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A fost odată Edenul...

În vechile tradiţii mitologice antice, 
greceşti şi romane, apoi medievale, nostal-
gia unor întemeieri originare se referea la 
o Vârstă de Aur, pierdută în profunzimea 
timpului, când Divinitatea a creat grădină 
minunată ca înfăţişare. Nostalgia Vârstei de 
Aur, originară presupune o întoarcere la 
ordine, armonie, dreptate, frumos, adevăr, 
contra erorilor, greşelilor, răului, urâtului, 
caracteristice pentru lumea căzută în păcatul 
neascultării lui Dumnezeu1. 

Istoria şi exerciţiul peren al memoriei mitice reprezintă dovada perpetuării nostal-
giei pradisului terestru originar. Cea mai perseverentă imagine a grădinii paradisiace 
a fost cea a Edenului biblic. Geneza povesteşte despre acel paradis vegetal că era udat 
de un fluviu, despărţit în patru braţe. Tradiţia spune că Dumnezeu i-a pus pe Adam şi 
Eva în această grădină minunată, unde se afla Arborele Vieţii şi cel al Binelui şi Răului. 
Încălcând porunca divină a ascultării cei doi au pierdut paradisul, fiind izgoniţi din 
mĳlocul armoniei vegerale şi obligaţi să trăiască într-o natură neliniştitoare. Despre 
grădina originară, denumită Rai de pe pământ în mentalitatea populară, se spune că îm-
bina farmecul pomilor şi mireasma florilor, cu cântecul dulce al păsărilor şi clinchetul 
apelor. Arhitectura luxuriantă, organizată armonios, geometric, a stat la baza structurii 
mitice a grădinilor şi parcurilor, locuri destinate admiraţiei şi reflecţiei. Spaţiul grădinilor 
a reprodus simbolic acele braţe, cu pârâiaşe şi alei, care îmbină paradisiac elementele 
fundamentale ale Creaţiei divine: apa şi pământul2.

1 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, Editura Univers, 1978, pp. 88-89.
2 Simona Nicoară, Istoria şi miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, Cluj-Napoca, Editura 

Accent, 2009, pp. 156-157.
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Grădinile au fost dintotdeauna imaginea fericirii şi bunăstării, unul dintre cele mai 
vechi mituri fiind cel acadic, care provenea probabil din secolul al XV-lea, de dinainte 
de Christos. Nu numai povestirile mitice, atât de prestigioase şi veridice în perioadele 
arhaice, ci şi însemnările scriitorilor antici relevau nostalgia unui paradis de demult. 
Gustul pentru grădini, debordând a culoare şi miresme delicate a fost preluat de greci 
de la persani. Aceştia, la rândul lor, se inspiraseră de la mesopotamieni, care au adorat 
oazele de verdeaţă, create în climatul şi relieful arid al Orientului.Antipatos din Sidon, 
care a trăit în secolul al II-lea, înainte de Christos, a descris cu multe detalii misterioasele 
grădini suspendate ale Semiramidei, despre care aflase că ar fi existat cu cel puţin şase 
sute de ani înaintea sa. Suprafaţa acestora era de cca 1, 5 hectare terasate, traversate de 
o reţea de irigaţie. Philon din Bizanţ a pomenit şi el despre grădinile misterioase ale 
Semiramidei, declarându-le una dintre minunile lumii vechi3.

 Imaginea seducătoare a grădinilor greceşti s-a datorat, nu numai gustului pentru 
frumos sau simţului practic, ci şi unei nostalgii paradisiace care se găseşte în toată gân-
direa greacă. De pildă, Homer pomenea de câmpiile Elisee, de grădinile lui Alkinoos 
în care merele, perele, măslinii şi smochinii aveau flori şi fructe tot timpul, indiferent 
de anotimpuri. Nostalgia unor asemenea locuri paradisiace s-a regăsit în grădinile tem-
plelor greceşti. Din secolul al III-lea, de înainte de Christos, templele lui Apollo au fost 
înconjurate de grădini de arbuşti, unii dintre arbuşti sau arbori având semnificaţii sacre: 
stejarul era legat de Zeus, laurul de Apollo, măslinul de Atena, mirtul de Afrodita şi 
altele.Tot în Elada a existat tentaţia organizării unor grădini cu flori, plante şi arbuşti 
decorativi în jurul unor palate sau şcoli, precum grădinile Academos, de care pomenea 
Aristotel.Grecii au combinat elementele vegetale ale grădinilor (platani, cedrii, sălcii, 
chiparoşi, meri, rodii, palmieri, dafini, trandafiri etc.) cu elemente ornamentale, de felul 
bazinelor cu apă, fântânilor, chioşcurilor sau turnurilor, de unde se deschideau privelişti 
încântătoare4. 

