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Peisajul 

Doru Radosav 

Definiţii şi tipologii 

Peisajul ca sensibilitate şi percepţie a naturii se situează în problematica mai largă a 
raportului om-natură-istorie. Noţiunea de "peisaj" şi-a dobândit semnificaţiile şi articu
larea conceptuală la intersecţia dintre geografia istorică şi cea culturală - cea care 
amplasează acţiunea omului în spaţiul fizico-geografic de-a lungul timpului (Mitchell, 
1965, pp. 2-3) şi, în al doilea rând, cea care situează omul în natură, aflat într-o con
fidenţă senzorială cu aceasta, prin percepţii şi reprezentări. Este vorba de profunzimile 
relaţiei dintre „forma naturii şi designul ei uman" (Schama, 2004, p. 15). Cele două 
domenii interferenţiale asumă un numitor comun, cel al "sensului locului şi al sensului 
timpului" (Brinckerhoff Jackson, 1994, p. viii). 

Un impuls deosebit de important care circumscrie preocupările pentru natura-peisaj 
a venit din partea "turnurii spaţiale" sau "turnurii geografice", ca lectură non-episte
mologică asupra realităţii trecute, începând din ultimele decenii ale secolului XX 
(Lepetit, 1999, p. 129) şi continuând cu fervoare după anul 2000, când s-a construit 
conceptul de „geograficitate", care vizează, pe de o parte, ,,teritorialitatea umană" şi, 
pe de altă parte, dimensiunea subiectivă, trăită a "experienţei spaţiilor şi locurilor", o 
adevărată fenomenologie a prezenţei umane în lume (Backhaus şi Murungi, 2006 ; Besse, 
2009, p. 288). Degajat din realitatea vieţii dintotdeauna, raportul om-natură impune 
odată cu secolul al XVIII-lea sentimentul naturii, al admiraţiei faţă de natura frumoasă 
şi deopotrivă frugiferă. Acest sentiment al naturii conturează modele de viaţă şi proiec
ţii culturale care ilustrează tendinţa de reinserţie a omului premodern şi modern în 
paradisul pierdut al naturii. Din punctul de vedere al reprezentării naturii şi peisajului, 
refugiul în natură este în primul rând un refugiu discursiv 

Peisajul ca temă de istorie culturală sau de istorie a reprezentărilor ţine de o anumită 
"antropologie a senzorialului", care este un demers complex de semnificare elaborat de 
oameni asupra naturii şi lumii în care trăiesc (Corbin, 2001, pp. 11-27). Percepţia 
peisajului ca un capitol de istorie a sensibilităţilor are drept obiective descrierea şi 
analiza modului în care este reprezentat spaţiul schimbărilor, semnificaţiilor şi emo
ţiilor în raport cu acesta. Este vorba de o abordare culturală a spaţiului şi peisajului 
elaborată pe baza sistemului de credinţe, de convingeri ştiinţifice şi de coduri estetice. 
În aceeaşi abordare, peisajul este o modalitate de „a privi şi a gândi" lumea fizică 
naturală (Johnson, 2007, p. 3), concretizată într-un produs social şi cultural al relaţiei 
noastre cu natura (Cosgrove, 1982, p. 1). În esenţă, vizualul prevalează în definirea 
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peisajului ca decupajul unui cadru din natura fizică, asupra căruia sunt proiectate sen
sibilităţi, viziuni, imaginaţii şi expresivităţi. Acest complex de semnificări şi de inter
pretări ale naturii se transferă într-un act de limbaj, în condiţiile în care noţiunea de 
„peisaj" asumă etimologic locul de naştere, spaţiul vernacular care combină „locul" cu 
„locuirea acestuia de către om", cu sensul adânc de „spaţiu genetic" (La,ndschaft în 
germană, în engleză, în olandeză) (Whiston Spirn, 1998, pp. 16-17). 

Alături de loc şi locuire, noţiunea de este generată şi de vederea şi perspec-
tiva unei părţi din natură care se prezintă unui „observator" sau care este văzută 
dintr-un singur loc ( în franceză, în italiană) (Roger, 1995, 
pp. 196-200). 

Dezvoltările definiţiei peisajului în aliniamentele lui interpretative cuprind o varietate 
de teme care se livrează unor grupaje de lectură. Astfel, există un prim grupaj care 
vizează o istorie a cunoa,şterii naturii şi a mediului înconjurător ca itinerar delimitat 
epistemologic, în care istoria naturii este conjugată cu istoria naturală din paradigmele 
cunoaşterii ştiinţifice din secolele XVII-XVIII (Lyon şi Sloan, 1981). Un al doilea ali
niament îl reprezintă perspectivajilosojico-etică asupra naturii din secolul al XVIII-lea, 
abordată de Jean Ehrard (1994) şi Georges Gusdorf (1972). Al treilea grupaj este centrat 

ale naturii abordate de Pau van Tieghem (1960) şi Daniel Mornet 
(1907). Al patrulea grupaj este jalonat de abordări fiziocrate, frugifere ale naturii, 
dominante în gândirea şi practicile economice ale secolului al XVIII-lea (Fox-Genovese, 
1976). A cincea direcţie care se detaşează într-o oarecare măsură de paradigma istoriei 

direcţia monografică, similară cu lucrările elaborate în cadrul orientă
rilor promovate de „Landeskunde" de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi din secolul 
al XVIII-lea. Aceste abordări vizează componente economice, demografice, urbanistice, 
edilitare, amenajări agricole, ,,ordine industrială", valorificări turistice care reverberează 
în peisaj. Semnificativă în acest sens este lucrarea lui J.R. Pitte (1994), în care analiza 
din Antichitate până în epoca contemporană a peisajului francez urmăreşte procesul 
complex de acţiune a omului asupra naturii înconjurătoare, în baza unui proiect prag
matic de transformare a peisajului. O a doua lucrare aparţine lui Michael Reed (1990), 
care, în spiritul aceluiaşi proiect pragmatic al abordării peisajului pornind din Antichitate 
şi până în prezent, se concentrează asupra ideilor, gândirii şi acţiunii omului în raport 
cu natura. Sunt de reţinut capitolele dedicate epocii moderne timpurii şi apoi epocilor 
georgiană şi victoriană. 

Cele cinci aliniamente configurează un câmp epistemologic şi discursiv amplificat 
şi complex asupra naturii şi peisajului, care ilustrează achiziţii în planul cunoaşterii şi 
percepţiei lumii demarate pregnant începând cu secolul al XVIII-lea. Acum are loc o 
primă tentativă a omului de a se amplasa armonic faţă de natură, în condiţiile în care 
se cultivă un câmp conceptual „euforic", reprezentat „de lege, raţiune, sentiment, virtute, 
fericire, inocenţă, societate, necesitate, providenţă, ordine, libertate" (Erhard, 1994, 
p. 790). Pentru prima dată întâlnim tonalitatea optimistă, încurajatoare şi melioristă din 
dialogul omului cu natura şi peisajul; începând cu secolul al XVIII-lea, asistăm la 
convergenta dintre realitatea naturii şi a peisajului şi percepţia şi reprezentarea lor. 

