
9

De la peisajul-metaforă la peisajul-privire

„Când nobilii din secolul al XV-lea fac 
pe ciobanul şi pe ciobăniţa, conţinutul de 
sinceră veneraţie a naturii şi de admiraţie 
a simplităţii şi muncii este încă foarte slab. 
Când Maria Antoaneta, cu trei secole mai 

târziu, mulge vacile şi bate putineiul la Trianon, idealul este gata împănat cu seriozi-
tatea fiziocraţilor: natura şi munca au devenit marile divinităţi latente ale epocii; totuşi 
cultura aristocratică mai face încă din ele un joc. Când, pe la 1870, tineretul intelectual 
rus vine în mĳlocul poporului ca să ducă viaţa ţăranilor în folosul ţăranilor, idealul a 
devenit un lucru foarte serios. Dar şi atunci realizarea părea o iluzie”.1

În proximitatea acestor trei desfaceri ale problematicii raportului om–natură/peisaj 
ca modele de viaţă şi de proiecţie culturală, a reinserţiei omului premodern şi modern 
în paradisul pierdut al naturii şi al peisajului, se poate amplasa cu plenitudine specială 
sentimentul naturii omului secolului al XVIII-lea. Pe de altă parte, admiţând că întoar-
cerea la natură, „back into nature”, face parte din ritmurile cotidiene şi sintagmatice ale 
vieţii omului dintotdeauna, trebuie degajat modul în care acest leitmotiv este valorizat 
în zona discursului istoriografic, recunoscând că refugiul în natură este în mare parte 
un refugiu discursiv. 

Tema naturii şi a peisajului în dezbaterile istoriografice este una recurentă cu evidente 
amplificări sau retrageri circumstanţiale peste care se instalează decupaje de interes sau 
de percepţii şi reprezentări, în majoritatea lor induse de paradigmele interpretative şi 
analitice ale discursului istoric, literar, filosofic şi cultural. Mai aproape de intenţiile enun-
ţate, circumscrise percepţiilor şi reprezentărilor peisajului şi ale naturii, se află abordarea 
istoriei culturale. Din această perspectivă, este de neocolit interpretarea raportului dintre 

1 J. Huizinga, Amurgul Evului Mediu, Bucureşti, Ed Univers, 1970, p. 205.
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istorie şi peisaj dată de Alain Corbin drept o „istorie a sensibilului”.2 Percepţia peisajului 
ca şi capitol de istorie a sensibilităţilor are drept obiectiv descrierea şi analiza modului 
în care este reprezentat spaţiul schimbărilor „semnificaţiilor şi emoţiilor” în raport cu 
acesta. Este vorba de o reprezentare şi de o istorie culturală a spaţiului şi peisajului ela-
borate pe baza „sistemelor de credinţă, de convingeri ştiinţifice şi de coduri estetice”.3

Această „antropologie a senzorialului” este un întreg demers complex de semnificare 
elaborat de oamenii trecutului asupra lumii lor. Într-o sintaxă eminamente retorică, 
Alain Corbin instalează ghidul de chestionar cu care istoricul sensibilităţilor operează 
în proiectul său reconstitutiv şi analitic: care este modul după care oamenii trecutului 
îşi ierarhizează sensurile pe care le elaborează în raport cu lumea lor?; care sunt funcţi-
ile acestor sensuri (semnificări) şi care sunt semnificaţiile dominante în ierarhia epocii 
respective?; dacă în mod diacronic se pot sesiza schimbările, rupturile în complexul 
semnificării şi dacă este posibil de căutat dinamicile unei epoci în „sistemul de emo-
ţii” care ierarhizează şi balansează sistemul de sensuri?; dacă istoria sensibilităţilor are 
validitatea necesară de a configura ceea ce este dificil de detectat în cadrul unei epoci 
(sensibilitate, percepţii, aprecieri)?4 

Această istorie culturală a peisajului sau a reprezentării culturale a peisajului cen-
trată pe tema istoriei sensibilităţilor este tatonată de aliniamente istoriografice diverse. 
Există în primul rând o istorie a cunoaşterii naturii şi a mediului înconjurător ca alini-
ament epistemologic în care istoria naturii este conjugată cu istoria naturală din pa-
radigmele cunoaşterii ştiinţifice din secolul al XVIII-lea şi este detectabilă în lucrările 
lui: Ludmila Jordanova5, Isabelle Richeford6, John Lyon, Philip Sloan7, Keith Thomas8, 
Donald Geoffrey Charlton9. Un al doilea aliniament îl reprezintă perspectiva filosofico-
etică asupra percepţiei naturii în secolul al XVIII-lea, abordată de: Jean Erhard10, Daniel 

2 Cf. A. Corbin, L’homme dans le paysage, Paris, Textuel, 2001, passim.
3 Philippe Poirrier, Les Enjeux de l’histoire culturelle, Le Seuil („Points Histoire”), Paris, 2004.
4 Ibidem, p. 191. 
5 L. Jordanova (ed.), Languages of Nature: Critical Essays on Science and Literature, London, 

Free Association Books, 1986; Eadem (eds), Images of the Earth: Essays in the History of the 
Environmental Science, Chalfont, St. Giles, British Society for the History of Science, 1979.

6 I. Richefort (dir.), Nature, environment et paysage: l’héritage du XVIII siècle, Paris, L’Harmattan, 
1995.

7 J. Lyon, Ph. Sloan, From Natural History to the History of Nature: Readings from Buffon and His 
Critics, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1981. 

8 K. Thomas, Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500-1800, Middlesex, 
Penguin, 1984.

9 D.G. Charlton, New Image of the Natural in France: A Study in European Cultural History 1751-
1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. 

10 J. Erhard, L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIè siècle, Paris, Albin Michel, 
1994. 
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Mornet11, Georges Gusdorf12, Robin George Collingwood13, Lester G. Crocker14, Robert 
Lenoble15, Maurice P. Crosland16 etc.

Al treilea aliniament este conturat de tematica literară a naturii ilustrat printre alţii de: 
Paul Van Tieghem17, Daniel Mornet18, David J. Denby19. Un al patrulea aliniament este 
jalonat de abordări dedicate percepţiei fiziocrate, frugifere a naturii, dominantă în gândirea 
şi practica secolului al XVIII-lea. Se pot enumera în acest sens lucrările lui: Elizabeth 
Fox-Genovese20, Catherine Larrère21, Ronald L. Meek22, George Weulersse23, Marie Noëlle 
Bourguet24. A cincea direcţie istoriografică care se detaşează într-o oarecare măsură 
de paradigma istoriei culturale o reprezintă direcţia monografică în care prevalează 
orientările socio-economice ale peisajului dincolo de paradigma fiziocratică a secolului 
al XVIII-lea. Aceste tratări monografice vizează componente economice, demografice, 
urbanistice, edilitare, amenajările agricole, „ordinea industrială” a peisajului, rute, dru-
muri, amenajarea arterelor de circulaţie, valorificarea turistică a peisajului etc. Ilustrative 
în acest sens sunt două lucrări monografice, cea dintâi a lui Jean Robert Pitte25 în care 
analiza de la antichitate până în epoca contemporană a peisajului francez urmăreşte 
procesul complex de acţiune a omului asupra naturii înconjurătoare în baza unui proiect 
pragmatic de transformare a peisajului. Există o perspectivă specială dedicată timpului, 
pragmatismului în acest proiect. Cea de-a doua lucrare aparţine lui Michael Reed26 care, 

11 D. Mornet, Les sciences de la nature en France au XVIIIè siècle: un châpitre de l’histoire des idées, 
New York, Franklin, 1971.

12 G. Gusdorf, Dieu, la nature, l’homme au siècle des lumières, Paris, Payot,1972. 
13 R.G. Collingwood, The Idea of the Nature, Oxford, Clarendon Press, 1945.
14 L.G. Crocker, Nature and Culture. Ethical Thought in the French Enlightenment, Baltimore, John 

Hopkins University Press, 1963.
15 R. Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de nature, Paris, Albin Michel, 1968.
16 M.P. Crosland, Studies in the Culture of Science in France and Britain since the Enlightenment, 

Aldershot, Variorum, 1995.
17 P. Van Tieghem, Le sentiment de la nature dans le préromantisme européen, Paris, A.G. Nizet, 1960. 
18 D. Mornet, Le sentiment de la nature en France de J.J. Rousseau à Bernardin de Saint Pierre: essai sur 

les rapports de la littérature et des moeurs, Paris, Hachette, 1907.
19 D.J. Denby, Sentimental Narrative and the Social Order in France 1760-1820, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1994.
20 E. Fox-Genovese, The Origins of Phisiocracy: Economic Revolution and Social Order in Eighteenth 

Century France, Ithaca N.Y., Cornell University Press, 1976.
21 C. Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle: du droit naturel à la physiocratie, Paris, PUF, 

1992.
22 R.L. Meek, The Economics of Physiocracy: Essays and Translations, Londres, Allain and Unwin, 

1962.
23 G. Weulersse, Le mouvement physiocratique en France de 1756 a 1770, Paris, Felix Alcan, 1910.
24 M.N. Bourguet, Voyage, statistique, histoire naturelle: l’invention du monde au XVIIIe siècle. Rapport 

de synthèse, Paris, Université de Paris I Panthéon Sorbonne, 1993.
25 J.R. Pitte, Histoire du paysage français, vol. 1-2, Paris, Tallandier, 1994.
26 M. Reed, The Landscape of Britain from the Beginnings to 1914, London, Routledge, 1990.
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în spiritul aceluiaşi proiect pragmatic al abordării peisajului, pornind de la antichitatea 
teritoriului britanic şi de la epoca romană britanică, acordă o atenţie specială abordării 
peisajului din perspectiva oamenilor, a locurilor şi a ideilor din epoca medievală, pentru 
ca în ultima parte a cercetării să urmărească evoluţia peisajului la provocările econo-
mice, industriale, comerciale, edilitare, turistice, din care se detaşează capitolele epocii 
moderne timpurii şi apoi a epocilor georgiană şi victoriană. Aceste abordări monogra-
fice conturează o perspectivă istoriografică mai amplă, din care se profilează raportul 
activ dintre om şi peisaj, dintre societate şi cadrul natural. „Prelucrările peisajului şi ale 
cadrului natural în sensul valorificării lor socio-economice, edilitare urmăresc o istorie 
a devenirii peisajului la provocările acţiunii umane. Aparenta imuabilitate a cadrului 
natural şi a peisajului este dezminţită de efortul multi-milenar al omului de a dialoga 
în folos propriu cu natura înconjurătoare şi de a o adapta propriilor sale nevoi.

Cele patru aliniamente conturează un câmp epistemologic şi discursiv amplificat, 
complex asupra naturii şi peisajului, aspect ce ilustrează o realitate în planul cunoaşterii şi 
al percepţiei lumii, defininitivate planetar în contextul secolului al XVIII-lea, dar mai ales 
deschise atât prin amploarea lor ulterioară, prin complexitatea tematică şi plurivalenţa 
noţională a ideii de Natură. Este o primă tentativă a omului de a se amplasa armonic faţă 
de natură în condiţiile în care este cultivat un câmp conceptual „euforic”, reprezentat 
de „lege, raţiune, sentiment, virtute, fericire, inocenţă, societate, necesitate, providenţă, 
ordine, libertate”27. Tonalitatea optimistă, încurajatoare şi melioristă din dialogul omului 
cu natura şi peisajul în secolul al XVIII-lea fac convergenţa dintre realitatea naturii şi 
a peisajului şi percepţia şi reprezentarea lor. Din acest punct de vedere, se constată o 
presiune în plan discursiv, venită dinspre această realitate ce impune tonalităţi acute şi 
deschise, specifice omului secolului al XVIII-lea. 

În cadrul aceluiaşi teritoriu istoriografic şi metodologic este de remarcat emergenţa 
temei naturii şi a peisajului în anii ‘80 ai secolului al XX-lea. Se poate opera un decupaj 
în zona acestor preocupări, şi anume, „teoriile şi practicile peisajului”, preocupări in-
ventariate şi sintetizate în abordări critice apărute în ultimii ani ai secolului al XX-lea.28 
Această reevaluare a raportului om – peisaj – istorie este articulată de câteva distribuţii 
tematice inovative şi, în consecinţă, câteva proiecţii metodologice corelative. Pornindu-
se de la ipoteza că peisajul nu se reduce la o viziune strict istoriografică, se constată că 
el este supus unor procese de transformări „înscrise în istoria-realitate”. Peisajul poate 
fi obiectul unor analize morfologice şi funcţionale, dar în egală măsură el este o „inter-
pretare socială a interfeţei terestre”.29

Un alt reper tematic este cel ilustrat de raportul dintre peisaj şi putere în sensul în care 
peisajul (grădinile, proprietăţile) reflectă uneori „gustul şi gestiunea proprietarului” 
şi sugerează „la maîtrise du territoire” în sens de stăpânire şi prelucrare (amenaja-
re) subiectivă a teritoriului. Grădinile împăratului Hadrian de la Tivoli era locul unde 

27 J. Erhard, op. cit., p. 790.
28 Cf. G.A. Tiberghien, „Théories et pratiques du paysage”, în Critique, Tom LIV, juin-juillet 1998.
29 Ibidem, p. 294; Cf. şi A. Roger, La théorie du paysage en France, Paris, Seuil, 1995.
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suveranul, în timp ce se plimba, avea reprezentarea peisageră „a ţărilor care formau 
Imperiul Roman”30, astfel încât teritoriul peisajului amenajat prin „simbolul reprezen-
tării” a devenit un „tenant de l’autre”. Peisajul amenajat astfel repertoriază simbolic 
dimensiunea şi dinamica puterii.31

Marca identităţii etnice a peisajului a rămas atractivă pentru cercetarea istorică şi geo-
grafică ai cărei pionieri au fost Fr. Braudel şi Vidal de la Blache32. De la un peisaj asumat 
cultural istoric şi calificat etnic se face trecerea în secolul al XVIII-lea spre peisajul desco-
perit, revelat prin călătorii care intră în teritoriul „practicilor savante” ale acestui secol33. 
De la peisajul asumat, vernacular şi de la spaţiul revelat prin călătorii-cunoaştere se face 
trecerea la spaţiul sau peisajul inventat. Este cazul inventării lui Mont Blanc în sensul în 
care dacă mai înainte muntele era „trăit haotic, fără nici un interes estetic”, mai apoi se 
produce, începând cu secolul al XVIII-lea, o aşa-numită „arpializare”34 a peisajului, prin 
gravuri, fotografii, picturi care determină o sensibilitate pentru peisaj într-o anumită 
epocă şi într-o anumită societate35. Muntele, peisajul „laicizat”36 şi umanizat presupune 
o schimbare de sensibilitate ataşată unei modernităţi cuceritoare începând cu secolul 
al XVIII-lea, ce nu refuză paseismul afiliat climatului romantic şi nici releul legendar al 
percepţiei şi narativităţii peisajului. 

Particularizarea peisajului ca secvenţă sau componentă a naturii a beneficiat în se-
colul al XVIII-lea de o consacrare noţională, de o constrângere sau închidere specifică 
modernităţii la nivelul unor definiţii care livrează, din punct de vedere semantic, o serie 
de percepţii, sensibilităţi şi reprezentări. Vocabularul peisajului se derulează de la defi-
niţia mai veche de tablou la cele mai noi de paesi, paesagi (italiană), landschap (olandeză), 
landscape (engleză)37.

Peisajul subiectiv în relaţionările sale estetice, memoriale, porneşte de la teza că peisajul 
este natura exprimată perspectivic, iar descoperirea lui este contemporană revoluţiei 
coperniciene, privită ca o „descentrare cosmologică şi ontologică a omului, a conştiinţei 

30 Ibidem, p. 292. 
31 Cf. W.J.T. Mitchell, Landscape and Power, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.
32 Cf. Y. Lacoste, Paysages politiques, Paris, Le Livre de Poche, 1990.
33 B. Lepetit, „En présence du lieu même... Pratiques savantes et identifications des espaces à 

la fin du XVIIIe siècle”, în Carnet de croquis. Sur la connaissance historique, Paris, Albin Michel, 
1999, pp. 196-221.

34 J. Dewitte, „L’artialisation et son autre”, în Critiques, juin-juillet 1998, pp. 348-366.
35 G.A. Tiberghien, op. cit., p. 295; Cf. şi Th. Philip Joutard, L’invention du Mont Blanc, Paris, 

Gallimard, 1986.
36 Th. Joutard, op. cit., pp. 73-87.
37 Cf. Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997. O analiză sintetică a noţiunii 

de peisaj în istoria şi teoria artei europene la A. Preţu, Pitoresc şi melancolie. O analiză a senti-
mentului naturii în cultura europeană, Bucureşti, Humanitas, 2003, pp. 9-20; Cf. şi R. Assunto, 
Peisaj şi estetică I-II, Bucureşti, Meridiane, 1986. O abordare tematică a peisajului în artă, critică, 
filosofie, istorie în mod special grădina-peisaj este analizată drept cadru al reflecţiei filosofice în 
Idem, Scrieri despre artă, vol. 1. Filosofia grădinii şi filosofia în grădină: Eseuri despre Teo, Bucureşti, 
Meridiane, 1988.
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de sine”38. Din acest motiv descoperirea peisajului a produs şi „eliberări” sau deliberări 
socio-culturale, cu predilecţie estetice.39 Din această perspectivă, peisajul este o mediere 
dintre om şi natură, dintre subiect şi obiect, concretizată în „cuvinte, imagini, artefacte”.40

Pornind de la relaţia estetică a omului cu natura prin intermediul peisajului, amena-
jarea peisagistică a naturii în forma grădinilor presupune un joc al artei şi al memoriei 
sau, mai succint, o „artă a memoriei” (Fr. Yates) sui-generis. Grădina poate fi deopotrivă 
artă, ca ordonare estetică a naturii sau decupaj estetic al naturii, şi loc al memoriei41. S-a 
evidenţiat o anumită heterotopie a naturii peisagiste cu evidente valenţe sau trimiteri 
memorative. Concentrarea heterotopică a grădinii (cultivarea într-un loc a unor diver-
se plante, flori, copaci provenite din toate colţurile lumii) reproduce pulsiuni estetice, 
hedonice, dar şi memorative. Pornind de la ideea că peisajul amenajat drept grădină 
incorporează un microcosmos cu multe elemente ale naturii, fiind „cea mai mică parcelă 
a lumii” (cu plante, flori, copaci, lacuri, fântâni, stânci), ea devine o totalitate a lumii, un 
fel „de utopie fericită şi universalizantă”42. Reflectând un „cosmos ordonat”43 grădina-
peisaj este, aşadar, o reducţie a universului privit, admirat dar şi memorat. 

Una dintre cele mai relevante transfigurări subiective ale peisajului ce recompune 
convingător sensibilitatea naturii dintr-o anumită epocă este cea literară care lecturează 
peisajul fie în linia imaginaţiei poetice, fie în întâlnirea afectivă şi emotivă dintre om şi 
peisaj. Din acest punct de vedere „prelucrarea” literară a peisajului face parte din cea 
de-a treia direcţie interpretativă proiectată asupra peisajului, şi anume, cea legată de 
limbaj ca limbaj poetic alături de alte două, prima legată de peisajul-subiect, adică cea 
fenomenologică, şi cea de-a doua legată de peisaj ca lume interiorizată, adică cea asumată 
ca psihanalitică44. Simplificând, trebuie spus că peisajul se amplasează într-o determinare, 
şi anume, cea a culturii şi a naturii. Peisajul ca şi cultură/cultivare a naturii îşi extrage 
necontenit sursele din această convergenţă şi dinamică afină dintre natură şi cultură. 
„Peisajul este întotdeauna la articularea naturii cu cultura, a realului cu imaginarul, a 
sensibilului cu simbolicul, a vizibilului cu invizibilul, a finitului cu infinitul”45. Există, 
aşadar, din punct de vedere al ordonării naturii în peisaj, ca percepţie şi reprezentare, 
dar şi din perspectiva „artializării” peisajului, o dualitate conciliantă „in situ” (grădina) 
şi „in visu” (artă, imagine, imagerie).

38 G.A. Tiberghien, op. cit., p. 299.
39 Cf. J. Ritter, Paysage. Fonction de l’esthétique dans la société moderne, Besançon 1997; cf. şi Auguste 

Berque, Etre humains sur la terre, Paris, Gallimard, 1997.
40 G.A. Tiberghien, op. cit., p. 300.
41 Cf. M. Mosser, Ph. Nys, Le jardin, art et lieu de mémoire, Besançon, 1995.
42 M. Foucault, Des espaces autres, în Dits et Ecrits, Paris, Gallimard, 1994, p. 27.
43 G.A. Tiberghien, op. cit., p. 330.
44 Ibidem, p. 341.
45 Michel Collot, Les enjeux du paysage. Littérature et sciences humaines, Bruxelles, Ed. Ousia, 1998, 

p. 343.
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Pornind de la acest eşafodaj conceptual şi metodologic, raportul dintre istorie şi 
peisaj în Transilvania secolului al XVIIII-lea poate regrupa sensibilitatea, percepţiile 
şi reprezentările la nivelul a trei tipuri de analize şi reconstituiri: peisajul-metaforă de 
extracţie biblică şi religioasă, peisajul-privire de la nivelul transfigurărilor iconografice şi 
artistice, peisajul-natură în condiţionările sale geografice şi fiziocratice din care nu poate 
lipsi racursiul narativ şi alegoric, peisajul-memorie şi peisajul-utopie ca fixări toponimice, 
cartografice şi utopice în cazul grădinilor şi parcurilor amenajate. 

I. Peisajul-metaforă

Lungul drum al naturii în sensibilitatea umană, în percepţia de ordin estetic este 
măsurat de cele două sintagme din titlul unui eseu scris în secolul al XV-lea de Dionisie 
Cartusianul: De venustate mundi et pulchritudine Dei. Lumea reală, fizică naturală şi terestră 
are venustas (farmec) pe când frumuseţea (pulchritudo) este alocată doar lui Dumnezeu. 
„O natură este frumoasă doar în măsura în care participă la frumuseţea naturii divine 
şi prin aceasta devine în oarecare măsură asemenea ei”46.

