
THREE CENTURIES OF HISTORICAL EVOLUTION FOR THE 

BRÂNCOVEANU ESTATE PARK IN MOGOȘOAIA 

TREI SECOLE DE EVOLUȚIE ISTORICĂ A PARCULUI ANSAMBLULUI 

BRÂNCOVENESC DE LA MOGOȘOAIA  

Giorgiana Sascău studentă an III, Șef de lucrări dr. Suzana COCIOABĂ Ecology and 

Environmental Protection Faculty, Ecological University of Bucharest 

 

Abstract 

 

The Brâncoveanu Estate Park from Mogoșoaia is part of a three centuries old legacy left behind by 

the XVII-th Century ruler Constantin Brâncoveanu, making for a very important part of this 

historical estate of major importance and cultural value. The evolution of the park, closely tied to 

the flow of the events corresponding to the time period that this study aims to highlight, brings to 

light a clear picture of the interests that were specific to those times, but also a picture of times of 

unrest and irreversible changes. 

The restoration of the historical gardens was necessary, due to the multiple damages that it had 

suffered during the last 50 years; previous restorations were studied and constituted the foundation 

of the final project.  

The interwar period restoration constitutes a distinctive process, for the completion of which ample 

studies of a large volume of bibliographical resources were performed. Additionally, this particular 

restoration has been assessed through the personality lens of Princess Martha Bibescu, the creative 

force behind the entire project.   

This study represents a bibliographical study, aiming to depict the distinct phases that this valuable 

historical monument went through, in an attempt to offer a glimpse of a bygone era, through the eyes 

of today’s reality. 
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Rezumat 

Parcul Ansamblului Brâncovenesc de la Mogoșoaia face parte din moștenirea veche de trei secole, 

lăsată de Domnitorul Constantin Brâncoveanu, fiind un element important al acestui ansamblu 

istoric de mare importanță și valoare culturală. Evoluția parcului, legată de cursul evenimentelor 

istorice corespunzătoare perioadelor de timp vizate în acest studiu, se constituie într-o imagine 

fidelă a preocupărilor caracteristice vremurilor respective, dar și a unor timpuri tulburi, marcate de 

schimbări ireversibile. 

Restaurarea grădinilor istorice a fost imperios necesară în urma multiplelor stricăciuni din ultimii 

50 de ani, pentru realizarea proiectului cercetându-se restaurările anterioare.  

Restaurarea din perioada interbelică a constituit un capitol aparte, ea fiind bazată pe un amplu 

proces de studiere a unui bogat material documentar. În plus, această restaurare a putut fi evaluată 

prin prisma personalității principesei Martha Bibescu, cea care a avut viziunea întregii lucrări. 

Lucrarea Trei Secole de Evoluție Istorică a Parcului Ansamblului Mogoșoaia reprezintă un studiu 

bibliografic care ilustrează etapele distincte prin care a trecut acest valoros monument istoric, într-

o încercare de a oferi o frântură a unor vremuri de mult apuse, în contextul zilelor de astăzi. 
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