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Abstract. One of the countries with the longest tradition in garden 

landscaping, China has developed three major directions used to this day, under the 
impulse of Confucian, Taoist and Buddhist religions: ample landscaping, private 
gardens, monastic gardens.  Land forms, lakes and rivers are the defining elements of 
the Chinese landscape. Although vegetation holds a secondary place, being 
subordinated to an illustration of a philosophical symbolism, it defines extremely 
varied landscapes. Among the most appreciated, plum trees are seen as the 
messengers of nature’s rebirth cycle.  

The ornamental peach trees are meant to evoke the garden of Paradise, while 
the apricot trees stand for perfection.  Used isolated or in groups, together with pine 
trees, bamboos, lotus flowers, chrysanthemums and peonies, fruit trees define 
characteristic sequences, sources of esthetic feeling, in a wide range. Among the most 
representative parks of Beijing, which display arrangements using various types of 
fruit trees, there are: Zhongshan Park – West of Tien’anmen Square, Zhongnanhai 
Park – central and Southern lakes, Jingshan – “the park of a hundred fruits”, 
Yuyuantan – the fisherman’s terrace. The achievements of Chinese gardens have 
influenced the art of European gardens up to the modern time. 

 
Interesul pentru natură, manifestat prin amenajarea grădinilor, s-a dezvoltat în 

cursul istoriei milenare a Chinei, în strânsă legătură cu cele trei curente religioase 
importante: confucianism, daoism şi budism.  

În ultimă instanţă, toate trei cultivă o relaţie strânsă între om şi natură, înscriindu-
l în armonia universală, nevoie pe care omul o resimte şi o poate cultiva cu ajutorul artei 
grădinilor (1).  

Peisagistica chineză s-a orientat către trei direcţii importante de manifestare: 
grădinile imperiale, grădinile monahale şi grădinile private.  

 
Grădinile imperiale: 
Marile palate imperiale şi grădinile lor s-au dezvoltat mai ales în principalele 

centre administrative, oraşe dens populate. Terenul ocupat de ele încearcă să 
reconstituie ambianţa naturală compusă din munţi, coline, ape curgătoare, lacuri. 
Amenajările peisagere propun realizarea unor spaţii paradisiace, adecvate statutului 
locatarilor. Preocuparea pentru asigurarea unui confort sporit şi în timpul verilor 
călduroase, determină apariţia palatelor de vară, amenajate în afara oraşului, în plină 
natură, un rol important revenind îmbunătăţirii cadrului natural prin lucrări ample de 
amenajare a reliefului (coline, masive stâncoase, râuri, lacuri).  

Principala caracteristică constă în găsirea echilibrului dintre principiile riguroase 
de modelare a naturii cu păstrarea sau recrearea aparenţei de peisaj natural, neatins de 
mâna omului (2). Aceste preocupări s-au dezvoltat pe două direcţii importante: 
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 - parcurile de mari dimensiuni, conţinând toate creaţiile naturii, 
munţi, ape, insule, plante şi animale, destinate plimbărilor, odihnei sau vânătorii;  

 - parcurile reşedinţelor din apropierea palatelor imperial sau 
nobiliare, de dimensiuni mai restrânse. 

Primele amenajări de grădini imperiale sau manifestat acum aproape 3000 de 
ani, prin organizarea terenurilor de vânătoare ale dinastiei Shang. 

Uriaşa grădină Shanlin Yuan din anii 100 î.C. se întindea pe circa 1000 km2 şi 
avea peste 300 de palate.  

Compoziţiile peisagere sunt deosebit de ample, antrenând lucrări costisitoare dar 
cu efecte spectaculoase în planul stărilor emoţionale create. 

 
Grădinile monahale: 
Deşi religiile Confucianiste şi Daoiste şi-au pus amprenta asupra conceperii 

grădinilor, majoritatea mănăstirilor apărute în secolele al IV-lea şi al V-lea sunt de 
orientare budistă. Puterea şi bogăţia lor a motivat dese atacuri care le-au pus la grele 
încercări, multe dintre ele dispărând.  