Natura şi peisajul sunt percepute în datele venustăţii, dimensionată prin trei noţiuni 
extrase din gândirea teologică tomistă: integritas (integritate sau perfecţiune), proportio 
sive concordatio (proporţie sau concordanţă) şi claritas (lumină)47. Această perspectivă 
exterioară asupra naturii şi evident asupra peisajului exclude „frumuseţea pământeas-
că”, fizică şi mărturiseşte o defectivitate în ceea ce priveşte sentimentul naturii. Natura, 
peisajul în sine nu este perceput decât în măsura în care exprimările lor fizice fac parte 
din reflexia atotstăpânitoare a divinităţii. Tocmai de aceea cea de-a treia dimensiune 
a frumuseţii este claritas (lumina), strălucirea. Dionisie Cartuzianul, Froissart sau Le 
Marque din sec al XV-lea admit că lumea înconjurătoare îşi etalează farmecul şi frumu-
seţea terestră doar la nivelul unor „senzaţii de strălucire”48 ca reflecţie a lumii divine. 
Sclipirea ca manifestare a frumuseţii unice divine proiectează natura şi lumea în valorile 
ei divine sau determinate de lumea divină. 

Această dualitate dintre farmec şi frumuseţe se califică şi din perspectiva funda-
mentală a dualităţii dintre natura de tip haritologic (supranatural) şi cea fizică ce ţine 
de cosmism şi somatism, dintre „natură” şi „spirit”, dintre „vitalitate” şi „potenţialita-
te”. Redescoperirea naturii, ca trimitere la materie şi la substanţa ipostasului, delimi-
tează fundamentarea cosmologică şi antropologică a raportului dintre om şi natură/
peisaj şi atenuează separaţia dintre natură şi umanitate, aşa cum a afirmat D. Stăniloae: 
„Dependenţa umanului de natură, care nu înseamnă coborârea lui la ea, ci invers, este 
atât de adâncă încât se poate spune că natura e o parte a naturii omului, e sursa unei 
părţi a naturii umane şi deci condiţie a existenţei şi a dezvoltării integrale a omului pe 
pământ. Omul nu se poate concepe în afara naturii cosmice. Aceasta poate să însemne 
că nici natura nu-şi îndeplineşte rostul ei fără om, sau printr-un om care lucrează contra 

46 J. Huizinga, Amurgul Evului Mediu, Bucureşti, Ed. Univers, 1970, p. 429.
47 Ibidem, p. 430.
48 Ibidem, p. 433. 
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ei”. Prelungirile sensibilităţii naturii pornesc de la adevărul că „natura este o realitate 
maleabilă, contingentă, adecvată imaginaţiei creatoare a omului. Aici se înscrie rolul 
mare al gândirii, al imaginaţiei şi a muncii omeneşti prin care se realizează gândirea 
lui creatoare în natură”49.

Aşadar, prin excelenţă sentimentul naturii este un sentiment religios iar „emoţia 
estetică este o devenire a religiei”50. Polaritatea sentimentului estetic şi cel referitor la 
natură şi peisaj este expresia unei căutări descriptive a lumii terestre şi celeste, în con-
diţiile unui univers teocratic precum cel medieval şi premodern, căutare ce încearcă să 
îndepărteze sau să separe cele două componente. Treptate, cele două polarităţi, „lumea ca 
venustate” şi „divinitatea ca frumuseţe”, se separă dar în maniera unui transfer reciproc 
de valenţe, lumea devine frumoasă sau înfrumuseţată prin redescoperirea ei din epoca 
renaşterii, după cum divinitatea se redistribuie la nivelul lumii terestre prin deismele 
şi religia naturală din secolele XVII-XVIII. 

Transferul luminii şi al frumuseţii divine în lumea fizică, asumând şi sintetizând 
sugestiile panteiste de la Spinoza încoace, aduce totodată o nouă paradigmă estetică 
semnalizată de „amurgul evului mediu”, paradigmă care trebuie, în mod firesc, promo-
vată de „omul de sentiment”51 din secolul al XVIII-lea, contemplator şi admirator. În datele 
unei astfel de paradigme, se instalează percepţia şi sensibilitatea naturii şi a peisajului. 
Descrierea sensibilă a naturii şi peisajului dublează cele mai riguroase şi ascetice spirite 
ştiinţifice. C. Line, savantul naturalist, cel care merge să studieze flora Laponiei în 1735, 
este vulnerabil sentimental atunci când descrie natura care se împrimăvărează: „Cerul 
era limpede şi cald, un vânt uşor de la vest împrospătează atmosfera, o pată întunecată 
apărea la apus. Mugurii mesteacănului începeau să pocnească; primele frunze apăreau 
pe copaci, însă ulmul şi frasinul rămâneau goi. Ciocârlia cânta în văzduh; după o milă 
de drum intrăm în pădure; ciocârlia ne părăseşte, însă în vârful brazilor, mierla îşi in-
tonează cântecul de dragoste”52.

Distanţarea amiabilă dintre cele două polarităţi, cea mundană şi cea divină, nu înainte 
de contaminările lor reciproce, fac obiectul duratei lungi a percepţiei naturii, care până 
în secolul al XVIII-lea, marchează gândirea şi reprezentările lumii tradiţionale. Acest 
proces îndelungat este unul de escaladare treptată a obstacolelor la introducerea naturii 
în credinţă (religie), detectabil în teritoriul imaginarului religios. În cele din urmă, acest 
proces înseamnă „rezistenţele imaginarului” cum le denumeşte G. Durand. Parcursul 
emergenţei imaginarului este reperat de splendoarea retoricii „rezistenţei bizantine” 
a imaginii, care în secolele XIII-XIV se transferă în „grandioasa înflorire a iconodulei 
gotice” promovate cu perseverenţă de ordinul franciscan întemeiat de Sf. Francisco 
de Assisi şi care escaladează „iconoclasmul slăbit al esteticii cisterciene”. Franciscanii 

49 R. Lazu, „Redescoperirea «naturii». Argument pentru o viitoare «fizică» ortodoxă”, în Altarul 
Banatului, nr. 1-3, Timişoara, Ed. Mitropolia Banatului, 1998, pp. 32-41.

50 J. Huizinga, op. cit., p. 431.
51 P. Hazard, Gândirea europeană în secolul XVIII, Bucureşti, Ed. Univers, 1981, p. 336.
52 Ibidem, p. 337.
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promotori ai unui nou sentiment religios, cel al „devotio moderna” transpun în imagine 
misterele credinţei, mai exact naşterea şi învierea lui Iisus Cristos53.

Fortificarea credinţei prin „imago” (imagine) de către proiectul franciscan este urmat 
de Roma pontificală ce face ca „doamna natură să intre în tablou”. Fertilitatea unui ase-
menea demers este întreţinută de sensibilitatea religioasă din ţările celtice (Franţa, Belgia, 
Ţările de Jos, Irlanda, Scoţia) ce a asumat filogenetic imaginarul religios celtic, centrat 
de „cultul şi de mitologiile divinităţilor pădurii, ale mării, ale furtunilor”54. Secvenţa 
proteică a renaşterii şi umanismului secolului al XV-lea presupune exaltarea omului 
natural şi a decorului agresat ce va reînscrie peisajul ca fundal al unei noi sensibilităţi 
estetice care rămâne imprescriptibil religioasă. Această „statică” a peisajului în sensi-
bilitatea estetică şi religioasă din discursul imaginarului religios catolic este concurată 
de „teologia muzicii” din doctrina religioasă a lui Luther, ca hegemonie a sunetului şi a 
armoniei fonice din imaginarul religios de factură psaltică. Comunicarea concurenţială 
a sensibilităţilor dominante diferite din diverse confesiuni creştine trebuie proiectată 
pe limbajul poetic „ce incorporează interdicţia figurilor” ca sensibilitate dominantă a 
textului sacru din iudaism ce nu exclude „o investiţie religioasă în muzica de cult şi în 
cea profană”55. Această metaestetică a naturii fizice şi sensibile distribuite religios tră-
ieşte o adevărată revoluţie a percepţiei şi a sensibilităţii naturii şi peisajului în secolul 
al XVIII-lea, ce recentrează un nou umanism rezistent până în zilele noastre în care omul 
şi natura umanizată sau natura umană produc o reînstăpânire a unei primordialităţi 
armonice protoistorice.

Concilierea dintre un Dumnezeu transcendent şi lumea şi natura terestră produsă 
în secolul al XVIII-lea prin teorii panteiste şi ale „sensibilităţii universale” armonizează 
„natura naturată sensibilă” cu „natura cvazi divinizată” prin scrierile lui P. Castel şi 
F.M.P. Colonna. Ei pulverizează divinitatea transcendentală la nivelul unei „sfinte şi 
admirabile naturi”56. Relevantă este, a fortiori, lucrarea unui jansenist, şi anume, abatele 
A. Pluche intitulată Spectacle de la Nature (1739) care, pornind de la analogia lui Fenelon 
dintre spiritual şi material gestionată de voinţa divină, aduce în prim-planul trăirii 
umane valenţele unei noi sensibilităţi asupra naturii fizice şi a naturii umane, întrucât 
„sentimentele sunt o acţiune conform unei ordini divine îndreptate asupra sufletului 
nostru şi toate diversităţile de savoare, gusturi, mirosuri, sunete, culori, într-un cuvânt, 
toate senzaţiile nu sunt altceva decât acţiunea lui Dumnezeu asupra noastră, diversificate 
potrivit nevoilor noastre”57. Aşadar, acest lung drum al naturii prin religie şi al religiei 
prin natură conturează complexitatea naşterii sensibilităţii naturii şi a percepţiei ei prin 
peisaj în contextul secolului al XVIII-lea. Acest proces complex îşi are distribuţiile sale 
continentale şi în cadrul cărora se înscrie şi lumea transilvăneană a secolului al XVIII-lea. 

53 G. Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti, Ed. Nemira, 1999, 
p. 135-136.

54 Ibidem, p. 137.
55 Ibidem, p. 138.
56 J. Ehrard, op. cit., pp. 51-53.
57 Ibidem, p. 80.
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În realitatea transilvăneană a secolului al XVIII-lea, această nouă sensibilitate asupra 
naturii şi peisajului rămâne în umbra unor percepţii eminamente biblice, religioase, în 
durata lungă, circumscrise unor diversităţi de trăiri religioase. Natura, peisajul sunt 
percepute la nivelul unor metafore ce transfigurează o anumită trăire religioasă. Prin 
urmare, nu este vorba despre o natură sau un peisaj în sine ci doar coparticipative şi, 
în consecinţă, un sentiment în sine al naturii nu este cristalizat. Natura este doar un 
fundal al trăirilor umane, cu predilecţie religioase, astfel încât sentimentul naturii este 
adiacent sentimentului religios. Natura şi peisajul sunt circumstanţiale şi contrapunctice 
investite din perspectiva trăirilor religioase prin introducerea racursiului metaforic ca 
„rezonanţă de valoare estetică, intelectuală, morală”58.

Invocaţia naturii a fost un topos al poeziei creştine din evul mediu dar dezvoltarea 
acestui topos în comparaţie cu dimensiunea „vie” a acestuia din antichitate a fost destul 
de „încătuşată” deoarece „poetul creştin ştie de bună seamă că natura a fost creată de 
Dumnezeu. El se poate adresa elementelor naturii ca unor făpturi ale lui Dumnezeu 
sau ale lui Cristos”59. În acest caz nu se face o ieşire din metafora biblică a naturii, ci se 
realizează doar o reproducere şi o „întregire” a acesteia în condiţiile sensibilităţii naturii 
incipiente din secolul al XVIII-lea.

O serie de însemnări de pe marginea manuscriselor şi a cărţilor religioase mărturi-
sesc transfigurările metaforice ale trăirii şi devoţiunii religioase în teritoriul naturii şi al 
peisajului. De exemplu, într-o primă categorie de însemnări, ce evidenţiază „nevoinţele 
scrisului”60 religios ca efort pus sub semnul credinţei dar şi al greşelilor inerente umane, 
se apelează natura la nivelul unor imagini cinetice ce contrapunctează intensitatea trăirii 
religioase. Se derulează un repertoriu de funcţii ale metaforei ce trimit spre metafora 
explicativă sau metafora estetică: „...precum nu poate fi ceriul fără nori, aşa nici scrisoarea 
fără greşeală – Iacob Popa din Ludişor – Făgăraş, 1780”61; „...precum marea nu se poate 
alina de valuri aşa şi scriitoriul a face greşeli”62 sau spre metafora afectivă sau imaginea 
„impresivă”: „Precum doreşte cerbul la izvoarele apelor aşa am dorit şi eu să ajung la 
sfârşitul acestei cărţi, eu Neculae Popovici, 1758, 28. oct. Scheii Braşovului”63.

Percepţia naturii-metaforă în complexitatea sensibilităţii religioase se înscrie de foarte 
multe ori pe un culoar liric ce reprezintă o altă secvenţă în durata lungă a raportului 
peisaj-credinţă-sensibilitate. În aceeaşi poziţionare contrapunctică, natura şi peisajul 

58 H. Morier, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, Paris, Puf, 1989, pp. 676-677.
59 E.R. Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, Ed. Univers, 1970, p. 113.
60 D. Radosav, Nevoinţele scrisului. Cultură şi credinţă în spaţiul românesc în sec. XVIII-XIX, în 

„Teologie şi cultură trabsilvăneană în contextul spiritualităţii europene, sec. XVI-XIX”, Cluj 
Napoca, Presa universitară clujeană, passim; cf. şi Idem, Sentimentul religios la români, Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 1997, p.; cf. şi Idem, Books and religious Feeling in the 18th Century, în 
„Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe”, Cluj, University Press, 1995.

61 G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. 3, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1987, p. 17. 

62 Ibidem, p. 30.
63 Ibidem, p. 128.
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dezvoltă o serie de valenţe lirice, în care metafora cristalizează componentele unei înalte 
trăiri religioase, superlative, corespondente metaforei hiperbolice64. Încărcarea lirică a 
„textului însemnărilor celor mici” din cărţile religioase transmite, pe de o parte, o relaxare 
a textului în urma răspândirii scrisului auctorial ca exerciţiu intelectual, iar pe de altă 
parte, conturează zorile unei noi sensibilităţi faţă de natură prin apelul la frumuseţea şi 
farmecul naturii, creaţie a divinităţii. Această „descarcerare” lirică a textului, încurajată 
de multiplicarea scrisului ca exerciţiu intelectual şi spiritual, face loc exprimării unei 
sensibilităţi faţă de natură, mai evidente, dar care rămâne încă sub controlul textului 
biblic şi religios. 

În acest context, metafora florilor, a grădinilor şi a livezilor ce contrapunctează textele 
purtătoare ale trăirilor religioase vine, la rândul ei, dinspre tradiţia metaforei din textul 
biblic dar şi dinspre împărtăşirea unei sensibilităţi ascendente, religioase acompaniate 
de invocarea naturii frumoase, prietenoase, hedonice ca deplinătate circumstanţială 
şi sinestezică a trăirii religioase. Filtrarea percepţiei peisajului prin metafora florilor, a 
grădinii, a arborilor, a livezii simbolizează, pe de o parte, viaţa, energia vitală originată 
în divinitate şi, în cele din urmă, „uniunea omului cu Dumnezeul său”65, iar pe de altă 
parte, frumuseţea ca „dimensiune importantă a manifestării divine”66. 

Simbolistica florilor face loc însă unor percepţii formale şi convenţionale a peisaju-
lui conturat la nivelul unor clişee descriptive inspirate de textul biblic, cu predilecţie 
cel psaltic. Astfel, într-o însemnare de pe marginea unei cărţi religioase datând din 
1806 se face asocierea dintre ciclul vieţii omului şi ciclul eflorescenţei naturii: „Să se 
ştie când am scris eu cel cu mâna de ţărână pământului de carele călcând pre dânsul 
şi aştept zioa sfârşitului vieţii mele şi o floricică de pe câmp fiind veselă care dacă răsare 
soarele peste zi dă căldură şi să vestejeşte aşa şi noi cei muritori în viaţa asta suntem” [s.n.]67 
În zona aceleiaşi trăiri religioase, metafora florii proiectează semnificaţia fragilită-
ţii vieţii omului în faţa eternităţii divine. Acest aspect circumscrie o altă metaforă 
contrastivă cea a scrisului „cu mâna de ţărână” care este prin excelenţă un exerciţiu 
trecător în comparaţie cu eternitatea divinităţii: „Scriu eu Rusalin Iancovici din satul 
Biniş iar eu scriu cu mâna de ţărână dar cine va veni în urma mea să mă pomenească 
iară să mă pomenească Dumnezeu întru împărăţia lui. Mâna aşa este, ca o floare ce în-
floreşte primăvara şi când o loveşte soarele pică ca şi când n-ar mai fi fost aşa şi mâna mea va 
putrezi...1798 [s.n.]”68. Această metaforă a florii ca expresie a finitudinii se regăseşte 
frecvent în tonalitatea sau în stilistica biblică şi psaltică în care viaţa ca „iarbă” sau 
ca „floare” oferă un fundal contrapunctic, dar mai ales, comparativ al sensibilităţii 
religioase a trecerii şi a temporalităţii vieţii. 

64 H. Morier, op. cit., pp. 710-711.
65 J. Behaegel, Biblia în lumina simbolurilor, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2010, p. 44.
66 Ibidem, p. 309.
67 V. Leu, Cartea veche românească din bisericile Eparhiei Caransebeşului, Reşiţa, Banatica, 1996,

p. 22.
68 Ibidem, p. 61.
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În contextul percepţiei naturii prin metafora florii extrasă din acelaşi univers al textu-
lui biblic se amplasează percepţia cărţii-natură, a cărţii-livadă, a cărţii-floare care reprezintă 
aşa-numita „metaforă-filtru”69. În condiţiile în care – conform definiţiei sale – metafora 
este locul unei intersecţii în care modificând (înlocuind) „comparantul” (natura, livada, 
floarea) se modifică şi conţinutul acestei intersecţii. Una dintre cele mai relevante per-
cepţii indirecte asupra naturii prin intermediul cărţii-metaforă este cel legat de cartea 
intitulată „Melissa carte de învăţătură” ce comprimă în titlul ei metafora cărţii-floare, 
a cărţii-natură. Într-un manuscris din 1781 al acestei cărţi se menţionează: „Sfârşitul 
cărţii acesteia care se cheamă greceşte Melissa iar româneşte Albina. Că precum înfloresc 
câmpii cu tot felul de flori, aşa şi albinele culeg dintrânsele multe feluri de dulceţuri, strâng şi 
adună roadă dulce în stupina cea pământească. Aşadară şi cei ce vor ceti la această carte plină 
de trandafiri înfloriţi vor culege roada duhovnicească”. [s.n.]70

Transpunerea naturii în metafora cărţii-învăţătoare recompune, la nivelul unui clişeu 
descriptiv de tradiţie biblică, imaginea naturii bogate, eflorescente, cu „câmpii înflorite”, 
„albine culegătoare”, „trandafiri înfloriţi”, în esenţă, un tablou edenic. Cartea-meliferă 
apelează la o metaforă naturistă în vederea transfigurării spirituale, sapienţiale, morale 
a conţinutului cărţilor religioase, pe scurt, a „roadei duhovniceşti”. Acest sentiment al 
naturii subiacente textului duhovnicesc trimite spre un registru liric şi hedonic în per-
cepţia peisajului, convergent trăirii religioase. Sentimentul naturii din secolul al XVIII-lea 
aşa cum reiese din însemnările de pe cărţile vechi este unul încadrat în perspectivis-
mul trăirii religioase dar care, treptat, dezinhibă pulsiunile lirice şi contemplative ale 
omului acestui secol. Sunt extrem de rare exprimările spontane şi dedicate în ceea ce 
priveşte sentimentul naturii şi al peisajului. Astfel, pe un manuscris din 1727 din zona 
Făgăraşului se întâlneşte următoarea însemnare: „Popa Ion din Şona pe când înfloreşte 
busuiocul de lângă Făgăraş” [s.n.]71 Această notaţie fulgurantă ilustrează străpungerile 
perceptive ale peisajului şi naturii, ale „omului de sentiment” din secolul al XVIII-lea 
dar care sunt mai rare, mai reţinute şi mai restrictive în lumea românească tradiţională 
amplasată încă într-o societate eminamente teocratică.

Livada şi grădina, ca o concretizare perceptivă asupra peisajului şi în egală măsură ca 
secvenţă topică a naturii generale, poate fi alocată metaforelor şi reprezentărilor naturii72 
din secolul al XVIII-lea. Livada şi grădina în transcrierile lor metaforice devin locul 
de întâlnire terestru dintre om şi divinitate pus sub semnul unui hedonism prelucrat 
religios, loc de graţie al cuvântului divin existent în textul cărţilor cu credincioşii, ceea 
ce reprezintă o sublimă convergenţă între „ceea ce este spus” şi „ceea ce este trăit”. 
Grădina, livada, ca multiplicare a arborilor şi florilor, trimit spre tema arborelui din Noul 

69 H. Morier, op. cit., p. 683.
70 G. Ştrempel, op. cit., p. 177.
71 Ibidem, p. 253.
72 Cf. J. Richefort, Métaphores et représentations de la nature sous la révolution, în A. Corvol, J. 

Richefort (dir), Nature, environment et paysage: héritage du XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, 
1995, pp. 3-17.
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Testament reprezentat de Arborele Luminii, Arborele-Înţelegerii: „Arborele transformă 
moartea în viaţă în mĳlocul lor (al oamenilor) omul se descoperă ca om şi Dumnezeu. 
Arborele celebrează uniunea omului cu Dumnezeul său”73. 

Dincolo de viziunile „experimentaliste şi naturaliste”74, secolul al XVIII-lea aduce 
refacerea unei comuniuni primordiale ale cărei componente sunt transmise prin releul 
religiei şi culturii religioase multimilenare. În acest secol se delimitează, sub imperiul 
demersului ştiinţific dar şi a reflexelor filosofice deiste şi panteiste, contururile şi temele 
esenţiale ale cunoaşterii, ale sensibilităţilor şi ale reprezentărilor. Mai exact Dumnezeu, 
natura şi omul75 reintră într-o coexistenţă afectuoasă, armonioasă şi, mai ales, optimistă. 

