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1. Contextul cercetării.Subiectul prezentei lu-
crări se înscrie în domeniul cercetărilor personale 
privind amenajările peisagere istorice de pe terito-
riul transilvănean, cercetări concretizate recent prin 
susţinerea tezei de doctorat1cu titlul «Grădini Istorice 

în Transilvania». Dacă, în arealul declarat şi pe o perioadă de timp desfăşurată între 
secolul XV şi începutul secolului XX, teza contura câteva categorii de interes din per-
spectiva grădinilor istorice - grădini istorice rezidenţiale, parcuri dendrologice, grădini 
botanice, promenade publice, parcuri urbane, păduri de agrement -, ea s-a concentrat 
totuşi – datorită abordării apriorice vagi a subiectului şi, implicit, a vastităţii terenului li-
ber de studiu – doar asupra categoriei grădinilor reşedinţelor nobiliare de ţară. Abordând 
subiectul parcurilor dendrologice şi al grădinilor botanice transilvănene, lucrarea de faţă 
încearcă să contureze o posibilă continuare a studiului. Cea dintâi categorie menţionată, 
cea de parc dendrologic, o regăsim de altfel şi în contextul reşedinţelor nobiliare de ţară,2 
prefigurând interesul ştiinţific acordat colecţiilor botanice deschise publicului nostru 
începând cu secolul XIX.3

2. Parc dendrologic.Grădină botanică.Parcul dendrologic apare din interesul pentru 
speciile lemnoase – arbori şi arbuşti -, acoperind o zonă în care sunt plantate diverse 
astfel de specii, uneori cu scopul studiului condiţiilor de dezvoltare a acestora, alteori 

1 9 decembrie 2011. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. 
Şcoala doctorală «Istorie, civilizaţie, cultură».

2 Parcul dendrologic al castelului Bethlen din Arcalia (judeţul Bistriţa-Năsăud), parcul dendrologic 
al castelului Szentkereszty din Arcuş (judeţul Covasna), parcul dendrologic al castelului Béla 
Fáy din Simeria (judeţul Hunedoara), parcul dendrologic al castelului Bornemisza din Gurghiu 
(judeţul Mureş) sunt doar câteva exemple.

3 Prima Grădină Botanică din Cluj-Napoca este amenajată la sfârşitul secolului al XIX-lea, iar 
cea de-a doua la începutul secolului XX. Grădinile botanice din Macea (judeţul Arad), Jibou 
(judeţul Sălaj) şi Târgu Mureş sunt de secol XX, chiar dacă primele două au la bază parcuri ale 
unor reşedinţe nobiliare mai vechi.
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din plăcerea colecţionării şi ca mĳloc de reprezentare. Odată existent parcul dendrologic, 
dezvoltarea sa se poate produce atât spontan – prin răspândirea naturală a speciilor 
de arbori -, cât şi prin cultivarea de noi specii autohtone şi exotice.4Grădinabotanică
defineşte în egală măsură o instituţie şi o amenajare propriu-zisă, ambele înfiinţate în 
scopul studiului şi prezentării de colecţii de plante vii.5 Asociată adesea învăţământului 
universitar,6 grădina botanică este deschisă de cele mai multe ori şi către public - în 
mod tradiţional pentru educarea acestuia, iar mai recent, din ce în ce mai mult, şi pen-
tru suplimentarea fondurilor necesare întreţinerii grădinii. Diverse sectoare compun 
grădina botanică:sectorulornamental,7sectorul fitogeografic,8sectorul sistematic,9sectorul 
economic,10sectorul plantelor medicinale;11alături de acestea putem regăsi sere, ierbar, 
muzeu şi bibliotecă.

3. Interesul pentru colecţii dendrologice şi botanice.Primele grădini botanice au fost 
amenajate în Italia secolului al XVI-lea, predominant în scopuri ştiinţifice,12 în oraşe univer-
sitare precum Padova (1545) şi Bologna (1567), urmate fiind în Anglia secolului al XVII-
lea de grădina botanică din Oxford (1621).13În Europa secolului al XVIII-lea – ca urmare a 
dezvoltării interesului pentru teritoriile îndepărtate – numeroase specii exotice de plante sunt 

4 Nu de puţine ori, parcul dendrologic este asimilat cu arboretul.Acesta din urmă reprezintă – mai 
specific -, o „porţiune de pădure caracterizată printr-o vegetaţie omogenă” (ca alcătuire floris-
tică, vârstă etc.), deosebită de restul pădurii din jur. „Arboretul poate fi pur (dintr-o singură 
specie) sau de amestec (mai multe specii)”. (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1998: arboret 1 p. 56; Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Enciclopedică, 
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005: arboret 1 p. 61). Ehrenfried Kluckert defineşte 
arboretul drept porţiune separată a grădinii în care erau cultivaţi arbori exotici, în scopuri ştiinţifice: „a 
separate area of the garden where exotic trees were cultivated for scientific purposes” (European 
Garden Design. From Classical Antiquity to the Present Day, Könemann, 2005, p. 486).

5 Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005: 
grădină / grădină botanică p. 532.

6 Crearea şi funcţionarea majorităţii grădinilor botanice sunt strâns legate de cele ale instituţiilor uni-
versitare, pe care le deservesc în procesul didactic sub forma unor centre de cercetare a lumii plantelor. 
Andreea Milea: „Grădina Botanică Alexandru Borza din Cluj: istoric, organizare-amenajare, 
comentariu critic al intervenţiilor recente”. In Logia nr. 6/2003 p. 82.

7 Sectorul ornamental prezintă o serie de specii apreciate ca plante ornamentale.
8 Sectorul fitogeografic reflectă modul de repartizare al plantelor pe Glob.
9 Sectorul sistematic reuneşte cele mai importante familii de plante, dispuse pentru a reflecta 

înrudirile şi principalele etape de organizare ale lumii vegetale, pe parcursul evoluţiei sale.
10 Sectorul economic grupează plantele în funcţie de utilitatea lor.
11 Sectorul plantelor medicinale prezintă speciile utilizate, prin tradiţie populară, în scopuri 

farmaceutice.
12 „The first botanical gardens were laid out in Italy in the 16th century, predominantly for sci-

entific purposes”.Ehrenfried Kluckert: European Garden Design. From Classical Antiquity to the 
Present Day, Könemann, 2005, p. 486.

13 Wilfried Rogasch: Castles & Gardens in Bohemia and Moravia, H.F. Ullmann, 2007, p. 220.



104

aduse şi cultivate în oranjerii şi grădini botanice.14 Nobili şi negustori bogaţi au dezvoltat 
un interes pronunţat pentru astfel de specii, ele fiind apreciate ca obiecte de lux sau ca 
dovadă a legăturilor cu ţinuturile îndepărtate şi, prin aceasta, a puterii, prestigiului şi 
averii.15 Pe parcursul Iluminismului, interesul pentru botanică – devenită ştiinţa la modă 
-16 s-a suprapus stilului peisager în amenajarea parcurilor.Încă de timpuriu, grădina 
peisageră engleză a introdus specii de arbori de peste hotare – din America de Nord, 
din Asia –, admirate pentru formele şi coloritul lor.17

4. Parcuri dendrologice şi grădini botanice în Transilvania. Deşi avem dovezi încă din 
secolul XVII despre interesul manifestat de nobilimea transilvăneană pentru grădinărit,18 
colecţiile dendrologice şi botanice propriu-zise le regăsim, pe teritoriul transilvănean, 
nu mai devreme de sfârşitul secolului al XVIII-lea, cu precădere în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Astfel sunt, cu statut de monument istoric:19parcul dendrologic 
din Arcalia (judeţul Bistriţa-Năsăud), parcul dendrologic din Budila (judeţul Braşov), 
parcul dendrologic din Arcuş (judeţul Covasna), parcul dendrologic din Simeria (judeţul 
Hunedoara), parcul dendrologic din Gurghiu (judeţul Mureş), parcul dendrologic din 
Zau de Câmpie (judeţul Mureş), parcul dendrologic din Carei (judeţul Satu Mare). Parcul 
dendrologic din Bazoş (judeţul Timiş), amenajat la începutul secolului XX, deţine în 
prezent statutul de monument al naturii. Parcul dendrologic din Macea (judeţul Arad), 
a cărui amenajare îşi are originea la sfârşitul secolului al XVIII-lea, devine după 1990 

14 „Following the development in Europe in the 18th century of interests in overseas territories, 
many exotic plants found their way to Europe, and were cultivated in orangeries and botanical 
gardens”. Ehrenfried Kluckert: op. cit., p. 486.

15 Într-un moment sau altul, portocalul, ananasul, arborele de cacao, laleaua sau camelia au făcut obiectul 
unui adevărat cult. „At different times, for instance, the orange, pineapple, cocoa plant, tulip 
or camellia enjoyed cult status”. Wilfried Rogasch: op. cit., p. 220.