În proximitatea acestor cinci aliniamente din lectura peisajului se pot identifica câteva 
teme inovative din ultimele decenii, odată cu emergenta dezbaterii ecologice, a prezer
vării naturii şi peisajului din anii 1980. Dintre aceste teme menţionăm preocupările 
legate de „teoriile şi practicile peisajului", preocupări inventariate şi sintetizate în 
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abordări unitare precum cele ale lui A. Roger (1995) şi G.A. Tiberghien (1998) (Radosav, 
2012, p. 12). În cadrul acestor cercetări s-a reevaluat raportul om-natură-peisaj, în care 
s-au instalat câteva subiecte inovatoare şi câteva proiecţii metodologice corelative. 
Pornindu-se de la ipoteza că peisajul nu se reduce la o viziune strict teoretică şi ştiinţi
fică, s-a constatat că acesta este supus unor transformări „înscrise în istoria-realitate". 
Peisajul poate fi obiectul unor analize morfologice şi funcţionale, dar, în egală măsură, 
el este o „interpretare socială a interferenţei terestre". Un alt reper tematic este cel 

peisaj şi , în sensul că peisajul (grădinile, proprietăţile) 
reflectă gustul şi gestiunea proprietarului şi sugerează „la maîtrise du territoire", în sens 
de stăpânire şi prelucrare (amenajare) subiectivă a cadrului natural. Grădinile împăra
tului Hadrian de la Tivoli erau locul unde suveranul, în timp ce se plimba, avea repre
zentarea peisageră a ţărilor care formau Imperiul Roman, astfel încât teritoriul peisajului 
amenajat prin „simbolul reprezentării" a devenit un „tenant de l'autre" (Tiberghien, 
1998, p. 292). Peisajul amenajat astfel repertoriază simbolic dimensiunea şi dinamica 
puterii (Mitchell, 1994). 

identităţii etnice a peisajului este o altă temă formulată în geografia istorică 
şi culturală. De la un peisaj asumat cultural-istoric şi etnic se face trecerea la peisajul 

, revelat prin călătorii din cadrul „practicilor savante" din secolul al XVIII-lea. 
De la peisajul asumat, vernacular, etnic, şi de la spaţiul revelat prin călătorii-cunoaştere 
se face trecerea la spaţiul şi peisajul inventat. Este cazul exemplar al inventării masivu
lui Mont Blanc (Joutard, 1986, pp. 73-78), în sensul în care, dacă, anterior, muntele 
era „ trăit haotic, fără nici un interes estetic" , ba mai mult, era perceput ca un loc 
înspăimântător, apoi, începând cu secolul al XVIII-lea, el este admirat datorită măreţiei 
lui şi, printr-un proces de „artializare", este interiorizat şi reprodus prin gravuri, foto
grafii şi picturi. Acestea sunt expresia unei noi sensibilităţi faţă de natură şi peisaj. 
Muntele, peisajul „laicizat" şi umanizat presupun o schimbare de sensibilitate şi de 
percepţii aferentă unei modernităţi cuceritoare din secolele XVIII-XIX, care nu refuză 
nici paseismul romantic şi nici releul legendar al percepţiei şi narativităţii peisajului. 

Peisajul subiectiv 
şi poate fi explicat printr-o „descentrare cosmografică şi ontologică" a omului, a con
ştiinţei de sine, o eliberare de sub presiunea fatalităţii naturii şi a teocraţiei şi instalarea 
lui într-o ipostază perspectivică şi reproductivă asupra naturii, transpusă în cuvinte, 
imagini şi artefacte. Pornind de la relaţia estetică a omului cu natura, se declanşează 
fenomenul amenajărilor peisagistice sub semnul ordonării frumoase a spaţiului încon
jurător şi deopotrivă cu semnificaţii de în peisajul „construit". Grădina 
şi parcul amenajate presupun o concentrare heterotopică a naturii - cultivarea într-un 
loc a unor densităţi de plante, copaci, flori, lacuri, fântâni, stânci. Ele interiorizează şi 
fixează în percepţia şi memoria omului (Mosser şi Nys, 1995) un microcosmos ordonat, 
un loc al unei utopii fericite şi universalizante şi adună, precum în arca lui Noe, toată 
diversitatea, dar şi memoria diversităţii lumii şi naturii. 

În planul literaturii, peisajul este transfigurat subiectiv dinspre două direcţii : prima, 
în care este vorba despre peisajul-subiect al limbajului literar, şi a doua, în care peisa
jul este o lume interiorizată ca asumare psihanalitică (Tiberghien, 1998, p. 341). În 
esenţă, peisajul-cultură/cultivare a naturii îşi extrage necontenit resursele din dinamica 
imanentă a confruntării sferei naturale cu cea culturală, a realului cu imaginarul, a 
sensibilului cu simbolicul, a vizibilului cu invizibilul, a finitului cu infinitul (Collot, 
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1998, p. 343). Aşadar, din punctul de vedere al ordonării naturii în peisaj, ca percepţie 
şi reprezentare, dar şi al procesului "artializării" peisajului, există o dualitate de provo
cări reciproce (peisaj, grădini, parc) şi (artă, imagine, imagerie) (Radosav, 

Având în vedere aceste antecedente conceptuale şi metodologice, o lectură culturală 
a peisajului poate regrupa sensibilitatea şi reprezentarea peisajului în următoarele tipo
logii de analize şi reconstituiri : peisajul-metaforă peisajul-privire peisajul-patrimoniu 
peisajul fiziocratic peisajul utopic 

Peisaju /-metaforă 

Această categorie vizează natura şi peisajul încorporate în textele religioase, biblice şi 
care, prin aşa-numita metaforă peisageră, transfigurează în cadrul sensibilităţii religioase 
un anume sentiment incipient al naturii. În această situaţie, natura şi peisajul în sine nu 
sunt percepute decât în măsura în care exprimările lor fizico-geografice fac parte din 
reflexia atotstăpânitoare a divinităţii, în care frumuseţea „pulchritudo" aparţine acestei 
divinităţi, iar farmecul „venustas" aparţine lumii terestre. Dualitatea "estetică" a lumii 
descrisă de Dionisie Cartusianul în secolul al XV-lea, între frumuseţe şi farmec, distri
buie şi natura într-un tip haritologic (supranatural) şi într-unul fizic (mundan), care ţine 
atât de somatism, cât şi de cosmism, dualitate concepută ca natură-spirit, vitalitate-poten
ţialitate. 

Natura şi peisajul sunt percepute la nivelul unei metafore ce transfigurează discursul 
şi trăirea religoasă. Peisajul şi natura sunt circumstanţiale şi contrapunctice trăirilor 
religioase prin introducerea racursiului metaforic cu rezonanţe estetice, intelectuale, 
morale. Aşadar, prin excelenţă, sentimentul naturii este unul religios, iar „emoţia este
tică este o devenire a religiei" (Huizinga, 1970, p. 431). Din punct de vedere religios 
şi din punctul de vedere al naturii şi peisajului, polaritatea sentimentului estetic este 
expresia unei căutări descriptive a lumii terestre şi celeste, în condiţiile unui univers 
teocratic precum cel medieval şi premodern, căutare ce încearcă să îndepărteze sau să 
separe cele două componente. Treptat, cele două polarităţi, lumea ca farmec şi divini
tatea ca frumuseţe, se separă, dar în maniera unui transfer gradual şi reciproc de valenţe, 
lumea devine frumoasă sau înfrumuseţată prin descoperirea ei, începând cu epoca 
Renaşterii, după cum, mai târziu, divinitatea se redistribuie la nivelul lumii terestre prin 
deismele şi religia naturii din secolele XVII-XVIII. Acest lung drum al 

şi al religiei prin natură conturează naşterea complexă a sensibilităţii naturii şi 
a perceperii ei prin peisaj în secolul al XVIII-lea. 

Asocierea dintre natură şi trăirea religioasă, exprimată prin peisajul-metaforă, se 
poate detecta în însemnările succinte, fulgurante şi impresive pe marginea manuscrise
lor religioase elaborate în spaţiul românesc începând cu secolul al XVIII-lea. Peisa
jul-metaforă se exprimă la nivelul transcrierii variate, specifice manuscrisului, a stilisticii 
metaforei. Astfel, când îşi invocă sfârşitul muncii de copiere, privită ca „nevoinţă" a 
scrisului, copistul de manuscrise utilizează fie metafora explicativ-estetică (,,precum nu 
poate fi ceriul fără nori, nici scrisoarea fără greşală", 1780), fie metafora afectiv-impre
sivă (,,precum doreşte cerbul la izvoarele apelor aşa am dorit şi eu să ajung la sfârşitul 
acestei cărţi", 1788) (Radosav, 2012, p. 18). 
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peisajelor prin aceste trei metafore se adaugă şi, într-un fel, reproduce patrimoniul 
metaforic şi alegoric din textul biblic, dar în egală măsură exprimă împărtăşirea unei 
sensibilităţi religioase ascendente, acompaniate de invocarea naturii frumoase, priete
noase, hedonice, ca deplinătate circumstanţială şi sinestezică a trăirii credinţei. 