Percepţia acestor secvenţe sau rezumate ale naturii care sunt livada şi grădina din 
gândirea tradiţională, religioasă din secolul al XVIII-lea din Transilvania se exprimă în 
datele metaforei de extracţie biblică şi patristică în ceea ce priveşte natura transfigurată 
la nivelul cărţilor de învăţătură religioasă. Metafora cărţii ca idealitate a naturii şi a pei-
sajului edenic derulează această întâlnire dintre om şi divinitate prin lectura cuvântului 
divin, prin legătura dintre credincioşi şi fântâna cu apa vieţii, la rândul ei o metaforă 
a divinităţii. O însemnare manuscrisă din 1701 pe marginea Cazaniei lui Varlaam (1643) 
aflată în Ţara Zarandului se menţionează: „Ce folos este de grădina încuiată şi fântâna 
pecetluită precum zice sfântul Ieronim că aceasta-i grădina cu flori sufleteşti, cu bun miros 
şi fântâna cu apa vieţii din care se adapă sufletele credincioşilor întru viaţa de veci deci pentru 
aceia şi care veţi citi şi care veţi asculta toţi să vă adăpaţi şi să vă răcoriţi” [s.n.]76

În datele naturii formalizate de clişeele biblice se petrece însă o adaptare dinspre 
istoria „trăită” a lecturii cărţilor şi o adaptare a unor sentimente mai degajate asupra 
naturii şi asupra peisajului. Această idealitate propusă de metafora cărţii-grădină sau 
cărţii-livadă recentrează sentimentele imanente specifice omului în zona cea mai ne-
alterată a libertăţii gândului şi imaginaţiei sale. În durata lungă, cartea-livadă este o 
recalibrare creştină a unei cărţi din cultura iudaică. Astfel, într-un manuscris din 1774 se 
află o traducere intitulată Limonarion după originalul ebraic al cărţii Livada duhovnicească 
a lui Ioanes Mosh: „Sfârşitul cu ajutorul lui Dumnezeu a cărţii lui Ioanes Mosh care se 
numeşte Livada duhovnicească.... am tălmăcit după latineşte ca să fie desăvârşit spre folosul 
celor care vor ceti... cucernic şi plecat Radu Duma ot Braşov 1774”.77

Cartea-livadă ca metaforă a cărţilor duhovniceşti de hrană spirituală se extrage din 
seria deschisă de cartea Livada cu rodii78 din literatura moral-religioasă iudaică în care 
natura cultivată şi întreţinută ca grădină sau livadă împrumută notele unei „alma ma-

73 J. Behaegel, op. cit., p. 44.
74 E.C. Spary, Le jardin d’utopie. L’histoire naturelle en France de l’Ancien Régime à la Révolution, 

Paris, Musée National de l’Histoire Naturelle, 2005, pp. 18-19.
75 Cf. G. Gusdorf, Dieux, la nature, l’homme au siècle des Lumières, Paris, Payot, 1972.
76 F. Dudaş, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979, p. 192.
77 G. Ştrempel, Catalog..., vol. 1, p. 288.
78 Cf. M. Radosav, Livada cu rodii. Carte şi comunitate evreiască în nordul Transilvaniei sec. XVIII-XX, 

Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2007, p. 156.
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ter” frugifere în plan spiritual. Livada cu rodii (Pardes Rimonim)79, o carte din 1520 a 
rabinului Moses Cordovero a devenit un prototip al metaforei cărţii-natură. Asumarea 
în titlul cărţii a unor semnificaţii dinspre pomi fructiferi şi flori construieşte metafora 
ce echivalează conţinutul cărţii cu frumuseţea naturii. Pe de altă parte, cuvântul pardes 
este o definiţie a noţiunii de paradis care este în fond o „construcţie lexicală sub forma 
unui acrostih ce asumă cele patru direcţii exegetice ale Torei”. Cuvântul ebraic rimonim 
(rodii) sugerează inflorescenţa şi valenţa seminologică a rodiei, fruct purtător de multe 
seminţe, metaforă a învăţăturilor şi cugetărilor80.

Dintr-o altă perspectivă metafora naturii vizează grădinile ca peisaj ideal, ca „locus 
amoenus” al desfătării hedonice, fără pomi fructiferi în literatura latină antică şi cu pomi 
fructiferi în paradisul creştin „din cauza fructului oprit”. Natura şi peisajul paradisiac 
este configurat per excellentia de grădină şi livadă81. Dincolo de formalismul descriptiv, 
sentimentul naturii şi percepţia peisajului-metaforă începe să fie o achiziţie în planul 
reprezentărilor lumii reale ca univers-analog82 al proiecţiei ideale, edenice. Cultivată 
printr-o avalanşă de cărţi populare, de lecturi parabolice despre plante, animale, te-
ritorii exotice, ca „inventarii” arcimboleşti sau peisaje exotice, ele construiesc nu doar 
un univers imaginar tradiţional ci şi o sensibilitate asupra unei naturi cu trimiteri din 
ce în ce mai evident melioriste. Natură, bunătate, optimism este un raport ce transferă 
subiectul Teodiceii lui Leibniz în eseul lui Kant pe tema optimismului83. Această frec-
ventare a naturii în cărţile şi literatura populară precede optimismul faţă de natura din 
ce în ce mai îmblânzită şi asumată nevoilor omului. Semnificative, din această perspec-
tivă, sunt scrierile în care natura este prelucrată la nivelul unei literaturi şi anecdotici 
populare în care plantele, poamele, legumele devin personaje umane în texte încărcate 
de semnificaţii moralizatoare. Menţionăm în acest sens Istoria poamelor (Poricologos), 
un text semnalizat pentru prima dată într-un coligat cu Viaţa lui Esop. Această scriere a 
pătruns în literatura populară în secolul al XVIII-lea. Asocierea celor două texte într-un 
coligat, deloc întâmplătoare, comportă semnificaţii relevante privind noua sensibilitate 
asupra naturii. 

Temă din „inventarul arcimboldesc”, povestea poamelor a fost reactivată de para-
digma culturală a barocului descriptiv, decorativ, emblematic, transcrisă în registrul 
alegorizant (poame – alegorii ale tipurilor umane reprezentative dintr-o societate, toate 
amplasate într-o poveste cu semnificaţii moralizatoare) are expresive încărcări epice şi 
esopice. Această poveste a poamelor, destul de răspândită în cultura scrisă de circuit 
popular din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al 

79 Cf. E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English, 
New York, London, Mac Millan Publishing Company, 1987, p. 520. Cuvântul pardes este de 
origine persană şi înseamnă un loc închis; în greacă „peritheikos” – loc închis, cu zid şi din 
care derivă paradeisos = parc, grădină a Edenului, iar în latină se traduce prin paradisum.

80 M. Radosav, op. cit., p. 156.
81 E.R. Curtius, op. cit., pp. 230-235.
82 I. Istrate, Relaţia epică, Cluj-Napoca, Napoca Star, 1998, pp. 39-49.
83 P. Hazard, op. cit., pp. 296-311.
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XIX-lea în Transilvania (variante ale acestei povestiri au circulat în zona Branului, Banat, 
Sătmar, Arad)84, poate prefigura, dincolo de fabula propriu-zisă, o nouă sensibilitate şi un 
nou dialog cu natura, flora înconjurătoare. Intervalul alegorizant al acestor scrieri despre 
natura frugiferă, cu direcţionări educative şi morale, este în egală măsură o treaptă spre 
o nouă sensibilitate a naturii care nu se desprinde încă în totalitate de bagajul moral-re-
ligios, fabulistic. Flora, fructele, componente ale decorului natural nu sunt validate sau 
percepute în sine ci doar printr-un releu tranzitoriu, aluziv, prefigurativ, dominat de 
nevoile disciplinării morale dintr-o societate teocratică din care nu lipseşte rigoarea unui 
inventar botanic ad-hoc pentru o societate în care cunoaşterea naturii precede percepţia 
şi reprezentarea ei sensibilă. Pe un itinerar al metaforei – alegoriei – anecdoticii sapienţiale 
se înscrie lungul drum al ecloziunii sentimentului naturii, precedat de instituirea unei 
amicalităţi în virtutea căreia natura înconjurătoare este domesticită, umanizată de tipuri 
umane specifice epocii secolului al XVIII-lea.

Prin urmare, clişeele descriptive sau simbolice nu înlătură întreţinerea în conştiinţa 
umană a unei sensibilităţi dintotdeauna admirativă faţă de natură. La intersecţia dintre 
natura inventată, formalizată din ordinea livrească, de extracţie biblică şi din literatura 
populară din secolul al XVIII-lea, şi existenţa unei sensibilităţi imanente dar şi culti-
vate asupra naturii se construieşte o nouă percepţie şi sensibilitate asupra peisajului. 
Fortificarea unui nou univers imaginativ şi sensibil privind natura, transmis prin releul 
comunicării reprezentat de cultura scrisă, dominant religioasă, acompaniază deopotri-
vă instalarea unui nou orizont geografic şi natural şi a unei noi proximităţi mentale85, 
expresie a unei modernităţi triumfătoare. În acelaşi context al metaforei florilor ce retu-
şează o realitate prin intermediul unei stilistici naturiste se poate plasa şi exemplaritatea 
personalităţilor care apar în viaţa publică, atipice, comparabile cu frumuseţea unică şi 
de neegalat a florilor: „Iar acum ca o floare în staulul oilor răsărind [s.n.] de Dumnezeu 
înalt prea sfinţitul domnul Petru Ioanovici de Vidac episcop al Vârşeţului”86. Sorgintea 
textului biblic cu trimiteri spre naşterea Mântuitorului în staulul de oi este evidentă, 
aspect ce nu rămâne fără reverberaţii la nivelul unei sensibilităţi acute faţă de natură. 

O altă perspectivă de percepţie a naturii şi a peisajului în aceeaşi transfigurare a 
discursului religios se organizează în jurul metaforei locului cu valenţe topofanice mai 
ales în situaţiile actului ctitorial. Există o conlucrare a unor elemente sau polarităţi ce 
fac tensiunea discursivă a locului ctitorial. Pe de o parte, geografia fizică, iar pe de altă 
parte, cea simbolică, harică, pe de o parte locul însemnat (peisaj), iar pe de altă parte, 
locul consacrat (ctitorie). Există întotdeauna un spaţiu ordonat de armonia dintre om 
şi divinitate. El este un spaţiu „investit de sens”87 şi un spaţiu „investit de frumuseţe”. 

84 Cf. A. Camariano, „Poricologul în româneşte”, în Cercetări literare, III/1939, pp. 67-87.
85 Cf. D. Radosav, Imaginea Africii în cultura română. Orizont mental – orizont geografic, în „Civilizaţie 

medievală şi modernă românească”, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1985. 
86 V. Leu, op. cit., p. 23.
87 V. Cherciu, „Hramul bisericii sau topografia sacrului”, în Altarul Banatului, nr. 4-6, Timişoara, 

1996, p. 60.
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Locul consacrat, ctitorial „acumulează toate peisajele întâlnirii cu divinul” este un loc 
subsecvent Paradisului sau un „loc de aşteptare a reîntregirii paradisiace”88. 

Sensibilitatea colectivă creştină a secolului al XVIII-lea a reţinut valenţele estetico-
exemplare ale spaţiului ctitorial. Paradigma peisajului-exemplu, topofanic, este detectabi-
lă la nivelul discursului religiei populare din secolul al XVIII-lea. Astfel, în colindul legat 
de ctitoria mănăstirii Margina din Banat, plasată lângă o cetate medievală din secolul 
al XVII-lea, se menţionează: „Colo jos, mai jos / Unde-i locul mai frumos / Spre apus de 
cetate / Unde apa zidu-i bate / Se ridică mărei / O mândră mânăstire / Cu harangele sonorele / 
Când se trag, stă apa de-a merge”89. Există, aşadar, o corespondenţă între frumuseţea fizică 
a locului şi mânăstire, între frumos (peisaj) şi mândră (mânăstire). Materialitatea locului, 
materialitatea ctitoriei şi frumuseţea locului, a peisajului, provoacă o lectură graduală, 
anagogică prin care se „desprinde de materialitatea figurilor un semnificat spiritual”90.

Pe de altă parte, intervenţia ctitoriei, ca şi consecratio loci, modifică datele de existenţă 
ale locului unde este amplasată respectiva ctitorie şi îl încarcă cu noi frumuseţi şi cu noi 
manifestări ale acestei frumuseţi. Există totodată un transfer de la „natură la suprana-
tură”, în care ingredientul miraculosului, ca şi consecinţă a ctitoriei sau consacrării, se 
manifestă în sensul transformării „aparenţei” în „apariţie”91. De la „locul mai frumos” şi 
unde „apa zidu-i bate” se face trecerea spre un peisaj cu manifestări miraculoase, pentru 
că atunci când se trag clopotele „stă apa de-a merge”. Pe de altă parte, trebuie consta-
tat faptul că percepţia peisajului ca loc consacrat se produce în datele unui dinamism 
sinestezic, vizual şi sonor. Locul frumos este dublat de sonoritatea naturală a apelor şi 
de sonoritatea provocată a clopotelor. În esenţă, ctitoria ca amplasare şi valorizare a 
frumosului natural şi a imaginarului iconic trimite spre mecanismul esenţial al „rolului 
imaginarului” în hierofaniile religiosului92.

Metafora „locului frumos” de extracţie biblică reverberează în naraţiunile literaturii 
populare din secolul al XVIII-lea, în care proiecţia idealităţii peisajului alimentează 
imaginarul popular al universului analog. De exemplu, în „legenda celor douăsprezece 
vineri” se relatează despre faptul că „înspre apus, spre partea unde este un munte, un 
loc frumos, este şi o cetate ce se cheamă Franţa”93. Percepţia peisajului din cuprinsul 
textelor de literatură populară este adiacentă acelei „scheme a traseului”94 în care este 
relatat cadrul geografic în care se desfăşoară trama anecdotică şi narativă a unor lucrări 

88 A. Manolescu, Locul călătorului. Simbolica spaţiului în răsăritul creştin, Bucureşti, Paideea, 2002, 
pp. 93-96.

89 I.B. Mureşianu, Mănăstiri din Banat, Timişoara, Ed. Mitropoliei Banatului, 1976, pp. 78-79.
90 G. Durand, Aventurile imaginii, Bucureşti, Ed. Nemira, 1999, p. 174.
91 A. Manolescu, op. cit., p. 97. 
92 G. Durand, op. cit., p. 172.
93 M.D. Bârcă, Carte şi societate în Transilvania secolului al XVIII-lea. Manuscrise de cărţi populare 

româneşti, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2002, p. 248.
94 M. Moraru, Cărţile populare. O încercare de definire structurală. Postfaţă la N. Cartojan, Cărţile 

populare în literatura românească, Bucureşti, Ed. Enciclopedică Română, 1974, pp. 502-506.
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populare reprezentative: Alexandria, Floarea darurilor, Istoria Troadei. Peisajul şi natura 
se livrează în datele naraţiunii textului popular. Descrierea peisajului este încadrată în 
clişeele narative specifice literaturii populare scrise şi primeşte influenţe şi modificări 
dinspre realitatea mediului receptor, cititor. Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea potenţează în textele populare descriptivismul ce vizează armoni-
zarea peisajului cu efortul şi realizările urbanistice. Oraşele primesc în această perioadă 
o atenţie centrală prin dezvoltarea lor economică şi a habitatului. Astfel, într-un text 
din 1817 al istoriei Troadei dintr-un manuscris din Transilvania, cetatea este deschisă 
urbanistic şi arhitectural, amplasată într-un peisaj pe măsură, armonizat cu frumu-
seţea cetăţii: „Împrejurul cetăţii erau şanţuri mari şi adânci zidite cu piatră polită pe 
dinlăuntru. Iar peste acele şanţuri, împotriva lor, erau făcute poduri de piatră, iară pe 
marginea podurilor erau turnuri foarte minunate, iar prin mĳlocul cetăţii cura un râu 
foarte frumos... iar în mĳlocul cetăţii, departe de râu, împăratul Priam, minunata sa 
curte, porunci să o zidească”95.

Dincolo de clişeele descriptive ale oraşului mirific din literatura populară, în secolele 
XVII-XVIII, la nivelul percepţiei colective, se face un transfer dinspre „utopie la realitate: 
noile oraşe în serviciul grandorii” în cadrul cărora noţiunea de „commoditas” începe să 
coexiste cu cea de „voluptas”96. Cu alte cuvinte, se face trecerea dinspre utopia de tip 
livresc la oraşul frumos şi comod, la peisajul ordonat şi hedonic. Această urbanizare 
a lumii europene din secolul al XVIII-lea introduce paradigma „urbanismului peisa-
gistic” ca reînscriere a „urbanismului antic”97. Ceea ce trebuie reţinut este faptul că în 
datele unei literaturi populare, elaborate şi fasonate în durata lungă, se poate releva o 
viziune perspectivică a peisajului urban. De exemplu, descrierea Troadei se derulează 
ordonator şi concentric dinspre „şanţurile mari” ca perimetru amplu al oraşului spre 
mĳlocul cetăţii, reperată de axa unui „râu foarte frumos” ca al doilea cerc concentric, 
iar în centrul cetăţii, al treilea perimetru concentric, se află curtea împăratului Priam98. 
Această perspectivă structurată concentric poate fi asociată unei doctrine peisagere din 
secolul al XVIII-lea, a cărei regulă de aur este „regularitatea, aliniamentul şi simetria”; 
aspect ce face obiectul pledoariei lui Freminville în „Dictionnaire ou traité de la police 
générale des villes” (1758)99.

Peisajul în literatura religioasă şi populară rămâne, aşadar, amplasat între realitate 
şi mirific, având o dublă semnificare: pe orizontală derulat pe releul imaginar, vizual, 
analog şi pe verticală, o derulare reală, cu o referenţialitate urbană, imanentă lumii 
cotidiene şi concrete. Acest transfer dinspre peisajul biblic şi religios – popular spre 

95 M.D. Bârcă, Imaginea oraşului în manuscrisele de cărţi populare româneşti, în „Studii de istorie a 
Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Accent, 2000, pp. 201-202.

96 J.R. Pitte, op. cit., p. 18; cf. şi Fr. Choay, L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Paris, 
Seuil, 1965, passim.

97 Ibidem, p. 19.
98 M.D. Bârcă, op. cit., p. 201.
99 J.R. Pitte, op. cit., p. 35.
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alimentările narative venite dinspre lumea reală fac marca descriptivismului peisagist 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Percepţia peisa-
jului din secolul al XVIII-lea se negociază la nivelul literaturii religioase şi populare la 
interferenţa dintre peisajul narativ şi cel real care transgresează limitele dintre real şi 
imaginar. Deloc întâmplător este faptul că în pictura religioasă de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, alături de stereotipiile iconice ale imaginarului biblic fixate în erminie, îşi 
fac apariţia – la graniţa dintre imaginar şi real – racursiuri peisagere, perspectivice.100 Se 
produce, de asemenea, o decantare evidentă între retrăirea religioasă biblică a cadrului 
natural şi trăirea nouă şi complexă a peisajului, a percepţiei naturii în contextul unei noi 
tipologii umane, aceea a „omului de sentiment” din secolul al XVIII-lea, ce instituie, din 
ce în ce mai amplu, un dialog critic (evaluativ, cognitiv, descriptiv, admirativ) cu natura. 

Trăirea naturii şi a peisajului depăşeşte în secolul al XVIII-lea „mentalitatea tradi-
ţională” şi devine sensibilă la mesajul naturii, mentalitate preocupată „să-i decodifice 
semnele”101 prin înregistrarea în durata lungă a adversităţilor naturii neprielnice, înfrico-
şătoare şi nu a naturii hedonice, afective, participative. „Omul de sentiment” începe să-şi 
calibreze de foarte multe ori trăirile prin percepţia lirică afectivă a peisajului. Derularea 
în maniera lirică a peisajului, în concordanţă cu trăirile sau predispoziţiile sufleteşti ale 
omului, devine din ce în ce mai frecventă. Această dublare afectivă a stărilor sufleteşti 
cu peisajul reproduce, în cele din urmă, un sentiment acut al naturii, originat în cadrele 
cristalizării modernităţii din „psihologia neliniştii” ce profilează „estetica sentimentului” 
din epoca „crizei conştiinţei europene”.102

Intimizarea naturii ca martor şi participant la trăirile omului recompune prin releul 
narativ şi liric tablouri vii, în mişcare a naturii şi peisajului, în transfigurări de pastel 
din zona unei percepţii poetice a peisajului. Această străpungere a peisajului hieratic 
şi religios din durata lungă delimitează alte valenţe ale naturii şi peisajului-metaforă. 
Astfel, în lucrarea lui Nicolae Horga-Popovici „Oglinda arătată omului înţelept” din 
1801 prezintă întâmplarea fetei lui Bogdan Voievod al Ţării Moldovei, din anul 1346. 
Ileana, fata voievodului moldovean, îndrăgostită de Bucur, fiul voievodului Leic din Ţara 
Românească, invocă natura în apărarea castităţii sale ameninţate de oamenii hanului 
tătărăsc. Invocarea naturii transmite note hedonice în percepţia panpsihistă în percepţia 
peisajului: „O, voi răchiţi împupite / Mie dragi flori preaiubite / Sălcii înalte crengurate 
/ De a mea dosadă plecate / Izvoare prealucitoare / şi voi ape curgătoare / Ape răcoroase 
multspumoase / Vieţii mele-ntristătoare / Rogu-mă a mă ajuta / Şi din acest rău a mă 
apăra / Mai vreau viaţa a mi-o munci / Şi sufletul a mi-l spăsi / Gata sunt astăzi a muri 
/ Decât cu acest viclean a mă-nsoţi / Mai bine în lemne a mă preface / Sau în spumele apei 

100 Cf. V. Gh. Ţigu, Influenţe şi interferenţe artistice în Banat şi Ţara Zarandului (sec. XVIII şi prima 
jumătate a sec. XIX), în „Anuarul institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, vol. 
3-4, Târgu Mureş, 2000-2001, p. 210 şi urm.