Cuvântul grădină îşi are originea în grecescul chortos şi latinescul hortus, care s-a a 
însemnat loc înconjurat cu o împletitură. Într-adevăr istoricii au căutat şi au descoperit 
urmele unor asemenea locuri înconjurate, situate în proximitatea palatelor şi templelor 
antice. Este cert că în lumea antică a existat o fascinaţie extraordinară pentru constru-
irea unei grădini paradisiace artificiale, de regulă cu o arhitectură sub formă de cruce.
Romanul Lucius Licinius Lucullus (cca 117-57 î.chr.) s-a întors de pe câmpurile de lup-
tă din Asia Mică cu un model persan al grădinii, chahar-bagh-ul.Tot lui Lucullus i s-a 
datorat, se pare, aclimatizarea cireşului şi a persicului în sudul Europei5. De la romani 
s-au păstrat cele mai multe urme ale grădinilor paradisiace, dar şi relatări sub formă 
de opere literare, fresce şi tablouri artistice. În desrierile lui Plinius aflăm că la romani 

3 Jean-Jacques Wunenburger, Utopia sau criza imaginarului, trad. T. Ionescu, Cluj-Napoca, Ed. 
Dacia, 2001, pp. 111-112. Dagmar Vişoiu, Istoria grădinilor şi parcurilor, Timişoara, Editura 
Mirton, 2001, pp. 45-46.

4 Ibidem, p. 48. Laurenţiu Palade, Ancuţa Tompea, Istoria artei grădinilor, Iaşi, 1996, pp. 28-29.
5 D. Vişoiu, op. cit., pp. 11-13, 45-46.
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existau grădini (hortus) decorative sau de agrement, dar şi rusticus (grădini de zarzavat) 
şi pomarium (livezi de pomi). Parcurile romane aveau aspectul unor păduri în care se 
plimbau în voie animale sălbatice sau domestice. Arhetipurile edenice se regăsesc în 
scrierile lui Ovidius şi Vergilius, pentru că în cultura romană nostalgia unui paradis 
pierdut nu a lipsit6.

Gustul pentru exotic şi strălucitor s-a regăsit şi în grădinile Bizanţului. Nu numai 
varietatea impresionantă a arborilor şi plantelor cu flori era eclatantă, ci şi mecanisme 
ornamentale ale grădinilor de tip bizantin: coloanele de marmură, băncile acoperite, lei 
care mişcă din coadă sau scot mugete, păsări mecanice care dădeau din aripi şi chiar 
arbori artificiali din pietre preţioase7.

În primele secole ale Evului de Mĳloc modelele de grădini au cunoscut o variantă 
laică sau seniorială şi una religioasă, legată de mediul mânăstiresc. Pe lângă mânăstiri 
se cultivau, mai ales plante medicinale, flori pentru decorarea altarelor şi legume, pen-
tru mediul ecleziastic. Grădina eclezistică era apreciată ca ipostază a naturii create de 
Dumnezeu, ca venerare a recunoştinţei faţă de belşugul pe care natura îl oferea creşti-
nilor, pentru hrană şi vindecare8. 