Foarte multe dintre aceste mănăstiri se găsesc amplasate în zone naturale, 
deosebit de pitoreşti. Grădinile aflate în faţa templelor au forme riguroase, propunând 
parcurgeri controlate de la o clădire la alta, însoţite de piese de mobilier – stâlpi de 
piatră, cu rol comemorativ, sau vase ceramice mari, încărcate cu flori.  

Unele din aceste mănăstiri au zone amenajate în compoziţii libere, adăugând 
peisajului elemente simbolice – pavilionul meditaţiei, amplasat fie pe o înălţime, fie în 
preajma unei ape, subliniind comuniunea dintre filosof şi natură1.  

 
Grădinile private: 
Atestate prima dată în sec. al IV-lea d.C., ajung să fie foarte răspândite în sec. al 

VII-lea, când sunt înregistrate peste 2000 (2).  
Motivaţia majoră a unor astfel de grădini este autoperfecţionarea în cele trei 

planuri: moral, intelectual sau spiritual.  
Mândria rănită ar putea să fie o altă motivaţie prin care nobilul aflat în dizgraţie 

îşi orientează atenţia spre viaţa personală.  
Conceptele religiei daoiste de cultivare a singurătăţii, a umilinţei şi a renunţării la 

plăcerile vieţii se regăsesc în astfel de preocupări. 
Începând cu sec. al XIV-lea, în timpul dinastiei Ming, societatea este din ce în ce 

mai prosperă, acordând atenţie sporită manifestărilor artistice. Grădinile devin mai 
complexe, o serie întreagă de elemente construite – pavilioane, chioşcuri, pagode, 
poduri arcuite contribuind la configurarea unor noi tablouri peisagere. 

Uneori, aceste grădini, deşi de dimensiuni mici, prin utilizarea unor trasee a 
reliefului şi a elementelor de mobilier oferă iluzia amplificării spaţiale, oferind 
vizitatorului secvenţe peisagistice impresionante, creatoare de emoţii puternice (4). 

Atenţia acordată formelor de relief, precum şi apelor, are o motivaţie filosofico-
religioasă majoră (2). Deşi vegetaţia nu se află pe primul loc, fiind subordonată ilustrării 
unor simboluri filosofice, legate de relaţiile interumane sau ale omului cu natura, 
defineşte compoziţii extrem de variate. 
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Foarte iubiţi în China sunt prunii, care reprezintă vestitorii renaşterii ciclice a 
naturii, alăturarea acestora pinilor – simbol al forţei caracterului, sunt elemente 
compoziţionale curente. Piersicii decorativi au menirea de a evoca imagini paradisiace, 
iar caisul, desăvârşirea. Bambusul, des utilizat în compoziţii reprezintă prietenia, iar 
lotusul, puritatea spirituală şi înălţarea sufletească. Salcâmul chinezesc, precum şi 
chiparoşii sunt, iarăşi, elemente vegetale foarte des întâlnite (2).  

Pomii fructiferi, utilizaţi în grupuri, sau izolaţi, în dialog cu pini, hăţişuri de 
bambus, flori de lotus, crizanteme şi bujori definesc secvenţe peisagistice, surse de 
emoţie estetică într-o gamă foarte diversă.  

Potecile care străbat amenajarea peisageră, încearcă să aibă un aspect cât mai 
natural, urmărind un traseu neregulat, reuşind să conducă de la un punct de interes la 
altul, contribuind la descoperirea elementelor valoroase ale peisajului.  

În cele ce urmează vom trece în revistă câteva dintre cele mai reprezentative 
parcuri din Beijing, care utilizează compoziţii cu specii pomicole. 

