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PROPUNERE DE AMENAJARE PEISAGERĂ LA 
POROLISSUM - TERASA SANCTUARELOR,  

CLĂDIRILE N2, N3, N4 
 
 

Iulia-Alexandra Pripon* 
 
 

* Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, Spe-
cializarea Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, Cluj-Napoca; 
    pripon.iulia@yahoo.com 
 
 
Abstract. This paper discusses the landscape design of a free archaeological burden sector 
located between the N2 (Liber Pater-Bel’s tempel), N3 (a public building connected to the 
religious ceremonies), N4 buildings and a section of the Roman road that ascends to the fort 
on the Pomăt hill. The purpose of planning is to engage visitors through a lushly arranged area, 
to familiarize themselves with a setting similar to that recounted by the Romans present at 
the religious ceremonies. Since in Antiquity such a space was also used for promenade, it is 
proposed that the three paths that veer toward the pedestal to be framed by vegetation beds. 
To represent more exactly the image of a sacred garden, it is proposed to partial restore from 
light materials the portico from the south side of the N3 building. 
 
Keywords: Sacred garden, Porolissum, Liber Pater, landscape design, promenade. 

 
 

Timpul a fost nemilos în acestă grădină, 
 i-a uscat trandafirii şi chiparoşii şi în schimb 

a dat viaţă unor plante trădătoare şi rău mirositoare 
 (Federico Garcia Lorca) 

 
1. Introducere 
În stânga drumului roman care urcă de-a lungul Terasei sanctuarelor spre 

castrul mare de la Moigrad-Porolissum, județul Sălaj, au fost cercetate și reabilitate 
ruinele câtorva edificii cu rol cultic denumite convențional clădirile N2, N3 și N4 
(Fig. 1). 

Clădirea N2 a cunoscut trei faze de construcție. De formă rectangulară, cu 
dimensiunile de 10,50 m × 9,00 m, o absidă pe latura de vest cu diametrul de 3,30 m 
și intrarea pe latura de est, edificiul a servit într-o primă fază ca templu al zeului Liber 
Pater1. A doua fază de construcție (templul lui Bel) a implicat extinderea construcției 
de formă rectangulară, astfel încât dimensiunile sale au ajuns la 22,60 m × 13,50 m 
și au inclus o parte din vechiul edificiu2. Distrusă ca urmarea a unui incendiu, clădi-
                                                      
1 Matei, 1980, p. 92. 
2 Ibidem. 
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rea suferă modificări interioare iar dimensiunile îi sunt sunt reduse la 19 m × 7 m, cu 
intrarea tot pe latura estică, unde a mai fost adăugată o încăpere cu dimensiunile de 
4,75 m × 13, 50 m, ceea ce a amplificat dimensiunile construcției3. Aceasta este de 
fapt a treia fază de construcție, destinația rămânând neschimbată, respectiv tot cea de 
templu dedicat lui Bel, refăcut însă în timpul lui Caracalla (211–218 dHr)4. Templul 
a fost distrus în secolul IV dHr iar în interior este amenajată o basilică creștină5.  

În exteriorul Clădirii N2 se păstrează o alee cu lățimea de 0,80 m, realizată din 
dale de piatră, care continuă pe o lungime de 12 m până la un soclu de altar, de for-
mă paralelipipedică (2,00 m × 2,50 m), realizat în trei trepte din piatră de carieră6. 

Lateral, și în continuarea templului lui Liber Pater – Bel, se află o altă clădire, 
cu dimensiunile de 23 m × 13,20 m, denumită convențional N3. În partea de sud – pe 
latura lungă – edificiul prezenta o colonadă sprijinită pe zid (au fost identificate bazele 
de coloană, în număr de cinci, clădite din piatră de carieră ), clădirea fiind considerată 
un spațiu public în strânsă legătură cu adoratorii zeului Bel7. Prin dispunerea clădirii 
pe buza și panta terasei a rămas liberă o suprafață întinsă de teren neted între colonadă 
și drumul roman. Acest spațiu a fost cercetat integral, în perimetrul său identificân-
du-se doar două căi de acces (alei), soclul de altar și două gropi rituale8. Clădirea nu 
a funcționat prea mult, fiind abandonată. La un moment dat, peste capătul de sud al 
clădirii N3 a fost construită o nouă clădire, denumită convențional N4, de formă rec-
tangulară cu dimensiunile de 10,20 m × 8,60 m9. La data ridicării clădirii N4, spațiul 
cultic din exterior (alei, altar, gropi rituale) se pare că nu a mai fost folosit în scopul 
pentru care a fost amenajat10. 

