
Definit adeseori ca un colþ din naturã care formeazã un ansamblu artistic, priveliºte cuprinsa într-o singurã
privire, aspect propriu al unui teritoriu oarecare, rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii
entropici, gen pictural sau grafic având ca obiect reprezentarea cu precãdere a priveliºtilor din naturã,
compoziþie literarã sau muzicalã care cuprinde o descriere a naturii, precum ºi aspect al societãþii, al literaturii
etc., PPEEIISSAAJJUULL devine astãzi un termen folosit în înþeles holistic, ca liant terminologic între diferite domenii,
devenind una din preocupãrile majore ale societãþii conºtiinþei1 în mijlocul cãreia trãim. Pentru domeniul
peisagistic, urban-arhitectural, cultural, istoric-antropologic, etnografic ºi etnologic, dar ºi geografic ºi ecologic,
al ºtiinþelor mediului ºi al ºtiinþelor sociale, acesta este un termen fãrã de care nu se poate defini modernitatea
preocupãrilor contemporane în domeniul patrimoniului natural ºi antropic, în context european.
Peisajul nu se referã numai la componenta naturalã, respectiv la o zonã de detaliu verde amenajat peisagistic,
aflat în imediata vecinãtate a unui obiect arhitectural, ci ºi la componentele construite (antropice) sau culturale
ale peisajului, atât la nivel microteritorial, cât ºi la nivel mezzoteritorial (subzonã, zonã, areal) sau la nivel de
teritoriu prin macropeisaj (aºezãri umane urbane sau rurale, zone metropolitane, periurbane, intraorãºenesti
sau intercomunale, teritorii judeþene, regionale, interjudeþene, transfrontaliere, naþionale ºi europene).
Desemnând o parte de teritoriu perceput ca atare de cãtre populaþie, al cãrui caracter este rezultatul acþiunii
ºi interacþiunii factorilor naturali ºi/sau umani2, Peisajul se regãseºte astfel practic la toate nivelurile ºi scãrile
vieþii urbane, contribuind, în spiritul Convenþiei Europene a Peisajului, la formarea culturilor locale, fiind o
componentã de bazã a patrimoniului natural ºi cultural, conducând la bunãstarea umanã ºi la consolidarea
identitãþii culturale locale.

Peisajul devine în sens antropologic un instrument cultural prin care se poate radiografia o largã sferã
ºtiinþificã, socialã ºi culturalã, cu aplicaþie directã în peisajul specific unui ansamblu, sit, areal, subzonã, zonã,
aºezare sau teritoriu. Relaþionãrile filosofic-epistemologice, precum ºi împrumutul de metode în diversificarea
cercetãrii în sens transdisciplinar a problematicii Peisajului, au dezvoltat tipologii specifice de peisaj: natural /
antropic, urban / rural, cultural material / imaterial, efemer / perpetuu, la nivel de macro / mezzo / micro-
peisaj, etc., într-o multitudine de sensuri, în funcþie de domeniul cercetãrii, precum ºi în interdependenþã cu
ramuri ºtiinþifice hibride. Aceastã reevaluare a termenului de Peisaj genereazã astãzi noi domenii de cercetare
holisticã ºi studii de graniþã în integrare, transgresare ºi metamorfozã a termenului iniþial, la limita sferei
filosoficã-misticã ºi semioticã, prin transdisciplinaritate3. Astãzi, putem interpreta peisajul ca ddeevveenniirree  aa  uunnuuii
sseemmnn ccaarree  mmeettaabboolliizzeeaazzãã  ffoorrmmaarreeaa  ccuullttuurriilloorr  llooccaallee  ººii  iinntteeggrreeaazzãã  ffuunnddaammeenntteellee  vveecchhiilloorr  ttrraaddiiþþiiii  uurrbbaannee,,
aannttrrooppoollooggiiccee,,  ccuullttuurraallee  ººii  ssoocciiaallee  ccuu  cceellee  aallee  ººttiiiinnþþeeii  ccoonntteemmppoorraannee, înnoindu-le astfel limbajul. 
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PEISAJUL URBAN ÎNTRE "LOC AL MEMORIEI" ªI "LOC AL ACÞIUNII"
CCoonnff..  ddrr..  aarrhh..  CCeerraasseellllaa  CCRRÃÃCCIIUUNN