101 St. Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1990, 
p. 30.

102 P. Hazard, Criza conştiinţei europene 1685-1750, Bucureşti, Ed. Univers, 1973, pp. 405-406.
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a înota / Decât curata fetie a mi-o lepăda / În nisip mai poftesc a mă aşeza / Şi de aceste 
ape a mă mâna / Ca apele să mă plângă / Şi-ntr-al său foale să mă ţină / Rogu-vă ape 
cu-acei mari Dumnezei / Să vestiţi şi părinţilor mei / Că ştiu şi ceriurile / Cum am urât 
frumuseţile / Scoateţi-mă din nevoie / Ca-ntru voi parte să-mi iau după voie”.103 Această 
investiţie lirică în percepţia peisajului de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începu-
tul secolului al XIX-lea este prefaţată şi deopotrivă talonată de o sensibilitate rurală, 
ţărănească şi mioritică a peisajului umanizat. Este de remarcat dinamica perceptivă 
tensionată de starea sufletească a eroinei care se distribuie în două polarităţi agregate 
de natura înconjurătoare: florile, sălciile, izvoarele ca expresie a unui clişeu hedonic al 
naturii convergente stării de fericire a eroinei şi natura întristată şi consolatoare – apele, 
lemnele, nisipul – ca refugiu din faţa situaţiei dramatice. Reverberaţia naturii la stările 
sufleteşti ale eroinei configurează o nouă percepţie şi sensibilitate care se alimentează 
din durata lungă a mentalităţii tradiţionale. 

Natura convergentă stărilor sufleteşti extreme este o temă exersată şi de paraliteratura 
pioasă: jelanii, bocete, colinde. Se pare că secolul al XVIII-lea ilustrează în mod deplin 
această natură convergentă trăirilor religioase, în condiţiile în care se face trecerea de la 
statismul naturii din transcrierile metaforei biblice, la peisajul dinamic, coparticipativ. 
Evenimente personale sau colective în reverberaţia lor amplă, maximă, convoacă natura 
atât ca participant direct – aşa cum s-a văzut în lamentaţia domniţei Ileana – cât şi ca 
fundal contrapunctic. În cronica versificată din 1762 intitulată „Plângerea sfintei mă-
năstiri a Silvaşului din Eparhia Haţegului din Prislop”, ce are ca temă istoria mănăstirii 
Prislop până în anul 1762 când este desfiinţată în contextul unirii religioase cu Roma, 
se invocă natura ca martoră la acest deznodământ dramatic al vieţii monastice începută 
în secolul al XV-lea: „Ia aminte ceriule şi voi grăi / Plângând cu amar mă voi tângui / 
Auzi-mi pământule cuvintele / Şi să-mi cuprinzi lacrimile / Şi firea toată cea omenească 
/ Împreună cu mine acum să tânguiască / Că iată eu fata Sionului cea iubită / Mănăstirea 
Silvaşului cea vestită / Rămăsei acum pustie şi-ofilită / Jalnică ca o văduvă cernită / Arsă 
cu foc şi surpată”.104

Se poate constata o concentrare şi o concertare participativă universală a naturii, a 
cerului şi a pământului, în esenţă, a naturii fizice la jelania mănăstirii. Există o fixare 
în memoria universală, minerală a evenimentului dramatic, o commendatio memoriae ce 
excede memoria genealogică şi vizează o memorie cosmică a suferinţei. A doua con-
certare se referă la participarea naturii umane, „firea toată cea omenească” la jelania 
mănăstirii. A treia concertare care restrânge gradual pe primele două este cea în care se 
trece de la universalismul naturii fizice la universul naturii umane ca al doilea cerc al 
acestei concertări, pentru ca, mai apoi, să particularizeze subiectul suferinţei şi al jelaniei, 
şi anume, mănăstirea Prislop ca personificare şi transfigurare la nivelul unei alegorii 

103 Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. pentru Literatură, 
1968, p. 334.

104 Cronici şi povestiri româneşti versificate sec. XVII-XVIII, ed. de Dan Simonescu, Bucureşti, Ed. 
Academiei R.S.R., 1967, p. 74.
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subiective, şi anume, „fiica Sionului”. Acest aspect face trimitere spre tezaurul biblic 
al reprezentărilor şi al „alegoriei prin teologie”105 ca sens figurat în raport cu mesajul 
evanghelic. Este vorba, aşadar, de o triplă proiecţie concentrică a lamentaţiei mănăsti-
rii: natura – fizică, natura – umană, alegoria subiectivă. Pe de altă parte, se poate contura 
o sinestezie în discursul lamentaţiei, articulată de o componentă sonoră („plângând 
cu amar mă voi tângui”), una verbală („auzi-mi pământule cuvintele”) şi una vizuală 
(„să-mi cuprinzi lacrimile”).

O natură fizică, coparticipativă în sensul metaforei biblice şi psaltice a naturii activate 
de dărâmarea mănăstirii încearcă să valorizeze manifestările sentimentului religios cen-
trat de practica doliului. Vârful lamentaţiei este reprezentat de o imprecaţie susţinută de 
natura implicată: „Iar pietrile neîncetat vor striga / Să fie toţi şi de biserici blestemaţi”.106 
Acest vârf al imprecaţiei ce trimite spre participarea componentei sau palierului mineral, 
universal, fondator al lumii la jelania mănăstirii, dimensionează această dramă în versuri 
nu doar la amplitudinea unui sentiment ci şi a percepţiei asupra naturii.

Dacă regnul fiinţelor surprinde particularul, diferenţa, finitudinea şi este „diferenţia-
tor”, regnul mineral este unificator şi tocmai de aceea atât de amplu şi de necesar pentru 
că el încorporează „nevoia vie şi grăitoare a algoritmului general al creaţiei” pentru că 
„ştiinţa pietrelor închide în sine cheia unui joc universal care conţine în germene toate 
lumile posibile”.107 Cu alte cuvinte, percepţia peisajului diferenţiat, participativ se face 
la intensităţile sentimentului religios, prin vasta refractaritate cosmogonică a lumii. 
Asocierea la lamentaţia mănăstirii a întregului univers în datele lui esenţiale, imuabile, 
minerale, direcţionează o sensibilitate religioasă spre nivelul ei maximal şi o percepţie a 
naturii, a peisajului, spre nivelul ei esenţial, minimal, geologic. 

Convergenţa dintre starea sufletească şi percepţia peisajului ca fundal al unei trăiri 
religioase de extracţie biblică şi de durată lungă, ori ca îmbogăţire lirică a „omului de 
sentiment” din secolul al XVIII-lea trimite spre o rezolvare a interferenţei dintre natură 
– istorie – om. Cotele înalte ale unei asemenea sensibilităţi dezvoltate la incidenţa dintre 
evenimentul istoric şi natură sunt deseori surprinse în transcrierile spontane şi expresive 
ale lumii „celor mici”. Secolul al XVIII-lea, ca reaşezare a istoriei în sensul recuprinderii 
spaţiului transilvănean şi bănăţean în cadrele Imperiului Habsburgic, coincide cu o ar-
monizare în plan european a societăţii progresului şi a meliorismului cu ordinea naturii 
sau inspirată de ordinea naturii ca fundamentare ideologică şi filozofică a noii lumi mo-
derne. O securitate a Naturii determină şi o securizare a Istoriei în continuitatea duratei 
lungi, premoderne, când stihiile naturii acompaniau o gestiune politică, istorică, abuzivă 
şi plină de adversitate faţă de fiinţa umană. Armonia şi dizarmonia dintre natură – istorie 
– om este surprinsă în sensibilitatea colectivă în care peisajul devine martor şi participant 
la istorie dar din ce în ce mai puţin în condiţiile în care secolul al XVIII-lea este plin de 
speranţă şi deschis spre viitor. Nu trebuie neglĳat faptul că sensibilitatea atotstăpânitoare 

105 H. Morier, op. cit., pp. 74-75.
106 Cronici şi povestiri româneşti versificate..., p. 90.
107 J.J. Wunenburger, Viaţa imaginilor, Cluj-Napoca, Ed. Cartimpex, 1998, p. 79.
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îşi găseşte în secolul al XVIII-lea „epoca sa triumfală”.108 În sensibilitatea colectivă sunt 
înregistrate, la interferenţa dintre real şi miraculos, armonia dintre gestiunea politică or-
donatoare, creştinească, plină de umanitate a puterii şi natura îmblânzită, domesticită, 
benefică. Pline de sugestii sunt intrările imperiale ale membrilor Casei de Habsburg în 
Transilvania şi Banat când „arătarea” împăratului în faţa supuşilor are semnificaţiile unui 
moment epifanic care centrează corpul mistic al regalităţii şi, în egală măsură, semnificaţia 
ordonării naturii şi a armonizării acesteia cu nevoile oamenilor. Cu alte cuvinte, arătarea 
împăratului ca prezenţă fizică şi în egală măsură simbolică în rândul supuşilor, determină 
şi un reflex în natura înconjurătoare, o sintonie a omului cu natura. Un timp simbolic şi 
deopotrivă unul istoric în care se produce arătarea împăratului rezonează cu unul astro-
nomic: „1817, Maiestatea Sa împăratul Francisc a vizitat graniţele sale şi a adus cu sine 
o toamnă binecuvântată cu toate bucatele”. Această vizită imperială este receptată drept 
o coincidenţă miraculoasă a îmblânzirii naturii cu imaginea „bunului împărat”. Acest 
aspect este relevant deoarece între anii 1815-1817 a fost în Transilvania o foamete „înfri-
coşătoare, cauzată prin ploi necontenite”, când sărăcimea murea de foame. Adversitatea 
naturii a luat sfârşit în anul 1817 când în „Transilvania a fost un seceriş foarte bun”, an 
care coincide cu vizita împăratului Francisc I care, „informat despre calamitatea căzută 
peste ţară, a venit cu augusta sa consoartă, împărăteasa Carolina de Bavaria, cu care se 
cunoscuse în 10 noiembrie 1816, după ce îi muriseră succesiv trei femei. Asocierea dintre 
îmblânzirea naturii şi vizita imperială echivalează cu o ieşire universală din catacronie, 
adică dintr-un timp astronomic plin de adversitate şi dintr-un timp uman reprezentat de 
destinul neprielnic al împăratului, care după ce îi muriseră trei soţii a venit în Transilvania 
cu împărăteasa Carolina. S-a produs aşadar o armonizare deplină între timpul astronomic 
şi timpul uman, între natură, peisaj şi istorie.109

Din aceeaşi perspectivă, în confruntarea dintre Imperiul Otoman şi Imperiul 
Habsburgic, lumea asociază adversităţile şi beneficiile, cele dintâi puterii otomane şi 
următoarele lumii sau ordinii habsburgice ce se instituie în această parte a Europei. De 
exemplu, peisajul mineral devine componentă participativă în această confruntare ce 
prefaţează o restabilire a armoniei dintre om – istorie – natură. Astfel, într-o însemnare 
din 1788 se menţionează: „Să se ştie când a fost răzmeriţă cu turcii în anul 1788. Întru 
acest an am fost robiţi de turci şi am fugit peste Murăş la Crişul Alb şi am şezut acolo 
trei luni. Ne-au hrănit împăratul câte 6 Hh. la zi şi când am venit înapoi la pământul 
nostru n-am aflat nimică şi pietrile au fost arse, ca iad se vede; anume tot din nou s-au 
făcut în Jablaniţa noiembrie 1788...”110

108 L. Febvre, Sensibilitate şi istorie. Ce se schimbă şi ce rămâne, în Al. Duţu, Dimensiunea umană a 
istoriei, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, p. 134; titlul studiului legat de „ceea ce se schimbă 
şi ceea ce rămâne” este aluziv la articulaţiile raportului natură – om – istorie din secolul al 
XVIII-lea când metafora naturii de extracţie biblică coexistă cu noutatea lirică şi sensibilă din 
percepţia peisajului din secolul al XVIII-lea.

109 D. Radosav, Arătarea împăratului. Intrările imperiale în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XIX). 
Discurs şi reprezentare, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană: Ed. Dacia, 2002, pp. 72-74.

110 I.B. Mureşianu, Cartea veche românească din Banat, Timişoara, Ed. Mitropoliei Banatului, 1985, 
p. 194.
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Natura este reverberantă la evenimentele istorice iar sensibilitatea umană intră în 
rezonanţă cu imaginea peisajului dezolant. Peisajul este în fond o stare sufletească aflat 
într-o reciprocitate indelebilă cu trăirea umană. Deopotrivă, natura ca ipostază fizică 
şi spirituală este incorporată ideii de „sensibilitate universală” teoretizată în secolul al 
XVIII-lea. Astfel, această sensibilitate este percepută ca fiind răspândită în univers şi este 
„activă” la regnul animal şi plante şi „inertă” în regnul mineral. Dar cu toate acestea, 
nu trebuie ignorată ipoteza că pietrelor şi metalelor le aparţine un „sentiment confuz 
al existenţei lor dureroase”.111 „Pentru ceea ce este al Pietrelor şi Metalelor, ele nu pot 
avea sentimente, pentru că această materie animală [sentimentul, n. n.] este închisă în 
ele [metale şi pietre, n. n.]. Fără puterea de a se emoţiona şi, în consecinţă, fără o acţiu-
ne sensibilă în înţelesul nostru. Dar noi nu ştim dacă şi acest suflet nu are un sentiment 
dureros [s. n.] de a fi astfel înlănţuit în profunzimea acestor corpuri [metale şi pietre, n. 
n.] private de orice fel de acţiune sau manifestare. S-ar putea ca aceasta au vrut să spună 
Anticii despre Infern în fabulele lor mistice”.112

Din acest tip de sensibilitate a naturii specifică secolului al XVIII-lea, când ideea 
Naturii are dezvoltări laborioase şi complexe şi în lumea românească, se pot degaja rezo-
nanţe încă puternice ale metaforei biblice, a naturii în tonalităţi psalmice: „dară păcatele 
noastre şi mai mari sunt şi multe ca nisipul mărilor şi iarba pământului”.113 Aşadar, natu-
ra şi peisajul dimensionează hiperbolic trăirile religioase şi, de asemenea, reverberaţiile 
raportului dintre evenimentul politic, istoric, natural şi palierul mentalităţii colective.114

Un gen aparte al documentelor care transmit, pe aceste aliniamente ale mentalităţi-
lor tradiţionale, percepţia naturii şi a peisajului este cel conferit de lirica paraliteraturii 
religioase precum colindele şi bocetele. Ele descarcă o trăire şi o sensibilitate a naturii 
coparticipative transcrise uneori cu expresivitate şi realism şi extrase din admiraţia nemĳ-
locită a naturii înconjurătoare. Astfel, într-un colind din 1719, inserţia florei peisagistice 
în trăirea religioasă îmbogăţeşte pietatea individuală şi colectivă: „O tu maică preacurată 
/ Peste moarte fericită / Cu cunună-mpoleiată / Şi cu slavă-i podobită / Asta mi-a născut 
pre Domnul / Să se bucure tot omul / Că mi-au înverzit trandafir / Verzit verde ca la fir [s. 
n.] / În Vicleiem în Cetate / Să ne spele de păcate”.115 Invocarea trandafirilor în pietatea 
colectivă deschide un drum lung al cultului Rozei în practica religioasă, cu predilecţie 
în cea catolică şi greco-catolică, în asociere cu cultul marial. Toposul trandafirului, ca 
eflorescenţă a purităţii şi frumuseţii credinţei şi a vieţii creştine exemplare, s-a dezvoltat 
prin rugăciunea rozarului, care datează din secolul al XII-lea şi care a fost consacrată în 

111 F.M.P. Collona, De la Nature ou de la génération des choses, în J. Erhard, op. cit., p. 52.
112 J. Erhard, op. cit., p. 52, infra 7.
113 I.B. Mureşianu, Cartea veche..., p. 209.
114 D. Mioc, V. Mioc, Raportul fenomen istoric – eveniment politic sau calamităţile naturale în menta-

litatea medievală românească, în „Civilizaţia medievală şi modernă românească”, Cluj-Napoca, 
Ed. Dacia, 1985, p. 195 et seq.

115 E. Mârza, D. Drăghici, Carte românească veche în judeţul Alba (sec. XVI-XVIII). Catalog, Alba Iulia, 
1989, p. 107.
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cultul catolic ca expresie a cultului marial în 1892, astfel, răspândirea rozarului devine 
o rugăciune populară, o sinteză a întregii evanghelii şi o adevărată „coroană de tranda-
firi”, transfigurare a virtuţilor credinţei. Pe de altă parte, cultul marial este consolidat 
de apariţiile, hierofaniile Sfintei Maria cu trandafiri ce a cristalizat cultul Rosa Mistica 
drept cult al Bisericii lui Hristos.116

În jelanii sau bocete natura şi peisajul sunt aduse în antiteza dintre perenitatea lor 
şi fragilitatea fiinţei umane. Acest tip de comparaţie care trimite spre metafora naturii 
din textul biblic lasă loc unor descrieri ale naturii în discursivitatea contrapunctivă a 
jelaniei. Ciclul natural, aşezat într-un descriptivism prozodic, ajută la invocarea vieţii 
scurte şi a traiectoriei celui decedat. De foarte multe ori, acest tip de descriptivism pune 
în evidenţă o panoramă peisagistică cu flora şi fauna esenţială şi reprezentativă pentru 
un clişeu natural de factură biblică: „Ca o iarbă ce-ncolţeşte / Primăvara apoi creşte / 
Iară toamna veştejeşte / Că bruma tare o topeşte / Aşe-i şi omul pre lume / Ca apa ce 
face spume / Nu-i rămâne nici un nume / Nici cărare nici urme / Văzut-ai luntre pre 
mare / Sau pasăre zburătoare / Că nu-i rămâne cărare / Aşa-i omul măcar care / Văzut-ai 
vultur zburând / Sau praf către nori suind / Peşte în apă-notând / Ceva cărare lăsând”.117 
Regulile prozodiei sau, mai exact, impunerea rimei face posibilă o descriere dinamică 
a naturii. Plutele, apele, păsările se află într-o mişcare esenţială ce vectorizează trecerea 
vieţii omului restituindu-i un fundal peisagistic din care nu lipsesc efectele fanteziei 
creatoare din cuprinsul jelaniei datată pe la 1800 din nord-vestul Transilvaniei.

În proximitatea bocetelor sau jelaniilor se pot plasa textele religioase din ritualurile 
înmormântării, şi anume, propovedaniile sau oraţiile funebre. Aceste texte în cuprinsul 
lor fac trimiteri spre degajări perceptive privind natura, peisajul, cadrul fizic şi cosmic 
ca fundal sau proiecţii ale vieţii şi morţii individului. Aceste degajări pot fi vizibile în 
cazul unor texte în care retorica ritualului funerar compară viaţa omului cu fluxul uni-
versal al naturii diverse, cu dinamica ondulatorie a naturii şi universului: „Că atuncea-i 
viaţa omului ca şi marea: întâi cum e marea plină de toate felurile de jivine şi gadine, 
aşa este şi viaţa omului plină de tot felurile de scârbe şi de nevoi şi de supărări şi de 
dosadă şi de tot felul de năpaste şi de grĳi. Aşa cum îs undele şi valurile mării de-ajung 
una peste alta, aşa şi supărările omului şi scârbele şi nevoile ajung una pre alta”.118 „Ut 
natura homo” produce nu doar o proiecţie ci şi o comparaţie între natură – om – viaţă. 
Dinamica universală cu ciclurile ei derulează eterna trecere „panta rei” în care se poate 
amplasa şi viaţa omului şi se poate surprinde natura într-o necontenită mişcare aseme-
nea dinamicii vieţii: „Că viaţa noastră în lumea aceasta este foarte sârguitoare ca o apă 
repede ce cură aşa şi noi curăm şi ne apropie de moarte şi zilele noastre trec ca umbra 
de nori fără de ploaie, ca corabia pe mare ce o bate vântul spre margine, ca o piatră de 
deal la vale, când se reîntoarnă şi nu se poate opri, aşa merge de tare şi viaţa noastră”.119 

116 Cf. Cartea Rozariului, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creștină, 2003, pp. 5-9.
117 D. Pop, Mărturii strămoşeşti. Note paleografice de cărţi bisericeşti sătmărene, Satu Mare, 1938, p. 

94.
118 A. Dumitrana, Poarta ceriului, Alba Iulia, Alt Tip, 2004, p. 203. 
119 Ibidem, p. 217.
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Divagaţiile mişcării naturale recompun un peisaj terestru, marin în care elementele 
esenţiale, apa, pietrele, norii, marea fac inserţia unui meta-peisaj în retorica funebră, su-
prauman, nelocalizat. Este un peisaj de nicăieri şi de peste tot, în care apa, norul, corabia, 
piatra au valoarea unei metafore esenţiale ce trimite spre parabola biblică, evanghelică 
cu un joc de duble semnificaţii, „implicate şi explicate”.120 Această metaforă esenţială, 
dincolo de jocul de semnificaţii, trimite prin exprimările sale singulare (piatră, apă, 
nor) spre o natură nelocalizată şi neparticularizată, spre un indiciu revelator plin de 
straneitate dar şi de sublimitate căutat de retorica funebră.

Dacă prin aceste exemple din textele funebre sunt puse în evidenţă percepţii ale 
naturii şi peisajului, tributare clişeelor textului biblic, există însă şi o serie de texte ce 
mărturisesc o adevărată descătuşare narativă a sensibilităţii naturii şi peisajului. Această 
sensibilitate deschisă, empatică şi narativă asupra peisajului şi a naturii, introduce su-
biectivitatea individului în percepţia acestora. Aproprierea admirativă şi savuroasă a 
frumuseţilor naturii sunt expresia unui nou tip de sensibilitate mai bogată, autoproiec-
tivă, ce ilustrează o nouă concepţie asupra vieţii extrasă din penitenţa şi constrângerile 
unor norme creştine, exclusive, dominatoare de până acum. Bucuria vieţii, echivalată 
şi de admiraţia şi bucuria naturii şi a peisajului se amplifică de la un text funebru la 
altul, iar narativizarea naturii hedonice primeşte noi încărcări sensibile şi perceptive. 
Dacă într-un text de la începutul secolului al XVIII-lea, descrierea hedonică a naturii şi 
peisajului este mai reţinută, mai implicită, într-un alt text datat la 1741, trăirea naturii 
şi a peisajului este mai explicită şi mai personalizată: „Că pre mine greu nor întunecat 
m-a cuprins şi m-a acoperit şi eu nu voi vedea podoaba acestei lumi, nici frumuseţea 
codrilor, nici a munţilor, nici a florilor, câmpiilor, nici a munţilor, nici lumina soarelui 
şi trupul meu pământ se va face”;121 „Că pre mine greu nor şi întunecat m-a cuprins şi 
m-a acoperit şi eu nu voi vedea podoaba acestei lumi, nici frumuseţea codrilor, nici a 
munţilor, nici nu voi mirosi mireasma florilor, nici mă voi bucura supt umbra pomilor, 
fiind ospătat de dulceaţa poamelor, nici verdeaţa câmpiilor nu mă va mângâia, nici voi 
mai privi lumina soarelui, nici voi mai căuta razele lunii şi strălucirea stelelor nu mă 
va mai veseli”.122 Trăirea hedonică a peisajului este contrastantă cu mineralizarea rece 
şi implacabilă a morţii şi a mormântului. Percepţia sinestezică a naturii şi peisajului şi 
ideea unei naturi a „fericirii şi plăcerilor”123, ca idee dominantă a secolului al XVIII-lea, 
coexistă cu frugalitatea virtuţilor creştine.