16 Nomenclatura binomială, valabilă şi în prezent, propusă de botanistul elveţian Carl von Linnaeus 
[Linné] s-a dovedit a fi o modalitate bună de clasificare a plantelor cunoscute şi a celor nou descoperite, 
iar aceasta corespunde spiritului perioadei [iluministe], de clasificare a tuturor fenomenelor într-un 
mod sistematic şi enciclopedic.”The binomial nomenclature, still valid today, of the Swedish 
botanist Carl von Linnaeus proved to be an appropriate way of classifying known and newly 
discovered plants, and this corresponded to the spirit of the age in categorizing all phenomena 
in a systematic and encyclopedic way”. Wilfried Rogasch: op. cit., p. 221.

17 Wilfried Rogasch: Castles & Gardens in Bohemia and Moravia, H.F. Ullmann, 2007, p. 221.
18 În studiul său Az Ebesfalvi Virágos Bécsi Kert. Adalékok a XVII. századi erdélyi kertkultúra történetéhez 

[Grădina cu flori vieneză din Dumbrăveni. Contribuţii la istoria grădinăritului în Transilvania 
secolului al XVII-lea] (Cluj, 2001, nepublicat), Székely György Sebestyén observă că inven-
tarele de cărţi din epocă cuprindeau adesea titluri de gen, precum: Melius Péter, Herbarium 
(Cluj, 1578); Lippay János, Posoni kert (Bratislava, 1667); Nadányi János, Kerti dolgoknak le-írása 
(Cluj, 1669) - de fapt, traducerea lucrării lui Antoine Mizaldus (1576); Basilius Besler, Hortus 
Eystettensis… (1618). În epocă, aceste lucrări erau apreciate mai degrabă pentru sfaturile me-
dicale decât pentru descrierea unor plante de ornament.

19 Lista Monumentelor Istorice 2010.
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Grădina Botanică din Macea a Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» din Arad, cu statut 
de monument istoric.Prima GrădinăBotanică din Cluj-Napoca– dezafectată şi din ale 
cărei exemplare puţine au supravieţuit până în prezent -este amenajată la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, iar cea de-a doua Grădină Botanică din Cluj-Napoca este amenajată la 
începutul secolului XX pe un amplasament nou, deţinând de asemenea în prezent statut 
de monument istoric. Grădina Botanică a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou 
(judeţul Sălaj), înfiinţată ca instituţie în cea de-a doua jumătate a secolului XX, are la 
baza amenajării sale parcul monument istoric al castelului Wesselényi, ale cărui origini 
le regăsim în secolul XVIII.Grădina Botanică a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Târgu-Mureş este înfiinţată la jumătatea secolului XX.

4.1. Parcul dendrologic din Arcalia – judeţul Bistriţa-Năsăud – încadrează castelul de sfâr-
şit de secol XVIII construit pe domeniul de vânătoare al familiei Bethlen.20 Cu amenajări 
de sfârşit de secol XIX, parcul dendrologic se desfăşoară pe o suprafaţă de c. 16 ha, în 
el regăsindu-se peste 150 de specii – autohtone şi exotice - de arbori şi arbuşti.21 În 1964, 
parcul este atribuit Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, devenind astfel gazda 
practicilor de vară ale studenţilor în ştiinţe naturale, iar între anii 2000-2004 castelul şi 
parcul adăpostesc „Centrul Regional al Francofoniei”. Ulterior, domeniul devine subiect 
al unui proces de retrocedare.

Fig. 1. Parcul dendrologic din Arcalia – judeţul Bistriţa-Năsăud. Plan de situaţie: 1 aleea de acces 
aliniată cu molizi pe ambele laturi 2 corp anex de poartă 3 corp anex 4 castelul Bethlen (demisol şi 
parter) 5 foişor 6 grădină ornamentală geometrică 7 peluză ornamentală peisageră 8 fost iaz 9 parc.

20 Înfăţişarea castelului reflectă gustul pentru eclectism, iar influenţa orientală, lizibilă în arhi-
tectura sa, este singulară printre castelele transilvănene.

21 Brad argintiu, molid caucazian, salcâm japonez etc.
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Terenul are o pantă lină, coborând dinspre sud-est (zonă care adăposteşte ansam-
blul de clădiri) spre nord-vest (zona extremă a parcului). Castelul şi cele două corpuri 
anexe (dintre care unul reprezintă corpul de intrare) se află în zona centrală a laturii 
sud-estice a amplasamentului. Dispuse într-o configuraţie de U, cu castelul punctând 
latura scurtă, iar cele două clădiri anexe (lungi şi înguste) trasând laturile lungi, cele 
trei clădiri cuprind între ele o grădină ornamentală cu amenajare geometrică. Pe partea 
opusă grădinii ornamentale, faţă de castel, terenul coboară, sugerând amprenta unui 
iaz, în prezent secat. În continuarea grădinii ornamentale geometrice, în dreptul laturii 
deschise a configuraţiei în U formată de clădiri, se desfăşoară o peluză ornamentală de 
factură peisageră. Parcul continuă amplu, la nord-vest de ansamblul format de clădiri, 
iaz, grădina şi peluza ornamentală.

Castelul se dezvoltă pe demisol şi parter, sub forma unui volum compact, prismatic, 
având în colţuri patru turnuri octogonale, dintre care unul este deschis. Toate cele patru 
laturi ale clădirii sunt prevăzute cu terase largi, trei dintre ele (nord-vestică, sud-vestică şi 
sud-estică) având accesul direct din grădină, prin intermediul câte unei rampe de trepte 
ce fac legătura de la teren la nivelul înălţat al parterului. Faţada intrării principale (sud-
vestică), orientată spre grădina ornamentală geometrică, are terasa în continuarea şi pe 
întreaga lăţime a rezalitului proeminent. Faţadele laterale (nord-vestică şi sud-estică) au 
terasele prinse între turnurile de colţ. Faţada orientată spre iazul secat are terasa sprĳi-
nită pe stâlpi, formând un portic la nivelul demisolului, aflat aici – de fapt – la nivelul 
terenului. În această zonă a grădinii, înălţimea terasei faţă de teren precum şi nivelul 
mai coborât al terenuluiîn zona iazului secat creează condiţiile unei bune perspective de 
pe terasă înspre grădină. Turnul colţului nordic, deschis, oferă un punct de observaţie 
în plus, cu dublă orientare înspre iaz şi suprafaţa amplă a parcului.

Parcul include specii arborescente, arbustive şi ierboase, printre care: bradul argintiu, 
molidul caucazian, pinul de mătase, stejarul pentru şiţă, bradul de balsam, arborele de 
magnolia, nucul negru sau american, teiul cu frunza mare, arborele de lalea etc. Parcul 
este delimitat de alei aliniate cu exemplare de molid, salcâm, respectiv carpen, iar în 
interior aflăm o alee centrală, alei de legătură şi o alee labirint.

Grădina ornamentală geometrică este împărţită în patru compartimente prin inter-
mediul a două alei axiale, pe două direcţii, la intersecţia cărora se poate să se fi dorit 
amplasarea unei piese sculpturale sau a unui arbore izolat. Axul principal este totodată 
axul de simetrie al castelului – conducând la intrarea în acesta -, iar axul secundar face 
legătura între cele două corpuri anexe. Compartimentele sunt mărginite de gard viu 
tuns din buxus şi populate cu exemplare ornamentale de conifere, precum şi cu arbuşti 
decorativi, inclusiv buxus tuns în forme geometrice (sfere). Dispunerea vegetaţiei în 
interiorul compartimentelor sugerează intenţia creării unei compoziţii simetrice. Peluza 
ornamentală peisageră, desfăşurată în continuarea grădinii ornamentale geometrice, la 
sud-vest de aceasta, este delimitată spre zona nord-vestică a parcului printr-un alinia-
ment dublu de conifere. Pe peluză sunt răsfirate pâlcuri de arbuşti decorativi şi ienupăr.

Taluzul care realizează trecerea de la platforma de teren a castelului către suprafaţa 
iazului este plantat compact cu arbuşti decorativi – posibil cu intenţia de a crea un gard 
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viu linear. Peretele de vegetaţie este întrerupt în dreptul axului castelului, permiţând atât 
perspective la nivelul terenului între cele două obiective (castel-iaz) cât şi traversarea 
de la unul la celălalt.