Comunitatea complexã, oraºul ca organism urban ºi peisajul antropic major, este un domeniu de graniþa,
radiografiat în cercetãrile urban-arhitecturale ºi peisagistice, dar ºi obiect de studiu al antropologiei culturale4.
Ideea de culturã a unei societãþi se aflã în centrul preocupãrilor antropologice ale peisajului, dezvoltate în
ideea unei concepþii simbolice despre lume, care are capacitatea de a schimba aceastã viziune prin
metamorfozã. Transformarea trebuie înþeleasã în sens de metabolizare a unui aparat semantic cultural al
peisajului natural sau antropic, material sau imaterial, efemer sau perpetuu, un comportament uman bazat pe
norme culturale, în context spaþio-temporal concret.
Peisajul natural devine aproape dispãrut astãzi, într-o lume în care amprenta omului, a tehnologiei, se
regãseºte  aproape pretutindeni, de la reþelele tehnico-edilitare ºi de mobilitate urbanã la liniile de forþã ale
erei digitale ºi ale infrastructurii teritoriale actuale.
Peisajul urban se legitimeazã în acelaºi timp ca factor cultural ºi de patrimoniu major, atât în dezvoltarea
teritorialã, cât ºi urban-arhitecturalã sau peisagisticã, la diferite scãri (nivel macro, mezzo sau microteritorial),
rãmânând fixat în sens primordial, iconic, prin direcþii arhetipale paradisiace ºi mistice. 
De la peisajul surprins ca lloocc, la oobbiieecctt  aarrttiissttiicc sau aannssaammbblluu  nnaattuurraall  ddee  ppaattrriimmoonniiuu fixat în formã, spaþiu ºi timp,
ppeeiissaajjuull  ddeeffiinneeººttee  ssaaccrraalliittaatteeaa  ssiittuulluuii, prin genius loci ºi prin ddeessiiggnn  ccoonnººttiieenntt  aall  mmeemmoorriieeii  uunnuuii  lloocc,,  ccoommuunniittaattee,,
ppeerrssooaannãã,,  ttiimmpp  ssaauu  eevveenniimmeenntt..

PPEEIISSAAJJUULL  ca ““LLOOCC”” este legat de ideea de Sit ºi Sacralitate, ce provine la nivel arhetipal din cercul interior al
lumii omului/proprietarului, fiind o oglindã psihologicã ºi de multe ori concretizatã ca instrument al aspiraþiilor
acestuia. În general, macro ºi mezzopeisajul este limitat vizual, iar micropeisajul – grãdina, devine un loc de
siguranþã, delimitat, îngrãdit si împrejmuit, strãjuit de elemente arhitectural - urbane ºi natural - ambientale,
în mijlocul cãrora oamenii îºi organizeazã propria Grãdinã ca loc cu trimitere simbolicã ºi arhetipalã la Grãdina
Raiului.
Edenul sau Grãdina Eden5 este prima descriere a unui ppeeiissaajj  îînn  ggeenneezzãã,,  ca fiind locul unde a trãit primul bãrbat
ºi soþia sa, Adam ºi Eva, dupã ce au fost creaþi de Dumnezeu. Acest peisaj poate fi considerat din punct de
vedere semiotic un peisaj antropic în care amprenta omului a fost pusã prin pãtrundere în grãdinã, un peisaj
asimilat unui loc sacru situat – pentru a se putea apropia de Om – la o intersecþie care marcheazã o
desacralizare spaþialã ºi simbolicã6.
Din punct de vedere al lumii arhetipale, Peisajul este asimilat simbolisticii Grãdinii Edenului, a Grãdinii Raiului,
loc mistic, simbolic ºi arhetip al Paradisului7, amplasat în corelaþie cu Tãrâmul de Sus (Cerurile) asociat cu
percepþia umanã ºi simbolismul solar, lunar, stelar ºi cu Tãrâmul de Jos (Pãmântul) asimilat cu spiritul planetar
Gaia/Geea. Imaginile arhetipale ale Raiului transpun diferite imagini ºi concepte semiotice ale spaþiului
arhitectural ºi urbanistic, dar ºi filosofico-mistice ale arealului cercetat, prin prisma unui loc. Peisajul biblic
devine un loc sigur, îngrãdit, în care fericirea, bucuria, desfãtarea ºi pacea, participã la realizarea unei vieþi
naturale sublime, paradiziace, care poate lua uneori ºi forma Insulei sau a unui fenomen natural (precum
aurora borealã).  
De la sens iconic la direcþii arhetipale paradisiace ºi mistice, Peisajul figureazã un vis al lumii care te duce în
afara ei, pentru cã Paradisul este o Grãdinã ºi Grãdina este un Paradis, realitatea ultimã fiind interpretatã în
termeni de grãdinã9. Este locul de Dincolo hãrãzit Aleºilor, în care aceºtia vor fi oaspeþii nemuritori ai Grãdinii,
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ca rãsplatã pentru ce au sãvârºit pe pãmânt. În ascensiunea sa, sufletul a trecut prin toate treptele existenþei
ºi a ºtiut ºi el sã fie o plantã.10