2. Design-ul grădinilor 
Elementele şi concepţiile noi în amenajarea grădinilor au fost introduse de greci, 

iar, mai apoi, au fost dezvoltate de romani. Grădinile au fost iniţial create în proximi-
tatea palatelor imperiale, a vilelor patricienilor, a templelor şi a locurilor de adunare11. 

Arta grădinilor greceşti a evoluat de la livezi şi grădini de zarzavaturi la grădini 
dedicate zeităţilor, eroilor, morţilor sau îndeletnicirilor spirituale. Grecii considerau 
că natura era, în primul rând, sacră, apoi frumoasă. Altarele s-au transformat în temple 
situate în mijlocul unor spaţii decorate de trandafiri importaţi din Orient, viţă-de-vie 
şi de plante odorifere. Grecii au creat grădinile cu caracter sacru, fiindcă trăiau într-o 
natură deificată12.  

                                                      
3 Matei, 1980, p. 93; Tamba, 2008, p. 345. 
4 Gudea, Lucăcel, 1975, p. 11-12; Gudea, 1997, p. 47. 
5 Matei, 1980, p. 94-95; Tamba, 2008, p. 345. 
6 Matei, 1980, p. 93.  
7 Idem, 1983, p. 132. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 133. 
10 Ibidem, p. 133-134. 
11 Iliescu, 2008, p. 27. 
12 Constantinescu, 1992, p. 44-45. 
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Pe măsură ce arta grădinilor la romani evolua, curţile interioare aveau plan-
tate, din loc în loc, arbori, care au înlocuit coloanele din curtea interioară elenistică. 
Porticul devine loc de promenadă, de odihnă sau piesă arhitecturală care delimitează 
curtea de peisajul natural. Moda colonadelor ajunge până în punctul în care acestea 
ajung să înconjoare un mic templu sau o statuie. În cele mai multe cazuri, se pare că 
pe această formațiune de coloane se urcau plante agăţătoare13. Spre exemplu, porticul 
lui Pompei cel Mare în Roma îşi angaja participanţii la procesiunile imperiale sau reli-
gioase observate de protectoarea Pompeiului, Venus Victrix, printr-o dumbravă ame-
najată în stil luxuriant, decorată cu fântâni şi elemente statuare, în timp ce parcurgeau 
distanţa dintre templu şi teatru14.  

 
Fig. 1. Planul parţial al terasa sanctuarelor în porţiunea sa de nord 

– clădirile N2, N3, N415. 

Se poate observa că se face trecerea de la axa centrală mărginită de paturi de 
vegetaţie la multiple axe paralele separate de plantaţii liniare, fapt care măreşte la nivel 

                                                      
13 Constantinescu, 1992, p. 55. 
14 Gleason, 2013, p. 33. 
15 după Matei, 1983. 
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perceptiv spaţiul destinat plimbării. În Roma, acest tip de alei se regăsesc în Templum 
Pacis, în Claudianum, şi un nou set de grădini la Palatine şi lângă Pompeii la Villa 
Arianna, Stabiae. Dovezile arheologice din aceste situri sugerează o tranziţie de la 
plantarea aliniamentelor dintr-o singură specie la compoziţii care aduc un plus de nou-
tate amenajării. Interpretările sunt pur speculative, dar siturile excavate sugerează o 
varietate de plante conduse în forme neobişnuite sau importate din ţări îndepărtate şi 
propagate în forme noi (spre exemplu, arbori conduşi ca plante agăţătoare)16. 

Din scrisoarea pe care Atticus i-a scris-o prietenului său Cicero aflăm că, în 
grădina sa, aleea care ducea spre sanctuar era mărginită de platani. “A trăi şi a petrece 
în vecinătatea morţilor [...] intra în firea lucrurilor şi exprima armonia universală 
(legătura divin-uman, moarte-viaţă), totalitatea cosmică integrată”17.  