De-a lungul Evului Mediu, în Europa creştină, credinţa cea mai generală referitoare la 
paradisul terestru a fost aceea că el a existat în mod real, undeva, într-un loc inaccesibil. 
Cu toate misterele localizării paradisului terestru, căutarea lui nu a lipsit, vizat fiind, mai 
ales Orientul. Veneţianul Marco Polo (1254-1324) descria în jurnalul său Il Milione, că în 
în mentalitatea populară din vremea sa, dar chiar şi în îndepărtatea lume asiatică, exista 
memoria mitică a unui paradis minunat, pe care călătorii îl căutau cu fascinaţie. Nu poate 
fi întâmplător că modelul oriental al grădinilor a fost perpetuat în modelarea grădinilor 
şi parcurilor din diferitele culturi istorice europene greco-romane, apoi creştine. De pildă, 
grădinile n-au lispsit în contextul arhitecturii mânăstireşti, care oferea cadrul cel mai 
liniştit al meditaţiei, rugăciunii, dădătoare de desfătări spirituale. Toma d’Aquino scria 
în lucrarea sa De Vegetabilibus (1260), despre grădini, ca loc al plăcerilor, dar d’Aquino 
se referea la plăcerea spirituală de a contempla creaţia divină. Primele călătorii de ex-
ploare, mai ales cele din secolul al XV-lea, au căutat să găsească în exotismul peisajelor 
Lumii Noi profilul paradisului terestru.Nu au crezut, oare, Columb sau Magellan că în 
drumul aventurii lor tereste vor găsi locul în care a fost Paradisul?Relatările de călătorie 
traduc indubitabil această aspiraţie.Sub impulsul reformelor religioase din secolul al 
XVI-lea s-a promovat trepat şi alte lecturi ale Genezei, ceea ce avea să nască progresiv 
noi viziuni despre paradisul terestru. De altfel, primele secole de modernitate (secolele 
XVI-XVII) au accentuat importanţa imaginaţiei umane asupra tuturor creaţiilor artistice 
sau a celor destinate utilităţii publice9. 

6 J.-J. Wunenburger, op. cit., pp. 111-112. D. Vişoiu, op. cit., pp. 51-52.
7 Ibidem, pp. 56-57.
8 Ibidem, pp. 61-64.
9 J. Delumeau, Une histoire du paradis. Que reste-t-il du paradis? tom, 3, Paris, Fayard, 2000, pp. 

301-302, 360-361. Vezi Cristina Luchinat Acidini, Giardini Medicei: giardini di palazzo.., 2000. 
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Europa ultimelor cinci veacuri oferă imaginea inedită a manierei cultural-etnice în 
care au evoluat grădinile, mai ales cele italiene, engleze, germane, franţuzeşti, spaniole, 
cele din urmă influenţate de arta islamică a grădinilor. Şi în Rusia amenajarea grădinilor 
data din secolul al XVI-lea, dar a cunoscut o expansiune excepţională în vremea ţarului 
Petru I, apoi în vremea Ecaterinei a II-a, pentru ca la sfârşitul secolului al XVIII-lea să 
ia naştere în Rusia primele grădini şi parcuri publice. A construi o grădină, considera 
francezul d’Harcourt (în excepţionalul său tratat despre grădini şi parcuri, scris în secolul 
al XVIII-lea, dar tipărit pentru public în 1919) ar trebui să însemne a colabora la puterea 
creatoare a naturii sau a picta un tablou. Frumuseţea grădinilor nu avea la îndemână 
doar modelele mitice, ci şi simţul esetic al artişilor grădinari10.

În secolul al XIX-lea interesul pentru grădini şi parcuri s-a datorat aspiraţiei romantice 
pentru crearea unui ambient natural, frumos, relaxant, dar şi pentru scopuri ştiinţifice 
botanice. Dacă până în acest veac rolul arhitecţilor era important în amenajarea grădi-
nilor, de acum crearea şi îngrĳirea acestora a fost încredinţată grădinarilor şi botaliş-
tilor, consideraţi noii „specialişti” ai domeniului.Grădinile şi parcurile au reprezentat 
un model vechi, tradiţional, dar modernitatea urbană le-a transformat într-un subiect 
de mândrie cetăţenească şi naţională. De altfel, moderniatea a fost caracterizată prin 
experienţe înnoitoare, inclusiv în privinţa grădinilor, de aceea grădinarii şi arhitecţi 
au adoptat progresele tehnice, curiozităţile mecanice. Secolul XX a adus din nou rolul 
arhitecţiilor în arta grădinilor, iar aceştia au făcut din grădini un accesoriu indispensabil 
ansamblurilor arhitecturale11. 