În contrast cu civilizaþiile vestice unde exista singura mitologie de pe planetã conform cãreia am fost izgoniþi
din Grãdina Edenului, civilizaþiile amerindiene, aborigenii ºi africanii din regiunea subsaharianã privesc Grãdina
nu ca pe un loc al cãderii, ci mai curând ca pe un rreezzuummaatt  aall  UUnniivveerrssuulluuii,, o Grãdinã datã spre pãstrare de marile
spirite ce reuneau ce era mai frumos ºi exaltant în lume: flori, fântâni, munþi, fluvii dar ºi fiinþe, entitãþi ºi spirite
ale naturii. Ei sunt îngrijitorii ºi pãstrãtorii Grãdinii, iar ºamanii erau ccrreeaattoorrii  ddee  ggrrããddiinnii  ººii  ddee  hhããrrþþii, gghhiizzii  iinn  PPeeiissaajj
ppeennttrruu  TTeerriittoorriiuu  ssii  UUnniivveerrss. Conform principiului conform cãruia mitologia creeazã credinþe, iar aceste credinþe
creeazã realitatea, aplicând la nivel simbolic o diferenþiere între Cunoaºtere si Informaþie, când doresc sã schimbe
Peisajul/Lumea, ºamanii acþioneazã la nivelul esenþei pentru a produce o modificare a percepþiei11.
Peisajul arhetipal se regãseºte ºi în semiotica trecerii, arãtând succesiunea creºterii, înfloririi ºi decãderii, transpunerii
peisajului ca într-un tablou prin diferite anotimpuri, în continuã transformare ºi metamorfozã temporalã. 
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PPEEIISSAAJJUULL  CCAA  LLOOCC

Expulsion from Garden of Eden, Cole Thomas, 
ulei pe pânzã, Museum of Fine Arts, Boston

Grãdina Edenului, Lucas Cranach, 
ulei pe pânzã, Muzeul de Artã, Viena

Grãdina Plãcerilor, Hieronymus Bosch, ulei, 
Muzeul Prado, Madrid8



PPEEIISSAAJJUULL  ca GGEENNIIUULL  LLOOCCII  //  LLOOCC  AALL  MMEEMMOORRIIEEII dezvãluie legãtura cu Paradisul Pierdut în Sens Mitic, peisajul
devenind ddeessiiggnn  ccoonnººttiieenntt  aall  mmeemmoorriieeii  uunnuuii  lloocc,,  ppeerrssooaannãã,,  ttiimmpp  ssaauu  eevveenniimmeenntt,, dând caracter diferitelor scãri:
unui teritoriu larg, aºezare umanã, areal, zonã, obiect arhitectural sau element de patrimoniu, într-o anumitã
perioadã. Memoria vremurilor trecute ºi a arhetipurilor revelate este astfel redatã prin istoria stilurilor
peisagistice12 .

