi, în intimitate, 
pereţii despărţitori fiind practic graniţele ce despart două lumi, una a faptelor, a convin-
gerilor și una a meditaţiei, a transcendenţei. Aceste ,,sensibilităţi estetice” de care dau 
dovadă poporul japonez și care sunt etichetate ca și trăsătură naţională au oferit prilejul 
lui Daisetsu Teitaro Suzuki (1894-1966) mare scriitor japonez și eseist să facă următoarea 
afirmaţie: ,,Dacă Japonia nu a produs nici un sistem filosofic care să poată fi numit al ei, 
a fost originală îndeajuns cât să îmbine în viaţa sa practică toată esenţa învăţăturilor ce 
au putut fi extrase din Confucianism, Taoism și Budism, transformându-le în materialul 
necesar dezvoltării atât spirituale, cât și din punct de vedere al aprecierii artistice.”26 Tot 
în memoriile lui Lafcadio Hearn găsim un pasaj care exprimă foarte bine afirmaţia de mai 
sus, acesta fiind redat după cum urmează: “Nu către crearea unui peisaj aparent imposibil 
sau pur ideal se canalizează eforturile în cazul grădinii japoneze. Scopul artistic al grădinii este 
să reproducă fidel farmecul unui peisaj real și să transmită impresia veridică pe care o comunică. 
Prin urmare, este în același timp pictură și poem; poate mai mult poem decât pictură. Pentru 
că, așa cum peisajele din natură, prin varietatea lor, ne stârnesc senzaţii de bucurie sau măreţie, 
de sălbăticie sau blândeţe, de forţă sau de liniște, tot așa se cere ca adevărata reflectare a lor în 

23 Mikiso Hane, Louis G. Perez, Modern Japan, 4th Edition, Westview Press, Boulder, 2009, p. 13.
24 Donald Richie, Japonia lui Lafcadio Hearn, Antologie de Donald Richie, Humanitas, București, 

2009, p. 69.
25 Mikiso Hane, Louis G. Perez, op.cit, p. 13.
26 D.T. Suzuki, Zen and Japanese Culture, Pantheon Books, New York, 1959, p. 307.
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munca grădinarului creator al peisajului să atragă după sine, pe lângă impresia de frumuseţe, 
și o stare de spirit. Foștii mari creatori de peisaje de grădină, călugării budiști care au introdus 
această artă în Japonia și au transformat-o ulterior într-o știinţă aproape ocultă, și-au dus teoria 
chiar mai departe. Ei socoteau că în arhitectura unei grădini se pot exprima învăţături morale și 
idei abstracte, precum Abstinenţa, Credinţa, Evlavia, Mulţumirea, Calmul și Fericirea conjugală. 
Astfel, au existat grădini concepute potrivit firii posesorului, fie că acesta era poet, războinic, 
filosof sau preot. În acele grădini străvechi... se exprima atât măreţia naturii cât și un concept 
oriental rar, legat de starea sufletească a omului....”27

După o atentă trecere în revistă a informaţiilor despre Japonia în cultura românească 
la începutul secolului XX, am observat că și noi am fost binecuvântaţi cu anumite descri-
eri, bineînţeles nu la fel de detaliate ca şi cele ale lui Lafcadio Hearn sau la fel de bine 
explicate. Dar, indubitabil, aceste informaţii prezentate prin ochii unei călătoare într-o 
lume ale cărei credinţe și valori în mod normal erau la 180 de grade de cele occidentale 
dar care, la început de secol păreau debusolate, sunt de o valoare incontestabilă. Două 
articole aparţin doamnei Otilia de Cozmuţa, iar celălat aparţine domnului T.O. Codru. 
Acestea au apărut în cadrul periodicului „Luceafărul” în 15 august 1904, iar articolele 
din care am selectat fragmentele care ne interesează sunt intitulate, Yocohama – Tochio, 
Japonia – Informaţiuni asupră ţării și poporului – și Despre arta Japonezilor.