 
Fig. 2: Reconstituirea Templului lui Juno Gabina în Gabii lângă Roma. 

Mormântul sacru era poziţionat de regulă în apropierea templului18. 

În Antichitate, în general, şi în conformitate cu materialul arheologic, se pot 
distinge trei tipuri de grădini. Primul tip este reprezentat de o grădină mare, asemă-
nătoare unui parc, care înconjoară diferite tipuri de structuri. Al doilea tip defineşte 
o grădină anexată unei structuri şi plantată mai intens faţă de primul tip de grădină. 
Tipul trei este o grădină care se găseşte în interiorul unei structuri arhitecturale, de 
obicei o curte interioară, deseori înconjurată de coloane19. În cuprinsul celor trei tipuri 
de grădini, tipul de proprietate este folosit ca punct de plecare pentru discuţie: (1) gră-
dini religioase (inclusiv morminte sacre, grădini-templu); (2) grădini imperiale (inclusiv 
grădinile peristil, parcurile, grădinile hipodrom); (3) grădinile “publice” (inclusiv gră-
dinile gymnasium, grădinile termale); (4) grădinile private (inclusiv grădinile utilitare şi/ 

                                                      
16 Gleason, 2013, p. 34. 
17 Constantinescu, 1992, p. 53-54. 
18 după Nielsen, 2013, p. 49, Fig. 2 (după Almagro-Gorbea, 1982 -non vide). 
19 Nielsen, 2013, p. 41. 
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sau recreaţionale); şi (5) grădinile funerare20.  
Al doilea tip de grădină este asociat cu diverse tipuri de clădiri, dar este, în spe-

cial, caracteristic grădinilor publice şi celor sacre, contexte în care a fost folosită pen-
tru promenadă şi festivaluri religioase. La Gabii, lângă Roma, în urma excavării Tem-
plului lui Juno Gabina, s-a descoperit că acesta era înconjurat de arbori dispuşi în gropi 
săpate în piatra care pava terasa templului21 (Fig. 2). 

În provinciile romane sunt puţine referinţe cu privire la grădinile sacre, cu toa-
te că în provinciile estice asemenea grădini au continuat să existe ca întotdeauna, spre 
exemplu în Cipru şi Rhodos. Printre grădinile care au fost excavate se numără o mică 
parte din grădina unui templu în temenos-ul Templului de Est din Thurburbo Maius 
în Tunisia. Grădina flanca templul şi o porţiune din faţa acestuia pavată cu mozaic. 
Întreaga suprafaţă a fost înconjurată de un portic şi un zid. Amplasamentul datează 
din secolul al II-lea dHr. În urma săpăturilor arheologice s-a putut observa dispunerea 
formală a vegetaţiei. Se presupune că acolo au fost plantaţi arbori sau arbuşti de mari 
dimensiuni, cum ar fi laurul22. 

În Antichitatea târzie grădinile sacre şi-au pierdut gradual importanţa odată cu 
introducerea creştinismului, pe când grădinile imperiale şi-au păstrat mult timp rolul 
de exemple pentru grădinile oamenilor de elită, cel puţin în Constantinopol23.  

3. Dovezi cu privire la utilizarea vegetaţiei 
Evidențele arheologice, în principal din Pompei şi împrejurimi, oferă noi dovezi 

cu privire la amplasarea plantelor în grădină şi cu privire la tipurile de plante utilizate 
de romani (arbuşti, plante căţărătoare, erbacee). Acest lucru este posibil datorită con-
diţiilor unice create de erupţia Vezuviului în anul 79 dHr. În condiţii normale, arheo-
logii pot identifica gropile în care au fost plantaţi arborii, vasele cu flori îngropate şi 
forma paturilor cu vegetaţie. Pe lângă dovezile arheologice, picturile de pe pereţii încă-
perilor, care redau mai multe tipuri de plante (“picturile de peisaj”), se găsesc din bel-
şug în casele din Campania şi nu numai. Aceste picturi se presupune că reflectă sti-
luri de plantare şi efecte căutate în grădinile timpului24. 