Peisajul reflectat în Grãdina arhetipalã devine ssiimmbbooll
aall  RRaaiiuulluuii  ppããmmâânntteesscc  ººii  aall  CCoossmmoossuulluuii  aall  ccããrruuii  cceennttrruu
eessttee13, al Paradisului Celest pe care îl întruchipeazã, al
stãrilor spirituale care corespund ºederilor în Paradis.
Raiul pãmântesc din Facerea era o grãdinã cultivatã de
Adam, în timp ce Ierusalimul ceresc al sfârºitului va fi
un oraº, un peisaj construit. Grãdinile Romei antice
erau amintiri dintr-un Paradis pierdut, grãdina
japonezã ºi persanã erau imagine ºi rezultat al Lumii,
grãdina din Extremul Orient era lumea în miniaturã,
dar ºi natura redusã la starea originalã a fiinþei, iar
grãdinile caselor musulmane ºi ale mãnãstirilor erau
grãdini închise cu fântâni centrale, imagini ale
reconfigurãrii Paradisului pe Pãmânt.
Uneori Peisajul devine simbol filosofic, precum grãdina
arhetipal-simbolicã a lui Epicur, amenajatã lângã Atena
între 307-308 d.Hr., pe drumul spre poarta Dipylon a
Academiei14 ºi folositã de Epicur ºi adepþii sãi, devenind
astfel un simbol al filosofiei epicuriene. Epicur ºi-a
“crescut” discipolii în propria grãdinã, în relaþie cu
peisajul, un spaþiu privat, plãcut, izolat de oraº, care a
devenit un simbol al detaºãrii ºcolii hedonistice
epicuriene.
Peisajul ca simbol al sacrului este folosit de asemenea,
în medicina hieraticã ºi în etnobotanica magicã, legatã
uneori de cultul morþilor sau de calendarul cosmic
lunar, în interacþiune cu medicina sacerdotalã15.
Separarea interior/exterior, duce la oo  iinnttrraarree//uunn  aacccceess,,
rreessppeeccttiivv  oo  TTRREECCEERREE//  uunn  PPRRAAGG,,  rreeaall  ssaauu  iimmpplliicciitt,,  ccuu
ccoonnoottaaþþiiii  lleeggaattee  ddee  ssiimmbboolliissttiiccaa  ttrreecceerriiii. Multe peisaje
sunt vizibile ca parte integrantã a împrejmuirii care
face parte din pattern-ul acestuia, constituind “cea
mai condensatã unitate a peisajului în manifestarea sa
complexã, istoricã, funcþionalistã ºi spaþialã”16.
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Interiorul Bisericii St. Odukphus, ulei pe pânza, Pieter Jansz
Saenredam, Assendelft, Rijksmuseum, Amsterdam, Olanda. 

PPEEIISSAAJJUULL  CCAA  
GGEENNIIUUSS  LLOOCCII  //  LLOOCC  AALL  MMEEMMOORRIIEEII

Scenã de iarnã in Yselmuiden, Hendrick Avercamp, ulei pe
pânzã, Muzeul de Artã ºi Istorie, Geneva 
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Prin contrast, PPEEIISSAAJJUULL  ca ““LLOOCC  AALL  AACCÞÞIIUUNNIIII”” transmite o preocupare perpetuã ºi pasionantã, provenitã
direct din experienþa fizicã ºi senzorialã ca formã de activitate în aer liber, precum ºi un rol utilitar ºi estetic
(sursã de fructe, legume ºi flori). Întreþinerea grãdinii înseamnã ºi efort, dezvoltare de abilitãþi fizice, iar
activitãþile se schimbã în funcþie de sezon, fiecare anotimp ºi lunã având lucrãri specifice. 

Peisajul devine astfel un amestec de plãcere cu profit, esteticã ºi pragmatism, simbol potent ºi complex, care
implicã fertilitate, durabilitate ºi renaºtere, devine un câmp de acþiune, un loc în care omul interacþioneazã cu
pãmântul ºi cerul, în trecerea perpetua a anotimpurilor, devenind astfel viaþã care îmbracã acþiunea. 

Simbolurile agrare legate de peisaj ca loc al acþiunii sunt arhetipuri ale sensului morþii ºi regenerãrii, iar tradiþiile
legate de munca agricolã devin ele însele un ritual al împlinirii Geei ºi dezlãnþuie forþele sacre ale vegetaþiei,
implicând integrarea plugarului în anumite perioade de timp, presupunând o serie de ceremonii, de structurã
ºi origine diversã, menite sã promoveze creºterea cerealelor ºi sã justifice din punct de vedere simbolic gestul
þãranului17 prin sintetizarea ºi identificarea omului cu regenerarea vegetalã18. Peisajul urban nu mai este astãzi
un arhetip legat de pãmânt ºi de muncã în trecere temporalã, ci devine un loc al acþiunii, dar ºi al reacþiunii,
relevat prin peisaje industriale ºi tehnologice.