Primul fragment pe care aș dori să îl prezint face parte din articolul Yocohama – Tochio 
și este redat după cum urmează:

,,Casele sînt toate mici și prevăzute cu o curte mică sau o grădiniţă de flori; în 
schimb însă există o mulţime de parcuri publice și sfinte (în jurul templelor). Însuși 
palatul, Stro, se află în centrul orașului și ocupă un teren vast. Palatul e despărţit de 
restul orașului prin două ziduri înalte, concentrice, înconjurate și aceste de șanţuri 
adânci în cari curge un râuleţ. De-alungul ţărmurilor rîuleţului cresc conifere cu 
trunchiu luciu și ramuri în formă de zig-zag, cari tărându-se pe ziduri, dau ţinutului o 
înfăţișare bizară și caracteristică ţinuturilor japoneze. Zidul din lăuntru apără clădirile 
și grădinile imperiale; în jurul lui se întind locuri mari nelocuite și deșerte, strătăiate 
de drumuri fără sfârșit. Aceste servesc de căi de comunicaţie cu orașul; de-a lungul 
lor se ridică niște clădiri vechi yașichi, prefăcute în ministere și cazarme. Terenurile 
aceste întinse servesc drept câmpuri de manevrare...”

,,Casele din faţadă sunt apărate împotriva ochilor trecătorilor prin un zid de pământ 
acoperit, de scânduri, sau de un stobor de palisade. O ușă adeseori așa de strâmtă, încât 
numai plecându-te adânc poţi intra, comunică cu interiorul. Sala dintâi în care intri 
e de obicei mare și servește de sală comună și pentru întruniri. La cei bogaţi sala asta 
e un fel de vestibul pentru servitorime, la cei săraci- bucătăria. Fiecare casă posedă o 
curte sau grădiniţă îngustă, în care plante bizare cresc natural în liber sau vegetează 
în glastre; această grădiniţă, demnă de ţara Liliputanilor, are în mĳlocul ei un bazin 
sau chiar numai un simplu vas de apă, în care înoată niște pești mărunţi de culoare 

27 Donald Richie, op.cit, p. 72.
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albă sau roșie, și provăzuţi cu aripioare umflate și transparente. Încunjuraţi de aceste 
aripioare, peștii ţi se par niște flaconașe de gelatină cu un sâmbure negru în ele.”28

Imaginea care reiese din acest articol este, din punctul meu de vedere, una de an-
samblu, reușind să facă cunoscut cititorului anumite aspecte pe care cultura japoneză 
le integrează în crearea grădinilor japoneze. Avem de-a face cu o organizare arhitectu-
rală foarte bine stabilită în cazul grădinilor Kaiyu-Shikien, deoarece mai mult ca sigur 
vorbim despre acest fel de grădini, apoi ne sunt prezentate în mare și grădinile Tsubo 
Niwa, adică acele mici grădini ce reușesc miniaturizarea peisajelor naturale, precum ne 
este prezentat și un element foarte important al acestor grădini și al culturii japoneze 
în general și anume peștii koi sau „nishikigoi” cum se mai numesc. Iazurile cu acest tip 
de pești se regăsesc foarte des atunci când vorbim despre grădinile japoneze, fiind una 
dintre mărcile înregistrate, ca să spunem așa, ale peisagisticii japoneze.