II. Peisajul-privire

Transcrierea vizuală a peisajului real sau ficţional în datele metaforei biblice dublată 
de asocierea contrapunctică a peisajului la starea sufletească, emoţia şi trăirea individuală 
este complementară discursului iconic reprezentat de gravurile şi picturile de factură 

120 H. Moriere, op. cit., p. 700.
121 A. Dumitrana, op. cit., p. 303.
122 Ibidem, p. 426.
123 J. Erhard, op. cit., pp. 546-575.
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religioasă tributare în primul rând clişeului şi metaforei biblice a naturii şi a peisajului 
şi, mai apoi, reprezentat de gravurile şi picturile de factură laică care incorporează sau 
reproduc peisajul. În ambele cazuri asistăm la un transfer dinspre peisajul-metaforă spre 
peisajul-privire, altfel spus, de la transcrierea vizuală a peisajului în textele de factură 
religioasă se face trecerea spre reprezentarea vizuală a peisajului şi a naturii.

Există o asociere organică între privire, privelişte şi peisaj. Privirea ca vizualizare a 
peisajului devine privelişte. Valorizarea naturii ca peisaj se face prin privelişte după cum 
există o asociere până la identitate între peisaj şi privelişte astfel încât să se poată pune „în 
locul cuvântului privelişte” cuvântul peisaj.124 Este greu de despărţit „peisajul în sine” 
de „simpla imagine a peisajului” în care privirea şi reprezentarea plastică/picturală 
să fie abordată separat. Tocmai de aceea există o varietate de semnificaţii şi înţelesuri 
ale peisajului: „concept de peisaj”, „peisajul ca spaţiu”, „peisajul ca finitate deschisă”, 
„peisajul ca spaţiu extern” etc.125 Peisajul-privire, confundabil cu priveliştea înseamnă 
în mod esenţial reprezentarea lui, transcrierea lui vizuală astfel încât „peisajul devine 
o parte dintr-o privelişte văzută dintr-un singur punct”126 sau mai simplu „un teritoriu 
care reprezintă o vedere de ansamblu”.127

Distribuirea percepţiei naturii şi peisajului între clişeu şi metafora biblică, pe de o 
parte, şi inserţiile peisajului realist în discursul iconic, ca o primă componentă a peisajului-
privire, pe de altă parte, poate fi analizată pe marginea unei investiţii reprezentative din 
punct de vedere al culturii româneşti transilvănene din secolul al XVIII-lea, şi anume, 
gravurile tipografiei din Blaj. Seria de gravuri şi de gravori din secolul al XVIII-lea de 
la acest centru tipografic au pendulat între redarea stilizată de factura artei bizantine şi 
maniera occidentală aferentă discursului iconic religios. Teme consacrate în tradiţia şi 
erminia picturii bizantine legate de istoria şi biografia cristică sau teme hagiografice şi de 
anecdotică evanghelică relevă un „mod de stilizare a fragmentelor peisagistice (coline, 
dâlme) şi a vegetaţiei (flori şi copaci)”. Lor li se alătură o serie de detalii arhitectonice 
realiste şi pitoreşti „ziduri crenelate, clădiri purtând cupole şi acoperişuri în două ape, 
turnuri, fântâni, bazine”.128 Toate acestea sunt fixate în clişee imagistice care populează 
picturile şi gravurile occidentale ale evului mediu, renaşterii şi barocului european. 

Inserţiile de imagini realiste, reproductive ale peisajului urban şi natural îşi fac loc 
cu timiditate în acest univers metaforic şi stereotipic al discursului iconic religios. Ele 
se manifestă fie ca interpretări ale gravorului pe marginea clişeului imagistic fie ca 
introduceri a unor imagini veridice ale peisajului urban şi natural. Interpretările vizează 
decorativismul baroc al unor gravori precum este cazul lui Sandu Tipograful sau al lui 
Petru Papavici ce-şi asumă anumite „licenţe de reprezentare”.129 De exemplu, P. Papavici, 

124 R. Assunto, Peisajul şi estetica, vol. 1, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, p. 49.
125 Ibidem, pp. 47-68.
126 Ibidem, p. 51.
127 Ibidem, p. 50.
128 C. Tatai-Baltă, Gravori în lemn de la Blaj 1750-1830, Blaj, Ed. Eventus, 1995, p, 90.
129 Ibidem, p. 68 şi urm.
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în gravura „Sfântul Nicolae” din 1774 acordă o atenţie specială sau un „interes crescând 
elementelor de peisaj iar cerul este încadrat de nori”130 după cum gravurile lui Andrei 
Zugrav din 1768 ce reprezintă figuri hagiografice precum Sf. Pahomie şi Sf. Dorothei 
sunt populate cu „elemente de arhitectură şi de peisaj ce contribuie la sugerarea unei 
atmosfere proprii meditaţiei”.131

Un moment important în percepţia naturii şi a peisajului în dimensiunea lor realistă, 
incorporată în discursul iconic religios îl reprezintă panorama Blajului realizată în 1760 
în cartea Votiva apprecatio care este un „folant latinesc”, o lucrare omagială dedicată 
episcopului Petru Pavel Aron. Această xilogravură este compusă din trei părţi: 
reprezentarea izomorfă a Sfintei Treimi, apoi stema episcopului Petru Pavel Aron şi 
în al treilea rând panorama „naivă” a Blajului. Această panoramă cuprinde: catedrala 
Blajului, înconjurată 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 ce conferă un grad înalt de 
reproducere reală a peisajului urban al Blajului de la mĳlocul secolului al XVIII-lea.

Această inserţie realistă a peisajului natural şi urban în datele unei compoziţii cu 
tematică dominant religioasă şi ecleziastică convinge despre o nouă sensibilitate faţă de 
natură şi peisaj scoasă din datele hieratismului iconografic fundamentat de textele sacre 
şi reprezintă, totodată, valorificarea prin imaginea cratoare a gravorului, a peisajului 
ad-hoc şi nu a unuia au-delà. 

Transpoziţiile peisajului hieratic în datele peisajului imanent, recentrează temele 
discursului religios într-o lume ce se impune prin realismul ei şi care transmite ceva 
despre crizele conştiinţei religioase din durata lungă la impactul cu modernitatea şi cu 
o natură şi un peisaj din ce în ce mai înstăpânit. Este vorba despre un cadru natural şi 
fizic domestic şi proxim. Pornind de la noile fervori şi experienţe religioase dezvoltate în 
siajul Reformei şi contra-Reformei, secolulul al XVIII-lea apare cu o nouă apologetică ce 
activează şi patrimoniul de sensibilitate al individului şi colectivităţii şi în care „existenţa 
lui Dumnezeu este demonstrată prin minunile naturii”, după expresia lui Fenelon132 şi, 
mai mult decât atât, prin creativitatea şi construcţiile omului. Predominanţa temei 
religioase şi ecleziastice în această compoziţie – amplasate deasupra panoramei Blajului 
– începe să fie asediată de realitatea fizică, naturală expresia unui elogiu al percepţiei 
concrete, o celebrare a lumii fizice şi a senzorialului în virtutea lui „voir c’est croire”133 
în defavoarea hieratismului imaginativ şi al imaginarului religios, biblic, imuabil şi 
reproductiv. 

Percepţia peisajului şi a naturii, a locului şi locuirii (habitat) şi reprezentarea lui în 
discursul iconic, religios, dincolo de particularizarea locului (Blajului) ce se aşterne prin 
panorama lui într-un act de devoţiune simbolică faţă de Sfânta Treime, înseamnă şi un 

130 Ibidem, p. 97.
131 Ibidem, p. 119.
132 P. Hazard, Criza conştiinţei europene..., p. 422-423.
133 E.C. Spary, op.cit., p. 230.
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decupaj auctorial – artistul gravor oferă o imagine particulară, ad-hoc, devoţiunii Sf. 
Treimi – ce transmit nu doar o sensibilitate particulară a naturii ci şi impunerea unui 
model de percepţie, a unei panorame a peisajului urban blăjean, care va modela ulterior 
multiple imaginaţii şi reprezentări ale acestui peisaj. Această panormă gravată la 1760 va 
inaugura în imageria publică, emblematic dar şi discursiv şi retuşat, expunerea vizuală 
a oraşului Blaj ca un model de peisaj urban, inspirativ şi reproductiv. Nu în ultimul 
rând, trebuie remarcată o nouă narativitate asupra peisajului din paradigma biblică şi 
religioasă134, narativitate ce modifică raportul dintre text şi peisaj în receptarea mesajelor 
scriiturii sacre. 

Panorama Blajului înlocuieşte locurile comune, geografiile dominante ale narativului 
religios şi biblic, cu o narativitate nouă diferenţiată şi multiplă aferentă în cazul de 
faţă locului religios şi ecleziastic al Blajului. Peisajul biblic cu geografia dominantă este 
înlocuit de un peisaj local, variat derulat într-o etalare vizuală şi deopotrivă într-o lectură 
a spaţiului urban sui generis. Mai mult decât atât, intorducerea panoramei Blajului în 
compoziţia din Vota aprecattio dezvoltă şi intensifică narativitatea religioasă. Peisajul în 
percepţia secolului al XVIII-lea devine, în principal, narativizarea lui, povestirea lui. 
Această descătuşare imaginativ-textuală în percepţia naturii particularizează raportul 
dintre istorie şi peisaj în secolul al XVIII-lea. Metafora biblică este dizlocată treptat de 
epica descriptivă şi sensibilă a omului secolului al XVIII-lea. 

Dincolo de narativizarea în sine a peisajului urban prin tehnica perspectivei şi a 
compoziţiei adiţionate de clădiri în jurul bisericii ce livrează o imagine-clişeu a Blajului, 
trebuie luată în considerare o secvenţă textuală şi narativă redactată de Petru Tekeld, 
în numele tipografilor, o invocaţie laudativă dedicată episcopului Petru Pavel Aron cu 
prilejul zilei sale de naştere. Acest text însoţeşte gravura cu panorama Blajului şi este 
semnificativ din punct de vedere al unei anumite topografii simbolice pe care acest oraş 
îl ocupă în imaginarul colectiv. Beneficiind de unul dintre mecanismele de elaborare 
prin „esenţializare şi naturalizare a unor trăsături” – în cazul de faţă biserica, şcoala, 
tipografia, pe scurt profilul său cultural, didactic şi spiritual - Blajul a devenit un loc 
central, un kilometru zero al identităţii cultural confesionale a românilor transilvăneni, 
o capitală cultural-ecleziastică. Peisajul urban din gravura din 1760 este centrat de aceste 
trei repere – biserica, şcoala, tipografia – repere care, de altfel, au construit şi profilul 
vieţii şi activităţii episcopului. Viaţa sa publică a fost pusă în slujba acestor trei piloni 
ai identităţii cultural confesionale. Episcopul este extrapolat ca un „tată pentru toţi şi 
un patron generos al poporului şi bisericii” (Patrem communem, patronum penignum, 
Ecclesiae populique), cel care de-a lungul vieţii a rezistat şi apărat biserica „de răutăţile 
Schismaticilor ortodocşi şi de cenzura guvernului” (Ecclesiae vero huius non nihil malitia 
Schysmaticorum exagitate gubernatione... conservare non dedicnetur). În esenţă, el a fost 
apărătorul fervent al bisericii, şcolii şi tipografiei, mai exact, al religiei, educaţiei şi cărţii, 
un trinom al contrucţiei identităţii etnico-culturale româneşti, (sub cuius foelici regimine 

134 Cf. H.W. Frei, The Eclipse of Biblical Narration, New Haven, Yale University Press, 1974, passim.
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Scholae ipsae Typographia, Ecclesia denique haec universa, incrementum sentiat non exiguum)135, 
aspect ce a conturat şi centrat real şi simbolic Blajul în conştiinţa colectivă. Reperele 
urbanistice ale acestor construcţii (şcoala, biserica, tipografia) se regăsesc în prim planul 
panoramei peisajului urban al Blajului. 

Această descoperire vizuală a lumii textului biblic şi hagiografic, mereu amplificată 
într-o lume în care se meditează în mod incipient şi propriu asupra „dialecticii lumii 
sensibile”136. Cu cât diseminarea textului, a letrizării este mai amplă, cu atât imaginea, 
vizualul este mai mare, fapt ce dimensionează la un anumit moment sau într-o anumită 
epocă istorică funcţiile asumate de „biblia picta” sau de „fabula picta” destinate unei 
lumi iletrizate din îndelungata premodernitate. Fascinaţia vizualului şi implicit a 
peisajului insinuează, în gravurile şi frontispiciile tiparului religios, compoziţii în care 
scena biblică, centrală este anturată masiv de scene peisagistice redate în mare parte în 
spiritul imobilismului iconografiei religioase. De exemplu două scene biblice precum 
„Luarea de pe Cruce” aflate într-un strastnic, (Buda 1816) şi „Punerea în mormânt” din 
aceeaşi carte137 sunt compoziţii cu amplificare vădită a peisajului natural şi arhitectonic, 
expresie a tentaţiei vizualului şi a forţării sau aprofundării narative a mesajului biblic 
prin vizual, prin peisaj. 

Această prevaleanţă a naraţiunii vizuale „înrămată” peisager este sesizabilă în 
tipăriturile româneşti de la Buda de după 1810, în calendare, cărţi de geografie, în care 
redarea realistă a lumii, peisajului, face parte din programul iluminist al emancipării 
prin cunoaştere şi prin educaţie morală. De foarte multe ori, în frontispicii şi viniete, 
străpung dincolo de formalismul decorativ şi simbolic scene de peisaj realist extrase 
din realitatea naturii şi a habitatului transilvănean. De exemplu, vinieta cu casă din 
lucrarea lui D. Ţichindeal „Arătarea despre starea acestor nouă introduse scholasticeşti 
instituturi” (Buda 1813) este redat un clişeu din lumea rurală „o casă cu acoperişuri în 
două ape... înconjurată de copaci şi ierburi înalte... cu roţile unui plug... o cuşcă cu un 
căţel... atmosfera degajată este una de linişte patriarhală”138. Predispoziţia spre vizual, 
peisaj, face parte dintr-un program al recuperării vizuale a lumii în care natura şi omul 
intră într-un alt tip de negociere ontologică, convergentă şi armonioasă. 

Pe de altă parte clişeul peisagist tot mai prezent în iconografia creştină intorduce 
geografia (locul) şi istoria (cronotopul narativ) în condiţiile în care reducţia peisagistică 
dislocă ubiguitatea naturii biblice universaliste şi hieratice. Apelând la fixările erminiei 
picturii bizantine în ceea ce priveşte natura şi peisajul prezentă în iconografie în cadrul 
unei reprezentări doxologice intitulată „Toată suflarea să laude pe Domnul”, se pot 
evidenţia ierarhizările de natură cosmologică şi antropologică ale cadrului natural 

135 Ibianu, N. Hodoş, Bibliografia românească veche 1508-1830, vol. II, Bucureşti, 1903, p. 300.
136 A. Pleşu, Ochiul şi lucrurile, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, pp. 240-251; Analiza asupra filo-

zofiei lui J. Lavelle, pune în evidenţă dualitatea sensibil – inteligibil astfel încât „umanitatea 
nu poate gândi decât în măsura în care lumea se lasă văzută”.

137 Cf. A.E. Tatay, Gravura de la Buda 1780-1830, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011, p. 181.
138 Ibidem, p. 349.
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întotdeauna amplasat pe treapta cea mai de jos în raport cu figurile divine şi celeste: Isus 
Hristos anturat de „Cerul cu soare, cu lună şi cu stele”, apoi evangheliştii „în cele patru 
părţi”, „Preasfânta Feciară şi Ioan înainte Mergătorul”, apoi „cele nouă cete îngereşti”, 
anharghelii, îngerii, ceata sfinţilor, prorocii, apostolii, ierarhii, mucenicii şi cuvioşii, iar în 
partea cea mai de jos se află amplasat un cadru natural fizic, flora şi fauna într-o înlănţuire 
selectivă şi ilustrativ reprezentativă: „Iar din josul cetelor sfinţilor, munţi cu copaci cu roadă 
şi fără de roadă şi deasupra lor şi printrînşii multe feluri de păsări şi pe dedesuptul copacilor tot 
felul de dobitoace şi toate fiarele pământului cele blânde şi cele neblânde, mari şi mici”139.

Această sub-situare a peisajului şi naturii este specifică unei arhitecturi teocentrice a 
lumii în care prevalează figurile divine şi „coetus sanctorum”, iar peisajul schematizant 
şi esenţial nefiind altceva decât o componentă marginală a regatului divin. La mĳlocului 
secolului al XVIII-lea acest hieratism peisagistic începe, aşadar, să fie pe alocuri dislocat 
de un peisaj narativizat şi, prin urmare, particularizat, amplasat spaţial şi temporal, 
diversificat în funcţie de restructurarea unei sensibilităţi religioase conexate unui 
sentiment incipient al naturii. Recompunerea iconică a textului şi mesajului biblic se 
petrece printr-o alăturare a parabolei şi legendei biblice, unei imagini contrapunctice cu 
valenţe narative complementare temei scripturistice. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
într-o scenă pictată în interiorul unei biserici de lemn din Curtea din estul Banatului, 
„pilda fiului risipitor” se derulează într-o scenografie particularizată de un peisaj rural 
reprezentată de curtea unui ţăran înstărit. Tatăl îmbracat în haine ţărăneşti îşi primeşte 
fiul îmbrăcat în „costum austriac de epocă” în curtea specifică unei gospodării ţărăneşti 
plină cu animale domestice, acareturi şi anexe gospodăreşti140. Această scenografie rurală 
aduce un plus de semnificaţie în tensiunea narativă text-imagine, iar pe de altă parte 
această „vedere din interior” a unui peisaj biblic, legendar, relocalizează pe un itinerar 
à rebours, al mecanismului de constuire a legendei (detemporalizare, delocalizare), 
un spaţiu şi un peisaj ce este prin localismul său convergent legendei biblice. Această 
asociere a peisajului rural contrapunctic parabolei biblice are o dublă valenţă etică şi 
educativă. Particularizarea unui peisaj rural extras din lumea sătească presupune o 
asumare educativ-religioasă şi deopotrivă organică a fabulei biblice într-o sapienţialitate 
construită ţărăneşte şi o valenţă etică ce retuşează straneitatea frecventată de fiul risipitor, 
simbolic îmbrăcat în haine orăşeneşti austriece. Tatonările narative şi interpretative ale 
peisajului adjudecat parabolei biblice pot fi, aşadar, de o mare diversitate. 

Un alt exemplu relevant este cel reprezentat de o icoană împărătească „Sf. Nicolae” 
realizat de Nedelcu Popovici, zugravul la 1732-1754 şi amplasată în biserica ortodoxă 
din Lipova în care este introdus un peisaj urban „al cetăţii Lipova, văzut din Radna 
deoarece în prim plan apare Mureşul, pe care pluteşte o barcă, probabil cu pescari, apoi 
casele orăşelului, un turn de cetate şi un minaret turcesc toate pe un fundal destul de 

139 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. C. Săndulescu-Verna, Timişoara, Ed. 
Mitropoliei Banatului, 1979, p. 274.

140 R. Vârtaciu, Centre de pictură românească din Banat, sec. XIX, Timişoara, 1997, p. 25-26.
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realist”141. Alături de un tip nou de percepţie asupra naturii trebuie luată în considerare 
panorama iconică a barocului şi rococoului care au influenţat diversificările discursului 
iconografic din sec. al XVIII-lea. Cadrele şi decupajele reprezentative din punct de vedere 
geografic şi istoric structurează o anumită sensibilitate a naturii, un peisaj urban conturat 
de clădiri diverse, de la clădiri civile la cetate, un minaret, structurează istoric acest clişeu 
imagistic după cum apele Mureşului trimit spre o structurare geografică a acestuia. Acest 
bornaj geografico- istoric redat printr-o narativitatea iconică reprezintă un „act cultural 
creator” care are o putere „distributivă şi o forţă performativă”142 întrucât încearcă să 
impună un peisaj sau un spaţiu în percepţia colectivă. 

Peisajul urban narativizat prin inserţia imaginii oraşului Lipova în compoziţia 
iconografică religioasă se încadrează în „povestirea spaţiilor” ca paradigmă fondatoare a 
oricărei naraţiuni. „Fiecare povestire este o poveste de călătorie, o practică a spaţiului”143 
adică, orice naraţiune nu este altceva decât o reproducere a peisajului ce nu poate 
exista fără axul referenţial spaţial sau, mai exact, orice povestire este în cele din urmă o 
reproducere a unor indicatori spaţiali. Încadrarea spaţială şi peisageră nu este altceva 
decât o proiecţie şi o autoproiecţie eminamente de tip narativ a unei perspective legate 
de o „fenomenologie” de a exista în lume144.

