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Abstract. Semiotics, as a general science of  signs and their interpretation, took important steps in 
deciphering the language of  landscapes  in terms of  text and sign. A t their turn, signs  can be discussed in 
the terms of a triad – icon, index, and symbol. The paper summarizes these concepts and applies them 
to the landsca pe architecture.   
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În epoca actuală sunt preocupări importante în sensul 
studierii culturii, artei, arhitecturii inclusiv peisagisticii 
ca sisteme de semne, ca limbaj. În acest sens se 
porneşte de la ideea că întreaga experienţă umană, 

individua lă, de sociogrup sau socia lă (la nivelul întregii 
societăţi umane) este o s tructură care reprezintă un 
plan interpretativ real mediat de semne şi bazat pe  
existenţa  şi funcţiunile acestor semne. În acest context 
semiotica, ca ştiinţă generală a semnelor şi 

interpretă rii lor, a făcut paşi importanţi inclusiv în 
direcţia descifră rii limbajului peisagistic ca text şi 
semn. Actualmente, semiotica se preocupă de tot ce  
înseamnă universul viu, având ramuri specializate de 

diverse paliere ale lumii vii. 
 
Principala preocupare a semioticii o reprezintă 
comunicarea prin intermediul mesajelor şi descifra rea 
semnificaţiilor acestor mesaje, în mod evident legată şi 

de analiza tipologiei, sintaxei şi morfologie i codurilor, a 
structurii lor. Dar să definim o parte din noţiunile pe 
care le-am enumerat: 
− Semn  

− purtător de sens –  dicţiona rul Robert PLUS  

− tot ce  arată sau indică ceva (DEX) 
− ceea ce serveşte pentru a indica sau exprima  

ceva 
− cuvânt, gest, mimică ce permite comunicarea şi 

cunoaşterea 
− marcă distinctivă realizată pe ceva 

− Sens  

− înţelesul unui semn, conţinutul raţional sau 
logistic 

− facultatea de a reda impres iile 
− ideea de ceea ce reprezintă un semn, ideea  

generală (concept) căreia îi corespunde un 
cuvânt, o expresie. 

 
Semnele sunt structuri care semnif ică transmiţând 
informaţii referitoare la diverse realită ţi ale lumii vii, 
ale universului uman. Semnele fac parte din vasta arie 
a comunicării, iar în acest sens teoria comunică rii  

poate fi o direcţie de analiză a modului de funcţionare  
a relaţiilor ce se s tabilesc între semne. 
Astfel se stabilesc relaţii strânse între: 

– comunicare şi cultură 

– cultură şi peisaj  

– peisaj şi comunicare (Fig. 1). 
 

 

Fig. 1 

 
Comunicarea reprezintă transmiterea de mesaje, 

acţiunea de schimburi de sensuri, de decupaj şi creare  
de sensuri. Comunicarea poate fi analizată şi ca proces 
de producere şi schimburi de semnificaţii prin 
intermediul semnelor, codurilor şi a rela ţiilor ce se  
stabilesc între acestea şi cei care le utilizează. În cazul 

analizat este vorba de schimbul de mesaje între lumea 
vie şi elementul uman, între lumea peisaje lor şi 
percepţia şi descifra rea acestora de către indivizi şi 
societatea în întregul ei. 
 

Semiotica are  arii majore de s tudiu şi anume semnul, 
cadrul – în sensul de sistem primar care organizează 
semnele şi aria culturală în ca re acţionează semnele şi 
codurile (purtătoare de mesaje). Ca termen semiotica 
provine din rădă cina semio (greceşte semeion) care  

înseamnă semn, sens, simpton, iar semiologia provine 
din acelaşi grecesc semios la care se adaugă tot din 
greceşte logos –  cuvânt, discurs şi es te disciplina care  
studiază sistemul semnelor. 

 
Din perspectiva semiotică se poate analiza relaţia care  
se stabileşte între tot ceea ce este viu şi suportul 
spaţial, teritoriul, locul acestei lumi a viului, în sensul 
structură rii peisa jului şi a amenajărilor peisagere ca 

manifestări a le acestei relaţii de comunica re (Fig. 2). 
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Fig. 2 