Simbolistica florilor este detectabilă în asocierea dintre ciclul vieţii omului şi ciclul 
eflorescenţei naturii: ,,Să se ştie când am scris eu cel cu mâna de ţărâna pământului de 
carele călcând pre dânsul şi astfel ziua sfârşitului vieţii mele şi o floricică de pe câmp 
fiind veselă care dacă răsare soarele peste zi dă căldură şi să veştejeşte aşa şi noi cei 
muritori suntem". Inspirate de textul Psalmilor, aceste însemnări dedicate sentimentului 
finitudinii vieţii produc simultan şi o „descarcerare" lirică a invocaţiei copistului de 
manuscrise, care permite ca sentimentul religios să se exprime mai liber în sentimentul 
naturii. Ciclul vieţii omului, în conexiune cu ciclul vegetaţiei, combină scurtimea vieţii 
cu efemeritatea florilor, într-o lume care îşi caută paradisul pierdut printr-o percepţie 
incipientă a peisajului şi naturii. 

Un alt set tematic din componenţa peisajului-metaforă îl constituie conexiunea natu
rii şi a peisajului nu la efemeritatea vieţii şi a ciclului floral, ci la perenitatea şi rezistenţa 
în timp a frumuseţii principiilor şi valorilor moral-religioase. Aceste valori exprimate 
şi transmise prin textele şi cărţile religioase sunt ilustrate prin „metafora-filtru" care 
generează cartea-natură cartea-livadă cartea-floare. Toate acestea conţin secvenţe 
peisagere evidenţiate prin universul stilistic şi retoric al metaforei. E ştiut faptul că 
metafora este locul unei intersectări în care, modificând (înlocuind) comparantul (natură, 
floare, livadă), se modifică şi conţinutul acestei intersectări. Una dintre cărţile care 

Melissa, carte de învăţătură (1780), care comprimă în 
titlul ei metafora cărţii-floare, a cărţii melifere. Cartea este, în conţinutul ei, un îndrep
tar de învăţături moral-religioase comparate cu dulceaţa mierii de albine, în care se 
desfăşoară un peisaj apicol: ,,Că precum înfloresc câmpii cu tot felul de flori, aşa şi 
albinele culeg dintrânsele multe feluri de dulceţuri, aşadară şi cei ce vor ceti la 
această carte plină de trandafiri înfloriţi vor culege roadă duhovnicească" (Radosav, 

Peisajul edenic acompaniază relevanţele spirituale ale cărţii şi deopotrivă le transferă 
în descrierea unor secvenţe ale naturii peisagere frumoase. În datele naturii formalizate 
de clişeele biblice se petrece o adaptare dinspre istoria „trăită" a lecturii cărţilor reli
gioase, a naturii peisajului eflorescent, fungifer, în care paradisul pierdut se regăseşte 
în grădină, livadă (vezi cartea Livada duhovnicească 
scrierile lor metaforice, livada şi grădina devin locul de întâlnire terestră dintre om şi 
divinitate, pus sub semnul unui hedonism regăsit. 

Un alt reper descriptiv al peisajului-metaforă este fenomenul ctitoria!. În acest caz, 
percepţia peisajului şi a naturii în transpunerea discursului religios se organizează în 
jurul metaforei locului cu valenţe topofanice în situaţiile actului ctitoria!. Locul consacrat, 
de hram, ctitoria! acolo unde se construieşte o mănăstire, conectează locul întemeierii 
cu divinul, al întâlnirii cu divinul şi este subsecvent Paradisului sau un loc de aştep
tare a „reîntregirii paradisiace" (Manolescu, 2002, p. 96). De exemplu, o mănăstire 
este construită unde e „locul mai frumos" şi „unde apa zidu-i bate", iar „mândra" 
mănăstire construită într-un asemenea cadru natural împrumută sau transferă 
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acestui peisaj paradisiac miracolul puterii divine, întrucât, când bat clopotele (când 
„harangele sonorele se trag"), ,,stă şi apa a merge". Prin urmare, dimensiunea topofanică 
a peisajului ca expresie a suveranităţiifrumuse/ii harice (simbolizată de clopot), divine 
se instalează deasupra, dominăfrumuseJeafizică-terestră (simbolizată de ape curgătoare). 
Materialitatea locului, a peisajului (frumos) se asociază frumuseţii mănăstirii (mândră). 
Locul frumos este dublat de sonoritatea naturală a apelor şi de cea provocată a clopo
telor. În esenţă, ctitoria ca amplasare şi valorizare ale frumosului natural şi imaginaru
lui iconic trimite spre mecanismul determinant al rolului imaginarului în hierofaniile 

Trăirea naturii şi peisajului devine uneori convergentă cu stările sufleteşti ale omului. 
Convocarea naturii ca martor şi participant la trăirile omului recompune prin releul 
narativ-liric tablouri vii, de peisaj în mişcare. De exemplu, în lamentaţia domniţei Ileana, 
fiică de voievod urmărită ameninţător de oamenii hanului tătar, ea cheamă în ajutor 
„răchiţele împupite", ,,florile preaiubite", ,,sălcii înalte", ,,izvoare prealucitoare", ,,ape 
curgătoare" (Radosav, 2012, p. 26). Natura martor şi participant este reactivată după 
toposul mioritic, în situaţiile dramatice ale omului. Secvenţa peisageră este transmisă 
de această derulare imaginativ-poetică a lamentaţiei prinţesei. Durerea provocată de o 
situaţie dramatică punctuală determină o străpungere a atmosferei tensionate şi înfrico
şătoare de către peisajul descris cu imaginaţie deosebită, aspect care începe să fixeze o 
nouă sensibilitate a naturii şi peisajului. 

Peisajul-privire 

Reprezentarea peisajului real în imagini iconice (gravuri, litografii, picturi) face trecerea 
peisajul-metaforă peisajul-privire. Într-o etapă intermediară, este vorba de 

inserţia unui peisaj realist în iconografia religioasă, convenţională a erminiei bizantine. 
Un exemplu în acest sens îl poate constitui o xilogravură din cartea Vota apprecatio 
1760, un „folant latinesc", o lucrare omagială dedicată episcopului Petru Pavel Aron. 
Această xilogravură este compusă din trei părţi : reprezentarea izomorfă a Sfmtei Treimi, 
apoi stema episcopului Petru Pavel Aron şi, în al treilea rând, panorama „naivă" a 
Blajului. Această panoramă cuprinde într-o derulare vizuală, frontală, catedrala încon
jurată de şcolile Blajului, piaţa oraşului flancată de diverse clădiri, iar în partea dreaptă 
castelul episcopal. În fundalul compoziţiei, redat prin liniile de fugă ale perspectivei, 
se află un deal în stânga imaginii, aspect care conferă un grad înalt de reproducere reală 

peisajului urban al Blajului de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Într-o altă reprezen
tare iconografică, cea din icoana Sfântului Nicolae din biserica ortodoxă din Lipova 
(secolul al XVIII-lea), este introdus un peisaj urban realist: cetatea Lipova, râul Mureş, 

reprezintă exact situarea lor fizico-geografică. În ambele cazuri, clişeul peisagist, tot 
mai prezent în iconografia creştină, introduce geografia (locul) şi (chronotopul 
narativ), în condiţiile în care reducţia şi particularizarea peisagistică dislocă ubicuitatea 
universalistă şi hieratică a naturii şi peisajului biblic (Radosav, 2012, p. 3). 