Întreaga Europă a secolul XX a adus schimbări de stil, modelele de grădini occidentale 
punând tot mai mult accent pe liniile simpliste, moderniste.În amanajarea grădinilor 
materiale decorative folosite au fost cele din lemn, metal şi....ciment, iar fântânile, băncile, 
podurile şi fântânile au fost realizate cu linii simple, care se îndepărtau de stilul clasic, 
înclinat spre rigori artistice, spre rafinament aristocratic. Grădinile ultimului veac s-au 
democratizat, modelele lor putând fi accesibile tuturor claselor sociale, dar în funcţie de 
gust. Literatura referitoare la grădini, emisunile televizate despre stiluri de grădini şi 
parcuri, reclamele pentru turismul exotic au avut rolul de a cultiva gustul public pentru 
paradisurile naturale sau artificiale. 

Grădini şi parcuri în spaţiul românesc

Preocuparea pentru grădini este veche în spaţiul românesc, lucru dovedit de descre-
rile călătorilor străini, care au relatat prezenţa lor în jurul mânăstirilor. Spaţiul spiritual 
mânăstiresc a fost conceput ca un paradis al frumuseţii originare, ca un loc rupt de 

Assunto Rosario, Peisajul şi estetica,Vol. I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986. Idem, Scrieri 
despre artă. Grădini şi gheţari, Bucureşti, Editura Meridiane, 1988.

10 D. Vişoiu, op. cit., pp. 65-69, 71-74. 
11 George Matei Cantacuzino, Izvoare şi popasuri. Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic, 

note şi bibliografie de Adrian Anghelescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977, p. 70, pp. 492-
494. Idem, “Ce e o grădină?“ în Simetria, Caiete de artă şi critică, nr. V, 1942, p. 203. Idem, “Cărţi 
despre grădini,” în Simetria, Caiete de artă şi critică, nr. VIII, 1947, pp. 178-182.
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tumultul şi sălbăticia haotică a lumii din jur. Încă din secolul al XV-lea existau grădini 
simple, cu suprafeţe mici, la unele mânăstiri din Ţara Românească, unde puteau fi 
văzute grădini de flori, mai ales de trandafiri. Tismana şi Cozia, mânăstiri aşezate în 
locuri muntoase pitoreşti, au fost descrise de călători ca grădini „dumnezeşti”, încon-
jurate de o pace divină. În secolele XVI-XVII interesul pentru grădini s-a resimţit şi la 
curţile boiereşti. Boierii munteni au fost inspiraţi în acest sens de stilul italian, mai ales 
veneţian. De pildă stilul italian a stat la baza creerii grădinii palatului Mogoşoaia din 
Bucureşti. Tot în Capitală au apărut şi primele grădini publice (de cca 190 ha), una lângă 
lacul Herăstrău, devenită parc naţional şi cealaltă pe dealul Cotrocenilor. Pe şoseaua 
Kiseleff s-a amenajat o grădină peisageră, împodobită cu o serie de detalii artificiale: 
movile, stâncărie, fântînă, plantaţie etc. Peisagistul vienez, Mayer, a proiectat din 1837 
parcul Cişmigiu, creind ân zona centrală a Capitalei o oază naturală fascinantă pentru 
locuitrii urbei. Lucrările la parcul Cişmigiu au durat căteva decenii, iar pentru amenajarea 
lui au fost aduşi arbori şi arbuşti, proveniţi din pădurile limitrofe ale Bucureştiului. În 
anul 1857 a fost proiectat planul primei Grădini botanice bucureştene, dar abia în 1887 
profesorul Dimitrie Brîndză a făcut demersuri ferme pentru o nouă grădină botanică, 
situată pe dealul Cotroceni. Capitala ţării a beneficiat de alte minunate amenajări, precum 
Grădina Puşkin, Parcul Palatului, Parcul Regal Cotroceni, Grădina Icoanei etc. Moda 
grădnilor urbane s-a răspândit peste tot în România. Atât pentru Bucureşti, cât şi pentru 
Iaşi, Craiova, Timişoara, Braşov etc adoptarea uni stil al grădinilor şi parcurilor au fost 
legată de o serie de specialişti celebrii, invitaţi la noi în ţară, pentru a-şi spune cuvântul: 
Eduard André, E Redont, Fr. Rebhun şi alţii Oraşul Sinaia a beneficiat încă din din 1881 
de parcul Peleşului, care cuprindea numai puţin de 4 hectare. Stilul preferat pentru 
acest parc a fost cel englezesc, varietatea coloristică şi pomicolă fiind impresionantă12. 