4.2. Parcul dendrologic din Budila – judeţul Braşov – cuprinde, pe suprafaţa sa de c. 6 ha, 
castelele Béldi Pál, Mikes şi Nemes. În anii 1950, acestea adăpostesc o şcoală de corecţie 
pentru fete, înlocuită în 1965 de o şcoală profesională cu internat pentru mecanici agricoli 
şi electricieni. La sfârşitul anilor 1960, ansamblul parcului şi castelelor este preluat de 
Liceul Agroindustrial Budila, iar în 1982 de O.N.T. Carpaţi. Castelele decad, transformate 
fiind în adăposturi pentru animale,iar ulterior, părăsite fiind. Piesa centrală a parcului, 
iazul cu peşti este asanat după ce, din cauza lipsei de întreţinere, începuse să inunde 
subsolurile caselor din apropierea sa. În prezent, castelele sunt subiect al retrocedării.

Fig. 2. Parcul dendrologic din Budila – judeţul Braşov. Plan de situaţie: 1 alee de acces 2 rondou 
de castani în dreptul intrării castelului Béldy Pál 3 castelul Béldy Pál (demisol şi parter înălţat) 
4 castelul Mikes 5 castelul Nemes 6 zona iazului 7 amplasamentul castelului Béldy Ladislau.

Terenul este relativ plat, iarcastelele se succed pe o linie ce traversează median am-
plasamentul, în paralel cu limita estică a acestuia (drumul principal al satului). Astfel, 
de la nord-est spre sud-vest avem: castelul Mikes, castelul Béldy Pál, respectiv castelul 
Nemes. Jumătatea estică a sitului acomodează amenajările de acces şi construcţiile anexe. 
Jumătatea vestică a sitului acomodează amenajările peisagere ale parcurilor, inclusiv 
urmele iazului asanat, în dreptul castelului Béldy Pál.

Castelul Béldy Pál se dezvoltă pe demisol şi parter înălţat, având un plan dreptun-
ghiular. Faţada sud-estică a acestuia prezintă trei rezalite puternice, la extremităţi şi 
în zona centrală. Rezalitul central acomodează intrarea în castel şi adăposteşte holul. 
Intrarea este precedată de un podest înălţat de la teren, accesibil printr-o rampă de trep-
te. Parapetele scunde ale treptelor se încheie pe teren cu două socluri de piatră (posibil 
suporturi ale unor vase ornamentale, dispărute acum). Faţada nord-vestică a castelului 
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Béldy Pál, orientată spre fostul iaz, prezintă în zona centrală un rezalit puternic adă-
postind o verandă înălţată de la teren şi accesibilă printr-o rampă de trepte (detaliile 
acesteia nu sunt lizibile datorită vegetaţiei sălbăticite din jurul său). Prea puţinele infor-
maţii, precum şi starea de degradare a castelelor Mikes şi Nemes, nu au permis – pentru 
moment - aprecierea compoziţiei volumetrice a acestora sau a relaţiei dintre volumele 
construite şi amenajarea exterioară.

Zona dintre drumul satului şi clădirile castelelor este plantată răsfirat cu arbori de 
diverse specii, fără a se putea distinge un model compoziţional anume. Excepţie fac 
rondoul de castani din dreptul intrării în castelul Béldy Pál, precum şi câteva exemplare 
de molid dispuse în aceeaşi zonă şi care creează accente verticale faţă înălţimile, altfel 
relativ joase ale vegetaţiei şi construcţiilor. Zona de parc desfăşurată la nord-vest de 
clădirile castelelor este populată abundent cu arbori şi arbuşti, cu excepţia zonei fostu-
lui iaz, care în prezent are aspectul unui luminiş uşor coborât faţă de nivelul general al 
terenului. Ţărmul fostului iaz este punctat pe alocuri de sălcii pletoase.

4.3. Parcul dendrologic din Arcuş – judeţul Covasna – în a cărui amenajare îşi găsesc locul 
atât stilul geometric cât şi stilul peisager, înconjoară castelul Szentkereszty, construit în 
forma sa actuală în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în apropierea căruia se re-
găseşte de asemenea capela familială neogotică.22În studiul său „Castelul Szentkereszty 
din Arcuş (jud. Covasna)”,23Bordás Beáta menţionează, pe baza inventarului din 1773 
al moşiilor familiei Benkő din Arcuş, preexistenţa a „două conace aparţinând familiei”. 

Fig. 3. Parcul dendrologic din Arcuş – judeţul Covasna. Plan de situaţie: 1 acces 2 alee cu alini-
amente de plopi pe ambele laturi 3 castelul Szentkereszty (demisol, parter şi etaj) 4 peluză orna-
mentală 5 grădină ornamentală 6 lac 7 versant împădurit 8 capelă 9 platformă-livadă 10 anexe.

22 Construită, posibil, între anii 1840-845 de soţii Kálnoky György şi Haller Anna. http://enciclo-
pediavirtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: Castelul Szentkereszty 
din Arcuş (jud. Covasna) (publicat 16.02.2011).

23 http://enciclopediavirtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: op. cit.
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Unul dintre acestea, aflat pe amplasamentul actualului castel, trece înainte de 1823 „în 
posesia familiei Daniel din Vârghiş”, iar inventarul din 1829 al posesiilor lui Daniel Elek 
aminteşte, pe lângă acest conac, de existenţa unei mori, unei grădini, a unor diferite 
clădiri agricole, a casei pustnicului, a casei pentru oaspeţi şi a unei case de scăldat.24 În 
1840, contele Kálnoky György cumpără moşia din Arcuş. După moartea contelui, în 1844, 
proprietatea trece în posesia văduvei, contesa Haller Anna. Aceasta se recăsătoreşte, 
în 1847, cu baronul Szentkereszty Zsigmond şi, între anii 1847-185725 supraveghează 
amenajarea parcului şi extinderea conacului. Fiul baronului Szentkereszty, baronul 
Szentkereszty Béla se mută la moşia din Arcuş în 1870, iar în 1878 se căsătoreşte cu 
Maria Florescu, fiica fostului ministru al apărării din România. Între anii 1887-1896, soţii 
investesc în transformarea castelului, cea mai importantă intervenţie fiind construirea 
unui etaj.26 Ultimii stăpâni ai castelului sunt baronul Szentkereszty Béla cel tânăr şi sora 
sa, Elisabeta.27 În 1968, castelul devine sediu al Casei Agronomului din judeţul Covasna, 
prilej cu care beneficiază de o primă consolidare şi restaurare. În 1982, castelul intră 
în patrimoniul fostului partid comunist, fiind pregătit drept reşedinţă pentru familia 
Ceauşescu. În 1990, o parte din domeniu – incluzând castelul - a intrat în administra-
rea Ministerului Culturii şi Cultelor. Un timp, castelul şi parcul au găzduit tabere de 
sculptură, iar în prezent găzduiesc Centrul de Cultură Arcuş şi, implicit, manifestările 
culturale organizate de acesta (conferinţe, concerte, expoziţii etc.).28 Revendicat în 2002 
de familia contelui Jankovich-Bésán András, domeniul a fost lăsat de către moştenitori 
în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; dintre dependinţe, multe dezafectate 
pe parcursul anilor, în administrarea Centrului de Cultură Arcuş a rămas doar vechiul 
grajd, aflat în curs de amenajare ca galerie de artă contemporană.

Terenul prezintă atât formaţiuni plate cât şi formaţiuni înclinate. În jumătatea nord-
estică a sitului terenul este relativ plat; aici se află castelul, lacul şi principalele amenajări 
ornamentale ale parcului, precum şi secvenţa de acces la castel pornind din drumul 
principal al satului. Această porţiune este delimitată la sud-vest de un versant ce se înalţă 
relativ abrupt până în dreptul porţiunii de platou, care constituie principala scenă a 
sculpturilor monumentale. Versantul se desfăşoară pe direcţia lungă a amplasamentului, 
nord-vest sud-est; la baza lui, dispunerea elementelor principale urmează, în paralel, 
aceeaşi direcţie: lac, amenajări ornamentale ale parcului, castel, peluză. Pornind de la 
faţada sud-estică a castelului şi pe tot parcursul peluzei spre care aceasta se deschide, 

24 Idem.
25 Între anii 1851-1853,baronul este încarcerat la Sibiu pentru participarea sa în revoluţia din 

1848-49. http://enciclopediavirtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: 
op. cit.

26 Construcţia a avut două faze, prima între 1887-1890, iar a doua în 1896. http://enciclopedia-
virtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: op. cit.

27 http://enciclopediavirtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: op. cit.
28 Patronat de Ministerul Culturii. http://www.ccarcus.ro/ (site oficial al Centrului de Cultură 

Arcuş).
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terenul coboară, mai abrupt în dreptul castelului, mai lin pe măsură ce se îndepărtează 
de acesta.