Deschiderea naturii şi peisajului privirii şi vizualului face parte dintr-o paradigmă 
epistemologică dar şi tipologică întrucât „secolul grădinilor”, aşa cum a fost numit 
secolul al XVIII-lea, delimitează un nou tip de percepţie asupra lumii, naturii, peisajului. 
Poziţionarea vizuală şi contemplativă polarizează şi un nou tip de privitor, de Spectator 
(se poate face trimitere la celebra revistă a lui Joseph Addison din Anglia numită The 
Spectator) în care cunoaşterea lumii şi a naturii aduce şi o nouă sensibilitate colectivă 
asupra peisajului145. J. Addison în 1669, aflat într-o călătorie în Franţa şi Italia, elaborează o 
privire critică a peisajului sau o „critică a unui peisaj”. Această critică a peisajului reclamă 
perspectiva vizuală şi de la care se poate delimita un nou tip uman din proximitatea lui 
l’honnête homme sau gentleman. Mr. Spectator este un om de condiţie materială modestă 
care „ştie multe lucruri dar nu ţine să facă paradă cu ele; a călătorit prin lume dar nu se 
împăunează cu asta”. El studiază „firea oamenilor cu un ochi senin şi liniştit, fără nici o 
prejudecată”, deci are deschidere critică şi perspectivică echidistantă. Are o constantă şi 
frecvent exersată sensibilitate asupra naturii şi este beneficiarul unui hedonism stârnit, 
asumat individual cu o savoare trăită echilibrat şi nezgomotoasă: „îndrăgeşte umbra şi 
singurătatea, colindă pădurile şi izvoarele, luncile şi pajiştile, găsind în ea însăşi lucrurile 
de care are nevoie, se lipseşte de martori şi spectatori”146.

141 V. Gh. Ţigu, Influenţe şi interferenţe artistice în Banat şi Ţara Zarandului (sec. XVIII şi prima ju-
mătatea a sec. XIX), în „Anuarul Institutului de Cercetări socio-Umane „Ghe. Şincai”, III-IV, 
Târgu Mureş, 2000-2001, p. 210; cf. şi Idem, Pictura icoanelor de lemn în Banat în sec. XVII-XVIII, 
Arad, 1999.

142 M. de Certeau, L’invention du quotidien, vol. 1, Paris, Gallimard, 1990, p. 181.
143 Ibidem, p. 174.
144 Ibidem, p. 174.
145 R. Assunto, Scrieri despre artă, grădini şi gheţari, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1988, p. 69.
146 P. Hazard, Criza conştiinţei... pp. 330-332.
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Acest tip al Spectatorului analizează un nou tip de cunoaştere sensibilă a naturii în 
care complexitatea trăirii se desfăşoară în repere hedonice, de cunoaştere şi informaţie, 
de admiraţie şi contemplaţie a spectacolului sau a panoramei naturii şi peisajului. 
Privirea şi privitorul (the spectator) în cuprinderea unei curiozităţi de cunoaştere şi a 
unei curiozităţi estetice introduce în viziunea şi percepţia lumii natura şi peisajul ca parte 
a lumii, extrase sau desprinse din demonolatria precreştină populată de universul păgân 
al naturii. Secolul al XVIII-lea revoluţionează percepţia naturii-cunoaştere şi naturii-
plăcere (estetice şi hedonice) urmând în ordinea demonolatriei şi creştinismului (ce 
promovează omul spiritual desprins de natură), aspect ce reprezintă o nouă desprindere 
de natura-spaţiu, o desprindere perspectivică şi critică. Acest secol se înscrie ca un reper 
cardinal în formele istorice ale „experienţei spaţiului”147 relevând totodată noile valenţe 
ale raportului viziune-privire. Pornind de la modelarea viziunii asupra lumii prin privire 
sau prin modalităţile induse de pictură ca experimente ale „dispoziţiilor perspectivice”, 
se produce prin privire o instituţionalizare socială148 a viziunii asupra naturii peisajului 
şi lumii ca şi revoluţie epistemologică promovată de secolul al XVIII-lea prin achiziţiile 
sale de cunoaştere şi sensibilitate. 

Sensibilitatea naturii din secolul al XVIII-lea rămâne, în bună parte, sensibilitate 
estetică, aspect detectabil în studiul despre sublim şi frumos din 1857 a lui Edmund 
Burke în care facultatea privirii „elegans formarum spectator”149 este una dintre condiţiile 
de existenţă ale esteticului din artă şi natură. Spectatorul este produsul privirii, al 
unei noi paradigme a cunoaşterii şi percepţiei lumii, naturii, peisajului. În vecinătatea 
dezbaterilor despre sublim şi frumos a lui E. Burke stau şi alte aproximaţii teoretice 
asupra „universului ca spectacol” precum cele leibniziene. În anul 1714, Leibniz, în 
lucrarea Principiile naturii şi graţiei formulate pe raţiune, arată că imaginea lumii, peisajului 
şi naturii se relevă prin două modalităţi, şi anume, cea a oglinzilor şi cea a perspectivelor 
sau ceea ce înseamnă „monadizarea metafizică şi pluralitatea perspectivelor urbane”. 
Leibniz arată că această din urmă perspectivă se evidenţiază când „une même ville 
regardée des côtés paroist toute autre et est comme multipliée perspectivement”150. 
El porneşte de la faptul că prinţul Eugen de Savoia, începând construcţia palatului 
Belvedere care trebuia să semene cu cel al împăratului, cel de la Schönbrünn, a hotărît 
să-l construiască la dimensiuni mai mici pentru a nu rivaliza cu împăratul dar care să îi 
deschidă o altă perspectivă asupra Vienei. Asemenea monadelor care sunt o „oglindă 
vie reprezentând universul potrivit punctului său de vedere (perspectiva nn.)”151, 
„pluralitatea perspectivelor urbane” aplică această refracţie a universului, a privirii 
unice şi metafizice, increate. Această descoperire a privirii şi a perspectivei asupra naturii 

147 J.P. Poitou, Le psychisme fait d’histoire, în Societés, mentalités, cultures: France XV-XX siècles, Aix-
en-Provence, Publication de l’université de Provence, 1997, p. 377.

148 Ibidem, p. 381.
149 E. Burke, Despre sublim şi frumos, Bucureşti. Ed. Meridiane, 1981, p. 55.
150 R. Assunto, Universul ca spectacol, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1993, p. 62.
151 Ibidem, p. 63.
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şi lumii crează o derulare vizuală şi narativă a acestora care este peisajul, ca proiecţie 
sensibilă şi imaginativă a naturii şi lumii înconjurătoare. 

Pornind de la aceste consideraţii a celebrării vizuale a naturii ca peisaj, găsim o 
serie de aplicaţii în spaţiul românesc al secolului al XVIII-lea în care paradigma barocă 
a acestei celebrări dezvoltă noi viziuni şi percepţii asupra peisajului, de exemplu, în 
datele unui baroc ortodox românesc din secolul al XVIII-lea, metamorfozele structurale 
din arhitectura ecleziastică şi apoi din arhitectura laică, centrate pe valorizarea prispei 
ţărăneşti în construcţia pritvorului bisericii, produc o relansare a dialogului spaţiului 
sacru cu lumea exterioară şi implicit cu natura şi peisajul ca expresie a unui nou 
program apologetic cultivat de biserică. Pridvorul este un „spaţiu liberalizat”, deschis prin 
livrarea programului iconografic tradiţional spre lume şi deschis privirii. „Iconografia 
pridvorului, aşa cum se înfăţişează ea, este o recreere nebănuită de forme şi culori, o 
bucurie pravoslavnică a ochiului”152. 

Fenomenologia privirii este surprinsă în conotaţiile estetice şi în poziţionările 
subiectului privirii. Biserica, pridvorul, iconografia de prispă şi măiestriile artistice şi 
arhitectonice – din perspectiva privirii dinspre natură sau spre natură – a acestora, 
conturează un spaţiu de desfătare „un loc de frumoasă priveală”153.„Priveala” ca 
deschidere a percepţiei frumosului natural, fizic, arhitectonic şi iconografic devine 
un concept dominant în senzorialitatea şi sensibilitatea epocii. Stilul brâncovenesc al 
pridvorului şi al decorativismului este o „extrovertire mistică a spiritului religios al 
epocii”, o deschidere prin privire şi priveală cu evidente „provocări misionare”154, dar 
şi cu o împărtăşire a frumosului construit în ambientul natural, în frumuseţea peisajului 
conlucrător. În perimetrul aceleiaşi fenomenologii a privirii se instalează un destul de lung 
proces – de peste 200 de ani – a unui „alt tip de imagine”.155 Se introduce acum o realitate 
vizuală în locul unei realităţi alegorizante şi „hieratico-simbolică” în care devoţiunea face 
loc admiraţiei estetice nemĳlocite sau unei construcţii vizuale asemenea unei adevărate 
revoluţii perceptive. Se petrece o „însemnată mutaţie în câmpul vizualităţii determinată 
de ceea ce poate fi socotită deloc paradoxul mutaţiilor ataşate tradiţiei, operând constant 
... între 1750 şi 1850 mai ales asupra modului românesc de a vedea”156. 

„Priveala” şi „zăbava” ca propensiuni estetice şi hedonice populează universul 
românesc, în care relaţia sau amplasarea construcţiilor în natură ţine de sensibilitatea 
secolului al XVIII-lea. Foişoare, chioşcuri amplasate în natură, înconjurate de „păduri, 
ape, grădini” ţin de o scenografie a sensibilului şi a hedonicului contextualizate natural, 
peisager. Grădini „desfătătoare” ca peisaj amenajat dar şi „vederea fără margini” dinspre 
edificiile bisericeşti şi princiare din ţările române sau dinspre cele ale familiilor baroniale 
Banffy, Teleky, Brukenthal în Transilvania sunt exemplul acestei noi sensibilităţi. „Case 

152 Al. Horea, Vorbirea în şoaptă, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1995, p. 26.
153 Ibidem, p. 26.
154 Ibidem, p. 39.
155 R. Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern: orizontul imagini (1550-1800), 

Bucureşti, Ed. Meridiane, 1987, p. 122.
156 Ibidem, p. 123.



41

de priveală”157, tot mai frecvent construite, reprezintă în fond o reabilitare a vizualului 
îndreptat cu predilecţie spre peisaj şi natură. Aproprierea estetică şi hedonică a naturii 
presupune o ridicare a privirii din pământ, din zona expiaţiei cotidiene a destinului 
uman damnat şi o reconsiderare, în cele din urmă, a raportului dintre natură şi divinitate. 

Dintr-o altă perspectivă „dominaţia decorului”, ca temă a programului baroc, impune 
peisajul alegorizant şi clişeul „trompe l’oeuil” ca perspectivă măiestrită. În limitele acestei 
alegorizări se constată „pătrunderea peisajului în pictura religioasă”158 concomitent cu 
sentimentul hedonic al naturii. Se produce o transcriere iconografică a peisajului ca decor 
în iconografia românească a secolului al XVIII-lea ceea ce reprezintă adevărate „nazuinţe 
plastice” şi exprimă fantezia imagistică şi deopotrivă „planurile în adâncime şi schiţările 
de perspectivă aeriană” în condiţiile picturilor religioase din bisericile tradiţionale. 
„În pictura românească originală, formele, spaţiul şi cadrul atmosferic sunt indicate 
ori sugerate numai şi lăsate pe seama fanteziei şi sensibilităţii privitorului”159. Această 
afirmaţie a lui I. D. Ştefănescu transmite, pe de o parte, aspectul inovativ în peisajul 
iconografic din secolul XVIII al bisericilor în Maramureş, iar pe de altă parte, sugerează 
întâlnirea iconografiei cu un nou tip de sensibilitate cea a privitorului cristalizată în acest 
secol. În principal, binomul peisaj-privire ca percepţie şi sensibilitate echivalează raportul 
din durata lungă dintre om şi natură. 

În plan secundar se derulează un proces complex de asimilare a peisajului în 
iconografie ceea ce poate contura câteva semnificaţii ce pot fi lecturate din scrutarea 
naturii în interiorul picturilor bisericeşti. În primul rând acest lucru însemnă cristalizarea 
unei particularităţi a picturii religioase la români fără a neglĳa stimulii care vin dinspre 
lumea renascentistă şi mai direct a barocului. „Localizarea” prin peisaj, prin spaţiu 
vernacular a programului iconografic denotă evoluţii şi metamorfoze în percepţia 
şi reprezentările naturii în discursul public. În al doilea rând, se petrece o ieşire a 
peisajului din metafora biblică şi o intrare într-o transcriere realistă a peisajului natural 
şi arhitectonic. În al treilea rând, particularizarea prin peisaj a programului iconografic 
presupune o ieşire dintr-un univers hieratic, delocalizat şi amplasarea acestui program în 
datele „galicane” ale unui mesaj conturat etnic şi cultural identitar. Acest tip de agregare 
identitară şi confesională a programului iconografic într-o epocă de prozelitism şi de 
asediu confesional (reformă, contrareformă, cristalizările confesionale greco-catolice şi 
ortodoxe în spaţiul transilvănean) prefigurează replierea unui nou retorism religios cu 
puternice accente apologetice. 

Această epocă de relansare apologetică a mesajului religios şi confesional aduce 
concomitent o autoreflecţie critică, interpretativă a doctrinei creştine în care inserţia 
peisajului realist în compoziţia iconografică presupune amplasamentul reflexiv şi 

157 Ibidem, p. 134.
158 I. Istrate, Barocul literer românesc, Bucureşti, Ed. Minerva, 1982, p. 32, Cf. şi V. Brătulescu, 

Elemente profane în pictura religioasă, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice XXVII/1934”, 
fasc. 80, pp. 49-67.

159 I.D. Ştefănescu, Arta feudală în Ţările Române. Pictura murală şi icoanele de la origini până în secolul 
al XIX-lea, Timişoara, Ed. Mitorpoliei Banatului, 1981, p. 21.
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narativizat al temei erminice din durata lungă. Prin acest tip de narativizare peisagistică 
naturală a compoziţiei iconografice se articulează sui generis fabula de rugăciune, 
după cum notele mistice sunt înlocuite de elongaţiile esopice ale pritvorului ca privire, 
cuvânt, imagine160. În al patrulea rând, anexarea naturii în transmiterea mesajului divin 
conturează şi anumite contaminări deiste din spaţiul european, ca forme concordante, 
acomodări sau convergenţe fizice dintre civitas Dei şi civitas terrena. Această teritorializare 
a conţinutului iconografic, hieratico-simbolic prin tematica peisagistică este, aşadar, un 
fenomen complex cu o multitudine de ancoraje culturale, cu accente evidente în planul 
mentalităţilor şi sensibilităţilor colective din secolul al XVIII-lea. 

Inserţia peisajului-privire în iconografia bisericilor româneşti asumă două condiţii 
ce ţin de regulile compoziţionale şi de transcriere plastică a realităţii naturii. Pe de o 
parte, este vorba de tehnica perspectivei în compoziţia respectivă şi, pe de altă parte, de 
reproducerea unei naturi vernaculare particularizate geografic şi cultural. De exemplu, 
în compoziţia Facerii din biserica din Budeşti-Susani din Maramureş, datată la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea161, peisajul perspectivic este redat 
printr-o gradualitate a derulării privirii de jos în sus, cu un unghi vizual, de fugă ce se 
îngustează în partea de sus a compoziţiei. Structura colinară a compoziţiei, reprezentată 
de derularea peisajului de la poale spre înălţimi, reproduce un tablou veridic din spaţiul 
colinar maramureşean. Această arhitectură colinară ascendentă transmite o narativitate 
a genezei pământului şi a naturii dinspre mineralitatea de jos, geologică a lumii spre 
palierul florei şi faunei într-o dispunere infloriscentă şi biogenetică. În registrul de 
jos, fără vegetaţie dar populat cu animale mitologice precum centaurul şi inorogul se 
derulează o naraţiune mitico-simbolică, după care în registrul de mĳloc se află animale 
domestice, cai, oi, câini pentru ca în cel de sus în centralitatea perspectivei apar fiinţele 
umane, Adam şi Eva, flora formată din copaci, vegetaţie şi păsări. Această gradualitate 
compoziţională într-o piramidă biogenetică dar şi tematică reproduce într-o interpretare 
particulară povestea biblică a facerii amplasată într-un cadru geografic specific peisajului 
montan şi piemontan maramureşean. 

Decupajul din peisajul real, din natura bine conturată geografic transmite 
predispoziţia pictorului de a amplasa tema biblică într-un peisaj realist, vernacular şi 
totodată transmite o mutaţie în viziunea asupra lumii naturale din transcrierea biblică, 
mai exact, o abandonare a peisajului hieratico-simbolic al Pământului Sfânt în favoarea 
unui cadru natural realist şi particularizat. Tema biblică a povestirii Genezei este 
transpusă într-o narativizare şi descriere fizico geografică. Această degajare vizuală a 
povestirii biblice, recompune în mod esenţial „biblia picta” într-o „fabula picta”, în care 
asumarea mesajului creştin se face printr-o reinterpretare, printr-o lectură de tip narativ, 
diegetic ce substituie discursul metanarativ al textului biblic. Privirea în datele unui peisaj 
particularizat este, în cele din urmă, o asumare individuală a lecturii biblice, de la un 
cod recitativ intermediat spre unul individual şi reflexiv. Peisajul-privire transpune în 

160 Al. Horea, op. cit., p. 41.
161 I.D. Ştefănescu, op. cit., pl. „Facerea”.
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mediul creştin românesc, din perspectivă teologică, „luciditatea privirii”, „curiozitatea 
ochiului”162 asociată „rugăciunii şi meditaţiei”. Este o transreferenţialitate ce exprimă 
mutaţii profunde în dialogul cu divinitatea şi cu lumea înconjurătoare dintr-unul 
psalmodiat, recitativ, reproductiv, în unul vizual şi interpretativ. Dialogul cu invizibilul 
este înlocuit de un dialog admirativ, vizual al fascinaţiei şi privirii, al desvrăjbirii vizuale 
a temei Divinităţii.

Un alt exemplu de „biruinţă” a peisajului-privire este reprezentat de lectura peisajului 
arhitectonic şi urbanistic. În secvenţa iconografică intitulată „Patimile Domnului, 
Maica Domnului, Rugătoare şi Prorocii” din biserica din Sârbi-Susani (Maramureş) de 
la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului al XVIII-lea163 în registrul de sus din 
compoziţie, cel al Răstignirii, este narativizat vizual într-un ritm adiţional un peisaj 
arhitectonic ce alătură „fortăreţe şi case transilvănene, turnuri şi terase, biserici de stil 
lombard sau baroc, cu cupolă cu bulbi” într-o diversitate stilistică ce aduce, desfăşoară 
sau subîntinde la picioarele Crucii Mântuitorului o lume transilvăneană diversă, de 
sorginte urbană şi rurală, amplă, o lume de cetăţi, oraşe şi biserici impostate într-o pietate 
colectivă sugestivă şi simbolică în care sentimentul religios al trăirii colective al Patimilor 
Domnului se dublează de o ipostază doxologică, colectivă şi unanimă, de glorificare a 
lui Isus Cristos. Lumea reală decelată la nivelul peisajului arhitectonic transilvănean, 
proiectivă prin intermediul peisajului proxim, reliefează un alt tip de sensibilitate a 
naturii şi a lumii şi implicit un alt tip de sensibilitate religioasă. 

În completarea unui astfel de peisaj-privire de factură arhitectonică şi edilitară este 
scena „Din viaţa Sfântului Dumitru” din biserica de la Rozavlea (sec XVII-XVIII)164. În 
această compoziţie, peisajul-privire este structurat pe binomul ce asociază teatralizarea 
de tip scenografic a povestirii hagiografice cu vizualizarea unui peisaj arhitectonic 
specific. Totul este redat la nivelul unei particularizări a privirii peisajului, cronotopic cel 
din Transilvania secolului al XVIII-lea. Privirea ca interpretare vernaculară a peisajului 
şi lumii secolului al XVIII-lea derulează anecdotica hagiografică „modo transilvanico” 
care este deopotrivă expresia unei amplitudini ce retuşează graniţile creştinătăţii într-o 
unanimitate simbolică a experienţelor diverse şi multiple. Dominantă în scena „Sfântul 
Dumitru” rămâne stilistica transilvăneană, barocă a edificiilor şi a personajelor localizate 
prin figuri şi veşminte specifice spaţiului transilvănean. „La Rozavlea, în Maramureş 
peisajul arhitectonic se inspiră din tradiţia şi modelele manuscriselor bizantine. În centru 
şi în prim plan se desfăşoară tema pioasă a binecuvântării lui Nestor de către Sfânt. În 
stânga, Lias se luptă cu Nestor. Voinic, cel dintâi şi înveşmântat în costum unguresc-
turcesc din veacul al XVIII-lea a pornit lupta lui Nestor care îl va învinge datorită 
credinţei lui şi binecuvântării Sf. Dumitru. Arhitectura de palate şi colonade antice ori 
din renaştere (şi baroc nn.) împodobesc câmpul. Laolaltă distingem fragmente din diferite 
ansambluri şi din două tradiţii, alături de elementul contemporan a luptătorului”165. În 

162 Al. Horea, op. cit., p. 93.
163 I.D. Ştefănescu, op. cit., pl. „Patimile Domnului”.
164 Ibidem, pl. „Din viaţa Sfântului Dumitru”.
165 Ibidem, p. 48.
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esenţă este vorba de un realism peisagistic narativizat, „peste tot întâlnim însă viaţă şi 
un spirit pătrunzător de poveste”166.

Documentele iconografice ale peisajului-privire sunt răspândite în întreaga 
Transilvanie dar cu predilecţie în bisericile greco-catolice în care interferenţele dogmatice 
au lăsat loc interpretării vizuale, a privirii „pătrunzătoare” ca mod de a lectura povestea 
biblică. Această vizualizare perifrastică aduce în patrimoniul iconografic instalarea 
peisajului natural, fizic şi în mod firesc particularizat. Transferul peisajului-metaforă 
în peisaj-privire ce aduce „peste tot viaţă şi un spirit pătrunzător de poveste” în sensul 
în care metafora naturii imită sau contrapunctează puterea sugestiei de tip simbolic a 
textului biblic pune în evidenţă faptul că peisajul-privire nu este reproductiv sau imitativ 
ci este introspectiv. Străpungerea vizuală, imaginativă a textului biblic şi hagiografic are 
rolul unei revelaţii de tip particular şi personal, al unei euristici adjudecate în planul 
diversificării cunoaşterii şi al îmbogăţirii sensibilităţii omului din secolul al XVIII-lea. 