 

Primãvara, Pieter Bruegel cel Bãtrân, Muzeul Noord
Brabants, Hertogenbosch, Olanda 

PPEEIISSAAJJUULL  CCAA  LLOOCC  AALL  AACCÞÞIIUUNNIIII  ,,  
experienþã fizicã ºi senzorialã la munca câmpului
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Zona de exploatare silvicã, orezãrii ºi câmpuri în deºert, 
în contrast cu peisajul ca loc al acþiunii reactive

traumatice.19
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GGrrããddiinnaa  jjaappoonneezzãã  ZZeenn,, ca reprezentare a Universului 
ºi a elementelor primordiale ale acestuia 

GGrrããddiinnaa  ccllaassiiccãã  ggrreecceeaassccãã (Segesta) ce reprezintã Oameni,
Zei ºi Evenimente din Mitologie

GGrrããddiinnaa  SSppeeccuullaaþþiieeii  CCoossmmiiccee,, în care Charles Jencks introduce
metafora naturii – nu numai natura vie, ci ºi structuri, legi fizice sau
bio-chimice (spirale, unde, ordine ºi haos, fractali ºi structura dublã
elicoidalã a AND-ului21)

GGrrããddiinnaa  VViilllleeii  LLaannttee realizatã de cardinalul Gambara în
sec. XVI, care spune povestea Paradisului pierdut ºi regãsit

PPEEIISSAAJJUULL ca ““IICCOONN”” este vãzut ca o metaforã, care demonstreazã relaþia dintre Om/Experienþã Umanã – Naturã – Culturã,
fiind echilibrul dintre naturã ºi controlul acesteia, prin proiectare ºi antropizare. Peisajul-icon presupune decuparea unui areal
din Natura in care Omul beneficiazã de confort urban (funcþional, ambiental, estetic, social) ºi se simte în siguranþã, similar
Grãdinii Paradisiace, un arhetip al armoniei, seducþiei, zonã în care Omul interacþioneazã cu sacrul, dar ºi expresie a puterii,
sãnãtãþii ºi longevitãþii. Uneori, paradoxal, peisajul poate fi de asemenea ºi expresia psihologicã a slãbiciunilor proprietarilor
sãi20.



PPEEIISSAAJJUULL  ca “OOBBIIEECCTT sau AANNSSAAMMBBLLUU  AARRTTIISSTTIICC  TTRRIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL”” este un peisaj cu caracter sculptural, fixat
în formã ºi timp, care interacþioneazã cu omul atât la nivel social, urban, arhitectural ºi peisagistic, cât ºi la nivel
cultural,  istoric, volumetric ºi spaþial-ambiental. 
Ca obiect de artã, Peisajul este, în acelaºi timp, un spaþiu de experimentare a noi forme ºi concepte, dar ºi un
spaþiu de schimb ideatic al utilizatorului ºi beneficiarului direct, devenind artã de tip neconvenþional ºi
interacþiune în spaþiul public22. 
Ca ansamblu de artã tridimensional, Peisajul urban se concretizeazã într-un spaþiu unde sunt puse sã lucreze
atât idei artistice, cât ºi noi idei ºtiinþifice, conceptuale, antropologice, culturale ºi sociale sau de tehnicã ºi
tehnologie de landscape-design. 
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Grãdina Grosser, sec. XVI, realizatã de Ducesa Sofia
de Hanover ºi Martin Charbonnier, Hanovra23.

Grãdina japonezã
a palatului Ryoan
Ji, lângã Kyoto, ca
obiect de
contemplare ºi
meditaþie

Grãdina Castelului
Drummond ca ansamblu

peisagistic cromatic

Grãdinile picturale “pictate cu plante” ale
brazilianului Burle Marx din sec XX (Praca
Salgado Filho RJ si Ibirapuerta Park,
Quadricentennial Garden, Sao Paulo,
Brasil, Detail 5, MoMA 

PPEEIISSAAJJUULL  CCAA
AANNSSAAMMBBLLUU

AARRTTIISSTTIICC
TTRRIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL
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PPEEIISSAAJJUULL  CCAA  OOBBIIEECCTT  DDEE  AARRTTÃÃ

Invisible Gardens si Gardens
for UNESCO Headquarters,
Paris, France)24

Grãdina sculpturalã a artistului
Isamu Noguchi Red Cube,
Marine Midland Bank, New York

PPEEIISSAAJJUULL ca ““TTEEAATTRRUU”” redescoperã spaþial peisajul ºi gradina istoricã sau modernã ca scenã pentru activitãþi
sociale ºi joc activ, cu rol comunitar de integrare socialã ºi culturalã25. Peisajul urban ºi grãdina funcþioneazã ca
scena teatralã, nu doar periodic ca loc de performance pentru artã neconvenþionalã, ci ºi ca loc de role playing
ºi joc social activ. 
„Teatrul este zbor dinspre realitate, dar ºi concentrarea realitãþii. În acest paradox stã particularitatea
paralelismului dintre Teatru ºi Grãdinã”26.