Castelul se dezvoltă pe demisol, parter şi un etaj, având un plan dreptunghiular 
cu un corp central mai proeminent - atât prin înălţime cât şi prin rezalitele pe care le 
creează pe cele două faţade lungi ale castelului.Faţada nord-estică, prima vizibilă din 
direcţia de acces spre castel, prezintă o terasă la nivelul parterului, îngustă şi desfăşurată 
pe aproape întreaga lăţime a faţadei, susţinută de corpul avansat - în această zonă – al 
demisolului.Faţada principală, sud-estică, simetrică faţă de un ax ce ordonează şi ame-
najarea exterioară în imediata vecinătate a acestei laturi a castelului, dispune de două 
terase: o primă terasă la nivelul parterului, străjuită de coloane care susţin o a doua 
terasă – descoperită – la nivelul etajului. Cele două terase oferă puncte de perspectivă 
privilegiate asupra amenajărilor parcului, şi umbră – în cazul celei de la parter – pe timpul 
zilelor călduroase de vară.Faţada nord-vestică, simetrică şi ea, dispune de asemenea de 
o terasă, înălţată de la teren în dreptul nivelului parterului şi accesibilă printr-o rampă 
de trepte dispusă în axul de simetrie. Parapetele scării sunt marcate prin socluri atât la 
întâlnirea cu terenul cât la racordarea cu parapetele terasei: cele de pe terasă servesc drept 
suporturi pentru vase ornamentale cu flori (capetele terasei sunt punctate de asemenea 
de astfel de socluri cu vase), iar cele de pe teren servesc drept suporturi pentru felinare. 
Această terasă este orientată spre lacul din apropiere.

Castelul se află în mĳlocul unui parc de factură clasicistă, care a avut mai multe faze 
de amenajare. Majoritatea construcţiilor mici - caracteristice amenajărilor peisagere – „au 
fost distruse, şi le cunoaştem numai din unele inventare ale domeniului”. Piesa centrală 
a parcului, marele lac de formă organică, „apare încă în primele inventare de la începu-
tul anilor 1820”. Tot atunci au fost ridicate casa pustnicului şi un foişor. „Extinderea şi 
transformarea parcului a avut loc între anii 1847-1857”, când au fost construite şi „grota, 
casa Schweizer, turnul pentru delectare şi sera”. „Amplificarea parcului a continuat şi în 
anii 1860”. „În 1871 sunt menţionate şi următoarele construcţii din parc: teren de popice, 
gheţărie, grajdul animalelor sălbatice”. În jurul anului 1890 au fost plantate diverse specii 
rare de arbori.29 Astfel, rezervaţia dendrologică a fost creată prin plantarea printre pâlcu-
rile de pădure de brad, plop şi stejar a unor specii de arbori şi arbuşti aduse din Austria 
şi din staţiunea balneoclimaterică Tuşnad. Majoritatea arborilor care populează parcul 
depăşesc vârsta de 100 de ani, valoarea parcului constând atât în amenajarea armonioasă, 
estetică, cât şi în raritatea speciilor.30În amenajarea parcului putem distinge cinci zone, 
diferite ca aspect dar legate firesc una de cealaltă: peluza amplă desfăşurată la sud-est 
de castel, mica grădină ornamentală din dreptul faţadei nord-vestice a castelului, lacul 
cu ţărmurile sale, versantul sud-vestic şi platforma înălţată de teren la care acesta ajunge.

Peluza amplă desfăşurată la sud-est de castel este ordonată de axul de simetrie al vo-
lumului construit. Pornind din dreptul castelului, se desfăşoară: un gard viu ornamental 
la marginea terasei; un taluz îmbrăcat în ienupăr şi traversat în ax de o rampă cu trepte 

29 http://enciclopediavirtuala.ro (Enciclopedia maghiară din România), Bordás Beáta: op. cit.
30 http://www.ccarcus.ro/ (site oficial al Centrului de Cultură Arcuş).
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care coboară în partea inferioară a peluzei (colţurile rampei cu trepte sunt marcate cu vase 
ornamentale atât în partea superioară cât şi în partea inferioară); pe peluza inferioară, 
baza treptelor este marcată simetric prin prezenţa a doi puieţi de tuia; în continuare, 
în ax, se află un bazin ornamental din piatră după care două mase de conifere dispuse 
simetric creează un culoar dirĳând privirea către capătul de perspectivă întruchipat de 
un ecran de asemenea din conifere.

Mica grădină ornamentală din dreptul faţadei nord-vestice a castelului se prezintă 
sub forma unui strat aproximativ circular, înierbat, a cărui margine este punctată uni-
form de arbuşti decorativi de formă sferică. Centrul acestui strat este marcat în prezent 
printr-un vas ornamental cu flori.

Lacul, de formă organică, are lăţimea cea mai mare înspre castel, îngustându-se la 
capătul opus, nord-vestic. O insulă este amenajată în mĳlocul zonei mai ample a lacului, 
accesibilă de pe ţărmul nordic printr-un podeţ de lemn. Dimensiunea lacului permite 
plimbări cu barca, motiv pentru care insula este prevăzută cu un mic debarcader. În 
jurul lacului este amenajată o alee, cu locuri de şedere dispuse în alveole ale zidului ce 
susţine versantul sud-vestic. Ţărmurile care coboară de la alee până la suprafaţa apei 
sunt populate răsfirat cu diverse specii de arbori şi arbuşti, iar ţărmul nordic susţine de 
asemenea piese sculpturale.

Versantul sud-vestic, împădurit, este străbătut de alei diagonale din pietriş şi pământ 
bătut, cu zid de sprĳin din piatră spre versant. Din dreptul micii grădini ornamentale 
deja amintite – aferentă faţadei nord-vestice a castelului – o alee de trepte urcă abrupt 
versantul înspre capelă. Aleea de trepte are un palier intermediar, la intersecţia cu o 
potecă de pământ. Arbori dispuşi simetric de o parte şi de cealaltă a aleii accentuează 
ritmul treptelor. Capătul superior al treptelor este marcat prin două socluri de piatră.

Platforma înălţată de teren, aflată la capătul versantului sud-vestic şi ocupată de o 
livadă, conservă un adevăratăcolecţie de artă monumentală alcătuită din „lucrări de 
sculptură în lemn, piatră şi metal, realizate în cele şapte ediţii ale Simpozionului Naţional 
de Artă Plastică organizate aici între anii 1974-1980 de Uniunea Artiştilor Plastici din 
România în colaborare cu organele culturale locale”. „Se regăsesc lucrări de tinereţe ale 
unor importanţi artişti plastici contemporani ca: Napoleon Tiron, Nicolae Şaptefraţi, 
Koppondi Jozsef, Leonard Răchită, Bata Marianov, Doru Covrig, Mihai Borodi, Ingo 
Glas, Liviu Russu, Dan Covătaru, Jecza Peter, Mihai Istudor, Petrovits Istvan, Rodica 
Stanca Pamfil, Gheorghe Zărnescu, Nicolae Fleissing, Denes Atilla, Grigore Patrichi, 
Ion Deac-Bistriţa, Neculai Băndărău, Alexandru Arghira Călinescu, Silviu Aurel Cucu, 
Anton Eberwein, Ionel Cinghita ş.a., mulţi dintre aceştia devenind între timp nume cu-
noscute în mişcarea artistică europeană”. Începând cu 1997, Centrul de Cultură Arcuş 
a iniţiat un program complex de salvare a lucrărilor de sculptură monumentală - prin 
ateliere de restaurare, conservare şi, de la caz la caz, reamplasare - şi de reconsiderare 
a manifestărilor artistice cu prilejul cărora au fost create.31

31 Idem.
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4.4. Parcul dendrologic din Simeria – judeţul Hunedoara – se desfăşoară pe o suprafaţă 
de c. 67 ha în jurul castelului Béla Fáy, care adăposteşte – din 1954 şi până în prezent 
- Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Simeria. Arboretul a fost creat pentru agre-
ment, pe la mĳlocul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale din 
lunca Mureşului, şi a aparţinut succesiv familiilor Gyulay, Kún, Fáy şi Ocskay. Perioada 
1870-1880 reprezintă o perioadă de îmbogăţire a parcului prin introducerea a numeroase 
specii originare din Extremul Orient şi din America de Nord.

Fig. 4. Parcul dendrologic din Simeria – judeţul Hunedoara. Plan de situaţie: 1 acces 2 castelul 
Béla Fáy 3 versantul de legătură între palierul superior, al castelului, şi palierul inferior, al Mureşului 
4 canal, la baza versantului, străbătând parcul pe direcţia vest-est 5 palierul inferior al parcului.

Terenul se prezintă sub forma a două paliere, puternic decalate (10 până la 20 m), 
legate printr-o zonă de versant. Palierul superior - în partea sudică a amplasamentului - 
cuprinde accesul, castelul, sera şi grădina ornamentală amenajată în imediata apropiere 
a acestora. Palierul inferior - în partea nordică a amplasamentului - se află la nivelul 
râului Mureş. Atât versantul de legătură dintre paliere cât şi palierul inferior acomodează 
amenajările cu caracter peisager ale parcului dendrologic.