Exemple ce fac proba privirii peisagere din iconografia secolului al XVIII-lea, deşi 
rămân puţine ca număr, sunt relevante pentru distribuirea lor în diverse zone ale 
spaţiului transilvănean. În mediul monastic la mănăstirea din Prislop, pe faţada de 
vest este o frescă a „Judecăţii de Apoi” realizat de Popa Simeon, zugrav din Piteşti167 în 
care scena eshatologică este amplasată pe un fundal reprezentat de un peisaj colinar, 
cu arbori, specific configuraţiei fizico geografice a Transilvaniei. Peste acest fundal se 
derulează anecdotica judecăţii de apoi, aspect ce recompune o secvenţă iconografică 
realistă sugestivă şi accesibilă, specifică unei didactici evanghelice de circuit popular. 

Într-o icoană realizată în 1755 de Andrei din Corneşti, aflată în colecţia mănăstirii 
Topliţa, în scena „Prezentării la Templu a Fecioarei” din Voievodeni168 în contextul 
unei compoziţii figurative de factură erminică este introdusă, în partea de sus, un de-
cupaj realist al unei figuri profilată pe un peisaj localizat probabil, imaginea bisericii din 
Moglăneşti-Topliţa, aspect ce ancorează scena biblică în pietatea locului, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, poate fi vorba de valenţele unui fragment votiv dintr-o gestică cu 
reflexe ctitoriale. Această fereastră deschisă spre un peisaj realist, conturat referenţial 
asumă şi apetenţa spre o privire autentică a naturii şi a ctitoriilor ecleziale. 

Peisajul-privire revalorizează peisajul natural şi arhitectonic al unei lumi ce începe 
să devină sub impactul meliorismului şi optimismului mai prosperă, mai frumoasă, 
cu tentaţii edenice. Asumarea lumii terestre, cotidiene şi bine localizate sau particula-
rizate cultural istoric şi geografic, interşanjabilă cu cea ideală, biblică, adamică se face 
prin reproducerea unui peisaj realist prin intermediul unei priviri imanente asupra 
locului şi locuirii. De exemplu, într-o scenă din pictura murală a bisericii din Ieud-Deal 
(Maramureş)169 scenă intitulată în modul cel mai sugestiv „Alungarea din Rai” – în relaţie 

166 Ibidem, p. 49.
167 M. Porumb, Un veac de pictură românească în Transilvania, secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. 

Meridiane, 2003, fig. 135.
168 Ibidem, fig. 161.
169 Ibidem, fig. 182.
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cu compoziţia peisageră – Adam şi Eva sunt alungaţi dintr-un oraş care din punct de 
vedere arhitectonic este specific oraşelor transilvănene. În această scenă sunt reproduse 
un şir de clădiri diverse din punct de vedere stilistic, gotice, baroce, cupole neobizantine, 
turnuri specifice cetăţilor transilvănene, pe scurt, o derulare într-un ritm adiţional a unor 
faţade de clădiri ce recompun un peisaj urban, o stradă, un splai amplasate pe margi-
nea unei ape. Cu alte cuvinte, alungarea se face aşadar din „Raiul” terestru, cotidian, 
localizat, al unei aşezări transilvănene. Clişeul de tip hieratic şi biblic al alungării din 
Rai contrastează cu acest peisaj-privire, mundan, realist şi meliorist. Scena are valenţele 
reale ale unei corecţii etice, a expulzării sau excluderii din comunitate, a devianţilor, a 
proscrişilor dintr-o aşezare sau o localitate ce îşi repudiază şi îşi penalizează abaterile. 
Raiul „pe pamânt” este valorizat de modalităţile iconografice ale peisajului-privire ce 
transmit o sensibilitate tonică optimistă a omului secolului al XVIII-lea faţă de lume 
şi natură. Peisajul în care trăieşte este un peisaj metamorfic în relaţiile lui cu Edenul 
atemporal şi atopic. 

Secolul al XVIII-lea aduce în planul picturii baroce transilvănene o sensibilitate de-
bordantă a peisajului, sub auspiciile unei schimbări structurale, metamorfice faţă de 
apetenţele pentru peisaj din secolul anterior. „Evoluţia genului în contexul general al 
picturii baroce autohtone se circumscrie unui proces etapizat de transformare, de schim-
bare şi de dezvoltare, de metamorfoză a entităţii sale, de exprimare plastică a peisajului 
de aspect nedefinit (sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului următor) spre 
exemplu de peisajul bine definit, de sine stătător (ultimul sfert al secolului al XVIII-lea) 
ce întruneşte toate particularităţile specifice genului”170.

În datele acestei metamorfoze se pot degaja câteva tipologii ale peisajului şi în egală 
măsură câteva paliere de narativizare vizuală. O primă categorie o reprezintă peisajul de 
portret în condiţiile în care sub influenţa manierismului baroc se inserează decupaje de 
peisaje veridice transilvănene în fundalul portretului pictat. Deopotrivă, acestă particu-
larizare peisageră are evidente valenţe şi semnificaţii identitare şi emblematice transmise 
de portretul pictat. Inserţia peisageră se înscrie într-un curent cultural-artistic specific 
epocii, astfel încît peisajul face parte din „geografia artistică a portretului de tip sarmat” 
detectabilă în lumea maghiară şi poloneză în care geografia ca spaţiu asumat identitar, 
ca peisaj „dinlăuntru”, alături de ingredientele sau trimiterile istoriste, conscriu marca 
dominant barocă a reprezentărilor plastice în care construcţia sau inventarea identităţii 
devine pregnantă nu doar narativ, istoriografic cât şi vizual. Retuşul identitar transmis 
prin releul portretistic, ancorat peisagist se produce prin secvenţe de peisaj, de genius 
loci, ca ambianţă, atmosferă şi îşi asociază racursiul istorist, la nivel elitar, specific sar-
matismului. Aceste sonde spaţial-geografice şi istorice reevaluează peisajul ca portret ca 
prim reper tipologic şi narativ prin această derulare a naturii şi geografiei vernaculare 
şi printr-o emblematică sarmată construită istoriografic. Un exemplu al acestui peisaj-
portret este tabloul lui Gregorius din Braşov care în fundalul picturii intitulată „Judele 
regal Lucas Hirscher 1490-1530” în care este introdus un decupaj din peisajul veridic 

170 N. Sabău, Metamorfozele barocului transilvănean, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, p. 392.
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transilvănean, şi anume, Cetatea Bran. În aceeaşi „geografie artistică” se încadrează 
peisajele-portret precum: portetul lui Adam Batthyany (1650), portretul lui Alexander 
Jablonski (1740), portetul lui Ioan Haller171 etc. 

Fundalul peisagistic al portretului lui Lucas Hirscher, reprezentat de Cetatea Bran, 
proiectează figura emblematică a judelui regal asupra unui teritoriu ce trimite spre 
două semnificaţii discursive: un discurs al puterii, al autorităţii personificate de jude, 
ca reprezentant al sistemului politico-administrativ, autoritate ce se exercită asupra 
unui teritoriu-spaţiu şi care se consacră şi prin prezenţa unei cetăţi întărite de graniţă 
ce ilustrează în plan secundar forţa, puterea, defensivitatea strategică şi un al doilea 
discurs asupra naturii cu valenţe estetice şi decorative contrapunctice la nivelul unei 
tensiuni sau dinamici compoziţionale, plastice cu o vizualizare centripentală (asupra 
portretului propriu-zis) a mesajului indus de acest tablou. 

Secvenţa peisagistică cu reprezentarea cetăţii Bran localizează peisajul-portret într-o 
geografie specifică şi anume zona Branului, a Ţării Bârsei, un peisaj montan, împădurit, 
cu sate şi biserici fortificate, cetăţi, târguri. Într-o descriere din 1701 din textul unei diser-
taţii de doctorat susţinută de Johannes Graffius, „Cibino-transilvanus” la Universitatea 
din Altdorf, se pot extrage pasaje ce ilustrează specificul peisajului transilvănean din 
jurul Braşovului: „mons transcendendus et silvosus, per tria miliaria, pontibus status, vulgo 
de Zeiden-vald dictus (Pădurea Codlea) ab oppido Zeiden (Codlea) ultra montem sito, quo a 
templo munitissimo et cerevisia triticea valde celebratur: castellis, pagis, vicis, oppidisque est 
frequens quae inter rosenau (Râşnov) cum Arce validissime et propognaculum Turzveld (Bran) 
”172. Peisajul montan, cu oraşe, sate, biserici fortificate şi cetăţi descris în textul lui J. 
Graffius este convergent cu narativitatea directă extrasă din compoziţia tabloului lui 
Lucas Hirscher. Această convergenţă poate fi ilustrată şi dinspre lectura de tip decon-
structivist în care „limbajul (naraţiunea nn.) nu se poate gândi pe sine” sau „limbajul nu 
poate exprima ceea ce se află în afara limbajului”. Din acest motiv, limbajul ca naraţiune 
verbală/textuală „subsumează ceea ce în mod tradiţional numim percepţie. Termenul 
de limbaj include astfel limbajul percepţiei şi senzaţiei”173. 

Fixarea plastică a unui peisaj în compoziţia portretistică dincolo de raţiunile estetice 
vizează un tip de sensibilitate a naturii, specifică epocii respective, este rezultanta unui 
şir de percepţii şi senzaţii ce marchează limbajul public şi limbajul particular al creato-
rului. Pe de altă parte, „memorizarea” unui peisaj ales, decupat, prin intermediul unui 
tablou este reproductiv în percepţia publică, modelator şi produce o anumită pedagogie 
a sentimentului naturii, o cultivare a sensibilităţii colective. 

O a doua categorie din derularea metamorfică a peisajului transilvănean din secolul 
al XVIII-lea este peisajul-meditaţie ce anturează pictura de portret din prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea, în care sunt prezentate portrete de sfinţi: Sf. Adalbert, Sf. Gerard, 

171 Ibidem, p. 392.
172 Joh. Graffius, Disputationem de Transilvania sub praesidio dom. Guil. Molleri, Sacr. Caesar., Majest. 

Comitis Palatini professoris publici altdorfini et leopoldini imperialis academiae..., Altdforf, 1700, p. 29.
173 J. Hillis Miller, Etica lecturii, Bucureşti, Ed. Art, 2007, p. 92-93.
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Sf. Margareta, Sf. Elisabeta, Sf. Franciscus Xaverius etc. Sfinţii sunt amplasaţi în „frumoa-
se peisaje colinare, înverzite de păduri şi de poieni, dispuse în riguroase racursiuri”174. 
Tema sau dosarul hagiografic al acestor portrete impun un peisaj corespunzător, de tip 
edenic ce configurează acea „terra sanctorum” ca reflex al cetăţii şi împărăţiei divine, 
ce prelucrează dinspre o viaţă şi o devoţiune exemplară creştină, un peisaj infuzat de 
sanctitatea şi de modelul biografiei de tip hagiografic. Nu sunt excluse influenţele de-
iste asupra percepţiei unui peisaj mundan, particular, localizat ca recompunere a unei 
sensibilităţi religioase printr-o nouă sensibilitate a naturii. 

Există în acest caz al peisajului-meditaţie o reeditare particulară a raportului dintre 
sfinţenie şi frumuseţe, între pulchritudo şi venustas care se distribuie între lumea divină 
şi lumea terestră. Acest peisaj-meditaţie în cazul picturilor dedicate sfinţilor cu inser-
ţii peisagere recompune o privire internă (meditaţie) asupra destinului exemplar al 
sfântului respectiv, o aplecare şi deopotrivă o înălţare a gândului creştinului laic către 
sfântul hagiografiat şi o privire exterioară asupra compoziţiei picturale ce amplasează 
pe sfântul respectiv într-un cadru natural frumos, edenic. Distribuirea peisajului către 
privirea exterioară şi a meditaţiei, ca privire interioară asupra sfântului, se traduce la ni-
vel perceptiv sau senzitiv între veneraţie (sfânt) şi admiraţie şi contemplaţie (natură, peisaj). 
Contemplaţia este asimilată pe de o parte viziunii, vederii naturale şi „sensibile”, adică 
privirii propriu-zise, dar şi „vederii minţii” ca depălire cu totul a „celor pământeşti” şi 
ca „apropiere de cele cereşti cu toată vigoarea sufletului”.175 Aceste dualităţi conţinute, 
indivizibile, alocă semnificaţii diverse peisajului-meditaţie.

Cele două componente sau polarităţi (veneraţia şi contemplaţia) sunt convergente 
în peisajul-meditaţie şi reprezintă totodată o circumscriere ambivalentă, şi anume, a 
sentimentului religios în sentimentul naturii. Această experimentare mistică a naturii 
prin fabula hagiografică comprimă miraculosul estetic al naturii cu miraculosul divin. 
Conturul natural, peisager al sacralităţii şi al idealităţii nu este altceva decât ceea ce Albert 
cel Mare definea drept „hortus conclusus”, grădina închisă ce reprezenta frumuseţea 
absolută percepută prin privirea „frumuseţilor lumeşti şi a peisajelor pământului care 
erau imitaţii ale unui peisaj supra-terestru”.176 În acest cadru era proiectată şi venerată 
Sfânta Maria de către Albert cel Mare în „de laudibus Beatae Mariae virginis” în secolul 
al XIII-lea.177 Hagiografia ca topografie divino-umană prin dezvoltarea peisajului în 
picturile cu sfinţi determină o recentrare pietistă şi deistă a religiozităţii şi a credinţei.

Transferul tematic şi deist al peisajului şi naturii în tablourile religioase se poate 
petrece şi la întâlnirea dintre eclerajele unei noi filozofii a naturii specifice secolului al 

174 N. Sabău, op. cit., p. 393.
175 Cf. Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, ed. D. Stăniloaie, vol. VIII, Bucureşti, Ed. Institutului 

Biblic, 1968, p. 253-254.
176 R. Assunto, Peisajul şi estetica, vol. 2, Bucureşti, Meridiane, 1986, p. 212.
177 Cf. Albert Magnus, Opera omnia, ed. E. Borgnet, vol. 12, Paris, Vives, 1890-1899 (de horto con-

cluso cui sponsus comparat Mariam incanticis); J. Bourase, Summa aurea de laudibus beatissime 
Virginis Mariae, vol. 6, Paris, 1866.
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XVIII-lea şi injoncţiunile unei politici fiziocratice. Tabloul lui Adam săpând ogorul din 
biserica evanghelică de la Ruşi-Sibiu conţine, fără îndoială, în noul context de gândire 
şi sensibilitate a secolului al XVIII-lea, îndemnuri ce trimit spre beneficiile pământului 
frugifer şi al unui nou elan productiv inspirat de optimismul meliorist şi fiziocratic 
al secolului. Se articulează elogiul „omului de lume” voltairian din prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea, degajat antinomic de Adam „tatăl”, omului ce trudea ogorul 
din grădinile Edenului, cu elogiul reîntoarcerii spre natura darnică atunci când ea este 
cultivată, cu elogiul muncii fiziocrate care înlocuia „aurul şi argintul ce constituiau 
până atunci adevărata bogăţie” cu pământul productiv. „Prosperitatea lumii provenea 
din proprietatea funciară; pe acest principiu trebuiau să se organizeze politica, morala, 
pedagogia, chiar totul”178. 

Physisul înlocuieşte antiphysisul în condiţiile în care „natura triumfă în sentimentul 
Europei”179. Nu trebuie uitat, însă, că tema muncii adamice este un motiv cultural în 
durata lungă. Scene precum „Adam arând” şi „Eva torcând” din Geneza se regăsesc 
sub influenţa iconografiei catolice şi în iconografia ortodoxă în frescele mănăstirii de la 
Arbore, unde Adam este reprezentat pe un fundal inspirat de arta renaşterii şi la mă-
năstirea Voroneţ în acelaşi context180. Aceste motive ale muncii adamice sunt expresia 
sau transcrierea folclorică legendară a unor pasaje din Geneză dar, în egală măsură, 
tot în durata lungă, ele consacră „sfinţenia dintâi a muncii”, a lucrării pământului, a 
activităţilor agreste conturate de peisaj. 

O a treia categorie din repertoriul peisajului de artă din secolul al XVIII-lea este 
peisajul-fabulatoriu reprezentat de lucrările pictorului Ştefan Teneţchi, „Fuga în Egipt”, 
„Peisaj cu cetate”, „Corăbii în port”, în care narativizarea plastică descătuşată combină 
temele biblice cu „privirea” necanonică a naturii şi peisajului, aspect ce recuperează 
nespusul din fundalul scenelor religioase, fiind o substituire a personajelor biblice şi 
hagiografice cu personajul-peisaj, triumfător şi reprezentativ.181 

Alt exemplu din tipologia metamorfică a peisajului din arta secolului al XVIII-lea 
este peisajul-metonimic sau peisajul-biografie, în care portretul se interpune peisajului, 
„portretul în peisaj” după cum peisajul este particularizat de biografia portretizatului 
adică, este amplasat într-un peisaj natal, domestic. Astfel de lucrări sunt semnate de 
J. M. Stock, „Portretul Anei Maria von Huten” şi „Portretul de femeie”. În primul caz, 
personajul este amplasat în peisajul particularizat „verist” din Guşteriţa din apropierea 
Sibiului, celălalt portret este proiectat într-un peisaj neparticularizat cu o compoziţie 
naturist-simbolică. În ambele cazuri, natura interferează cu peisajul arhitectonic ce de-
monstrează plenitudinea clişeului narativ plastic.

178 P. Hazard, Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea, pp. 354-357.
179 Ibidem, p. 356.
180 cf. V. Drăguţ, Dragoş Coman, Maiestru al frescelor de la Arbore, Bucureşti, 1969; P. Comărnescu, 

Voroneţ, Bucureşti, 1969 şi A. M. Musicescu, S. Ulea, Voroneţ, Bucureşti, 1969.
181 N. Sabău, op. cit., p. 393; cf. şi D. S. Pârvulescu, Pictura bisericilor ortodoxe din Banat între secolul 

al XVII-lea şi deceniul trei al secolului al XIX-lea, Timişoara, 2003.
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Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea se instalează peisajul-topografic, reprezentat de o 
„serie de vedute” ce ilustrează cetăţi şi oraşe transilvănene. Este vorba de un inventar 
iconic, un adevărat peisaj conscripţionalist, un inventar de arhitectură şi de habitat. 
Înstăpânirea privirii asupra oraşelor şi cetăţilor poartă în plan secundar marca unui in-
teres şi a unui discurs patrimonial asupra zestrei arhitectonice şi edilitare, discurs susţinut 
de politica economică şi fiscală a administraţiei austriece. Totodată „pozarea” insistentă 
a castelelor şi cetăţilor ţine şi de tentaţiile preromantismului. Sunt de remarcat în acest 
sens „Castelul de la Criş”, „Castelul Wesseleny din Jibou”, picturi ale lui F. Wrabetz şi 
picturile lui F. J. Neuhauser, „Castelul de la Uioara”, „Jiboul văzut de pe dealul Rakoczi”, 
„Privelişti excepţionale din Principatul Transilvaniei”, toate beneficiind de compoziţii 
intens narative: natură, castele, personaje, o redare „epică a temei” care are deopotrivă 
şi evidente valori documentare.182

O culme a peisajului-privire din distribuţiile tipologice ale picturii transilvănene din 
secolul XVIII o reprezintă aşa numitul peisaj-cinematic, exemplificat de două lucrări ale 
pictorului Fr. Neuhaser, şi anume „Peisaj de iarnă – intrarea unui preot sas în parohia sa 
iarna” şi „Intrarea unui preot sas în parohia sa vara”.183 Există în aceste lucrări o dinami-
că „de plano” a peisajului, în primul rând, datorită succesiunii temporale astronomice, 
iarna-vara, cu variabile ce nuanţează naraţiunea univocă a clişeului-peisaj, aspect ce se 
poate constata în condiţiile unei lecturi peisagere comparate. În al doilea rând, există 
o dinamică imanentă, compoziţională, „intrarea alaiului preotului” ce mişcă privirea 
din interiorul variantei astronomice a peisajului. În al treilea rând, există un anumit 
dinamism epic, legat de „dialogul” sui-generis dintre peisaj şi alaiul preotului cu o 
interpunere şi o suprapunere de planuri compoziţionale ce solicită o privire complexă 
provocată de o anumită teatralizare sau dramatizare plastică a temei narative. Este 
vorba, dincolo de măiestria plasticii peisagere, de o măiestrie a privirii ce comprimă 
semnificativ şi narativ o descoperire a naturii participative la dinamica vieţii umane. 
Interstiţiul peisager al naraţiunii plastice devine pretext pentru celebrarea imaginativă 
a naturii şi pentru dezvoltarea unui sentiment al naturii plenar şi recuperator.

Peisajul-privire din arta şi reprezentările secolului al XVIII-lea din Transilvania este 
direcţionat ritmic şi într-o gradualitate artistică ascendentă spre consacrarea naturii 
transilvănene ca o identitate inconfundabilă în realităţile peisajului european. Miza unei 
identităţi căutate şi etalate a peisajului transilvănean nu este de neglĳat în analiza şi 
interpretarea raportului patrimonial dintre istorie şi peisaj. Evoluţiile artistice şi, în egală 
măsură, achiziţiile în sensibilitatea şi percepţia naturii a omului secolului al XVIII-lea 
produc inovaţii şi în planul unei tehnici în procesul vizualizării. Peisajul îşi celebrează 
cotele sau standardele cele mai înalte ale percepţiei şi reprezentării prin trecerea de la 
privire la panoramă. Acest progres sau perfecţiune în procesul vizualizării deschide o 

182 Ibidem, pp. 397-400.
183 Ibidem, p. 403.
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carieră îndelungată din secolul al XVIII-lea şi până în zilele de azi, de la vizualizarea 
plană la hologramă şi imagine tridimensională. Privirea de tip narativ devine în cazul 
panoramei una de tip proiectiv în care privirea secvenţială este reduplicată şi conturată 
la scara unei vizualizări ample şi comprehensive.