Parcul Versailles realizat de Le Notre, Le Vau ºi Le Brun ca
viziune volumetricã globalã, cu perspective peisagistice
dramatice ºi teatrale, o macro-scenã în care sunt
amenajate teatre în aer liber, cu scenã de gazon,
împrejmuiri ºi culise sofisticate.27

Grãdina lui Sven Ingvar Andersson, care exprimã dialogul
dintre Om ºi Plante/Naturã 



PPEEIISSAAJJUULL  ca ““TTEEMMÃÃ”” surprinde un Peisaj Tematic
proiectat pentru o utilizare particularã: grãdina ºcolii,
grãdina pentru nevãzãtori, grãdina aferentã unor
funcþiuni diverse (birouri, industrie, etc.), grãdina de
tranzit, grãdina utilitarã, grãdina-restaurant (unde
clienþii pot viziona ºi selecta legumele înainte de
consum) etc. Tematica se poate realiza printr-o
selecþie de vegetaþie ºi plante utilizate: grãdina alpinã,
grãdina de ierburi, grãdina aromaticã, grãdina
acvaticã, grãdina de plante medicinale, grãdina
botanicã, grãdina de trandafiri (rozarium), grãdina de
colecþie, grãdina de cercetare, grãdina ecologicã,
grãdina naturalã / indigenã (heempark). De
asemenea, are rol în înmulþirea ºi rãspândirea speciilor
de vegetaþie.
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The Clusius Garden, 1590, Leiden, Olanda, a dezvoltat
extensiv colecþii de plante (inclusiv decorative) din toate
colþurile lumii ºi a fost o importantã sursã de rãspândire
a plantelor de grãdinã

PPEEIISSAAJJUULL  CCAA  TTEEMMÃÃ,,  
PPEEIISSAAJJ  TTEEMMAATTIICC

Heempark care a devenit o zona a planificãrii spaþiului
public urban “deschis” ca o grãdina naturalã, sãlbaticã,
realizatã exclusiv cu plante indigene.
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PPEEIISSAAJJUULL  EEXXTTIINNSS  ccaa  OORRAAªª  ssaauu  ““OORRAAªªUULL  ––  GGRRÃÃDDIINNÃÃ””2288 ca element de Peisaj Antropic este un oraº proiectat
sãnãtos pentru locuire ºi muncã, cu dimensiuni moderate, care sã creeze un cadru propice întreþinerii unei vieþi
sociale active, înconjurat de o centurã verde, administrat în parteneriat public-privat/particular, în sprijinul
comunitar. Idealul sãu era îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit ºi confort urban pentru muncitori, într-un oraº
sãnãtos, astfel încât cele douã zone majore din oraº, respectiv zona rezidenþialã ºi zona industrialã, sã se
combine într-un mediu idilic, care sã conþinã spaþii publice vaste, amenajate peisagistic, deschise, precum ºi
grãdini private, ateliere ºi alte instituþii ºi servicii, conectate atent cu infrastructura, cu evitarea poluãrii.
În prototipul29 ORAªULUI-GRÃDINÃ ºi a CELOR TREI MAGNEÞI (oraº, sat, oraº-grãdinã), teoriile economice ºi
sociale devin importante, peisajul este prioritar, în condiþiile în care viaþa în comunitãþi închise este strâns
legatã de natura ºi favorizatã de o societate deschisã, aflatã în permanentã mobilitate ºi cu forme diverse de
manifestare.
La nivel de Peisaj, dezvoltarea Oraºului-Grãdinã devine parte a unei amenajãri teritoriale bazate pe
supravieþuirea regionalã30, dezvoltatã odatã cu planurile de extindere ale oraºului ºi ale peisajului antropic la
nivel metropolitan ºi regional, 
În Olanda, dezvoltarea de noi Oraºe-Grãdinã a fost realizatã odatã cu Planul de Extindere al Amsterdam-ului
(AUA 1934), când urbanistul C. van Eesteren a vizat un oraº în dezvoltare continuã, cu muncitori care trãiesc
în propriile grãdini, dar au ºi parcuri ºi zone variate amenajate peisagistic deschise, cu zone ºi funcþiuni
comunitare ºi terenuri de joacã, cu zone de trafic ºi infrastructurã strict separate de acestea.