Următorul fragment, extras din articolul Japonia – Informaţiuni asupră ţării și poporului 
– al domnului T.O.Codru, este unul scurt care ne prezintă doar o bucată de informaţie 
care, deși cantitativ nu este cine știe ce, din punct de vedere calitativ cred că reușește să 
pună punctul pe i. Fragmentul este redat după cum urmează:

,,Viaţa japonezilor e cumpătată și patriarchală în căsuţele lor construite cu îngri-
jire din lemn cioplit și lustruit, cu pereţi de hîrtie, cu coperiș de pae, și împrejmuite 
totdeauna cu o grădiniţă cu flori, pentru cari au un cult deosebit, o sărbătoare a cri-
santemelor. În casele lor nu sunt scaune, căci ei își încrucișează picioarele pe rogojini 
curate; hrana lor principală e orezul, mai multe soiuri de meiu, pești pe care i mîncă 
cruzi, beau vin de orez, ceai, fumează atît bărbaţii cît și femeile.”29

Acea informaţie atât de preţioasă este referirea pe care acest fragment o face la cultul 
florilor prezent în cultura japoneză, mai ales a crizantemelor și a cireșilor. Pentru că, 
după cum se știe, crizantema este simbolul Casei Imperiale Japoneze, pe când cireșii 
sunt simbolul poporului japonez, iar în cinstea acestor simboluri sunt realizate în fiecare 
an o multitudine de festivaluri, iar grădinile japoneze de cireși sunt unele dintre cele 
mai preţuite în Japonia. 

În cadrul articolului Despre arta Japonezilor doamna Otilia de Cozmuţa reușește pro-
babil cea mai bună descriere pe care o ședere de câţiva ani în Japonia o poate imprima 
unui occidental, ţinându-se cont că vorbim mai ales de o perioadă în care Japonia se 
afla în plină metamorfoză, procesul de modernizare (occidentalizare) nefiind unul blând 
cu societatea japoneză tradiţională. Pentru o mai bună înţelegere a acestui fenomen de 
tranziţie a se vedera integral articolul, noi redând în următorul fragment doar ceea ce 
face obiectul nostrul de interes.

,,Din lipsă de material potrivit și din pricina deselor cutremure de pămînt nici ar-
chitectura nu a putut lua avînt mai mare. Casele lor de lemn sînt construite cu multă 

28 Luceafărul, Budapesta, 15 august, 1904, pp. 256-259.
29 Ibidem, pp. 261-262.
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eleganţă, și deși toate samănă între ele, totuși oferă ochiului o priveliște frumoasă, prin 
armonia ce există între părţile ei singuratice și clădirea întreagă.

În Japonia, unde deja natura sădește cele mai frumoase grădini, e lucru firesc ca 
grădinăritul să fie foarte cultivat. Cultivatorii însă nu tind într-atîta la o producţie 
bogată de flori ca la o modificare a formei naturale a florilor. Și de obiceiu reușesc.

Grădina e acoporită de parcuri mărunte, bazinuri, canaluri și poduri, și numai ici 
colea mai zărim cîte un tufiș diform, ale cărui crengi strîmbe să înfășoară în jurul co-
losurilor fantastice de piatră. Prin oltuiri complicate și des repeţite, grădinarii japonezi 
au ajuns să producă tufe, cari au flori de mai multe feluri și fructe de tot fantastice. 
Între plante însă totuși au o plantă predilectă, care pentru ei e idealul plantelor și nu 
lipsește din nici o casă: crysantema, floarea cu care în vremile vechi se împodobeau 
armele, iar nobilimea o întrebuinţează și azi ca emblemă.

În grădinile aceste am văzut și ciudate specii de Iris. Poţi vedea iris-uri de toate 
culorile și nuanţele: dela culoarea galbină pînă la cea roșie, aurii, argintii, ș.a. De 
multeori chiar și aceași floare are aceste nuanţe, așa încît, legîndu-le într-un buchet, 
nu mai știi de sînt flori naturale ori artificiale.