În secolului al XIX-lea a fost creat la Craiova vestita grădină a logofătului Ioan Bibescu, 
grădină de 125 hectare care a trecut în administraţia oraşului. Tot în secolul al XIX-lea 
Iaşul a cunoscut o expansiune a grădinilor particulare şi publice. În anul 1856 s-a creat 
în capitala Moldovei prima grădină botanică de la noi, iniţiatorul fiind naturalistul 
Anastasie Fătu. Din păcate soarta acestei grădini a fost tragică, fiind distrusă în 1914 ca 
urmare a vânzării terenului pe care aceasta fusese amenajată. De altfel, în 1873 „Societatea 
de medici şi naturalişti din Iaşi” a înfiinţat o altă Grădină botanică ieşeană. În Iaşi cea mai 
apreciată grădină publică a fost cea a Copoului, care a suferit distrugeri semnificative 
în timpul celui de-al doilea război mondial. Tot Iaşul a fost renumit prin grădina dom-
nească, despre care vorbise Paul din Alep, grădină reamenajată la mĳlocul secolului al 
XIX-lea13. La Sibiu s-a creat pe la 1857 parcul numit „Sub arini”, iar la Cluj amenajarea 

12 D. Vişoiu, op. cit., pp. 153-154, 160-161. L. Palade, A. Tompea, op. cit., pp. 219-220. Vezi Hedy 
Loffler, Grădinile Bucureştiului, 1984. Monica Ardelean, Amenajarea micilor grădini:oaze de 
verdeaţă.., 2006.Maurice Coutanceau, Encyclopédie des jardin, Paris, Librairie Larousse, 1957.
Sarah Garland, The herb garden, Frances Lincoln Limited, 1984.

13 D. Vişoiu, op. cit., pp. 153-154. G. M. Cantacuzino, op. cit., p. 70. L. Palade, A. Tompea, op. cit., 
pp. 220-223. Vezi Rică Marcus, Parcuri şi grădini din România, Bucureşti, Editura tehnică, 1958.
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grădinilor oraşului a intrat în atribuţiile „Societăţii parcului”, fondată în 1865. În 1872 
a fost creată, pe lângă Institutul Zoologic şi de Chimie, o mică grădină botanică, desti-
nată cercetărilor din învăţământul superior clujean. Ulterior această grădină botanică a 
devenit parc al Clinicilor universitare. Noua Grădină botanică universitară a fost creată 
la iniţiativa profesorului Alexandru Borza, începând din 1923. În cadrul acesteia au fost 
amenajate spaţii destinate aclimatizării unor plante din toată lumea. Grădina botanică a 
fost concepută ca o ipostază a diversităţii botanice mondiale. Grădina japoneză şi Grădina 
lui Plinius s-au remarcat de o originalitate evidentă, dar multe dintre spaţiile Grădinii 
botanice clujene au fost dotate cu floră din toate regiunile româneşti14. 

Aşadar, grădinile şi parcurile au cunoscut o lungă istorie, fiind concepute ca „para-
disuri” în miniatură, locuri de contemplare, relaxare şi meditaţie. Armonia lor naturală 
paradisiacă a însemnat amenajarea şi îmbinarea estetică a plantelor şi florilor, separate 
de poteci şi garduri verzi, cu ornamente (pergole, statui, fîntâni) aşezate din loc în loc. 
Modeste sau luxuriante, grădinile şi parcurile au fost şi au rămas oaze naturale, mai 
ales ale urbelor, aflate mereu în dezvoltare şi amenajare. 

14 D. Vişoiu, op. cit., pp. 162-163. Fekete Albert, Transylvanian garden history: castle gardens along 
the Maros river, 2007.Vasile Diaconescu, Grădini botanice din România, 1985.