Luate ca întreg, dovezile arată că grădinile romane trebuie să fi fost foarte bine 
planificate, având la bază idei bine definite cu privire la manipularea materialului vege-
tal, acesta fiind un element cheie în compoziţia grădinii25.  

Plantele nu ar trebui studiate ca elemente de sine stătătoare. În grădinile roma-
ne, munca unui topiarius (peisagistul modern) era de a îmbina plantele şi celelalte ele-
mente pentru a crea un efecte de design complexe şi pentru a stabili aranjarea pro-
priu-zisă a grădinii. Spre exemplu, gardurile vii accentuau ordinea şi senzaţia de control 
impusă de alei. Acestea erau percepute ca elemente de structură, care dădeau senzaţia 
 

                                                      
20 Nielsen, 2013, p. 42. 
21 Ibidem, p. 47, 49. 
22 Ibidem, p. 52. 
23 Ibidem, p. 74. 
24 Landgren, 2013, p. 75, 79. 
25 Ibidem.  
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de spaţiu bine definit26. 
Dovezile disponibile până în prezent arată că vegetaţia din grădini era în aşa 

fel dispusă încât toate caracteristicile ei (inclusiv forma frunzelor, culoarea florilor şi 
fructelor) erau exploatate pentru a crea efecte contrastante. Plantele tăiate într-o anu-
mită formă erau folosite împreună cu plantele lăsate să se dezvolte în mod natural pen-
tru a crea în mod intenţionat sentimentul de încântare şi tensiune. În acelaşi mod erau 
folosite, spre exemplu, şi obiectele decorative din piatră27.  

4. Propunerea de amenajare 
În zona delimitată de clădirile N2, N3, N4 la nord și drumul roman la sud, se 

propune amenajarea spaţiului în scopul recreării atmosferei epocii romane, pentru ca 
vizitatorii să se familiarizeze cu un decor asemănător celui pe care îl regăseau romanii 
prezenţi la ceremoniile religioase. Chiar dacă nu s-au găsit indicii cu privire la ame-
najările exterioare originale, propunerea are la bază principiile folosite în grădinile roma-
ne din Antichitate. Un exemplu pozitiv în acest sens îl reprezintă casele reconstruite 
în Parcul Arheologic de la Carnuntum, Austria. Aici, în grădina Casei 1, au fost plan-
tate Rosa damascena, Lilium candidum, Viola odorata şi Cheiranthus cheiri, alături 
de Buxus sempervirens, plante aromatice şi viţă-de-vie. Dintre varietăţile de plante 
care aparţin acestor specii au fost alese cele care au existat în grădinile romane sau 
cele care e posibil să fi existat. Din păcate, mireasma florilor şi culoarea lor nu sunt 
caracteristici pe care solul le poate conserva28. 

Fiindcă în Antichitate un astfel de spaţiu era folosit şi pentru promenadă, se 
propune ca cele trei alei care pornesc spre soclu să fie încadrate de borduri de vege-
taţie, lucru care măreşte la nivel perceptiv spaţiul destinat plimbării. Din cauza spaţiu-
lui restrâns şi a climei diferite faţa de cea mediteraneană, vegetaţia aleasă redă doar 
particularităţile care erau apreciate de romani când venea vorba de plante: textură, 
culoare şi miros. Urmând modelul grădinilor romane, se propune încadrarea aleilor cu 
Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’. Această varietate este o formă pititcă a speciei de 
bază şi prezintă o creştere lentă. Se recomandă tunderea regulată a bordurii pentru a-i 
menţine înăţimea de 0,40 m. Spre exterior, se propune ca bordura din Buxus să se con-
tinue, în mod simetric, cu Salvia officinalis ‘Purpurascens’, Helichrysum thianshani-
cum ‘Schwefellicht’ şi Anaphalis triplinervis (Fig. 3). Aceste plante nu depăşesc înăl-
ţimea de 0,50 m, pentru a nu distrage atenţia de la elementele cheie (vestigiile arheo-
logice) şi pentru a se încadra în tema aleasă pentru propunerea de amenajare (grădinile 
sacre). Plantele mai sus menţionate vor asigura decorul de vară (în lunile VI–IX), iar 
cel de primăvară (lunile III–IV) îl vor asigura speciile Muscari azureum, Muscari arme-
niacum şi Iris pumila ‘Desert Orange’ (Fig. 4). Bordura din Buxus va asigura decorul 
pe tot timpul anului, fiind o plantă sempervirescentă (Fig. 5). 