 
Parcul Zhongshan: 
Se află amplasat la vest de tribuna din Piaţa Tien’anmen, în inima Oraşului 

Interzis. Acum mai bine de 1000 de ani, aici se afla templul Prosperităţii Naţionale, pe 
vremea aceea suburbia Yanjing fiind capitala dinastiei Liao (916 – 1125). În timpul 
dinastiei Yuan (1279 – 1378) numele templului devine al Longevităţii şi Prosperităţii 
Naţionale. Prezenţa a 7 chiparoşi multiseculari, având trunchiuri groase care cu greu pot 
fi cuprinse de 3-4 oameni care se ţin de mână, sunt mărturia acelor timpuri. Împăratul 
Yongle, aparţinând dinastiei Ming a ridicat Templul Pământului şi al Grânelor, simetric 
faţă de tribună, spre est aflându-se templul strămoşilor. 

În 1914, pe 10 octombrie a fost deschis publicului şi a fost botezat Parcul 
Central, iar în 1928 şi-a recăpătat vechiul nume, în parte şi datorită comemorării lui Sun 
Yat-sen.  

Intrarea în parc se face dinspre sud, printr-un pavilion deschis, având portice 
circulabile către est şi vest. În faţa acestui pavilion, guvernul Quing a ridicat o poartă de 
marmură albă cu trei deschideri, în memoria ministrului german, baronul von Kettler, 
ucis în timpul răscoalei Boxerilor din 1900. În 1949, această poartă a căpătat numele de 
Poarta Păcii Învingătoare. Către răsărit se află amenajat un lac, numit Taihu, având 
implantate stânci, „fâşii de nori cenuşii”, aduse aici din provincia Yuangmingyuan. 

Grupuri de bujori, glicine arborescente şi pâlcuri de chiparoşi din vremea 
dinastiei Liao definesc zona. 

Pe latura sudică a aleii dezvoltată pe direcţia est – vest, se află o seră cu flori 
proaspete tot timpul anului, lângă aceasta aflându-se pavilionul stelat, cu două etaje de 
învelitori, specifice pagodelor, Pavilionul Orhideei. Aici sunt încrustate rândurile scrise 
de însuşi împăratul Quianlong, prefaţă la jocurile dedicate pavilionului. În timpul 
împăraţilor chinezi, toate oficialităţile care urmau să se prezinte în faţa Tronului îşi 
însuşeau protocolul în acest pavilion.  

Tot pe această latură se află amenajate bazine cu peşti multicolori, Bazinul 
Lotusului, Pavilionul de lângă Apă, Pavilionul celor Patru Mulţumiri şi cel al 
Răsăritului de Soare – zona cea mai liniştită a parcului. 
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Pe latura de nord a peluzei centrale se află Templul Pământului şi al Grânelor, 
aici amenajările peisagere fiind deosebit de pitoreşti. Între transparenta Sală de Concerte 
de la răsărit şi Sala Educaţiei Sanitare, la apus, se dezvoltă o succesiune de pajişti 
înflorite cu tufe de bujori arborescenţi şi alei însoţite de pomi fructiferi – pruni, caişi, 
cireşi, meri. Primăvara, aceste pete de culoare, de la alb până la roz şi către roşu, fac un 
contrast deosebit de pitoresc cu fondul întunecat al chiparoşilor şi cu gazonul (3). 

La răsărit de Templu se află Pavilionul Pinilor şi al Chiparoşilor, împreună cu 
mici stâncării. Către apus s-a amenajat cea mai animată parte a parcului, cu restaurante, 
ceainării, jocuri pentru copii, parcuri de distracţie.  

 
Parcul Yuyuantan: 
Se dezvoltă la capătul de sud al bulevardului Sanlihe, intrarea principală aflându-

se faţă în faţă cu Drumul de Miază-zi al Templului Lunii. În trecut, numele său era de 
Terasa Pescarului, în amintirea unui nobil Wang Yu, retras în singurătate aici, în coliba 
unui pescar. Aceasta se întâmpla în timpul dinastiei Jin. 

Mai jos de această terasă se află un lac alimentat de mai multe râuri care izvorăsc 
din dealurile apusene. Frumuseţea acestui peisaj natural a fost invocată în versurile unui 
poem scris acum circa 800 de ani, locul devenind un punct de atracţie al plimbărilor 
imperiale. Istoria parcului reflectă înflorirea şi decăderea diverselor dinastii care au 
condus China.  

