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Abstract. An analyze of the Russian romantic parks may reveal their influence 

upon the romantic character of the parks in Moldavia. 
The Russian romantic parks of the main residential ensembles surrounding the 

great Russian towns, such as Petersburg and Moscow, the way they were established 
and the influences witch marked them, will be presented here. 

The Russian romantic parks of the main Russian residential ensembles were 
established in a short time after those in the English cultural space. They were not just 
copies of those ones, but they have their own characteristics. In Pavlovsk, probably the 
largest landscape garden in Russia, the carefully mown laws, so popular all over the 
Europe, was replaced with meadows of wild flowers, which were cut only twice a year, 
as it was usually in Russia. The depth effect obtained in a scenographic way, the use of 
the autochthon species, the gigantic proportions and the including of the French 
gardens in the new composition, are some of the characteristics of these parks. 

We will see that the Russian romantic parks have characteristics which are 
common with those of the parks in England and in Central Europe. One might even 
have the impression that the Russian parks were competing with comparable English 
models. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Critici şi istorici de artă şi arhitectură au afirmat în repetate rânduri influenţa rusă 
asupra vieţii sociale, culturale şi politice din Principatele Române şi mai târziu a celei din  
regatul proaspăt constituit. Scopul acestui studiu este acela de a evidenţia caracteristicile 
ansamblurilor rezidenţiale de vară din Rusia, pentru a putea pune în valoare filiaţia rusă a 
ansamblurilor romantice româneşti, mai ales a celor din Moldova.  

Au fost studiate cele mai importante ansambluri rezidenţiale de vară cu parcuri 
romantice din Rusia. Ele s-au constituit la numai 1-2 decenii după naşterea modelului 
englez, în primul rând în jurul Petersburgului şi mai apoi şi în jurul Moscovei.  

Istoria acestor ansambluri începe cu dorinţa ţarului Petru cel Mare de a intra în 
rezonanţă cu o Europă în care modelul grădinilor clasice franceze devenise emblematic şi 
prin voinţa Ecaterinei cea Mare de a schimba modelul francez, hieratic şi înţepenit, cu cel 
englez, liber, fluid, secvenţial şi mai aproape de spiritul rus.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Ansamblul, numit Petrodvoreţ sau Curtea lui Petru, speculează o diferenţă de 
nivel de 12 m., care se desfăşoară în pantă uşoară către mare, pe o suprafaţă de 120 ha. 
(4.) Grădinile urmau să fie realizate în manieră franceză. În 1716, Jean-Baptiste 
Alexandre Le Blond, fost elev al lui Le Notre, vine la St. Petersburg pentru a proiecta 
palatul şi grădinile. O dublă cascadă care flanchează o Grotto, bazine şi fântâni 
spectaculoase, precum şi un port în care să acosteze vasele ţarului, sunt câteva dintre 
elementele acestui ansamblu. De pe terasa superioară a palatului se deschide o 
minunată panoramă (3. şi 6.). După moartea ţarului Petru cel Mare (1725), a apărut 



tentaţia transformării grădinilor geometrice de la  Petrodvoreţ după noua modă, cea 
engleză. Largi zone au fost nivelate, iar parcul a fost extins. 

 

  
Petrodvoreţ 

sau Versailles-ul Rus 
Grădinile de factură franceză 

http://www.serzh.ru/petergof/index_en.html
 

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, maniera peisageră de amenajare a grădinilor 
marilor reşedinţe câştigă teren şi devine modă, determinând remodelarea unora dintre 
cele realizate în secolele anterioare (Petrodvoreţ, Ţarskoie Selo, Oranienbaum şi altele) 
sau crearea unora noi (Pavlovsk).  

 

 
Palatul Oranienbaum  
(arh. Bartolomeo Rastrelli) 

http://www.fortunecity.com/victorian/hornton/890/Oranien.html
Începând din 1743, palatul Oranienbaum (ceea ce în germana timpului 

însemna oranjerie) aflat la 40 km. de St. Petersburg a devenit reşedinţa de vară a 
viitorului Împărat Petru al III-lea (2.). Grădinile rămân geometrice în imediata 
vecinătate a palatului iar parcul de factură engleză se întinde până pe malul mării. 
Palatul chinezesc, (arh. Antonio Rinaldi), armonios şi elegant, împodobeşte zona 
centrală a parcului de factură engleză (6.). 