Astfel modelează japonezii și natura după stilul lor artistic.”30

Acest fragment este vital pentru articolul de faţă deoarece pune în evidenţă încă de 
acum un secol informaţii de bază referitoare la grădinile japoneze și la aspectul estetico-
spiritual al culturii japoneze vizând mediul înconjurător precum și lupta neîncetată a 
acestora în căutarea perfecţiunii. Este evident faptul că ,,grădinăritul”, un termen foarte 
simplu și lipsit de fineţe dar reprezentativ pentru începutul secolului XX a atins cote 
nebănuite în zilele noastre, preschimbându-se în ceea ce este azi peisagistică, arhitec-
tură naturală, în același timp esenţa rămânând aceași pentru japonezi, o formă de artă. 
Practic aceste schimbări ale denumirilor sunt mai mult puse pe seama neînţelegerii 
occidentalilor a faptului că ceea ce e simplu denotă un tip de frumuseţe atât spirituală 
cât și fizică de o complexitate mai mare decât complicatul și pomposul adeseori asociat 
cu superficialitate, risipă și inutilitate.

Următorul lucru este extrem de important de reţinut atunci când vorbim despre 
grădinile japoneze și despre cei care le creează. Practic vorbim de trei categorii și anu-
me: artistul, care este capabil să producă doar prototipuri; meșteșugarul, care reușește 
să se încadreze și să recreeze o grădină dintr-o anumită tipologie și mai avem de-a face 
cu grădinarul normal ale cărui lucrări se încadrează în categoria stereotipiilor, fiind 
practice, realizate cu un scop pur comercial.31

Un fapt interesant este că în zilele noastre, în urma unui sondaj realizat de către gu-
vernul Japoniei, rezultă că această activitate a ,,grădinăritului” este pe locul șapte dintre 
toate activităţile populare în timpul liber, existând circa 36 de milioane de pasionaţi în 
a modela grădinile japoneze.32

30 Ibidem, p. 269.
31 Nitschke Guenther, op.cit, p. 27.
32 Nicholas Bornoff, National Geographic Traveler Japonia, Ed. Adevărul Holding, București, 2010, 

p. 220.
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În următoarele pagini voi prezenta o serie de locaţii ale căror grădini japoneze sunt 
de o frumuseţe rară, atât din Kyoto cât și din celelalte părţi ale Japoniei, fiecare dintre 
ele având câteva informaţii generale, de bază, cu un caracter strict orientativ. 

Bineînţeles, primele pe care le voi prezenta sunt grădinile Palatelor și Vilelor 
Imperiale din Kyoto. Aici avem în primul rând grădina palatului imperial realizată de 
către Kobori Enshu (1579-1647), grădină ce se regăsește aproximativ în centrul orașului 
Kyoto, cuprinde mai multe palate, fiind în același timp în trecut locaţia mai multor clă-
diri ale nobililor prezenţi la curte.33 Clădirile acestora din urmă au fost demolate, astfel 
încât azi tot ce a rămas este această grădină de mare întindere ce cuprinde peste 9000 
de copaci.34 Nu putem să nu menţionăm și grădina palatului Sento,35 grădină realizată 
la rândul ei tot de către Kobori Enshu, având întinderea relativ mare și fiind destinată 
plimbărilor, apoi grădina Vilei Imperiale Katsura36, grădină realizată în secolul XVII , 
fiind un exemplu excepţional al unei grădini ce vrea să reflecte un peisaj în miniatură.37 
O altă grădină imperială, tot de secol XVII este cea a Vilei Imperiale Shugakuin, gră-
dină ce este caracterizată ca fiind unul dintre exemplele perfecte de grădină unificată 
cu natura din jur.38 

Având în vedere că tot l-am menţionat pe Kobori Enshu, este impetuos să spunem 
câteva cuvinte despre acesta. Kobori Enshu, cunoscut și sub numele de Kobori Masazaku 
a trăit între anii 1579 și 1647, fiind unul dintre lorzii feudali sau „daimyo”, după cum este 
denumirea lor în japoneză. În timpul vieţii sale a fost recunoscut ca unul dintre marii 
maeștri ai caligrafiei, artei ceaiului și unul dintre cei mai taletanţi arhitecţi peisagiști ai 
vremii.39 