 
Amenajă rile peisagis tice, pe isajul în general, pot fi 
tra tate a mbiva lent din punctul de vedere al 
ştiinţelor uma nis te ca re ana lizează subiectul ca re  

recepţionează, indiv idul ca re simte şi descifrează  
(antropolog ia, sociolog ia, ps ihologia etc.), da r ş i din 
perspectiva ştiinţe lor naturii pe un loc priv ileg iat 
situându-se botanica. Acest proces de 
interdependenţă, de  comunica re nu poa te  avea loc 

decâ t dacă este îndeplinită o a treia valenţă  
omniprezentă în cazul peisag isticii, ş i anume, 
suportul spa ţia l, teritoriul, locul unde se  
structurează  după legităţi proprii de natură  
artistică, tehnică, ş tiinţifică,  utilitară, etc. 

amenajă rile peisag istice, peisa je le fabricate cu 
ştiinţă şi artă ca  resurse a le teritoriului ş i ca  
fundamente a le calită ţii vieţii f iinţelor v ii, în s pecial 
a fiinţei uma ne. 

 
Pornind de la a ceste premise, semiotica generală se  
divizea ză în specializă ri ma i înguste referitoa re la  
semiotica na turii, culturii şi teritoriului, toa te având 
în acest caz ca obiect de studiu amenaja rea  

peisag istică, peisa jul ca loc a l coagulă rii semnelor, 

mesaje lor ş i semnificaţiilor, ca tulbură tor spaţiu 
geometric al comunicării între na tură şi zona viului 
(Fig. 3).   
 

Sigmund Freud spunea că „lucrurile mari se pot 
manifesta prin semne mici”. Marele grad de 
generalitate a semioticii se datorează faptului că toate  
elementele lumii naturale  materiale şi sociale  care  
converg în amenajările peisagistice pot constitui 

semne, semne care şi în ipostaza peisajului pot 
îmbrăca forme vizibile, palpabile, materiale ale  
semnificantului, dar şi imagini create mental prin 
percepţia acestor semnificante, generând 
semnificatul. 

 
Semnificantul reprezintă un suport sesizabil, 
perceptibil ia r semnif icantul es te entitatea care dă 
sens acestui suport. În cazul amenajă rilor peisagistice  
se poate cana liza analiza semiologică pe două direcţii 

principale semiologia naturii, a lumii vii, semiologia 
lumii vegetale în strânsă interdependenţă cu 
semiologia umană, semiologia culturală în sensul 
semiologiei voluntare a  fiinţei umane – semiologia 
voluntar umană. 

 
Exis tă un meca nism complex de semioză şi 
comunica re între cele două pa liere, o comunica re  
non verbală între f iinţa umană şi lumea vegeta lă ca  
element determinant al amenajă rilor peisag is tice, 

comunica re structura tă pe suportul organizării 
spaţiale. Principalul a tribut al s istemelor vii este  
atributul comunică rii, e lementele  acestor sis teme 
neputâ ndu-se dezvolta  în afa ra  acestei ca pacită ţi 

(Fig. 4). 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 
În a cest sens a mena jă rile peisagere pot fi 
cons idera te  ca  texte, că rţi deschise  ca re urmează  
a fi descifra te de contempla tor,  de f iinţa uma nă  

ca re receptea ză ş i descifrează textul orga niză rii 
spa ţiale a lumii vegeta le, a lumii a ntropiza te, a  
pe isa jului. 
 
Peisa jul are un baga j semiotic semnificativ 

structurat în semne, mesaje, texte, în s tructuri 
coerente ş i semnif ica nte, constituindu-se ca un 
cadru al comunică rii între na tura şi cultura, între  
oameni ş i lumea viului. 
 

Conform viz iunii lui Cha rles Sanders Pierce totul 
este semn, da r nu semn a bsolut în s ine ci doa r prin 
intermediul re laţiilor ce se s tabilesc între semne şi 
participanţii la percepţie şi descifra re. „Un semn are  
tre i referinţe: în primul râ nd este semn pentru 

unele gânduri pe ca re le interpretează, în al doilea  
rând este semn care ţine loc unui obiect care îi este  
echivalent în aceste gânduri; în al treilea rând este  
un semn în ceea ce priveşte raportul sau ca litatea, 

care îl pune în conexiune cu acest obiect” (Pierce, 
1978). 
 

Aceste relaţii sunt structurate tematic pe trei paliere, 
şi anume: 
− obiect dinamic – obiect imediat 

− semn – reprezenta re  

− interpret – interpretant (Fig. 5). 
 