Castelul se dezvoltă pe subsol şi parter înălţat, având un plan dreptunghiular. Faţada 
sudică, a intrării principale, prezintă trei rezalite: câte unul la fiecare capăt al faţadei 
şi unul central, adăpostind intrarea. Situată în axul de simetrie al volumului, intrarea 
este precedată de o mică terasă înălţată prin trepte de la teren şi străjuită de câte două 
coloane gemene la fiecare colţ. În dreptul intrării, la mică distanţă de aceasta, în ax, este 
amplasat un bazin ornamental din piatră. Această latură a castelului se orientează spre 
grădina ornamentală de faţadă. Faţada nordică prezintă de asemenea trei rezalite: câte 
unul la fiecare capăt al faţadei şi unul central, adăpostind o loggia amplă, precedată de 
o mică terasă accesibilă prin două rampe de trepte dispuse simetric. În planul faţadei 
rezalitului, loggia este străjuită de două coloane care, împreună cu zidurile de capăt, 
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susţin un fronton. Latura nordică a castelului se orientează înspre grădina ornamentală 
din dreptul său şi spre taluzul şi valea bogat plantată dinspre nord.

Grădina de faţadă se prezintă sub forma unui mare strat populat cu arbori şi arbuşti 
ornamentali, în mĳlocul cărora, la mică distanţă de intrarea în castel – şi în axul acestuia 
– este amplasat micul bazin ornamental din piatră. Grădina ornamentală desfăşurată 
la nord se prezintă sub forma unei peluze relativ libere, punctată de grupuri de arbuşti 
ornamentali şi tuia. Colecţia dendrologică porneşte de la taluz spre vale. Sistemul de alei 
se adaptează topografiei terenului, cu schimbări de direcţii pe versant şi cu linii drepte, 
ample, desfăşurate pe distanţe lungi, la baza versantului – aici regăsim totodată, pe 
direcţia est-vest, un canal ce străbate parcul. Pe palierul inferior, înainte de traversarea 
canalului, regăsim de asemenea două mici iazuri.

4.5. Parcul dendrologic din Gurghiu – judeţul Mureş – a cărui amenajare începe în 1740, 
cuprinde castelul în stil baroc, păstrând elemente renascentiste, construit de familia 
Bornemisza, care preia domeniul cetăţii Gurghiului în arendă, în 1734.32 

Fig. 5. Parcul dendrologic din Gurghiu – judeţul Mureş. Plan de situaţie: 1 aleea de acces 2 corpul de 
poartă 3 curtea de onoare – grădina ornamentală 4 castelul Bornemisza (subsol, parter şi un etaj) 5 
gang de legătură între grădina ornamentală şi parc 6 parcul dendrologic 7 lacul cu insulă 8 capela.

32 Cetatea fortăreaţă, construită în secolul XIII, devenise între 1437-1505 cetatea de scaun a co-
mitelui secuilor, iar în timpul principatului transilvănean, cetatea şi domeniul s-au aflat în 
folosinţa principilor care le-au dat în mod obişnuit ca feudă unor reprezentanţi ai nobilimii 
transilvănene. Bethlen Gábor, principe al Transilvaniei între anii 1613-1629, a zidit un castel 
cu etaj. Rákóczi György I, principe al Transilvaniei între 1630-1648, a mai adăugat castelului 
o aripă, iar după 1641 a refăcut şi cetatea. După trecerea Transilvaniei sub stăpânire austriacă 
în 1688, în timpul răscoalei condusă de Rákóczi Ferenc II, austriecii au dărâmat cetatea cu 
tunurile (1708).
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Între anii 1867-1870, domeniul Gurghiului este dat unui nou arendaş, iar în 1893, 
în castel se instalează o şcoală de brigadieri silvici; ulterior, prin mutarea şcolii silvice 
într-un local nou, castelul ajunge să adăpostească un muzeu de vânătoare. Parcul den-
drologic, îmbogăţit de-a lungul timpului, cuprinde în prezent atât specii autohtone de 
arbori cât şi specii exotice din Australia, America de Nord, America de Sud, Japonia.

Ansamblul clădirilor castelului este dispus pe o platformă de teren, în colţul sud-
vestic al amplasamentului, unde este acomodat şi accesul.Clădirile cuprind între ele o 
grădină ornamentală, de la care terenul continuă relativ plat spre est, dar coborând spre 
nord, până la un palier inferior ale terenului, pe care regăsim lacul cu insulă. Jumătatea 
estică a amplasamentului se înalţă sub forma unei coline, în zona cea mai înaltă a acesteia 
aflându-se capela. Parcul dendrologic se desfăşoară pe toată suprafaţa amplasamentului.

Castelul se dezvoltă pe subsol, parter şi un etaj, având un plan în L. Latura estică, 
principală, a castelului, permite legătura dintre grădina ornamentală şi parcul dendro-
logic prin intermediul unui gang. Latura nordică a castelului, prin circulaţiile exterioare 
de care dispune, oferă paliere înălţate ca puncte de observaţie privilegiate asupra gră-
dinii ornamentale. Faţadele îndreptate spre parc ale castelului, nu prezintă dispozitive 
deosebite de relaţionare cu exteriorul.

Aleea de acces din drumul principal al aşezării până la corpul de poartă al castelului 
este mărginită pe ambele părţi cu gard viu tuns geometric, în spatele căruia sunt dispuse 
aliniamente de tuia. Corpul de poartă, cu gangul de acces, susţine capătul de perspectivă. 
Odată pătrunşi în curtea interioară, o peluză amplă se desfăşoară, populată studiat cu 
pâlcuri şi exemplare izolate de arbori şi arbuşti ornamentali. Alei perimetrale acestei 
peluze conduc la intrările în corpurile de clădire, iar alte alei străbat peluza, mărginite 
fiind de gard viu tuns. Întreaga suprafaţă a grădinii este populată cu sculpturi din piatră.

Parcul dendrologic se prezintă sub forma unei plantaţii dese, cu aspect de pădure, 
de diverse specii de arbori. Regăsim ca amenajări punctuale, de detaliu: un rondou de 
molizi susţinând o ciupercă-foişor; inele de gard viu la baza unor arbori amplasaţi pe 
alei; un foişor de lemn; lacul cu insula populată de sălcii şi accesibilă printr-un pod.

4.6. Parcul dendrologic din Zau de Câmpie – judeţul Mureş – încadrează castelul coman-
dat de baronul Ugron István, proiectat de Pákey Lajos şi construit între anii 1909-1911. 
Din 1963 castelul adăposteşte o casă de copii, iar în 2006 devine subiect al unui proces 
de retrocedare.

Pornind dinspre nord şi vest, terenul urcă spre sud şi est, sub forma unui pinten de 
deal. Platforma pe care este amplasat castelul se află în zona mediană a sitului; astfel, 
drumul de acces la castel urcă din colţul nord-vestic al amplasamentului până în drep-
tul acestei platforme. Parcul dendrologic se desfăşoară pe versant, de jur împrejurul 
castelului, pe întreaga suprafaţă a sitului.

Castelul se dezvoltă pe demisol, parter şi un etaj, parţial două etaje, având un plan 
dreptunghiular. De pe faţada nord-vestică, principală, a castelului se desprind două tur-
nuri: unul circular, în colţul vestic; şi unul hexagonal, în colţul nordic. Intrarea în castel 
este marcată de un portic adăpostind o rampă cu trepte care urcă la nivelul parterului, 
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şi susţinând la nivelul etajului o terasă descoperită. La mică distanţă de portic, înspre 
turnul circular de colţ, avansează un rezalit adăpostind o loggia amplă la nivelul parte-
rului şi susţinând o terasă descoperită, de asemenea amplă, la nivelul etajului. Un mic 
balcon leagă rezalitul de portic, la nivelul parterului. Toate aceste spaţii se orientează 
spre zona de acces la castel şi spre vale.

Cu excepţia marcării traseului de acces prin aliniamente de gard viu de ambele părţi 
ale drumului, plantaţiile nu sunt supuse nici geometrizării nici dispunerii geometrice. 
Parcul are aspectul unei păduri – pe alocuri rară - alcătuită din specii variate de arbori.

4.7. Parcul dendrologic din Carei – judeţul Satu Mare – cu o suprafaţă de c. 10 ha, este 
amenajat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, odată cu construirea - din dispoziţiile lui Károlyi 
József – a unui castel în stil baroc,33 păstrând fundaţia şi unele ziduri ale cetăţii preexistente.34 
Tot în această perioadă se construieşte un manej. În urma cutremurului din 1834, mare 
parte din castel se dărâmă, reconstrucţia având loc abia între anii 1894-1896. Cu această 
ocazie, arhitectul austriac Arthur Mering îl va reface în stil neogotic,35 adăugându-i încă 

33 Lucrările la castel au loc între 1792-1794. Mare parte a zidurilor cetăţii sunt demolate, iar şanţul 
de apărare astupat. Narcis Dorin Ion: Castele, palate şi conace din România (Editura Fundaţiei 
Culturale Române, Bucureşti 2002) pp. 10-11.