Alte grădini notabile din Kyoto sunt grădinile altarelor și templelor, iar aici enumerăm 
doar câteva dintre aceste atracţii, printre care: Templul Byodoin, Templul Chishakuin, 
Templul Daigoji Samboin, Templul Daitokuji-Daisen-in, Altarul Heian, Altarul Jonangu, 
Templul Kaiuji, Templul Kinkakuji, cunoscut ca și Pavilionul de Aur etc.40 

În Tokio, deși nu regăsim cele mai faimoase și minunate grădini, nu putem spune 
că acestea sunt mai puţin importante. Astfel aici regăsim Grădina de Est sau. după 
denumirea ei în japoneză, Higashi Gyoen. Această grădină se întinde pe 21 de hecta-
re, terenurile folosite fiind principalele proprietăţi ale Castelului Edo, ele găsindu-se 

33 http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-808.pdf, accesat la data de 22.08.2012, ora 12.14.
34 Ibidem.
35 www.kunaicho.go.jp/e-about/shisetsu/oomiya-ph.html accesat la data de 22.08.2012, ora 12.15, 

referinţă dată cu scopul de a oferi cititorului o prezentare în imagini a grădinii palatului Sento.
36 www.kunaicho.go.jp/e-about/shisetsu/katsura-ph.html accesat la data de 22.08.2012, ora 12.15, 

referinţă dată cu scopul de a oferi cititorului o prezentare în imagini a grădinii Vilei Imperiale 
Katsura.

37 http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-808.pdf, accesat la data de 22.08.2012, ora 
12.16.

38 Ibidem.
39 http://www.gardenvisit.com/biography/kobori_enshu, accesat la data de 22.08.2012, ora 13.20.
40 http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/pdf/pg-808.pdf, accesat la data de 22.08.2012, ora 13.42.
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aproape de Palatul Imperial.41 Această grădină se află în mĳlocul orașului, practic fi-
ind o oază pentru oricine dorește o rupere de ritmul alert al orașului. Atracţia pe care 
această grădină o oferă în primul rând este primăvara, mai ales atunci când înfloresc 
cireșii, aceasta fiind chiar o sărbătoare naţională. Această grădină este secţionată în mai 
multe părţi dintre care noi menţionăm doar 2 și anume: Ninomaru care respectă stilul 
japonez arhitectural cuprinzând un iaz, cărări întortocheate, pietre bătute în pământ 
folosite pentru a delimita drumul și pentru a arăta drumul, pe scurt elemente de bază 
ale grădinilor japoneze. 42 Cea de-a doua parte pe care o vom menţiona poartă numele 
de Sannomaru Shozokan, aceasta fiind locul unde se pot admira păduricile de bambus, 
grădinile de iriși, păduricile de pruni precum și expoziţiile cu obiecte de artă aparţinând 
familiei Imperiale.43

O altă grădină ce merită menţionată este Hama Rikyu, considerată cea mai frumoasă 
din Tokyo, cu o vechime de peste 300 de ani. În 1871 grădina a intrat în posesia Familiei 
Imperiale, care a folosit-o drept un model reprezentativ al perioadei Edo, în încercarea 
de a distra marii demnitari occidentali.44 Grădina cuprinde o piscină de interior peste 
care trec 3 poduri și este înconjurată de o perdea de plante agăţătoare numită wisteria. 
Această grădină mai cuprinde și alte iazuri, căsuţe pentru păsări tipic japoneze precum și 
o promenadă umbrită tot traseul de către pini. Că tot am vorbit de pini, trebuie menţionat 
că această grădină conţine pini a căror vârstă a atins 300 de ani, iar farmecul pe care 
aceștia îl inspiră este accentuat de către pavilioanele destinate ,,degustării” peisajelor 
lunare, precum și de nelipsitele căsuţe de ceai.45