Pe de altă  parte  cele  tre i paliere se  manifestă într-un 
câmp cultural existând o interdependenţă între semn 
şi cultură. „Cultura în sens pragmatic este aspectul 
intelectual al mediului artif icial crea t de om dea lungul 
activităţii sale sociale”. Abra ham Moles defineşte  

cultura ca un „compus complex de norme simboluri, 
mituri şi imagini ca re penetrează în intimita tea 
individului îi structurează instinctele îi orientează 
emoţiile”. Deci interpretul, elementul uman în 
procesul de descifrare a textelor comunicate pe 

diverse canale şi structuri spaţiale ş i nu numai se af lă 
într-o strânsă determina re culturală. 
 
Semnele viului, ale organizării peisagistice, ale 
peisajului sunt pretutindeni şi nu există s ingure  în 

absolut, ci doa r în raport cu sistemul viu şi sunt 
receptate  într-un anumit context (istoric, social, 
geografic, politic, economic, etc.) dar constant supuse 
determinantelor culturale. Raportul direct cu cultura 
din care  au apărut trece prin înţelegerea codurilor 

utiliza te de această cultură prin intermediul unui 
studiu polivalent al contextului, expresiei şi 
simbolis ticii. Astfel discutăm despre un complicat 
sistem de semne (Lotman, 1964). 

 
Lumea viului are propriul său discurs semiotic ca re  
se constituie într-un complex de semne ş i texte  
ale comunică rii non verba le, s tudiat de  
biosema ntică. Acest sistem complex de semne 

trebuie însă descifra t ş i înţe les. Semioza  
reprez intă o ra mură a semioticii; ea a nalizează  
procesele dinamice de tra nsfer ş i transforma re a  
semnelor ş i simbolurilor, mecanismele ca re  
funcţionea ză în lumea biolog ică ca re fav orizează  

producerea ş i înţe legerea semnelor emise de 
structurile vii a le lumii v egeta le ca re, în a cest caz,  
transcend orizonturile cultura le. 
 
Charles Sander Pierce, fonda tor a l ra murii ang lo-

saxone a sema nticii ca re a ses izat natura tria dică  
a sema nticii prin intermediul semiozei: semn,  
obiect, interpretant, a na lizea ză ş i na tura tria dică  
a semnelor s tructura te în tria da icon, index,  
simbol: 

– iconul – semnele iconice sunt acelea ca re se  

găsesc într-o re laţie de a nalogie, de asemăna re 
cu realitatea. Astfe l, în fotograf ie sa u în pictură,  
portretul (iconul) trimite  direct la subiect 
(obiectul iconului). Evocarea unei culori prin 
intermediul unui obiect (rubin, sma rald, safir,  

sau pla nta f loa re etc.) es te de asemenea un 
proces  iconic. 
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– indexul – indexurile  nu se bazează pe asemănarea 

sau analogia cu obiectele, dar e le stabilesc o re laţie  
cauzală între obiectul şi subiectul pentru care  el 
devine semn. De exemplu, o giruetă indică direcţia  
vântului, fumul devine index pentru foc, Steaua 
Polară indică Nordul, etc.  

– simbolul – s imbolul es te un semn care întreţine  o 

relaţie pur convenţională cu obiectul la care se  
referă. Semnificaţia este transmisă în limite  
convenţionale predeterminate. Indiferent de  
relaţia simbol şi entita tea pe care o simbolizează, 
trebuie să fie  asimilat în acelaşi mod de către ce l ce  

o utilizează şi cel că ruia îi este  adresată. Condiţia ca  
simbolul să funcţioneze este existenţa unei 
anumite convenţii între emitent şi receptor, într-un 
fel este un semn artificial. De exemplu drapelul, 
steagul simbolizează o ţară, crucea simbolizează 

creştinătatea, etc. 
 
Analizând cele 3 manifestări ale semnelor se poate  
constata că lumea vie  a plantelor s tructurează doar 
imagini iconice şi în special indexuri, deşi elemente ale 

acestei lumi sunt folosite frecvent ca simboluri, 
exemplu în limbajul florilor crinul reprezintă puritatea, 
trandafirul dragostea, etc. dar a ceste simboluri sunt 
raportate la fiinţa umană, la semiologia voluntar 
umană în cadrul cultural, ca receptor al tuturor 

informaţiilor structurate după reguli proprii care  

gestionează procesul cultural al transmiterii 
informaţiei. În această perspectivă, amenajările 
peisagistice, peisajul poate fi definit ca având o 
determinare puternic culturală, dar şi ca resursă a 

teritoriului, ca organizare spaţială determinată şi ea 
cultural şi analizată semiotic din această perspectivă. 
Amenajările peisagistice  sunt structura te spaţial pe  
paliere  compoziţionale definite de palierul spaţial al 
terenului, apei, vegetalului, mineralului etc. în 

conformitate cu ştiinţa, abilităţile, arta proiectă rii 
peisagistice, de  fapt un alt strat cu puternică 
determinare culturală (Fig. 6).  
 