34 În 1482, Károlyi Lászlo construia o curie fortificată, completată în 1592 de Károlyi Mihály cu 
ziduri puternice, bastioane, şanţ exterior întărit cu palisade, pod suspendat. Între 1661-1666 
cetatea este reconstruită, iar în 1705 este parţial distrusă de către austrieci şi refăcută în acelaşi 
an. Castelul actual îşi are nucleul în cetatea de secol XVII, construită în sistem Vauban, prima 
de acest tip din Transilvania.Ion Horaţiu Crişan: Itinerare arheologice transilvănene (Editura 
Sport-Turism, Bucureşti, 1982), pp. 197-198.

35 Narcis Dorin Ion: op. cit., pp. 10-11.

Fig. 6. Parcul dendrologic din Zau de Câmpie – judeţul Mureş. Plan de situaţie: 1 alee de 
acces 2 castelul Ugron (demisol, parter şi un etaj, parţial două etaje) 3 parc dendrologic.
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un nivel, trei turnuri mici şi patru mari. Elementele cu caracter defensiv din actuala formă 
a clădirii – bastionul, şanţul cu apă – au un rol exclusiv decorativ. În prezent, în castel 
funcţionează un muzeu istoric şi de ştiinţele naturi, precum şi o bibliotecă.

Fig. 7. Parcul dendrologic din Carei – judeţul Satu Mare. Plan de situaţie: 1 acces 2 i ntrarea 
principală în castel 3 intrarea pe pod 4 curtea închisă a castelului Károlyi5 latură cu volume-

trie variată 6 parc.

Terenul este relativ plat, iar castelul este amplasat în zona central-estică a sitului. 
Accesul în parc este practicabil din mai multe puncte de-a lungul limitei acestuia; ac-
cesul principal porneşte din colţul sud-estic al sitului. Intrarea principală în castel se 
află pe latura sa nord-estică, cu o compoziţie simetrică, iar celelalte laturi ale castelului 
acomodează şi ele intrări.

Castelul are în plan o formă rectangulară şi se desfăşoară pe două, trei, respectiv patru 
niveluri, fiind prevăzut cu turnuri circulare de colţ şi având un impunător „donjon”. În 
interior, prin închiderea unei curţi interioare s-a amenajat o somptuoasă sală de recepţii 
– Sala Cavalerilor. Intrarea principală în castel este flancată de două turnuri fleşă, care 
împreună cu terasa ce se sprĳină pe piloni masivi, îi conferă monumentalitate. Faţada 
principală, nord-estică, prezintă o relativă simetrie,preluată probabil de la vechea clădire 
barocă,dar şi tentativa de a o anula prin jocul volumelor construite ulterior: schimbarea 
regimului de înălţime la turnurile de colţ şi la părţile aferente lor din vechea clădire. 
Intrarea principală este marcată printr-un portic susţinând o terasă descoperită la nivelul 
etajului. Intrarea faţadei nord-vestice este precedată de un pod de piatră - peste şanţul 
existent, de altfel, pe toate laturile castelului – şi adăpostită de un balcon susţinut pe 
console masive, la nivelul etajului. În colţul vestic regăsim capela. Faţada sud-estică a 
fost de asemenea supusă jocului de volume, definitoriu pentru întreg ansamblul.

În jurul reşedinţei nobiliare s-au făcut plantări de arbori, încă din secolul XVII, iar 
pe la 1700, în jurul castelului exista o grădină amenajată în stil baroc. În anii 1792-1795, 
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grădinarul Bode György amenajează în jurul noului castel o grădină peisageră engleză 
cu numeroase specii lemnoase indigene şi exotice,36 grădină care cuprindea şi o seră 
pentru plante exotice. Parcul îşi primeşte forma actuală în anul 1890.

4.8. Parcul dendrologic din Bazoş – judeţul Timiş – a fost amenajat în stil peisager - păs-
trat nealterat - între anii 1909-1912 de către Ludovic Ambrozy, care a populat pădurea 
aparţinând domeniului familial cu zeci de specii botanice provenind de pe continentul 
nord american. În 1934 parcul,cu 194 de specii de arbori şi arbuşti, este preluat de Casa 
Pădurilor Statului fiind dat în folosinţă Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice. 
În 1954, parcul primeşte statutul de rezervaţie ştiinţifică, iar în 1982 este declarat mo-
nument al naturii. În prezent, parcul adăposteşte peste 520 de specii, forme şi varietăţi 
de arbori şi arbuşti.

4.9. Parcul dendrologic din Macea – judeţul Arad – ulterior Grădina Botanică din Macea a 
Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» din Arad. Începând cu anul 1715, domeniul din Macea 
face parte din proprietăţile familiei Edelspacher,37fără să rămână pentru multă vreme 
în proprietatea acesteia, căci Sigismund Edelspacher este dispus să vândă o parte din 
moşiile sale lui Mihail Cernovici şi fiului acestuia Ioan,38 iar contractul de vânzare-cum-
părare este încheiat între cele două familii în 1724.39 

Fig. 8. Parcul dendrologic din Macea –judeţul Arad -, ulterior Grădina Botanică din Macea a 
Universității de Vest «Vasile Goldiş» din Arad.Plan de situaţie: 1 acces 2 castelul (demisol, parter şi, 
parţial, etaj) 3 aripa Cernovici 4 aripa Károlyi 5 bazin ornamental 6 pavilionul de vânătoare 7 parc.

36 Aristide Ştefănescu: Ghidul muzeelor (Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984), p. 386.
37 Aurel Ardelean, George Manea, Mircea Barbu: Aradul – permanenţă în istoria patriei (Arad, 

1978), p. 164.
38 http://www.uvvg.ro/macea(Dan Demşea, Pompiliu Sarca) (site oficial al Grădinii Botanice 

Universitare Macea)
39 Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története,vol. II (Arad, 1895), p. 668.
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Primele amenajări ale reşedinţei de la Macea sunt databile din aceeaşi perioadă.40Astfel, 
într-o mică pădure, Mihail Cernovici construieşte o casă de vânătoare, care este ampli-
ficată în timp sub forma unui conac. Încep să fie trasate diverse alei, se amenajează o 
livadă şi se construiesc clădiri anexe: marile grajduri, magazii etc. Înparc sunt introduse 
diverse specii de arbori şi arbuşti ornamentali şi exotici. Domeniul se amplifică odată cu 
creşterea prestigiului familiei, iar pe la începutul secolului al XIX-lea se va construi aici 
o nouă reşedinţă. Ultimul proprietar descendent direct pe linie masculină al familiei, 
baronul Petru Cernovici, stabilindu-se la Macea, contribuie mult la desăvârşirea parcului 
dendrologic ce înconjoară castelul.41 Din iniţiativa sa este plantat aici arborele Ginkgo 
Biloba, devenit în prezent monumental. În parc se află monumentul şi mormântul comun 
al generalilor Damjanich János şi Lahner György.42 Ne mai putând întreţine domeniul, 
baronul este nevoit să îl vândă familiei Károlyi,43 care între 1862-1866 ridică aici o a doua 
aripă – mult mai amplă - a castelului, întreg ansamblul primind o imagine neoclasică, 
uşor eclectică.44Iniţial, parcul avusese 10 ha, iar creşterea de încă c. 10 ha trebuie să fi 
avut loc până în 1897. La sfârşitul secolului al XIX-lea proprietar era Károlyi Tibor, iar în 
acel moment existau deja, separate de parc, cele 100 ha de pădure plantată şi populată 
cu fazani. Următorul stăpân, Károlyi Gyula, angajează în 1900 pe cunoscutul grădinar 
Prohaska, ce procedează la contopirea parcului cu pădurea.45 În urma căsătoriei cu ruda 
sa Károlyi Melinda,46 Károlyi Gyula tinde să locuiască mai mult timp aici, mai ales în 
sezonul cald. În perioada relativ scurtă de şedere la Macea a grădinarului Prohaska, sunt 
amenajate ochiul de apă cu fântână arteziană, bazinul de înot, terenul de tenis, ronduri 
de flori, se măreşte reţeaua de alei şi se introduc noi plante ornamentale.47 Tot acum 
se adaugă la corpul vechi al castelului o terasă metalică amplă, la care se accede din 
exterior pe trepte metalice.48 În această perioadă, domeniul cuprindea pe lângă castel şi 
parc, terenuri agricole, livadă şi grădină de legume, pavilion de vânătoare, criptă, sere, 
grajduri, alte anexe gospodăreşti, trei porţi (dintre care una se mai păstrează şi astăzi).