Apariţia şi dezvoltarea peisajului-privire se alătură unei adevărate revoluţii a vizua
lului în percepţia lumii şi a naturii din secolul al XVIII-lea. De la tipul de „om cunos
cător, om călător", de „honnete homme" al acestui secol se face trecerea spre tipul 
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omului spectator The Spectator). Acest 

pridvorului

(în Anglia apare celebra revistă a lui Joseph Addison 
tip uman nou are calitatea unui om modest, care a văzut lumea călătorind, este senin şi 
liniştit. Are o sensibilitate în faţa naturii constantă şi exersată frecvent, este beneficiarul 
unui hedonism trăit cu o savoare echilibrată şi nezgomotoasă : ,,Îndrăgeşte umbra şi 
singurătatea, colindă pădurile şi izvoarele, luncile şi pajiştile, găsind în ele lucrurile de 
care are nevoie" (Hazard, 1973, pp. 330-332). La acest tip uman se adaugă şi apetitul 
pentru frumos, o sensibilitate estetică nouă, care aparţine sublimului şi frumosului şi în 
care facultatea privirii rezidă în „elegans formarum spectator" (Burke, 1981, p. 55). În 
spaţiul românesc, descoperirea vizualului direcţionat spre natură şi lumea înconjurătoare 
coincide cu descoperirea privirii şi a perspectivei prin care se produce o derulare vizu
ală şi narativă concretizată în peisaj. Se instituie o proiecţie sensibilă şi imaginativă 
asupra naturii şi lumii înconjurătoare. Pornind de la aceste consideraţii despre celebra
rea vizuală a naturii ca peisaj, începând cu secolul al XVIII-lea se pot găsi o serie de 
aplicaţii în spaţiul românesc care se înscriu în paradigma barocă ce asociază vizualul cu 
decorativismul. Este vorba de un baroc în care elogiile vizualului sunt legate de deco
rativism, detectabil în arhitectura ecleziastică şi laică specific românească. 

Descoperirea privirii peisajului este încurajată în bună parte de valorizarea prispei 
ţărăneşti ca loc al deschiderii şi privirii, în arhitectura ecleziastică şi cea laică, în forma 

. Prin el se relansează dialogul spaţiului sacru cu lumea exterioară, implicit 
cu natura şi peisajul, ca expresie a unui program apologetic nou promovat de Biserică. 
Pridvorul este un spaţiu „liberalizat", deschis spre lume şi privirii, astfel încât „icono
grafia pridvorului" provoacă o „recreere nebănuită de forme şi culori" şi „o bucurie 
pravoslavnică a ochiului" (Radosav, 2012, p. 40). 

Natura şi peisajul accesate prin privire sunt înlesnite şi prin intermediul pridvorului, 
care delimitează un spaţiu desfătător, "un loc de frumoasă priveală". Pridvorul brânco
venesc (Mogoşoaia, Horezu) şi pridvorul caselor nobiliare (Banffy, Teleki, Brukenthal) 
din Transilvania sunt exemple în acest sens. ,,Priveala" ca deschidere a frumosului fizic 
şi natural determină un alt tip de percepţii şi sensibilităţi asupra lumii înconjurătoare 
(Horia, 1995, p. 26; Theodorescu, 1987, p. 122). 

,,Priveala" şi „zăbava" ca propensiuni estetice şi hedonice populează universul cul
tural şi social românesc sau, mai exact, ,,modul românesc de a vedea", în care ampla
sarea construcţiilor civile şi ecleziastice în natură reflectă o nouă sensibilitate faţă de 
aceasta. Foişoare, chioşcuri amplasate în natură, înconjurate de păduri, ape şi grădini 
ţin de o scenografie inovativă a sensibilului şi hedonicului, contextualizat natural şi 

peisager. Peisajul-privire se concretizează în grădina desfătărilor ca un cadru natural 
amenajat, dar şi într-o convocare a vederii fără margini, perspectivice, din pridvorul 
edificiilor religioase şi nobiliare. 

Din punctul de vedere al trecerii de la peisajul-metaforă la peisajul-privire, în zona 
imaginativului colectiv nu trebuie neglijată o etapă intermediară în procesul mai amplu 
al trecerii de la religios la laic. Astfel, peisajul-privire transpune în mediul creştin, din 
perspectivă teologală, ,,luciditatea privirii" şi "curiozitatea ochiului" (Horia, 1995, 
p. 93), care denotă un nou impuls în planul rugăciunii şi meditaţiei. Este vorba de o 
transferenţialitate care exprimă mutaţii profunde în dialogul cu divinitatea şi cu lumea 
înconjurătoare, din psalmodiat, recitativ, reproductiv, din teritoriul metaforei biblice 
într-unul vizual şi interpretativ. Dialogul cu invizibilul este înlocuit de un dialog admi
rativ, vizual al fascinaţiei privirii şi al dezvrăjirii vizuale a temei divinităţii. 
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Discursul iconografic religios continuă să introducă secvenţe peisagere realiste din 
natură sau din spaţiul urban, cum este cazul unor picturi religioase din Maramureş sau 
din oraşele transilvănene (Cluj, Braşov, Sibiu) (Radosav, 2012, pp. 43-45), care poartă 
marca unui baroc provincial, local. Un alt canal de transmitere a peisajului-privire se 
găseşte în aşa-numitul peisaj de ponret, în care compoziţia portretistică face loc unor 
secvenţe de peisaj veridic, precum cetatea Bran reprodusă în portretul judelui regal Lucas 
Hirscher din secolul al XVI-lea sau în portretele nobiliare ale lui .Ădâm Batthyâny şi 
Ioan Haller (secolul al XVIII-iea) (Sabău, 2005, p. 392). Aceste particularizări "bio
grafice" ale peisajului conferă dimensiunile unui peisaj realist, dar şi pe cele ale unei 
delimitări vernaculare şi emblematice. Este o etapă-interval spre peisajul-realist care 
conturează o identitate individuală, iar prin sugestiile emblematice (cetatea Bran), spre 
o identitate colectivă umană, dar şi peisageră. 

O altă variantă a peisajului-privire este peisajul-topografic, reprezentat de aşa-numi
tele „ vedute" care transpun iconic cetăţi şi oraşe de pe teritoriul de azi al României. 
Ele pot constitui un inventar imagistic al unui peisaj conscripţionalist, un inventar al 
unui peisaj arhitectural şi de habitat din secolul al XVIII-iea: castelul din Criş, castelul 
din Jibou, castelul din Vioara. "Pozarea" insistentă a castelelor şi cetăţilor este încura
jată şi de tentaţiile preromantismului. Însumate într-o serie de „vedute", intitulată 
,,Privelişti excepţionale din Principatul Transilvaniei", ele sunt secvenţe ale peisajului-pri
vire cu intenţii nemărturisite de compoziţii intens narative : natură, castele, personaje, 
o redare "epică a temei" (Sabău, 2005, pp. 397-400), care au deopotrivă evidente valori 
documentar-istorice. 

Una dintre realizările de vârf din zona peisajului-privire, detectabilă în distribuţiile 
tipologice ale picturii transilvănene din secolul al XVIII-lea, este peisajul cinematic 
Acest tip de peisaj poate fi exemplificat prin două lucrări ale pictorului Franz Neuhauser 
cel Tânăr, şi anume : Intrarea unui preot sas în parohia sa iarna, respectiv Intrarea 
unui preot sas în parohia sa vara. Există în aceste lucrări o dinamică "de plano" a 
peisajului, datorită succesiunii temporale astronomice, iarna-vara, iar în al doilea rând, 
există o dinamică imanentă, ,,intrarea alaiului preotului". Această dinamică mută privi
rea situată în interiorul peisajului şi însoţeşte o naraţiune cu tema mişcării dintr-un tablou 
ca gen al peisajului-privire. Întâlnim tema peisajului cinematic şi în secolul al XIX-lea 
în compoziţii plastice în care se narativizează peisajul-privire, precum cel din litografia 
din 1860 intitulată Sosirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza la solemnitatea deschide
rii Adunării Ţării Româneşti, în care dinamica alaiului domnesc se derulează pe un 
fundal de peisaj realist urban bucureştean (clădiri, biserici). 