În timpul dinastiei Yuan, şi-a recăpătat numele de Yuyuantan, intrând în 
stăpânirea familiei Ding. În timpul împăratului Wanli, aparţinând dinastiei Ming, parcul 
trece în posesia nobilului Li. La sfârşitul domniei acestei dinastii, importanţa sa scade, 
intrând în uitare. Abia la începutul secolului al XX-lea, ultimul împărat Quing îl face 
cadou maestrului său Chen Baochen.  

În anii de început ai Republicii Populare, întreaga zonă este propusă spre 
dezafectare, dar în 1956, lacul se decolmatează, luciul de apă se măreşte cu circa 
100.000 m2, dezvoltând-se spre sud, malurile fiind replantate cu plopi şi sălcii 
plângătoare. În 1958 se construieşte aici Casa de Oaspeţi, lângă vechea terasă 
amenajându-se o succesiune de trei lacuri care comunică între ele. Peşti multicolori 
populează aceste ape cu malurile umbrite de sălcii. Poduri arcuite, dealuri artificiale, 
stâncării, flori rare şi exotice crează imagini pitoreşti pentru pavilioanele din lemn de 
pin, răspândite pe diverse platforme. 

Compoziţii dintre cele mai complexe, realizate cu pâlcuri de pomi fructiferi, 
caişi, piersici, peri şi cireşi, punctează din loc în loc peisajul, punând în valoare 
cromatica specială în timpul primăverii (2). Acestor compoziţii li se alătură liliacul, 
precum şi boschete înmiresmate, care parfumează aerul. 

 
Parcul Dealul Bunei Perspective (Jingshan): 
Se află amplasat la nord de palatul muzeului. În timpul dinastiei Yuan, făcea 

parte din Oraşul Interzis. A devenit un loc public, în 1928, iar statutul oficial de parc îi 
revine în 1949. Dealul Bunei Perspective s-a construit în timpul dinastiei Yuan, prin 
depozitarea mâlului rezultat din lucrările hidrotehnice ale lacurilor învecinate. În acel 
timp, numele său era Dealul Verde.  



 663

Datorită depozitării cărbunelui la poalele sale, în timpul dinastiei Ming, a căpătat 
numele Dealul Cărbunelui. În timpul dinastiei Quinlong, s-a construit un palat pe latura 
de nord, iar în locul cel mai înalt, un pavilion acoperit cu olane smălţuite. Datorită 
numeroaselor plantaţii de pomi fructiferi, a mai fost cunoscut şi sub numele de Grădina 
celor 100 de Fructe. Aici chiparoşii seculari şi-au găsit un loc binemeritat, expunându-se 
pe versanţi către oraş, contribuind astfel la denumirea iniţială. 

La intrarea în parc, dinspre nord, se află Pavilionul Priveliştei, destinat păstrării 
plăcilor comemorative ale familiei imperiale, devenind astăzi sediul unor expoziţii de 
artă plastică. 

Pe cele cinci piscuri ale dealului, în timpul împăratului Quinlong, s-a construit 
câte un pavilion. Pavilionul central, denumit şi al Celor 10.000 de Primăveri, era 
înconjurat la est de Pavilionul Admiraţiei Înprejurimilor şi de Pavilionul Marilor 
Realizări, iar la vest de Pavilionul Imaginii Atotcuprinzătoare şi Pavilionul Miresmelor 
Reunite. Fiecare dintre ele adăpostea câte o statuie a lui Buddha, cunoscute împreună 
drept Cele Cinci Arome Nemuritoare, dar patru dintre ele au fost luate din locul lor în 
1900 de către trupele Celor Opt Puteri Aliate. Doar Pavilionul celor 10.000 de 
Primăveri îşi mai păstrează statuia, restaurată în urma deteriorărilor suferite.  

Înainte de apariţia clădirilor înalte, platoul central oferea o privelişte de inegalat 
asupra Capitalei şi împrejurimilor sale.  