40 http://www.uvvg.ro/macea (Dan Demşea, Pompiliu Sarca) (site oficial al Grădinii Botanice 
Universitare Macea).

41 Idem.
42 Participanţi la revoluţia maghiară din 1848 şi executaţi la Arad în 6 octombrie 1849.
43 http://www.uvvg.ro/macea (Dan Demşea, Pompiliu Sarca) (site oficial al Grădinii Botanice 

Universitare Macea).
44 Astfel, dezvoltat în formă de L, castelul a fost construit în două etape. Prima porţiune, până 

la turnul cel mare, având pe faţadă stema, sculptată în piatră, a familiei Cernovici, provine 
dinainte de 1862, fiind precedată de o clădire de secol XVIII. A doua porţiune, dincolo de 
turnul cel mare, precum şi clădirile anexe, s-au construit între 1862-1886, când ansamblul a 
primit amprenta stilului Secession.

45  Pavel Covaci, Horia Truţă, Aurel Ardelean: Parcul dendrologic Macea (Arad, 1987), p. 4.
46 Márki Sándor: op. cit.,p. 686.
47 Pavel Covaci, Horia Truţă, Aurel Ardelean: op. cit.
48 http://www.uvvg.ro/macea (Dan Demşea, Pompiliu Sarca) (site oficial al Grădinii Botanice 

Universitare Macea).
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După primul război mondial parcul trece printr-o perioadă de regres. Nu se mai fac 
amenajări iar lucrările de întreţinere sunt reduse ca volum. Unul dintre motive îl consti-
tuie exproprierea terenului agricol deţinut de moşierul Károlyi, cu excepţia parcului şi 
a unei suprafeţe agricole mult reduse, fapt ce determină scăderea veniturilor castelului 
cu peste patru cincimi.49 Contele Károlyi Gyula a fost ultimul castelan nobil de la Macea, 
el pierzând întregul domeniu în 1939, la un joc de cărţi, în favoarea doctorului Adam 
Iancu, care locuia la acea vreme în Curtici, în fostul castel Kászonyi-Friebeisz.50Noul 
proprietar va defrişa o suprafaţă de c. 10 ha.51 Acesta este începutul stării de regres a 
parcului.Între anii 1956-1957, castelul este renovat. În 1968, parcul este declarat parc 
dendrologic şi se iau măsuri de protecţie şi reamenajare.52 În prezent, castelul şi parcul 
aparţin Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, parcul dendrologic, cu exem-
plare monumentale de arbori a căror vârstă este de c. 250 de ani,53devenind Grădină 
Botanică Universitară. Dacă parcul are o suprafaţă de peste 20 ha, colecţia dendrologică 
se întinde pe o suprafaţă de 3.5 ha şi este destinată în principal cercetătorilor. Se regăsesc 
de asemenea o grădină pentru copii şi o mini-grădină zoologică. În fostul pavilion de 
vânătoare se află acum Muzeul Botanic.54

Terenul este relativ plat, uşor mai înălţat în zona centrală, cu accidente topografice 
minore. Zona de acces este organizată în colţul nord-estic al amplasamentului – cel mai 
apropiat de centrul aşezării -, zonă în care se află amplasat şi castelul, uşor retras faţă 
de ambele drumuri (axe principale ale aşezării) şi rotit faţă de ele. Anexele castelului se 
află în apropierea acestuia, aliniate în lungul laturii nord-vestice a amplasamentului. 
Faţă de grupul configurat de zona de acces, castel şi anexe, parcul se desfăşoară amplu 
pe tot restul suprafeţei amplasamentului.

Castelul are în plan forma de L, fiecare dintre aripi - de o parte şi de alta a turnului 
foişor - aparţinând unei etape istorice distincte:aripa Cernovici, sobră, cu o structură şi 
compartimentare specifică începutului de secol XIX, respectiv aripa Károlyi, încheiată 
la sfârşitul secolului al XIX-lea, beneficiind de dotări moderne care sporeau confortul. 
Clădirea se desfăşoară pe trei niveluri: un parter îngropat cu camerele servitorilor, eta-
jul cu încăperile reprezentative şi o „mansardă”. Cele două turnuri robuste, flanchează 
fostele săli de recepţie. O terasă corespunzând etajului, se desfăşoară pe întreaga lăţime 
a unuia din turnuri, deschizând o perspectivă largă spre parc şi protejând totodată intra-
rea în castel, de la nivelul parterului. O terasă suspendată, din fier forjat, se întinde pe 
întreaga lăţime a clădirii, având şi un foişor poligonal de colţ, din care o scară permite 
accesul direct spre grădină.

49 Idem.
50 Idem.
51 Pavel Covaci, Horia Truţă, Aurel Ardelean: op. cit.
52 Idem.
53 Idem.
54 http://www.uvvg.ro/macea (Dan Demşea, Pompiliu Sarca) (site oficial al Grădinii Botanice 

Universitare Macea).
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Parcul, extrem de sistematizat în prezent, nu mai aminteşte de amenajările peisagere 
din trecut. Din perioada călătoriei lui Petru Cernovici în Grecia şi Orientul Apropiat 
(1845) „datează, în colecţia parcului dendrologic, două exemplare de Ginkgo biloba 
(arborele pagodelor) – originar din estul Chinei -, şapte exemplare de Aesculus hippo-
castanum (castanul sălbatic) şi treisprezece exemplare de Platanus acerifolia (Aiton) 
Willd”.55Dintre speciile rare de arbori şi arbuşti mai amintim opt exemplare de Taxus bac-
cata (tisa), patru exemplare de Juglans nigra (nucul negru), originar din America de Nord, 
cincisprezece exemplare de Corylus colurna (alunul turcesc), originar din vestul Asiei. 
Se regăsesc totodată exemplare de stejar, platan, tei, unele dintre ele gigantice.56Deşi 
amenajată ca un tot unitar, actuala grădină botanică se compune din trei părţi distincte. 
Prima are o suprafaţă de c. 10 ha, cu diverse amenajări destinate publicului larg. Cea 
de-a doua ocupă c. 3.5 ha şi cuprinde colecţia dendrologică, destinată cercetătorilor. 
Cea de-a treia ocupă o suprafaţă de c. 8 ha şi cuprinde zone cu vegetaţie forestieră, spe-
ciile lemnoase predominante fiind: stejarul, salcâmul, arţarul, stejarul roşu, sâmbovina 
americană şi altele.57

4.10. Grădina botanică din Cluj-Napoca.În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-
lea se pun bazele primei grădini botanice a oraşului, realizată în mai multe etape pe 
amplasamentul grădinii Muzeului sau grădinii Mikó.În 1856, contele Mikó Imre propune 
fondarea Societăţii Muzeului Transilvan – organizaţie non-guvernamentală care ia fiinţă 
la 23 noiembrie 1859 -, căreia îi donează vila şi grădina sa, unde avea o colecţie de arbori 
şi arbuşti şi o modestă oranjerie. Organizarea grădinii botanice şi a muzeului botanic 
începe în acelaşi timp cu cea a Universităţii, în 1872. Între anii 1872-1896, directorul gră-
dinii botanice este Kánitz Agost. Pe atunci, grădina nu ocupa mai mult de o pătrime din 
terenul oferit de contele Mikó, iarmuzeul botanic era amenajat într-una din încăperile 
locuinţei directorului. În 1882, construirea Institutului de Chimie desfiinţează o parte din 
grădină, iar vila oferită de contele Mikó devine proprietatea Muzeului Zoologic.În 1895, 
grădina devine proprietatea statului. Între anii 1896-1900, directorul grădinii botanice 
este Istvánffy Gyula. Se amenajează stâncăria, sectorul fitogeografic, se construieşte o 
nouă seră mai vastă (1901) şi o reţea de apeducte, iar muzeul botanic este instalat în-
tr-o încăpere la parterul clădirii centrale a Universităţii, ulterior sediul Colectivului de 
Fiziologie a plantelor. Perioada care se impune prin modificări importante în organizarea 
grădinii, Institutului Botanic, muzeului şi ierbarului, a fost cea în care profesorul Richter 
Aladár îndeplineşte funcţia de director: 1901-1904, 1905-1913. Chemat la Cluj în 1899, 
Richter reorganizează sectoarele grădinii botanice luând ca model grădini botanice din 
Europa Centrală, cumpără încă 9 ha de grădină şi livadă ce aparţinuseră unor familii 
precum L. Davida sau I. Ferencz, şi proiectează amenajarea unei grădini botanice pe un 
nou amplasament, actuala Grădină Botanică „Alexandru Borza”.58Universitatea română 