O altă variantă a peisajului-privire este peisajul-panoramă, care instalează o vizua
lizare suverană fixată în orizontul-peisaj. Acest tip de peisaj-privire sau privire-peisaj 
s-a evidenţiat ca experiment artistic şi transfigurativ al unei entităţi binare, dar conver
gente, şi anume oraşul şi peisajul. Cele două componente s-au consacrat într-un „com
plex vizual unitar" (Assunto, 1986, p. 72), în care se combină un spaţiu închis, oraşul, 
cu unul deschis, peisajul. Are loc un împrumut reciproc între cele două componente 
atunci când sunt alocate panoramei, privirii suverane şi când sunt distribuite ambivalent, 
oraşul în peisaj şi peisajul în oraş. Un exemplu în acest sens poate fi oferit, în primul 
caz, de o gravură dedicată Sibiului la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care prezintă 
oraşul în peisaj şi în care domină un decor natural specific (copaci, teren deluros, mun
ţii la orizont). În alt plan sunt reprezentate patru persoane care reproduc tipologii umane 
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din mediul urban din epoca respectivă ce au rolul de deschidere şi ghidaj spre al doilea 
registru compoziţional, cel al suburbiilor şi oraşului propriu-zis, reprezentat de clădiri, 
ziduri şi edificii religioase. Al doilea exemplu, cel al peisajului în oraş, este o pictură 
a oraşului Cluj din secolul al XVIIl-lea, în care există o semantică bine conturată, cea 
a imaginii unei zile de târg din piaţa centrală, cu oameni, terase şi animale, secventă 
străpunsă de imaginea dealurilor înconjurătoare, o perspectivă realizată printr-un canal 
vizual care aduce cadrul fizico-natural, peisajul în oraş. În ambele cazuri este vorba 
de două metaspaJialităJi, cea urbană şi cea peisagistică, naturală, care comunică în 
punctul comun în care putem identifica oraşul în peisaj şi peisajul în oraş. Convergenta 
celor două metaspaµalităţi se realizează prin panoramă, al cărei obiect este "spaţiul-mai 
mult-decât-spaţiul" (Assunto, 1986, p. 82). Alte exemple precum cele de mai sus sunt 
oferite de două gravuri din secolele XVIII-XIX: Vedere generală a oraşului 
RlJJnnicu-Vfllcea şi Un bfllci din Ţara Romflnească pe la 1820. În toate cazurile peisa
jul-panoramă poartă un dialog între peisajul fizico-natural şi peisajul arhitectonic, urban, 
care stau sub semnul unei proximităţi determinate de privirea care configurează traseul 
ontogenetic al ideii de peisaj. Un alt tip de proximitate este relevat de fenomenul pei
sajului în dezvoltarea lui ca expresie a modernităţii, şi anume aproprierea dintre om şi 
natura frumoasă, hedonică, amicală, frugiferă şi găsirea unui drum, a unei atmosfere 
progresiste, melioriste a umanităţii. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: hţtps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 . 

Peisajul-patrimoniu 

Dincolo de discurs, reprezentare, privire, dincolo de descrierea şi vizualizarea lui, pei
sajul-patrimoniu presupune particularizarea şi încadrarea lui identitară şi patrimonială. 
Comunitatea, naţiunea, poporul, statul sunt delimitări în ceea ce înseamnă situarea lor 
într-un cadru fizico-geografic. Peisajul astfel încadrat construieşte o percepţie şi o geo
grafie simbolică, dar mai ales prospectivă asupra mediului natural (Mitu, 2007). În 
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datele unei semantici a receptării, peisajul poate fi conectat la fenomenul mai amplu al 
patrimonializării, al asumării lui ca un cadru-spaţiu genetic, identitar, vernacular, în 
care sentimentul apartenenţei îl presupune şi pe cel al afectivităţii. Prin urmare, toate 
comunităţile, societăţile şi naţiunile au un peisaj simbolic şi patrimonial care asumă, la 
rândul lui, memoria, sentimentele care leagă şi nasc un popor (Schama, 2004, pp. 3-23). 

S-a dezvoltat o direcţie de studii şi abordări privind aşa-numitele "figuri peisagere 
ale naţiunii" (Walter, 2004, pp. 51-52), în care particularizările ireductibile ale naţiuni
lor prin peisaj sugerează, în primul rând, un proces istoric şi cultural în care identitatea 
colectivă este ancorată în construcţia metonimică patrie-naţiune, corespunzătoare rapor
turilor peisaj-teritoriu şi peisaj-patrie. În al doilea rând, anumite lecturi culturale cir
cumscrise peisajelor evidenţiază, prin intermediul teritoriului şi al cadrului natural, 
corporalitatea unei naţiuni prin metafora organicistă. NaJiunea etnică încarnează şi 

naJiunea-peisaj şi formează prin reunirea lor un corp suveran al naJiunii-teritoriu 
(Baecque, 1993, pp. 111-129). Organicitatea acestui corp-teritoriu al naţiunii este căutată 
şi identificată în arhitectura peisajului şi a cadrului natural. 

De exemplu, în cazul Transilvaniei, lucrările monografice din secolul al XVIII-iea 
asociază metafora corpului fizico-geografic cu cea care transmite afecţiuni şi apartenenţe 
la un peisaj-patrie. Provincia Transilvania este înconjurată din toate părţile de munţi, 
conturează exact forma inimii (forma cordis). Figura provinciei exprimă o „foarte fru
moasă inimă" şi din aceasta "foarte multe vene se umflă şi ea este izvorul vieţii unui 
animal". Forma peisageră a Transilvaniei este configurată „când prin înălţimile munţilor, 
când prin păduri şi păşuni umede, când prin modul în care apele despărţite se intersec
tează" (Benko, 1778, p. 44). Această imagine animată a Transilvaniei şi asocierea 
peisajului natural cu metafora inimii contribuie la construcţia individualităţii afective şi 
sensibile a provinciei. Sentimentul naturii redat metaforic nu face altceva decât să con
solideze procesul de patrimonializare a peisajului şi spaţiului geografic. O astfel de 
descriere particularizată a peisajului transilvănean este inspirată de proiectele fiziogno
mice şi geognostice ale secolului al XVIII-iea (Walter, 2004, pp. 86-89), utilizate în 
descrierea peisajelor diferitelor ţări şi a etnotipurilor. Ele recompun pictural un peisaj 
şi conturează topografic şi cartografic o identitate colectivă. 

Asemănător transcrierii metaforice a peisajului şi profilului cartografic transilvănean 
în "forma inimii" este peisajul Franţei. În 1790, se face o descriere a acestei ţări prin 
apelul la forma şi fiziologia corpului uman : ,,Limitele departamentelor trasează mus
culatura, munţii reprezintă oasele, principalele râuri arterele sanguine, râurile mici vene, 
cele patru puncte cardinale membrele" (Baecque, 1993, p. 135). În cazul Elveţiei se 
face referire la Alpi, care sunt „castelul de apă al Europei" (Walter, 2004, p. 157). 

În general, proiecţia asupra peisajului transilvănean este una idealizată, înfrumuseţată, 
specifică secolului al XVIII-lea, şi se înscrie în notele viziunii optimiste a omului aces
tui secol. Retuşarea descriptivă, alături de observaţiile şi analizele care ţin de rigoarea 
monografiei ştiinţifice, etalează un teritoriu şi un peisaj benefice ale Transilvaniei. 
Varietatea peisajului, pământul fertil, apele bogate în peşti, resursele minerale care nu 
se găsesc în alte teritorii ale Europei particularizează un peisaj transferat din datele lui 
fizico-naturale în cele subiective, patriotice. În egală măsură, aceste percepţii mărturisesc 
o stare de spirit generală, europeană, modelată de idei încurajatoare, precum cele de 
inspiraţie voltairiană, centrate pe relaţia om-natură-fericire şi fixate în sentinţa "le para
dis terrestre est ou je suis" (,,paradisul terestru este acolo unde mă aflu"). 
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Peisajul-patrimoniu înregistrează începând cu secolul al XVIII-lea noi descrieri şi 
interpretări care ţintesc surprinderea individualităţii unui teritoriu, unei ţări, unei 
naţiuni. Aceste noi descrieri degajează în cadrul peisajului-patrimoniu componente şi 
tipologii care derulează lecturi diferite de la o epocă la alta. Peisajul metamorfic 
inspiraţie barocă, transferă aspecte şi personaje din mitologia antică în fenomenul 
consacrării peisajului-patrimoniu. De exemplu, titanida Phoebe, fiica lui Uranus, prin 
cele şapte munci ale sale formează cele şapte coline ale Daciei, care reprezintă şi 
structurează peisajul Transilvaniei, denumită şi Dacia Septi-Collis, conform paradigmei 
celor şapte coline ale Romei antice (Metamorphosis Septi-Collis Dacia, Kolozsvâr, 
1741, pp. 4-6). 