Compoziţiile vegetale armonioase, relieful prelucrat peisager, cu multă iscusinţă, 
traseele pietonale care oferă multe elemente surpriză, precum şi perspective neaşteptate 
asupra oraşului, fac acest parc dintre cele mai căutate. 

 
Parcul Dealurilor Parfumate (Xiangshan): 
Cunoscut şi sub numele de Parcul Pădure, se află pe latura răsăriteană a 

Dealurilor Apusene, la circa 10 km vest de Beijing. Datorită înălţimilor pe care le ocupă 
şi densităţii vegetaţiei, primăvara soseşte mai târziu aici, iar zilele de vară sunt mai 
răcoroase decât în capitală.  

În timpul dinastiei Jin, în 1186, s-a construit aici un templu care a servit drept loc 
de popas. În 1745, împăratul Quinlong a construit pagode, palate, pavilioane, 
schimbând numele locului în Grădina Liniştii Desăvârşite, aici construind şi palatele de 
vară favorite. Din păcate, cele 28 de amenajări peisagere distincte, compoziţii sofisticate 
de arhitectură peisageră chineză au fost incendiate sau distruse de Cele Opt Puteri 
Aliate, la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea.  

Cel mai potrivit moment pentru vizitarea parcului este primăvara, când pâlcurile 
de caişi, meri, peri şi pruni îşi împrăştie parfumul, sau toamna târziu, când frunzele unor 
specii se preschimbă în roşu aprins, în contrast cu verdele neschimbat al celor cu frunze 
perene, neatinse de venirea sezonului rece. 

 
Parcul Lacului Central (Zhonghai): 
La vest de Oraşul Interzis, se află o suprafaţă mare de apă, care de-a lungul 

timpului a fost împărţită în trei zone distincte: Lacul de Nord, Lacul Central şi Lacul de 
Sud. Zona Lacului Central, cuprinsă între Palatul Guvernării Înţelepte şi Poarta 
Fuhnamen, este intens ocupată de clădiri construite înainte de cel de al Doilea Război 
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Mondial, dar şi de după acesta. Cu excepţia Palatului Îmbrăţişării Binevoitoare, 
majoritatea clădirilor nu sunt accesibile publicului. Acest palat este cel mai important 
edificiu din zona Lacului Central. Iniţial făcea parte din palatul imperial, care a fost 
distrus de Cele Opt Puteri Aliate. În 1912, şi-a schimbat numele în Palatul Îmbrăţişării 
Binevoitoare, aici găsindu-şi sediu Adunarea Naţională şi alte organisme 
guvernamentale. După 1949, palatul a folosit primei Conferinţe Politice Consultative a 
Poporului. În faţa palatului se află 12 statui de bronz, având capete de animale şi corpuri 
umane, precum şi lei din bronz, table din piatră, comemorative, reprezentări ale 
zodiacului chinez. 

Pe malul de nord-vest al Lacului Central se află templul luminii purpurii, de unde 
împăratul Zhengde, din dinastia Ming, urmărea exerciţiile de antrenament ale trupelor 
sale. Hărţi vechi şi stampe istorice se află expuse în sălile palatului.  

Pe ţărmul estic al lacului se află renumita Grădină a Virtuţii, vechiul 
amplasament al palatului dinastiei Ming, denumit al Supremei Înţelepciuni. Aleea 
principală, orientată către nord, de-a lungul malului răsăritean este însoţită de compoziţii 
vegetale cu salcâmi japonezi, sălcii plângătoare şi pomi fructiferi precum pruni, cireşi, 
caişi şi piersici (4). Mici pavilioane decorative mobilează aceste amenajări, prilejuind 
momente de odihnă şi meditaţie. 

Începând cu Marco Polo, frumuseţea grădinilor chinezeşti a influenţat arta 
peisageră europeană, schimbul de informaţii făcându-se în ambele sensuri, îmbogăţind 
gama de expresie plastică în acest domeniu (1). 
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