55 Pavel Covaci, Horia Truţă, Aurel Ardelean: op. cit.,p. 4.
56 http://www.uvvg.ro/macea (site oficial Grădina Botanică Universitară Macea).
57 Idem.
58 Vasile Cristea, Felician Micle, Florin Crişan: „Le Jardin Botanique «Alexandru Borza» (Cluj-
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din Cluj şi-a început activitatea în 1919, an în care profesorul Alexandru Borza este numit 
titular al Catedrei de botanică şi director a grădinii şi muzeului. În 1920, profesorul Borza 
elaborează planul noii grădini şi îi măreşte proprietatea, situată de cele două părţi ale 
pârâului Ţiganilor; în acest an sunt începute lucrările de amenajare a noii grădini: lotizare, 
traseele potecilor, mici construcţii. În 1923 sunt puse în funcţiune turnul de apă, reţeaua 
de distribuire a apei şi bazinele pentru plante acvatice; este organizată staţia meteorolo-
gică şi începe organizarea unui laborator ecologic. În 1925 are loc deschiderea oficială a 
Grădinii Botanice pentru public. Se construiesc subsolul şi parterul clădirii Institutului 
(proiect realizat de inginerul Ivaşcu, redus ulterior din lipsă de fonduri); în acest spaţiu 
are loc, în 1930, inaugurarea oficială a muzeului. Grădina este dotată cu o seră-acva-
rium considerată, la acea epocă, drept primul şi unicul mare acvarium din România. În 
1933 se construiesc etajul şi mansarda Institutului, iar în 1935, pagoda (salonul pentru 
ceai) din grădina japoneză. În 1937, suprafaţa grădinii este extinsă şi începe construirea 
unei sere noi pentru palmieri; în acest an are loc deschiderea oficială a noului Institut 
Botanic. Între anii 1940-1945, instituţiile botanice îşi desfăşoară activitatea în oraşul de 
refugiu, Timişoara, iar la încheierea războiului revin în Cluj, în posesia profesorului 
Borza şi a colaboratorilor săi.59 În forma sa actuală, Grădina Botanică din Cluj-Napoca 
este împărţită în cinci sectoare principale: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic 
şi al plantelor medicinale.Un sector de mai mici dimesiuni îl reprezintă cel al plantelor 
autohtone rare, ameninţate sau vulnerabile.

4.11. Grădina Botanică „Vasile Fati” a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou - judeţul 
Sălaj – se desfăşoară în jurul castelului în stil baroc al familiei Wesselényi, construit în 
forma actuală între anii 1779-1810.60

Lucrările pentru organizarea grădinii botanice din Jibou încep în anii 1959-1968, 
când profesorul de biologie Vasile Fati reuşeşte să demonstreze că parcul castelului 
Wesselényi – în care funcţiona pe atunci liceul din Jibou – este potrivit pentru organi-
zarea unei grădini botanice. După spusele profesorului Fati, în acea vreme parcul era 
deteriorat, cu semne evidente de îmbătrânire, fapt ce determină adoptarea unor măsuri 
ample de igienizare şi replantare. În octombrie 1968, profesorul Fati obţine actul de 
înfiinţare a grădinii botanice şcolare şi funcţia de director al acesteia.61 În anii 1968-1970 
este construită prima seră, urmată de alte şase sere – pentru adăpostirea colecţiilor de 

Napoca, Roumanie)”. In L’uomo e l’ambiente – 27 (Università degli Studi, Camerino, 1997), pp. 
15-16, 18.

59 Vasile Cristea, Felician Micle, Florin Crişan: op. cit.
60 Castelul, în forma sa iniţială, datează din ultima pătrime a secolului al XVI-lea, dar din acea 

perioadă nu se păstrează decât urmele unor fundaţii. Andrei Mureşan: Schiţă monografică 
turistică a zonei în care este situat oraşul Jibou, privită din punct de vedere instructiv-educaţional 
(1974).

61 În perioada 1974-1990, instituţia a funcţionat sub denumirea de „Staţiunea Tinerilor Naturalişti”. 
http://gradina-botanica-jibou.ro (site oficial al Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou).
Andrei Mureşan: op. cit.
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plante tropicale, subtropicale şi mediteraneene – cu laboratoare integrate. În anii 1978-
1982 sunt construite cele două sere sub formă de domuri geodezice – acvariul şi sera 
palmierilor – şi serele de microproducţie – pentru producerea florilor tăiate şi la ghiveci 
în scop comercial.După 1990, se amenajează un acvariu modern, o galerie amazoniană, 
o nouă grădină japoneză şi sectorul sistematic.62

Făcând parte din versantul care urcă de la drumul principal al aşezării spre vest, 
terenul este sistematizat în dreptul castelului în câteva terase. Secvenţa de acces se des-
făşoară în partea sudică a amplasamentului, de-a lungul aripii sud-estice a castelului. 
În dreptul aripii nord-estice a castelului se desfăşoară grădina ornamentală, la capătul 
opus al căreia sunt dispuse serele moderne. La nord-vest de grădina ornamentală şi de 
castel se dezvoltă cel de-al doilea palier al grădinii, la capătul căruia regăsim clădirea 
fostelor grajduri. Cele două aripi ale castelului, dispuse în L, delimitează curtea de 
onoare. Spre nord-vest se desfăşoară, amplu, parcul şi, în continuare, pădurea populată 
cu diferite specii de arbori.

Castelul se dezvoltă pe subsol, parter şi un etaj, având o configuraţie în L. Latura 
principală, nord-estică, asigură legătura între curtea de onoare şi grădina ornamentală, 
prin intermediul unui gang dispus în axul faţadei nord-estice. Pe această faţadă se deta-
şează un rezalit central, la al cărui etaj este amenajată o loggia amplă. De aici, perspectiva 
se deschide asupra grădinii ornamentale, amenajată simetric faţă de axul faţadei. Pe 

62 http://gradina-botanica-jibou.ro (site oficial al Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou). 
Andrei Mureşan: op. cit.

Fig. 9. Grădina Botanică „Vasile Fati” a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou - judeţul 
Sălaj.Plan de situaţie: 1 acces la grădina botanică 2 grădină ornamentală 3 sere şi acvarii, 
inclusiv cele două structuri geodezice 4 grădina romană 5 fostele grajduri 6 curtea de onoare 
– odinioară spaţiul principal de acces la castel 7 castelul Wesselényi (subsol, parter şi etaj).
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latura opusă a aceleiaşi aripi, spre curtea de onoare, intrarea este marcată şi adăpostită 
de un balcon la nivelul etajului. De aici, perspectiva se deschide asupra curţii de onoare.

În prezent, de-a lungul traseului de acces, până la capătul clădirii, se desfăşoară 
sectorul ornamental. Acesta continuă pe zona dintre castel şi sere, în apropierea cărora 
a fost amenajată grădina japoneză. Zona în care amenajările istorice au fost cel mai bine 
conservate corespunde terasei superioare, la nord-vest de castel, în aşa-zisa grădină roma-
nă. Aici se regăsesc totodată o serie de piese sculpturale. Curtea de onoare nu păstrează 
amenajări originale, fiind folosită în prezent ca poligon auto.

4.12. Grădina Botanică a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureşa fost 
înfiinţată în 1953, ca „parte integrantă a laboratoarelor Facultăţii de Farmacie, fiind 
împărţită în treu sectoare horti-dendricole importante: Parcul dendrologic împreună cu 
sera de producţie, Grădina Botanică şi Grădina de Plante Medicinale”.63Parcul dendrologic, 
cu o suprafaţă de c. 2 ha, cuprinde clădirea Universităţii, iar colecţia sa, îmbogăţită 
de-a lungul anilor, numără în prezent peste 200 taxoni vegetali. Grădina botanică are 
o suprafaţă de c. 3 ha, amplasată fiind la poalele Platoului Corneşti, şi prezintă două 
sectoare: stejărişul – situat în prelungirea pădurii Platoul Corneşti, pădure de stejari 
seculari, cu liziera vegetată de diverse specii de arbori şi arbuşti - şi sistematica plan-
telor. Un sector recent înfiinţat este cel al plantelor rare şi amenninţate, cuprinzând 51 
de specii. Grădina de Plante Medicinale are o suprafaţă de c. 6000 mp, împărţită fiind în 8 
etaje, iar acestea în 35-38 de straturi cu c. 250 taxoni vegetali. În perimetrul grădinii se 
află o seră pentru materialul vegetal necesar straturilor din grădină şi pentru plantele 
ce trebuie adăpostite pe timpul iernii.64

63 http://www.umftgm.ro/fileadmin/documente_upload/44-00-46.2.pdf (Prof. Dr. Silvia Oroian) 
(site oficial al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş).

64 Idem.