Ecaterina cea Mare, o înfocată susţinătoare a stilului englez de amenajare a 
grădinilor, este cea care iniţiază realizarea lor în Rusia (5.). În 1772, ea îi scria lui 
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Voltaire că nu se poate recrea decât într-un loc proiectat după modelul englez. Ţarina îl 
trimite pe Vasili Ivanovici Neielov, arhitectul său, să facă o călătorie de 6 luni prin 
Anglia, pentru a vedea şi înţelege cele mai importante parcuri englezeşti. Arhitectul rus 
a studiat şi proiectele şi lucrările teoretice ale lui William Chambers şi John Halfpenny 
şi a extras de aici unele idei pentru construcţiile sale de inspiraţie chineză. 

 
Reşedinţa imperială de vară de la Ţarskoe Selo  

cu grădinile geometrice şi parcul peisager 
din „Atlasul oraşului Ţarskoe Selo”, tipărit la St. Petersburg în 1858 

autor N.Tsilov  
Sursa 

http://www.nlr.ru:8101/eng/exib/pushkin/
 Câţiva ani mai târziu, englezul de origine germană John Busch, a fost invitat 
de ţarină la Sanct Petersburg, să întocmească planurile pentru Pulkova. Fiind mulţumită 
de proiectul său, ţarina l-a desemnat să realizeze împreună cu Neielov, parcul de la 
Ţarskoie Selo, reşedinţa imperială aflată la doar câţiva kilometri nord de Sanct 
Petersburg. Proiectul pentru Ţarskoie Selo a fost întocmit pe la 1790 şi cuprinde o mai 
veche grădină geometrică de factură franceză (realizată pe la mijlocul secolului al 
XVIII-lea pentru împărăteasa Elisabeta) şi parcul de factură engleză, în zona sa de sud, 
cu lacuri, insule, dealuri şi alei sinuoase. Pe plan sunt reprezentate şi clădirile, printre 
care un turn ruinat, podul Palladian proiectat de Neielov după modelul celor din 
parcurile de la Wilton House şi Stowe, un arc de triumf, mici pavilioane şi temple 
clasiciste. Totul aminteşte de Stowe. Rezultatul este de mare valoare, concurând cu 
succes parcurile din Anglia (3.).  

 671

http://www.nlr.ru:8101/eng/exib/pushkin/


 

             
Tsarskoye Selo      Tsarskoye Selo 

odul palladian     Grotto (arh, Bartolomeo Rastrelli)  
(arh. Vasili Ivanovici Neielov)    şi alte clădiri decorative (arh. V. I. Neielov) 

John Bush este creatorul parcului romantic    pe malul marelui heleşteu 
 (cca. 1790) 

 
Aflat la sud de St. Petersburg, pe malul râului Slavianka, Pavlovsk va deveni 

reşedinţa viitorului ţar Paul I. Aici, lucrările începute la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
de Ecaterina cea Mare, vor continua preţ de 40 de ani. Cel mai mare parc din Rusia 
(cca. 600 ha.)  şi probabil cel mai mare parc din Europa (3. şi 6.), a fost proiectat tot de 
Charles Cameron. Arhitectul englez a proiectat la Pavlovsk o rotonda cu coloane 
dorice, cunoscută ca Templul Prieteniei, Templul celor Trei Graţii, Colonada lui 
Apollo şi câteva clădiri rustice (o lăptărie acoperită cu paie, o sihăstrie pentru pustnici, 
un umbrar), după dorinţa şi înclinaţiile sentimentale ale ţarinei Ecaterina cea Mare (3.). 
Edificiile cele mai mari, proiectate de arhitectul italian Vicenzo Brenna, au fost 
adăugate după ce Paul I a devenit ţar. Acesta a încredinţat amenajările exterioare lui 
Pietro Gonzaga, decorator şi pictor de decoruri italian, care s-a inspirat direct din 
peisajul rus. Iarba tunsă scurt oriunde în Europa, a fost înlocuită cu pajişti împestriţate 
de flori sălbatice, care erau cosite numai de două ori pe an, conform obiceiurilor din 
Rusia. Gonzaga, a creat grupuri scenografice de arbori, ţinând seama de caracteristicile 
fiecăruia dintre ei şi de atmosfera pe care o induc privitorului, distribuindu-le ca pe 
arlechinii unei scene de teatru, obţinând astfel un efect de profunzime foarte accentuat. 
8 Trebuie să subliniem faptul  că noutatea adusă de acest parc anglo-rusesc, este opera 
unui creator care nu era peisagist ci pictor scenograf şi care nu era rus, dar a ştiut să 
vadă  frumuseţea peisajului rusesc. 