Peisajul se certifica într-un instrument cultural prin care se poate radiografia o largã sferã ºtiinþificã, socialã ºi
culturalã, cu aplicaþie directã în peisajul specific unui loc, ansamblu, sit, areal, subzonã, zonã, aºezare sau
teritoriu, in inter-relaþionare urban-teritoriala si peisagistica, cu tipologii specifice de peisaj, într-o multitudine
de sensuri: urbanistico-arhitecturale si peisagistice, culturale, istoric-antropologice, etnografice ºi etnologice,
geografice si ecologice, al tehnologiei, precum ºi al ºtiinþelor mediului ºi al ºtiinþelor sociale.

De asemenea, putem concluziona cã Peisajul în sens arhetipal poate fi un iiccoonn,, un lloocc legat de sit ºi sacralitate,
un lloocc  aall  mmeemmoorriieeii, dar ºi un ccaaddrruu,,  oobbiieecctt  ssaauu  aannssaammbblluu  aarrttiissttiicc ttrriiddiimmeennssiioonnaall, o sscceennaa, un lloocc  aall  aaccþþiiuunniiii, un
ppeeiissaajj  tteemmaattiicc sau chiar la nivel macroteritorial, un peisaj extins la nivelul unui oraº (oorraaºº--ggrrããddiinnaa).
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1 Vezi termenul de “societatea conºtiinþei”, introdus in 2002, de Mihai Drãgãnescu în articolul Conºtiinþa, frontierã a
ºtiinþei, frontierã a omenirii, Revista de filosofie, XLVIII, nr.1/2, ian-apr 2002, pag.15-22.
2 Vezi Convenþia Europeanã a Peisajului,, adoptatã de Consiliul Europei, la Florenþa, în 20 octombrie 2000.
3 Vezi Basarab Nicolescu, în „Manifestul transdisciplinaritãþii”, care dã un rãspuns credibil marilor probleme ale lumii
contemporane, prin generoasa unificare a ªtiinþei, Culturii ºi Sacrului. Cercetarea transdisciplinarã, iniþiatã de fizicianul
român, recunoaºte configurarea mai multor nivele ale existenþei, reprezentând mai mult decât un solid ºi argumentat
discurs teoretic despre lume, culturã ºi spiritul uman, propunând un program pentru acþiune a viitorului. 
4 Pionieratul în domeniul antropologiei culturale fiind iniþiat de Helen ºi Robert S. Lynd care au studiat printr-o abordare
holisticã ºi observare participativã un oraº american de mãrime mijlocie (oraºul Muncie din statul Indiana). Vezi Robert S.
Lynd, Helen Merrell Lynd, Middletown. A Study in Modern American Culture, Harvest Book, 1969.
5 Derivat din cuvântul sumerian Edin – „Þarã deschisã”, asimilat mai târziu ca Rai în Creºtinism, numit Djanne de la cuvântul
arab „minune” în Islamism, Gan ‘Çden - ââÇÇÌÌïï  òòÅÅããÆÆïï în ebraicã ºi ºamaim cu sensul de “Paradis” în  Iudaism 
6 Grãdina Edenului se aflã la intersecþia celor patru râuri: Phison, Gosen, Tigru, Eufrat sau la intersecþia celor patru puncte
cardinale.  
7 Una dintre cele mai frumoase preamãriri a grãdinii ºi cea mai bogatã în simboluri, precum ºi cea mai comentatã de autorii
mistici este Cântarea Cântãrilor (4,12-16) : ‘’ Eºti grãdinã încuiatã, sora mea, mireasa mea, fântânã acoperitã ºi izvor
pecetluit…”, “În grãdinã-i o fântânã, un izvor de apã vie…”
8 Imagini preluate de pe site-ul: http://en.wikipedia.org si www.alloilpaint.com
9 Vezi ºi scrierile din Biblie si Coran.
10 Jalal-ad-din Rumi vede în frumuseþea florilor “un sens care-i aminteºte sufletului crâmpeie din veºnicie”
11 “Peste tot în jurul meu pãdurea era ca un cântec. Sunetele scoase de papagali, de maimuþe ºi de alte pãsãri de peste