Peisajul mitologic inspirat de exerciţiile descriptive şi epice ale peisajului metamor
fic direcţionează un univers antic, mitologic spre unul conectat la tendinţele de constru
ire a peisajului-patrimoniu. Epoca romantică şi postromantică cultivă un asemenea 
discurs al mitologizării peisajului naţional, în care descrierile fizico-geografice coexistă 
cu fundamentările legendare ale unui peisaj vernacular, etnic. Astfel, în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, Gheorghe Asachi, prin atelierul său de litografie, livrează în 
spaţiul public o serie de ilustraţii şi gravuri ce compun o imagerie naţională în care 
istoria şi ficţiunea sunt asociate şi instrumentate ca o modalitate eficace de construire a 
imaginarului naţional de inspiraţie istoricistă şi romantică, fie că este vorba de portretele 
retuşate ale voievozilor (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul) din panteonul eroismului 
naţional, fie de scene de bătălii istorice (Baia, Dumbrava Roşie, Valea Albă), dar mai 
ales de imagini ale peisajului Moldovei, cu locuri şi figuri de relief simbolice cu extra
geri din mitologia antică. De exemplu, gravura intitulată Pionul sau Ceahlăul reprezintă 
o alăturare sau o transpoziţie a unui munte din Grecia antică în spaţiul moldovean, 
simbolizând permanenţa şi tăria edificiului statal al Moldovei. Într-o astfel de simbolis
tică, dar care reprezintă peisajul construit, fortificat, se situează două gravuri, Veduta 
ruinelor Cetăţii Neamţului (1841) şi Cetatea Neamţ (1845). În contextul romantismului, 
al „poeziei ruinelor" a lui Volney, cetatea Neamţ este simbolul rezistenţei militare şi 
politice a statalităţii Moldovei, deopotrivă emblema eroismului şi a trecutului glorios. 
Asemănările semantice dintre simbolul munţilor Ceahlău, care îşi transferă sau îşi 

imprimă măreţia peste un întreg peisaj vernacular ( ), şi cetatea Neamţului, care 
simbolizează virtuţile eroice ale unui popor ( ) , consacră „ figura naţiunii" în datele 
fiziognomiei şi geognosticii peisagere. 

Releul legendar, ca substrat cultural al discursului istoric, concentrează cele două 
axe (terra-ethos) într-o epică cu puternice valenţe simbolice. Peisajul (Ceahlăul) şi 

(Dochia) sunt suprapuse unei naraţiuni legendare ce trimite spre mitologia etno
genezei, în care zâna Dochia sau fiica lui Decebal, urmărită de cuceritorul roman Traian, 
se transformă într-un element al naturii, al peisajului montan, într-o stâncă. Legenda se 
derulează sub muntele Pion (Ceahlău) (Sorescu, 1970, pp. 174-179), iar marca mitoge
nezei împrumută peisajului montan din Moldova fundamentele epidictice ale peisajului 
naţional. Transferul dinspre un peisaj mitologic antic (Pionul) spre un peisaj mitologic 
naţional se realizează prin adaptările epicii legendare, în care mitul Dochiei, extras din 
tezaurul epicii populare, conferă elemente necesare construcţiei identităţii naţional-teri-
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Apelul romantismului la tradiţiile populare şi valorizarea lor în discursul construcţiei 
naţiunii ilustrează potenţialul lecturii romantice din secolul al XIX-lea asupra peisa
jului. În contextul peisajului mitologic se înscriu şi aşa-numitele componente mit-geo
grafice, în care se combină în aceeaşi măsură aspecte legendare şi realităţi istorice şi 
geografice. Sunt reluate teme antice, dacice, precum habitatul şi universul religios al 
dacilor, din care se detaşează caracterul montan al locuirii acestei populaţii străvechi. 
Astfel, acelaşi munte Ceahlău, dar şi Munţii Orăştiei sunt identificaţi cu Kogaionul, 
muntele sfânt al dacilor. Un alt aspect al peisajului mitologic îl constituie „construc
ţiile" megalitice, care au diverse înfăţişări, antropomorfe, zoomorfe, din care se evi
denţiază Sfinxul, în variante multiple, din Bucegi, din Munţii Banatului, din Bratocea, 
de la Pietrele lui Solomon, din Stânişoara etc. Aceleaşi construcţii megalitice pot fi 
identificate în forme umane în Munţii Bucegi, cunoscute sub denumirea de „Platoul 
Babelor", în Munţii Călimani, sub denumirea de „Cei 12 apostoli" sau „Moşii de 
Călimani" (Densuşianu, 1986; Paliga, 2008). Inspirate de epica legendară, tradiţională, 
toate aceste transcrieri mitologice ale peisajului montan din teritoriul românesc s-au 
produs în secolul al XIX-lea în condiţiile construcţiei moderne a identităţii naţionale 
din epoca romantică şi postromantică. 

Peisajul naJional, o altă variantă a peisajului-patrimoniu, este configurat în epoca 
edificării statului modern, el talonând proiectele politice şi instituţionale majore ale 
statalităţii şi unităţii naţionale. Delimitările peisajului naţional printr-o retorică retuşată 
a etnicităţii din discursul politic şi cultural, aferent formării şi consolidării statului 
modern, pot fi relevate prin câteva exemple din zona reportajului literar, a construcţiei 
şi colportării iconice a peisajului etnic. În 1901, în România pitorească, Alexandru 
Vlahuţă realizează un reportaj geografico-istoric al pământului românesc structurat pe 
trei mari componente ale arhitecturii peisajului-naţional: Dunărea, Marea Neagră, 
Munţii Carpaţi. Descrierea peisageră este contrapunctată de fapte, evenimente şi perso
nalităţi istorice. ,,Dunărea, Marea, Carpaţii şi Prutul, iată cele patru hotare care îngră
desc pământul Ţării Româneşti." ,,Portretul" liric al peisajului românesc se înscrie în 
genul literaturii de călătorie, dar şi al geografiei culturale, în care redarea iconică a 
peisajului intră în strategiile educaţiei naţionale, patriotice. Imaginea fizico-geografică 
a pământului românesc, literaturizată, este destinată conturului „ţării noi", a „mândrei 
Românii de azi". Peisajul-patrimoniu este transpus aşadar într-un peisaj-patriotic în care 
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ingredientele de afectivitate, specifice poeticii literaturii de călătorie, vizează o emble
matică peisageră a statului român din preajma anului 1900, urmărind consacrarea unei 
entităţi statale reprezentative din răsăritul Europei. 

Figura peisajului-patrimoniu şi figura peisageră a naţiunii apelează şi ele la metafora 
organicistă a corpului viu. Peisajul abordat din perspectiva unei descrieri de „ visu" este 
asamblat deopotrivă în formele sale de relief şi în derularea acestora, în tonalitatea unor 
incantaţii care asumă pământul, oamenii şi sentimentul naturii. Este vorba de o privire 
din interior a peisajului, în care călătoria şi descrierea sunt dublate de afectivitatea 
transmisă poetic : ,,Din straşina munţilor ce-naltă marginea ţării, de la Severin până la 
Dorohoi ; râuri frumoase, dătătoare de viaţă şi nenumărate pâraie se despletesc în cărări 
de argint peste-ntinsele şesuri ale Valahiei şi printre dealurile blânde ale Moldovei. 
Singură câmpia Ialomiţei se aşterne tăcută, netedă, uscată, vast ostrov însetat, în mij
locul atâtor ape ce împodobesc pământul României ; doarme sub şuierul vânturilor 
deşertul larg, nemărginit, al Bărăganului" (Vlahuţă, 2009, pp. 134-135). 