Această s tructura re spa ţia l volumetrică a  

straturilor componente ale amenajă rilor spa ţiale în 
raport cu principii de compoz iţie  (echilibru, ritm, 
proporţii, etc.) reprez intă de fa pt aspecte a le  
semiozei voluntar uma ne crea toare de mesaje şi 
texte  semnifica tive  şi semnifica nte  şi comunicâ nd 

prin intermediul imag inilor, imag ine ca purtă toa re  
de mesa je. Raportul vegeta l-minera l, structura  
vegeta lului, dispunerea spa ţia lă a e lementelor 
amena jă rilor peisagis tice  reprezintă în esenţă tot 
atâtea semne, texte şi mesa je ca re fundamentează  

aceste amena jă ri ca spa ţii de ma nifestare a culturii 
umane. 

 
 

 

Fig. 5 
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Fig. 6 

 

 

Fig. 7 

 

Amenajările peisagistice evoluează de la evidenţierea 
spaţială în mediu a teritoriului către un proces de  
modelare s tructurală conform unei matrice  individuale  
şi de socio-grup determinată cultural (model cultural)  
în sensul creă rii unui sistem amenajat cu elemente 

minerale şi vegetale inter-relaţionate care devin o 
carte deschisă ce urmează a fi citită, receptată, 
descifrată, evaluată, reconsiderată şi subiect al altor 
mesaje şi comunică ri umane. Această structură este  
purtătoare de semnificaţii şi purtătoare a principale lor 

componente ale modelului cultural: idei, sentimente, 
idealuri, etc. Amenajările peisagistice, pe isajul 
generează procese de comunica re prin intermediul 
unui repertoriu variat de semne (indexuri, iconuri, 
simboluri) şi în acest caz este de amintit exemplul 

grădinilor chinezeşti şi japoneze care  reprezintă în sine  
un ansamblu complex de semne ş i semnificaţii din 
perspectiva filosofică, religioasă, culturală, de tradiţii, 
moşteniri, etc. comunica te printr-un limbaj adecvat şi 
specific, în ultimă instanţă şi acesta cu recurs la 
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elementele fundamentale constituite de elemente 
vegetale şi minerale, dar asamblate după coduri 
specifice  determinate  de cultura care le-a produs. De 
reţinut că toate aceste e lemente au şi o dimensiune 

tempora ră, dar şi o dimensiune evolutivă ca devenire  
şi transforma re a elementelor sistemului peisagistic. 
Este de remarcat că atât structura amena jărilor 
peisagere ca texte şi s isteme de comunicare cât şi 
recepta rea acestora reprezintă un proces de 

interconexa re a semantice i naturii cu semantica 
culturii, adevărat că e le se constituie în principal ca şi 
texte şi mesaje non-verba le de la nivelul viului, 
vegetalului care supuse unui proces de structurare, 
proiectare şi amenaja re specifice devin structuri 

comunicaţiona le către elementul uman determinate  
cultural prin ceea ce numim semiologia voluntar 
umană. 
 
Amenajările pe isagistice deţin o dublă dimens iune şi 

anume dimensiunea materială ca recreere a realităţii 
naturale prin intermediul vegetalului ş i mineralului ca 
structuri ordonate  spaţial ş i dimens iunea spirituală, 
culturală, ideală de la care porneşte recrearea  naturii 
după modele culturale şi matrice individuale  

condiţiona te cultural (Fig. 7).  
 
Având în vedere aceste etape ale amenajărilor, 
acestea recreează un anumit tip de  peisa j care  poa te fi 
cunoscut şi recepta t prin semne şi reprezentări care  

exprimă  atât noua realita te structurală  dar ş i pe  
creatorul ei în rela ţia de comunicare cu ceilalţi indivizi. 
Pentru a rhitecţi şi peisagişti amenajările peisagiste  
devin importante prin capacitatea acestora de a 

comunica prin intermediul semnelor şi reprezentărilor 
structura spaţială, interdependenţa teritorială ordinea 
spaţiului şi a elementelor a cestuia în interdependenţă 
interpreta te prin spaţiul cultural specif ic al 
receptorului, publicului, vizitatorului, utilizatorului 

acestor amenajă ri. 
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