tot erau ca o orchestrã. Primul pas, apoi al doilea, al treilea ºi brusc totul s-a oprit. ªamanii au venit spre mine ºi au spus:
“Vezi? Ei ºtiu cã ai fost izgonit din Grãdinã. Ei ºtiu cã nu aparþii acestui loc. (…) Mi-au trebuit zece ani de studiu al
popoarelor indigene pentru ca sã pot merge prin pãdure fãrã ca aceasta sã se mai opreascã din cântat. Deja pãdurea nu
mã mai considerã ca pe cineva care nu este de-al locului. Aparþineam din nou Grãdinii.” (Alberto Villoldo)
12 La sfârºitul secolului al XVIII-lea, entuziasmul, înflãcãrarea ºi memoria locului au jucat un rol important în Peisagistica
vesticã prin interpretare ºi reconfigurare a arhetipurilor universale, Romantismul “reinterpretand ordinul Clasic ca un impuls
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cultural dominant” (Vezi Rogers E. B., Landscape Design. A Cultural and Architectural History, Harry Abrams Publishers,
NY, 2000)
13 Vezi ºi ELIADE, Sacrul ºi profanul, Editura Humanitas, 1992.
14 Marii fondatori ai filosofiilor antice stabileau ºcoli filosofice pe lângã Academie: Socrates ºi Aristotel au fondat Lyceum,
Zeno se întâlnea cu studenþii sãi la Stoa Poecile, etc.
15 Vezi ºi peisajul codrilor seculari sau grãdina de plante medicinale la geto-daci.
16 Aben R., De Wit S., The Enclosed Garden, 010 Publishers, Rotterdam, 2002.
17 Eliade leagã speranþa omului cã va învia dincolo de moarte de diferite ritualuri antice care pregãtesc creºtinismul
(iniþierea mithraicã, misteriile eleusine) ºi care vedeau în vegetaþie (simbolul grâului) un mesaj despre transcenderea fiinþei
18 Aceastã identificare se regãseºte prin metafora floarea câmpului, des circulatã ºi în folclorul românesc: 
19 Imagini preluate din Arthus-Bertrand,Yann, Earth from Above, Harry N. Abrams Inc si www.wikipedia.com 
20Ajungând în suburbiile oraºului Chicago, în timp ce cãlãtorea cu Hemingway, Michael Palin observa relaþia
peisaj/proprietar prin “peluze sãlbatice ºi minþi înguste” (“wide lawns and narrow minds”). Vezi Palin M, Michael Palin’s
Ernest Hemingway, Weidenfeld & Nicholson, NY, 1999
21 “ADN si ARN sunt termenii de bazã ai naturii ºi pentru noi , elemente de celebrare a naturii” (Charles Jencks, The Garden
of Cosmic Speculation, Frances Lincoln, London, 2003)
22 Vezi ºi Note de Curs 2008-2009, Arta in Spaþiul Peisagistic, Anul V, Secþia Amenajarea ºi Planificarea Peisajului, Facultatea
de Urbanism, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti.
23 Imagini preluate de pe site-urile: www.drummondcastlegardens.co.uk, www.wikipedia.com, www.sefa.es.gov.br. 
24 Imagini preluate de pe site www.noguchi.org.
25 Vezi Cerasella Crãciun (coordonator ediþie), Arta ca element de coeziune al vieþii comunitare în peisaj, Editura
Universitarã “Ion Mincu”, Bucureºti, 2009.
26 Spirn A, Texts landscapes and Life, in Sven Ingvar Andersson, Arkitektensforlag, Copenhagen  
27 În acest sens este celebra piesa comandatã de Ludovic al XIV-lea organizatã la Versailles, despre Bãtãlia Navalã de pe
Grand Canal.
28 Iniþiat de Ebenezer Howard (1850-1928) ºi dezvoltat de Patrick Geddes (1854-1932)
29 Oraºul Letchworth (1903), urmat de Welwyn Garden City (1919).
30 Idee promovatã si susþinutã de urbanistul Patrick Geddes.
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