Alături de reportajul literaturizat al peisajului-patrimoniu, fenomenul particularizării 
şi asumării etnica-statale a acestuia poate fi analizat şi prin câteva repere care transpun 
componenta iconică a imaginilor ce reproduc România peisageră în ilustraţii şi fotogra
fii. Peisajul iconic, ca modalitate de patrimonializare sau de fixare imaginativă a teri
toriului etnic, se poate detecta în albumele de fotografii şi ilustraţii a căror editare 
coincide cu repere cronologice din „marea istorie". Astfel, în 1848 Adolph Billecocque 
editează în limba franceză Album Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque a 
travers les Principautes du Danube. În acest album predomină peisajul cultural în care 
sunt prezentate imagini şi descrieri ale tradiţiilor legendare ale Ţării Româneşti şi 

Moldovei, cu racorduri la mitul originii latine, la tradiţia ortodoxă, cu imagini ale spi
ritualităţii româneşti, cu referiri la raportul dintre Orient şi Occident ca particularitate 
a identităţii noastre colective. Peisajul mitologic al munţilor (Traian şi Dochia, Panaghia, 
Bucegii), imagini urbane şi de monumente de arhitectură laică şi monastică, figuri 
umane - toate sunt marile teme iconice din componenţa acestui album, în care miza 
cunoaşterii unui teritoriu şi a unor realităţi istorico-geografice este dublată de miza 
geopolitică, cea în care pământul românesc deţine un rol major în confruntările dintre 
marile puteri europene. Interesul cultural şi cel politic au încurajat apariţia unui aseme
nea album în anul 1848, reper cronologic important în istoria europeană. Albumul oferă 
aşadar o imagine de sinteză culturală, în care particularităţile peisajului natural sunt 
prezentate în vederea informării opiniei publice europene. 

La un interval cronologic care marchează un alt eveniment din marea istorie, anul 
1929, la un deceniu de la Marea Unire, apare albumul 
L'lllustration. Acest album celebrează profilul statului român şi montează în paginile 
sale emblematica politică a statului -figurile, portretele şi simbolurile dinastice, eveni
mente din istoria familiei regale, peisajul natural care particularizează teritoriul românesc 
(Carpaţii, Dunărea, localităţi rurale din fiecare regiune), peisajul ecleziastic monastic 
(Curtea de Argeş, Arnota, Horezu, Suceviţa), castele (Bran, Hunedoara, Suceava), 
peisaje amenajate (Cişmigiu, Parcul Carol), reproduceri din arta plastică românească 
(Vlad, 2006, p. 195). Prin urmare, este configurat un peisaj aferent regalităţii şi stata
lităţii româneşti la nivelul unei sinteze cu valente publicitare şi legitimatoare puternice. 
Albumul poartă marca unui discurs solemn şi de armonie deplină a şi 
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Alt exemplu de peisaj statal cu aceleaşi valenţe este un alt album, apărut la acelaşi 
interval de zece ani, în 1939, şi intitulat 
de stat promovat de regele Carol al Ii-lea. Este un album cu semnificaţii eminamente 
politice şi triumfaliste, specifice propagandei carliste, cu scenografiile şi ritualurile 
politice dedicate lui Carol al Ii-lea, în care progresul economic (imaginea câmpiilor cu 
grâu, a schelelor petroliere) aduce o noutate în ceea ce priveşte înregistrarea peisajului 
naţional statal. Imaginea Arcului de Triumf din capitala ţării devine emblematică pentru 
susţinerea ideologiei statului voievodal instituit de regele Carol al Ii-lea. Corpul patri
monial al peisajului naţional se concentrează în sinecdoca totalitară a regimului carlist. 
Peisajul serveşte aşadar unui demers ideologic, iar temele istorico-geografice şi 

fizico-naturale ale peisajului sunt situate în plan secundar, supuse şi subînţelese cele
brării cultului personalităţii regelui. 

O a treia direcţie de lectură a peisajului patrimoniu este cea antropogeografică 
geografie culturală şi de etnografie. Ea se axează pe surprinderea spiritului etnic al 
peisajului românesc. Acest tip de peisaj evidenţiază, din perspectiva antropologică şi 
etnologică, ,,raportul dintre pământ şi popor în Carpaţi şi spaţiul înconjurător, de-a 
lungul Dunării şi nord-vestul Mării Negre" (Vâlsan, 2001, p. 434). Etnotipul românesc 
este pus în relaţie directă cu arhitectura spaţială şi peisageră a teritoriului ţării, în care 
se întâlnesc două arii de habitat, civilizaţie şi profil antropogeografie, şi anume „una 
era aria Carpaţilor şi a regiunilor deluroase, cealaltă valea largă şi mlăştinoasă, dar cu 
grinduri svântate ale Dunării", între care s-au „interpus cvasigolurile din câmpiile 
stepice". 
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 asupra 

Altissima spectatio

Acest tip de lectură a geografiei culturale şi antropogeografiei comportă o serie de 
idei dominante de factură politică, culturală, etnografică, toate încadrabile în determi
nismul geografic şi peisager sau în "fatalitatea geografică", în opinia geografului George 
Vâlsan. În viziunea lui, fizionomia etnică şi naţională se datorează naturii şi peisajului. 
Proiectul naţional şi politic al acestei lecturi antropogeografice a peisajului se poate 
identifica în câteva teme ale rostirii geografice a lui Vâlsan - conştiinţa naţională şi 

geografia, mediul fizic extern şi capitalul biologic naţional, evoluţia statului român în 
cadrul său geografic, Transilvania în cadrul unitar al pământului şi statului român. El 
rămâne conectat la marea dezbatere a convergenţei dintre peisaj/teritoriu şi naţiune, 

dintre peisaj şi istorie, dintre peisaj şi memorie. Inspirat de sugestiile mitologiei popu
lare, de arhetipurile etnografice şi folclorice ale ordonării ritualice şi ale transfigurărilor 
din simbolistica artistică, Vâlsan concede spre o descriere sintetică a profilului geogra
fic şi fizico-natural pe care o putem încadra în tipul de peisaj horal (imaginea unei hore), 
o particularitate esenţială a teritoriului românesc : ,,Dacă rechemaţi în minte o imagine 
a hărţii României, de la început apar evidente câteva caractere dominante : în primul 
rând o formă de hotare aproape ovală, subliniată pe trei părţi de ape: Nistru!, Marea 
Neagră şi Dunărea. Spre Apus, Tisa ar împlini cercul desăvârşit, dar aici hotarul poli
tice mai retras şi mai agitat, deşi urmăreşte la distanţă egală cursul acestui râu" (Vâlsan, 