Următoarea grădină despre care voi vorbi în câteva rânduri se numește Rikugien. 
Această grădină a fost creată în 1703 de către unul dintre confidanţii shogunului. În 
timpul Erei Meĳi, fondatorul companiei Mitsubishi a cumpărat-o ca o a doua reședinţă, 
dar ulterior a donat-o orașului. Caracteristicile acestei grădini sunt iazul din centrul 
grădinii care conţine mai multe insuliţe, dealuri special amenajate pentru a te putea 
delecta cu priveliștile oferite, cărări special amenajate pentru plimbări etc. Această gră-
dină este recunoscută în special pentru spectacolul minunat pe care îl oferă frunzele 
de arţar toamna.46

Shinjuku Gyoen a fost întâi proprietatea privată a unui lord feudal, apoi a intrat în 
posesia Familiei Imperiale. Acesta este considerat unul dintre cele mai faimoase parcuri 
ale Erei Meĳi. Ce este extrem de interesant la acest parc este varietatea când vine vorba 
de stilurile grădinilor care se regăsesc în el, astfel avem în el grădini realizate după stilul 
francez, englez precum și tradiţionalele grădini japoneze.47 Acest parc se întinde pe 58 de 

41 Beth Reiber, Frommers̀ Tokyo, 11th Edition, Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New-Jersey, 2010,
p. 182.

42 Ibidem, p. 183.
43 Ibidem.
44 Ibidem, pp. 184-185.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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hectare fiind unul dintre cele mai mari pe care orașul le adăpostește. Interiorul acestui 
parc adăpostește iazuri, garduri de plante sculptate, grădini de trandafiri, de cireși, iar 
grădina japoneză este creată astfel încât să fie chiar în centrul acestui parc.48

Întrebarea pe care mi-am pus-o la începutul acestui articol a fost: ce sunt grădinile ja-
poneze? Răspunsul sau răspunsurile acestei întrebări trebuie să recunosc că mi-au depășit 
orice așteptare. Bineînţeles, putem răspunde simplu că acestea sunt grădinile specifice 
culturii japoneze, că reprezintă, asemeni grădinilor occidentale, locuri de delectare, de 
relaxare, de socializare, sau mai putem răspunde că reprezintă forme de extravaganţă, 
de bogăţie, de lux. Toate aceste răspunsuri nu sunt greșite, de fapt reprezintă răspunsuri 
valide ale întrebării de mai sus. 

Dar dacă stăm mai bine să ne gândim, oare nu tratăm acest subiect, această întrebare 
prea superficial? Într-adevăr, pe parcursul conturării acestei lucrări mi-am dat seama 
că răspunsul pe care îl vom primi la această întrebare ţine foarte mult de modul în care 
tratăm întrebarea în sine. Răspunsul pe care eu aleg să îl folosesc după această înţelegere 
de bază, rudimentară, în cel mai bun caz, a acestor grădini japoneze este format din 3 
cuvinte și anume: opere de artă. Acum, dacă alegem acest răspuns, practic toată discuţia 
ar trebui purtată la un cu totul alt nivel. Abia atingând acest nivel eu consider că am 
putea înţelege sau cel puţin am putea încerca să înţelegem ce reprezintă grădinile ja-
poneze cu adevărat, având în vedere că vorbim despre o ramură a societăţii și culturii 
japoneze care și în zilele noastre are peste 36 de milioane de practicanţi și a cărei istorie 
se întinde pe aproximativ 2 milenii. Discuţia, având în vedere că vorbim despre opere de 
artă, ar trebui să cuprindă un întreg univers format din simbolism, mitologii, influenţe 
culturale și curente, evoluţii, elemente constituente, evoluţia, forma și stilul acestora etc.

După cum se poate vedea, această lucrare în cazul unor discuţii ulterioare și în 
detaliu, ar putea atinge cote de nebănuit și tind să cred că pentru mulţi dintre noi, de 
necunoscut șau mai bine spus de neînţeles, astfel nota acestui studiu este una cu caracter 
informativ, general, de bază, sperând să răspundă la unele dintre întrebările generate 
de această atracţie a exoticului.
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