Ansambluri de mare amploare vor fi realizate şi în jurul Moscovei, dar fără a 
atinge splendoarea acestora. O descriere a lor o face Paul Constantinescu-Iaşi (1.): „În 
jurul Moscovei, nobilii şi marii proprietari înalţă pentru vieaţa lor particulară, 
minunate cuiburi în piatră şi marmoră, „usadbe”, care rivalizau cu frumoasele palate 
petersburgheze. Strălucirea lor se explică prin enormele mijloace materiale pe care 
marii feudali, cu moşii cât o provincie, le pun la dispoziţia meşterilor; sunt familiile 
nobiliare: Şeremetev, Galiţin, Iosupov, etc., care au la dispoziţie zeci de mii de şerbi, o 
inepuizabilă mână de lucru (un Şeremetev, de pildă, avea 140.000 şerbi).” 
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Ansamblul Kuskovo din Podmoscovia 

Gravură din 1788 
Peter Hayden, The Imperial Gardens of Russia, 

în The History of Garden Design, ed. Thames & Hudson, London, 1991, pagina 335, 
lucrare editată de Monique Mosser şi Georges Teyssot 

 
Ansamblul Kuskovo din apropierea Moscovei, este una dintre primele reşedinţe 

de vară. Contele  Piotr Borisovici Şeremetev, îşi dorea ca proprietatea sa de la Kuskovo 
să fie mai mare şi mai frumoasă decât cele ale altor aristocraţi ruşi, să fie comparabilă 
cu reşedinţele imperiale. Construcţia palatului s-a desfăşurat timp de 60 de ani, începând 
din deceniul 3 al secolului al XVIII-lea.  

 

   
Ansamblul Kuskovo 

Grădina geometrică de inspiraţie franceză 
 

Ansamblul de la Kuskovo se desfăşoară pe o suprafaţă de peste 300 de ha. 
organizată în trei zone: o grădină geometrică franceză în zona de acces şi în jurul 
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palatului, o picturesque landscape garden cu poduri, turnuri, pavilioane, unul italian, 
altul olandez, o Grotto, statui şi Zaprudni, un sistem de iazuri şi canale cu frumoase 
compoziţii vegetale şi valonamente create cu artă.  

     
 Ansamblul Kuskovo 

Câteva pavilioane din parcul de inspiraţie engleză 
http://photocity.ru/Album82/idx_en.php

 

CONCLUZII 
Caracterul ansamblurilor este imprimat de stilul în care au fost create grădinile 

sau parcurile şi nu de stilul în care au fost realizate palatele şi pavilioanele. Edicule 
neoclasice, Empire sau rococo sunt răspândite printre meandrele aleilor sinuoase  care 
se împletesc armonios cu iazurile cu ape liniştite, peste care sunt aruncate poduri 
graţioase. Vegetaţia bogată, aproape sălbatică, grupuri mlădioase de mesteceni şi 
ierburile înalte împestriţate de flori sălbatice completează tablourile romantice, în care 
parcă vedem mişcându-se aievea personaje din piesele lui A. P. Cehov. Acestea sunt 
parcurile romantice ale palatelor ruseşti. 
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