Peisajul fiziocratic 

Această categorie a devenit un domeniu aparte al discursului peisager începând cu seco
lul al XVIII-lea. Viziunea fiziocratică modernă recentrează locul şi rolul pământului 
şi agriculturii în planul vieţii economice şi productive şi aduce la nivelul unei maxime 
atenţii şi vizibilităţi pământul, solul, subsolul şi peisajul. Natura este redescoperită 
ca „alma mater", ca reluare a temei antice a lui Lucreţiu în configuraţii moderne. 
Proiecţia naturii şi a pământului, cu valenţefrugifere şi metalifere, intră în dezbaterea 
şi analiza publice şi creează un discurs emancipator, progresist şi meliorist dinspre 
emitentul aulic, oficial, elitar spre corpul social. Literatura de edificare economică şi 
fiziocratică, emisă de Curtea de la Viena în secolul al XVIII-lea şi receptată în 
Transilvania, a prins rădăcini în activitatea agricolă, în minerit şi în industria prelu
crătoare. Toate acestea au reverberat şi în reconfigurarea sau „lucrarea" peisajului. În 
primul rând, în acest proiect fiziocratic trebuie menţionată privirea suverană 
peisajului şi a naturii transilvănene instituită de curtea imperială. Această privire 
suverană poate fi evidenţiată mai întâi în rapoartele călătoriilor lui Iosif al Ii-lea în 
Transilvania, în special în cea din 1773. ,, "asupra acestei regiuni 
a imperiului combină naraţiunea şi descrierea peisagistică cu evaluările care ţin de 
productivitatea şi valorificarea de tip fiziocratic a pământului. Textul raportului de 
călătorie alternează pasaje descriptive cu pasaje analitice, fapt care ţine de responsa
bilităţile monarhului luminat de a aduce, prin aceste politici economice fiziocratice, 
fericirea supuşilor săi. Privirea suverană asupra peisajului, exterioară, dar nu distantă, 
raţională, dar nu rece, reverberează în textul peisager al raportului lui Iosif al Ii-lea. 
Împăratul este autorul unui exerciţiu de observaţie acută, revăzută şi amendată în 
funcţie de obiectivele politicii economice imperiale : ,,Am descris în anii anteriori 
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această ţară şi acum o privesc cu alţi ochi. Munţii mari înconjoară această ţară, sunt 
dotaţi cu văi bune şi au lemn din belşug, care se exploatează atât de mult încât se 
risipeşte foarte mult". Există aşadar o autocenzură a privirii hedonice a peisajului, o 
ordonare a acestei priviri în virtutea proiectului fiziocratic, al privitorului responsabil 
şi preocupat nu atât de călătoria în sine, ca o călătorie de plăcere, cât mai ales de 
evaluarea şi inventarierea pragmatică a unei provincii a imperiului. 

În text putem identifica o privire descriptiv-morfologică a peisajului şi o privire/ 
trăire estetică a cadrului natural: "Putinii munţi cu excepţia Făgăraşului sunt aspri şi 
stâncoşi. Ţara este împărţită în văi cu împăduriri frumoase unde există stejari şi fagi. 
Mijlocul ţării, aşa-numita Câmpie a Transilvaniei, are dealuri, dar foarte puţine împă
duriri. Diferitele văi, mai largi sau mai restrânse, formează în mijlocul lor Ardealul. 
Aceste văi cele mai multe sunt frumoase şi roditoare. Văile ce se varsă în Mureş sunt 
foarte frumoase şi roditoare". Dominantă în relatările monarhului este analiza fiziocra
tică în care providenţialismul cadrului natural sugerează în mod evident valorificări 
economice şi productive : ,, Transilvania este în special o ţară frumoasă. Înzestrată de 
divinitate cu toate produsele speciale ale unui loc sau ale unei ţări. Are suprafeţe des
tinate agriculturii şi cerealelor, cu producţie de vin, minerale şi toate produsele naturii 
sunt deseori de găsit aici. În zona Trei Scaune şi în Ţara Bârsei sunt cultivate atâtea 
fructe încât şi părţile din afară sunt aprovizionate" (Bozac şi Pavel, 2006, p. 2). 

Alături de această "privire suverană" şi fiziocratică asupra peisajului se situează o 
radiografie fiziocratică a Transilvaniei, cuprinsă în Conscripţia din 1750. Ea este struc
turată de următoarele secvenţe descriptive : poziţionarea geografică a localităţilor, 

peisajul agrar evaluat după gradul de fertilitate a solului, structura patrimoniului peisa
ger (terenuri cultivate, teren forestier, viticol, pomicol). Aceste secvenţe pot contura 
particularităţile peisagere sau de amenajare agricolă şi rurală asemenea peisajelor rurale 
din Anglia, Franţa şi Olanda. Proiectul fiziocratic declanşat de Curtea de la Viena s-a 
finalizat într-o amenajare peisageră asemenea altor regiuni ale imperiului. De exemplu, 
proiectul fiziocratic şi iluminist de amenajare de ansamblu a teritoriului Lombardiei se 
concentrează într-un peisaj în care se îmbină utilul cu frumosul : cu „râuri, canale, 
rigole", ,,cu vegetaţie fluvială", cu „canale îngrijite şi ordonate" care „curg printre 
şiruri de plopi" (Assunto, 1988, pp. 55-59). Acest peisaj al Lombardiei este un peisaj 

, configurat în timpul Mariei Tereza. În cazul Transilvaniei, proiectul peisager 
are în vedere amenajarea unui spaţiu structurat de râuri, de drumuri construite pe văile 
râurilor, de păduri exploatate raţional, de câmpii frugifere, de văi şi depresiuni. În acest 
caz se poate defini un peisaj iosefin particular Transilvaniei. 

Peisajul utopic 

Acesta presupune, în primul rând, o recuperare şi amenajare heterotopică a cadrului 
natural care se concretizează în parcuri, grădini, în virtutea unui proiect microcosmic, 
dar universalizant (Spary, 2005, p. 37). În al doilea rând, grădinile şi parcurile amena
jate reflectă puterea, gusturile şi opţiunile estetice ale unei lumi moderne tot mai domi
nate de sentimentul naturii. În al treilea rând, grădinile şi parcurile reprezintă locuri ale 
memoriei sau spaţii "comemorative", în virtutea unui microcosmos ordonat de statui, 
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plante, sere), o 

locuri pietrificate (aranjamente de roci şi stratigrafii minerale) care semnifică memoria 
geologică sau minerală a pământului, a unei lumi trecute sau dispărute. 

Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea deschid în Transilvania 
şi în Ţările Române un proces intens de construire de parcuri şi grădini care imitau 
modele franceze sau engleze de artă şi tehnică jardinieră. Aceste parcuri şi grădini sunt 
amenajate în jurul castelelor, curiilor, conacelor aristocratice sau în interiorul aşezărilor 
urbane. Structura ideală a unei astfel de grădini cuprinde: zona floristică (flori, arbori, 

zonă peisagistică microcosmică, de concentrare a peisajului lumii (roci, 
ape, fântâni, lacuri, izvoare şi cascade artificiale, microforme de relief, biotopuri), o 
zonă artistică şi arhitecturală (statui, gloriete, pavilioane). O imagine ideală în acest 
sens este oferită de parcul castelului Teleki din Gorneşti (Mureş), de la mijlocul seco
lului al XVIII-lea, care cuprinde o structură concentrică a zonelor amenajate: castelul, 
podul, şanţul de apă, statuile, plantaţiile de arbori şi plante. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 
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În panorama peisagistică a Transilvaniei, reprezentată de parcuri şi grădini ame
najate, se poate detecta o axă transversală a acestei arhitecturi peisagere, şi anume axa 
râului Mureş, de la nord-est la sud-vest, de-a lungul căreia s-au construit castele-par
curi. Această axă peisageră reprezintă o adevărată „valea Loarei" a Transilvaniei. Pe 
o distanţă de câteva sute de kilometri - Valea Mureşului şi văile afluente, de la punc
tul de la extremitatea nord-estică (Brâncoveneşti) până la punctul de extremitate 
sud-vestică (Săvârşin) - s-au construit 37 de parcuri şi grădini. Ele reprezintă în 
primul rând un peisaj aristocratic al Văii Mureşului, iar în subsidiar constituie un 
reper sau un exemplu al unei culturi transilvănene a jardinage-ului (Fekete, 2007) şi, 
deopotrivă, ilustrează sincronizările cu istoria peisajului european. Dintr-o altă per
spectivă interpretativă, elaborată de şcoala geografică de la Cluj din perioada inter
belică, se transferă semnificaţia culturală şi socială a peisajului Văii Mureşului într-o 
semnificaţie etnică, legitimatoare, cea în care Valea Mureşului reprezintă „axa etnică" 
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românească a Transilvaniei. În zona extracarpatică prevalează parcurile publice, urbane, 
ca peisaj utopic, precum cele de la Bucureşti (Cişmigiu, Mogoşoaia), Râmnicu Vâlcea 
(Zăvoi), Craiova (Parcul Romanescu) sau parcurile amenajate în reşedinţele regale 

Peisajul ca fundal al discursului identitar şi patrimonial, peisajul de natură fiziocra
tică, peisajul utopic al parcurilor şi grădinilor formează componente posibile ale anali
zei raportului om-natură-istorie în percepţia şi reprezentările colective, între hotarele 
nemărginite ale imaginarului. 