Pentru a reda într-un mod cât mai real imaginea unei grădini sacre, se propune 
refacerea parţială din materiale uşoare a porticului de pe latura sudică a clădirii N3. La 
Porolissum există deja creat un precedent în acest sens, prin etalarea în aer liber a trei 
                                                      
26 Landgren, 2013, p. 81, 86. 
27 Ibidem, p. 94. 
28 Thüry, Humer, 2004, p. 30-31. 
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cópii (replici) ştiinţifice în mărime naturală, realizate după două altare votive și un altar 
onorific. Una dintre cópiile în mărime naturală după un altar votiv este expusă chiar în 
absida clădirii N2 de pe Terasa sanctuarelor29. 

 

 
Fig. 4. (de la stânga la dreapta) Muscari azureum, Muscari armeniacum şi  

Iris pumila ‘Desert Orange’30. 

Latura de nord a clădirii N3 este în prezent neglijată din punct de vedere pei-
sager, motiv pentru care se propune curățarea vegetației spontane de dimensiune mică 
şi înlocuirea ei cu vegetaţie specifică amplasamentului. În acest sens, Platanus x his-
panica ‘Alphen's Globe’ v-a “înlocui” prin trunchiul său coloanele de pe latura sudică 
a clădirii N3. Spațiul rămas între vegetația existentă și platani va fi umplut cu trei soiuri 
de trandafiri: ‘Concerto 94’, ‘Belvedere’ și ‘Bremer Stadtmusikanten’, trandafiri cu 

                                                      
29 Pripon, 2013, p. 336, 340-341. 
30 Royal Horticultural Society, Praskac, 2015. 

Fig. 3. (de la stânga la dreapta) 
Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’, 
Salvia officinalis ‘Purpurascens’, 

Helichrysum thianshanicum ‘Schwefellicht’, 
Anaphalis triplinervis. 
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înflorire perpetuă (Fig. 6). Pe măsură ce vegetația se va dezvolta, se va putea observa 
o ierarhie creată de înălțimea diverselor “structuri”: în spatele zidului de 0,80 m se vor 
dezvolta trandafiri până la înălţimea de 1,80 m, iar, mai apoi, arborii existenți împre-
ună cu platanii vor delimita spațiul pe înălțime până la 5,50 m. 

O altă caracteristică interesantă a acestui grup heterogen de vegetaţie este com-
binația dintre forma sferică a coroanei platanilor și forma liberă a vegetației arbustive. 
Aceasta este una dintre particularitățile care putea fi întâlnită şi în grădinile romane. 
Trebuie menţionat că atât platanii, cât şi trandafirii au fost unele dintre plantele pe care 
şi romanii le-au folosit în grădinile lor (Fig. 7). 

 
Fig. 5. Plan propunere - Planul parţial al terasa sanctuarelor în porţiunea sa de 

nord, clădirile N2, N3, N431. 

Analiza dovezilor în privinţa grădinilor romane, în special a celor sacre, a 
ajutat la înţelegerea modului în care au fost percepute spaţiile verzi de romani. Evo-
luţia de la simpla grădină cu zarzavaturi la grădinile vilelor demonstreză, totodată, 
evoluţia gândirii şi a preocupărilor. Prin prezenta lucrare se doreşte ca vestigiile arheo-
logice de la Porolissum să “comunice” mai mult decât nişte simple idei despre trecut; 
se doreşte ca vizitatorii să-şi antreneze atât ochii minţii, cât şi ochii fizici pentru a putea 
intra în atmosfera vieţii primelor secole. 

                                                      
31 după Matei, 1983. 
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Fig. 6. De la stânga la dreapta: ’Concerto 94’, ’Belvedere’ şi  

’Bremer Stadtmusikanten’32. 

 
Fig. 7. Vedere spre clădirile N3 şi N4. 

                                                      
32 Bruns, 2015. 
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