Există o revoluţie scalară a privirii ce a marcat în mod definitiv şi sensibilitatea şi 
percepţia naturii şi a peisajului. Se poate reconstitui un drum lung al acestei „rupturi” 
scalare a privirii şi percepţiei lumii. Relevanţa acestui itinerar poate fi exemplificată 
de la miniatură la peisajul-panoramă a oraşelor şi localităţilor din secolul al XVIII-lea. 
De exemplu, în secolul al XVI-lea, miniaturiştii din lumea musulmană ai iconografiei 
oraşelor din Orientul Apropiat, foarte puţin cunoscători ai „metodelor geometrice ale 
proiecţiei” şi ale tehnicilor perspectivei din Europa acelor vremi, au realizat „vederi” 
ale oraşelor compuse prin adiţionare de elemente peisagere şi arhitecturale ce potenţau 
doar valoarea simbolică a transfigurărilor plastice în comparaţie cu redările efective, 
reale, perspectivice.184

„Revoluţia scalară” a privirii a fost în fond o cardinală achiziţie şi în plan epistemolo-
gic ce a elaborat un „joc al scărilor” de la microanaliză la experienţă.185 Dacă până atunci 
în traversarea „pluralităţii timpurilor” istoriografia a privilegiat două mari tendinţe şi 
anume cea „lungă” şi cea a „oscilaţiilor ciclice”, cea de-a treia tendinţă, cea a „scărilor” 
în istorie a devenit ulterior treptat cuceritoare în discursul istoriografic. Privită ca o a 
treia dimensiune, cea scalară cuprinde microistoria sau „l’histoire au ras du sol”186 ca 
variantă discursivă în raportul scris-oral şi scara spaţială şi fizico-geografică ca discurs 
iconic. Această dimensiune scalară ierarhizează de jos în sus, pe verticală, discursul is-
toric ca microistorie ce poziţionează actorii şi „capacităţile interpretative ale actorilor”187 
multiple, variate. Ea se opune geertzismului perceput ca „network analysis” ce recon-
struieşte reţelele de relaţii ale indivizilor şi familiilor şi în care prevalează nu experi-
enţele individuale ci cele sociale, cele orizontale şi nu verticale, cele comune şi medii 
şi nu cele particulare şi scalare. Dacă dimensiunea scalară structurează în primul rând 
discursul scris şi oral, există şi o componentă obiectuală specifică aceleiaşi dimensiuni, 
componentă ce se referă la geografie (cartografie) şi la arhitectură (ca proiect şi expre-
sie a artei de a construi). Este vorba de un proces de transfigurare a percepţiei realului 
prin intermediul scărilor, fie că este vorba de geografie şi spaţiu, fie că este vorba de 
arhitectură.188 Această transcriere scalară, de exemplu de la 1:1000 la 1:100.000, livrează, 
în cele din urmă, prin scările aritmetice şi geometrice, armonie şi o privire panoramică 
integrală, comprehensivă. 

184 Cf. J. L. Arnaud, Entre mythe et réalite, l’iconographie des villes du Proche-Orient durant la période 
moderne, în „Façonner le passé” (dir. J. L. Boniol, M. Crivello), Aix en Provence, PUP, 2004, p. 
222. 

185 Cf. J. Revel (dir.), Jeux d’échelles. Le microanalyse à l’expérience, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1996.
186 Cf. J. Revel, L’histoire au ras du sol, prefaţă la G. Levi, Le pouvoir aux village, Paris, Gallimard, 

1989, pp. I-XXXIII.
187 B. Lepetit, De l’échelle en histoire, în J. Revel, op. cit., p. 80.
188 R. Brunet, La Carte, mode d’emploi, în „De la géographie urbaine à la géographie sociale. Sens 

et non-sens de l’espace”, Cayenne, Paradigme, 1984, p. 47.
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Ordonările şi reducţiile scalare reconciliază la nivelul privirii părţile cu întregul, 
„descriptivul cu explicativul”189, unitatea cu diversitatea. Se realizează o cultură şi o 
disciplinare a locului, a privirii, a cultivării panoramei, a analizei şi sintezei. Peisajul-
privire este, în egală măsură, o stârnire a meditaţiei asupra „infinitei diversităţi a lumii”, 
în sensul pe care l-a dat B. Pascal. El a reliefat dinamica indelebilă a unităţii naturii şi 
heterogenităţii lumii: „Un oraş, un sat de departe [s.n.] este un oraş şi un sat dar în măsura 
în care ne apropiem acestea sunt case, arbori, ţigle, frunze, iarbă, furnici şi picioare de 
furnici la infinit. Toate acestea le îmbrăcăm sub numele de sat”.190 

Peisajul ca privire-panoramă degajează aşadar în cazul miniaturiştilor arabi un discurs 
narativ, fabulatoriu şi simbolico-alegoric iar în cazul panoramei oraşelor şi locurilor tran-
silvănene din secolul al XVIII-lea, un discurs ce ţine de vizualizarea reală, metonimică. 
Măiestria artistică de redare a peisajului-panoramă este dublată de o acutizare a vizuali-
zării şi percepţiei peisajului, a unei „ars spectandi” ce implică şi o calitate sau o calificare 
înaltă a privirii naturii, cea legată de „spectandus” (minunat la vedere). Descoperirea 
naturii stă sub semnul uimirii şi al miraculosului, prin cunoaştere şi admiraţie, binom 
imprescriptibil al sentimentului naturii din secolul al XVIII-lea. Privirea devine pano-
ramă tocmai în acest secol, când „inovaţia peisajului” este pornită dar, mai ales, insti-
tuţionalizată prin conturul lui integral şi reproductiv.191 Panorama ca instituţionalizare 
şi vizualizare integrală a peisajului presupune depăşirea unei realităţi naturale, fizice 
în sine pentru că „peisajul este pe de o parte un lucru” şi apoi reprezentarea lucrului.192 
În egală măsură, panorama înseamnă depăşirea unei vizualizări strict geografice a de-
scrierii, a hărţilor, a spaţiului „plat”. Se produce prin trecerea de la privirea descriptivă 
la panoramă un „glisaj de scări”193 în virtutea unei vederi „orizontale sau oblice” a 
spaţiului în tridimensiune. 

Inovaţia vizuală produsă de panoramă presupune nu doar o „scară vizuală” ci şi 
o „scară tactilă” a peisajului, adică senzaţia de real, de corporalitate. Cert este că pe 
această scară a panoramei de percepţie a peisajului este vorba de o „privire suverană” 
dar insuficientă.194 Suveranitatea privirii în cazul panoramei devoalează orizontul, un 
„orizont-peisaj”195 aflat într-o dinamică imanentă a privirii suverane. Orizontul este, pe de 
o parte, aparent limitativ, iar pe de altă parte, „linia orizontului se deplasează cu cel care-l 

189 B. Lepetit, op. cit., p. 87.
190 L. Marin, „Une ville, une campagne, deloin...: paysages pascaliens”, în „Littérature” 61, février 

1986, p. 10 et seq.
191 A. Berque, Les raisons du paysage, Paris, Ed. Hazan, 1996, p. 79.
192 G.A. Tiberghien, op. cit., p. 299.
193 Cf. Y. Lacoste, A coi sert le paysage?, în „La Théorie du paysage en France (1974-1994)”, Seyssel, 

Champ Vallon, 1995, p. 50.
194 J. F. Augoyard, La vue est-elle souveraine dans l’esthétique paysagère ?, în „La Théorie du pay-

sage...”, p. 334.
195 Cf. M. Colot, Horizon de Reverdy, Paris, Presse de l’Ecole Normale Supérieure, 1982.



52

priveşte”196 astfel încât el poate deveni chiar un „non-lieu”.197 Pornind de la acest aspect, 
panorama asumă şi ea o dinamică particulară, este privirea care se deplasează şi care 
înlocuieşte o călătorie: „a vedea panorama este un substitut de călătorie, de mişcare”.198 
Parcurgerea vizuală a liniei orizontului înseamnă mişcare, călătorie sui-generis, o miş-
care a unghiului vizual care se deplasează în sensul unei circularităţi asupra feţei din 
panoramă. Trecerea de la privire la panoramă evidenţiază „continuitatea liniei aparente 
a orizontului, cea care distinge în mod esenţial tabloul-panoramă de tabloul-cadru”.199

Peisajul-panoramă începe să fie fixat ca atare în gravurile şi picturile secolului al XVIII-
lea ca experiment artistic şi transfigurativ al unei entităţi binare dar convergente, şi 
anume, oraşul şi peisajul. Cele două s-au consacrat într-un „complex vizual unitar”200 în 
care se combină un spaţiu deschis, finit care este oraşul cu un spaţiu deschis, finit care 
este peisajul. Există un împrumut reciproc între cele două componente atunci când ele 
sunt alocate panoramei, privirii suverane, detectabil la ceea ce poate fi oraşul în peisaj sau 
peisajul în oraş. Astfel, o stradă, o piaţă sunt percepute nu doar prin stricta lor „configu-
raţie spaţială” ci şi prin modelarea lor de către un ansamblu al acestora, şi anume, de 
un peisaj prezent, „mai mult sau mai puţin apropiat” în care se uneşte „multiplicitatea 
lor constitutivă” fie că o piaţă se deschide direct spre peisaj „nu are importanţă aici dacă 
în mod lin sau accidentat”.201 Este vorba despre două metaspaţialităţi, cea urbană şi cea 
peisagistică şi care comunică în punctul în care putem identifica oraşul în peisaj sau 
peisajul în oraş.202 Convergenţa celor două metaspaţialităţi se realizează prin panoramă, 
al cărei obiectiv este „spaţiul-mai-mult-decât-spaţiul”, adică un metaspaţiu.203

Apelând la o analiză a trei ilustraţii (două gravuri şi o pictură) ce reproduc oraşele 
Sibiu şi Cluj în secolul al XVIII-lea, se pot degaja particularităţile vizuale şi compoziţio-
nale ale panoramei peisajului ca inovaţie vizuală şi ca instituire imagistică şi estetică în 
cultura acestui secol. În gravura dedicată Sibiului de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
realizată de P. L. Wining204, care este un exemplu de oraş în peisaj, panorama se distribuie 
în patru registre pe scară orizontală: în primul registru sunt prezente, într-un decor 
natural specific (copaci, teren deluros), patru persoane ce reprezintă tipologii umane 
aferente mediului urban din secolul al XVIII-lea, ca deschidere sau ghidaj spre al doi-
lea registru, cel al suburbiilor oraşului, apoi oraşul propriu-zis construit, cu peisajul 
arhitectonic, înconjurat de ziduri şi un al patrulea registru care este reprezentat de un 

196 Fr. Chenet-Fegueras, Michel Colot, le guetteur des horizons, în „Critique” nr. 613-614, Paris, 1998, 
p. 338.

197 Cf. M. Auge, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992.
198 A.S. Weiss, No Man’s Garden : de Thoreau aux parcs nationaux, în „Critique” nr. 613-614, Paris, 

1998, p. 389.
199 Ibidem, p. 390.
200 R. Assunto, Peisajul şi estetica, Bucureşti, Meridiane, 1986, p. 72.
201 Ibidem, p. 79.
202 Ibidem, p. 80. 
203 Ibidem, p. 82.
204 Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”, Colecţii speciale, Colecţia de stampe XVII/2.
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fundal natural fizic ilustrat de munţii din vecinătatea şi din orizontul oraşului. Cele 
patru registre poartă o gradualitate narativă aparte, de la un nivel epico-descriptiv al 
personajelor care se află în prim-plan, apoi unul strict descriptiv al suburbiilor şi ora-
şului propriu-zis, în care se reproduc structuri edilitare într-o circularitate direcţionată 
dinspre periferie spre centru, detaliată şi veristă. Registrul de fundal al munţilor şi al 
înălţimilor care înconjoară Sibiul este exprimat printr-o complexitate plastică în care 
mineralitatea reliefului, statică, contrastează cu cerul populat cu nori multiformi ce 
sugerează mişcarea şi succesiunile impresive ale unei sensibilităţi pline de expresivitate 
şi cu reflexe preromantice. 

Sensibilitatea naturii este dominantă în această compoziţie, întrucât cel de-al patrulea 
registru (munţii, cerul, norii) reprezintă mai mult de jumătate din suprafaţa compo-
ziţională, după cum vizualizarea dinamică a gravurii este alimentată în principal de 
derularea multiformă a norilor. Într-o analiză verticală a celor patru registre, sau mai 
exact, în dispunerea lor izoliniară se pot degaja două contururi ce au forma unor curbe 
de altitudine: un contur plan, orizontal, ce delimitează primul registru şi unul neregulat 
ce urmăreşte variabil conturul caselor şi altitudinea turnurilor bisericilor şi înălţimea 
munţilor. Acest tip de structură vizuală conferă panoramei o exprimare tridimensională 
a peisajului, definită de sintagma om-natură, habitat-edilitate. Panorama nu face altceva 
decât să construiască, într-o convergenţă vizuală, peisajul uman – peisajul natural – peisajul 
arhitectonic şi edilitar. 

În transfigurare textuală, oraşul Sibiu este descris sintetic şi panoramic, în care se 
ilustrează componenta edilitară, peisageră, fizico-geografică şi istorică. El este socotit cel 
mai mare, cel mai elegant şi cel mai fortificat oraş al Transilvaniei ce-şi are originea şi 
numele de la regele dac Hermanico, aspect ce trimite la construcţiile artificiale, savante 
ale genealogiei umaniste şi baroce: „urbs est totius Transilvaniae amplissima elegantissi-
ma et munitissima, quae primo burgus fuit Rege Daciae, Hermanico...”. O privire de sus, 
panoramică, livrează imaginea unui oraş-roşu aşa cum a fost numit de turci datorită 
acoperişurilor şi construcţiilor sale de culoare roşie: „A Turcis vocatus urbs rubra, quod 
et domus et turres et moenia ejus tegulis cooperta sunt rubris”. Peisajul natural, fizico-ge-
ografic al oraşului este configurat de râuri, mlaştini, heleşteie, dealuri, câmpii: „sita 
este ad rivulum Cibin inter paludes et piscines, partim in colle, partim in planitie”. Specificul 
peisajului arhitectonic este conferit de clădiri înalte, majoritatea cu acoperişuri din ţiglă, 
construite din cărămidă, foarte arătoase, cu străzi şi pieţe plăcute, alimentate cu apă, cu 
fortificaţii, turnuri şi înconjurat de şanţuri adânci: „aedificiis prae altis ut plurimum tecta 
lateritia habentibus, spectabilis rivulis plerusque plateas irigantibus amoena, propugnaculis, 
turribus et profundis fossis circumdata”.205

Perspectiva orizontală, descriptivă şi intertextuală a naraţiunii istorico-geografice 
reface o privire sintetică, compilativă cu o vizualizare frontală, bidimensională ce sur-
prinde o evaluare mai mult pragmatică şi utilitaristă a peisajului natural şi urban, spre 
deosebire de panorama gravurii ce surprinde o imagine articulată armonios între com-

205 Joh. Graffius, De Transilvania, Altdorf, 1700, p. 24.
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ponenta edilitară şi cea naturală, fizică a oraşului, cu o încărcare estetică semnificativă şi 
cu o aparentă tactilitate tridimensională. Acest survol vizual panoramic este un instru-
ment eficient şi, deopotrivă, o didactică accesibilă a cultivării sentimentului naturii în 
care valenţele estetice, armonice, om-peisaj-habitat sunt mult mai bine puse în valoare, 
reproductive prin colportajul imageriei livrate de stampe şi gravuri.

O a doua ilustraţie, cea care se poate aloca peisajului în oraş este o pictură ce reprezintă 
Clujul în secolul al XVIII-lea, şi anume, o zi de târg în piaţa centrală a oraşului.206 Peisajul 
în oraş este redat de ambianţa edilitară şi de figurile umane, de carele cu boi şi tarabele 
din jurul bisericii Sfântul Mihail. Este o redare veristă a palatului Banffy, alături de alte 
clădiri ce reprezintă o latură a pieţei rectangulare, în care este amplasată catedrala. În 
perspectivă se redă un alt flanc de clădiri de pe o altă latură a pieţei, deasupra căreia se 
profilează în plan îndepărtat dealurile ce înconjoară oraşul Cluj. Componenta peisageră 
din acest tablou este conferită, pe de o parte, de modelarea spaţială prin clădiri, stradă, 
piaţă, adică prin ceea ce reprezintă „configuraţia spaţială” şi „înfăţişarea pieţei” şi care 
astfel se pot afla în „ideala lor împlinire ca punct de plecare şi sosire şi care uneşte mul-
tiplicitatea lor constitutivă” iar, pe de altă parte, componenta peisageră este relevată şi 
de faptul că „o piaţă se deschide direct spre peisaj”207 în înţeles de cadru natural, fizic 
(câmpii, munţi, dealuri, păduri etc.).

Ceea ce nu trebuie eludat este aspectul procesual, istoric al raportului dintre oraş şi 
natură, peisaj. Evoluţia procesului urbanizării şi a oraşelor, în general, asumă în datele 
edilitar-urbanistice un traseu ontogenetic semnificativ privind interferenţa peisajului 
urban cu peisajul natural/fizic. Se poate porni de la teza că „majoritatea oraşelor ca ci-
vitas au fost iniţial aşezări rurale, astfel încât formarea reţelei urbane din Transilvania 
trebuie privită ca un proces treptat cu o dezvoltare a satului spre oraş”.208 S-a produs, 
aşadar, o reconversie a peisajului rural/fizic în peisaj urban/arhitectonic. Dinamica urban-
rural, peisaj natural-peisaj urban sau oraş-peisaj era prefigurată în statutele juridice şi 
teritoriale ale oraşului medieval. Mai exact, este vorba de o dinamică între „teritoriul 
zidit” şi „teritoriul împrejmuit” al oraşului, cel perimetral oraşului. Acesta din urmă se 
numea „câmpul din spatele cetăţii”, „măieriştea”, câmpul sau islazul de păşunat sau de 
plantat. Acest teritoriu perimetral a început să fie ocupat sau invadat de zona construită 
începând cu secolul al XVII-lea, aşa cum se constată în cazul oraşului Târgu-Mureş.209 

Măieriştea avea înţeles şi de spaţiu alodial în cazul castelelor senioriale dar şi de 
islaz sau câmp cultivat.210 Ea reprezintă un peisaj natural proxim, de perspectivă scurtă şi 

206 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj, Colecţii Speciale, Colecţia de Stampe 
XVII/36.

207 R. Assunto, op. cit., p. 79.
208 K. Gündisch, Sistemul urban medieval din Transilvania. Geneză şi dezvoltare, în „Oraşe şi orăşeni/

Varosok es varoslakak”, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, p. 61. Cf. şi P. Niedermaier, Der 
mittelalterliche Städtebahn in Siebenbürgen, in Banat und in Kreischgebiet, Heidelberg, 1996.

209 Pal Antal Sandor, Privilegiile oraşului Târgu-Mureş, în „Oraşe şi orăşeni... ”, p. 173.
210 Cf. Szabo T. Attila, Erdely magyar szó történettár, vol. 8., Budapest, Koloszvar, 1996, „Voce 
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era un prim cerc vizual circumscris oraşului. Un alt înţeles al măieriştei este conferit de 
denumirea de „Hochstadt” (oraşul de sus) sau de „Meirhof” (ferma de sus). Acest tip de 
„înălţime” a teritoriului măieriştei realizează, în mod firesc, o degajare a perspectivităţii 
oraşului construit, o deschidere a unghiului vizual ce pune în valoare „oraşul zidit” cu 
peisajul natural circumscris. De la structura binară urban-rural specifică oraşelor din 
Europa Centrală211 se alimentează această reprezentare interferenţială sau metaspaţială 
a oraşului transilvănean în gravuri, stampe, picturi.

Izvoarele narative şi istoriografice recompun textual o panoramă, o descriere sin-
tetică dinspre orizontalitatea unui unghi vizual spre anecdotică şi relatare. O privire 
de jos, textuală se poate confrunta cu privirea de sus, panoramică, a tabloului. Trebuie 
menţionat faptul că gravura Sibiului, cea a oraşului în peisaj are un plus de suveranitate, 
altitudine şi amplitudine în panorama sa, spre deosebire de peisajul în oraş, care este o 
scrutare panoramică dinspre un unghi vizual mai coborât, orizontalizat, mai telescopic 
ce apropie detaliul descriptiv şi, deopotrivă, apropie privitorul de obiectul sau cadrul 
vizualizat. Clujul este descris drept un oraş „construit şi amplasat într-o câmpie foarte 
plăcută” (urbs condita est sita in planitie amoenissima ad fluvium Samus minor); un oraş im-
portant cu case elegante din piatră renumit şi bogat datorită comerţului cu palate plăcute 
şi bine construite (alias vero etiam ipse urbs insigni amplitudine eleganti domum saxearum 
structura de mercatoribus opulentis celebris est: moenibus opulentis celebris est: nenibus atque 
turribus validissimis).212 

Această privire dinlăuntru se suprapune privirii dinafară, panoramice, într-o conver-
genţă sau întâlnire dintre descrierea edilitară deambulatorie şi amplasată într-o circulari-
tate spaţială cu peisajul şi clădirile şi profilul economic şi social. Există o deosebire între 
această privire dinăuntru şi cea dinafară elaborată de baleajul multidirecţionat al privirii 
panoramice. Dacă privirea dinăuntru aduce o panoramică situaţională în plan edilitar 
şi peisagistic, privirea dinafară aduce o panoramică circulară şi dinamică. De la detaliu 
la sinoptic, demersul vizual şi narativ face proba unei noi percepţii şi comprehensiuni 
asupra lumii înconjurătoare, asupra locului şi locurilor, asupra habitatului şi peisajului.

Peisajul-privire se consacră definitiv şi multiplu într-o lume care se introspectează şi, 
deopotrivă, se prospectează în natura înconjurătoare cu optimism, cu o situare mai bună 
în prezent şi viitor. Peisajul-privire deschide lumea secolului al XVIII-lea, îi propune un 
orizont, o direcţie, un timp modern în care „orizontul de aşteptare” devine din ce în ce 
mai mare în raport cu „spaţiul experienţei”, este un timp al progresului încurajator, al 
unui viitor deschis în care „progressus est in infinitum perfectionis”, după expresia lui 
Leibniz, este retemporalizat la viitor deschis.213 

211 Cf. V. Bacskai, Small Towns in Eastern, Central Europe, în „Small Towns in Early Modern 
Europe”, Ed. P. Clark, Cambridge University Press, 1995, p. 77 şi urm.

212 Joh. Graffius, op. cit., p. 60.
213 Cf. R. Koselleck, Le Futur Passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Ed. de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1990, p. 317.
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Această retemporalizare a viitorului deschis şi încurajator, progresist şi prosper, ia 
în considerare şi o natură prielnică, frugiferă, hedonică şi amicală. Peisajul-privire este 
expresia unui astfel de timp şi a unei astfel de percepţii şi viziuni asupra lumii naturale.


