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U4: ETNOLOGIE         Case româneşti 
 

Drumurile ardelene duc prin sate, unde, în nemijlocită 

vecinătate, găseşti două concepţii arhitectonice cu totul 

diferite: românească şi săsească. Străvechile, masivele 

sate săseşti şi-au studiat – cel puţin aşa pare – foarte 

mult locul unde aveau să fie clădite. Din felul cum ele 

se aliniază, potrivit unor exigenţe geometrice, se 

desprinde impresia de calcul. Satele româneşti sunt aşezate mult mai 

întâmplător în peisajele ce le încadrează. Saşii, vechi colonişti, neam de o 

dârză, statornică şi înceată voinţă, şi-au ales raţional pământul, unde aveau 

să-şi ridice casele şi să-şi sape mormintele, ei au gustat precauţi apa, au 

cântărit lumina şi au măsurat cu grijă grosimea humei, ei s-au ferit de 

înălţimi accidentate şi au încercat cu nările direcţia vânturilor. Rostul 

acesta chibzuit şi l-au păstrat satele săseşti până astăzi. Ele n-au crescut 

întâmplător, cu entuziasm stângaci, din peisaj, precum cele româneşti; ele 

au fost aduse parcă în acest peisaj ardelean, gata de aiurea – prin văzduh 

sau pe altă cale – dintr-o ţară unde sărăcia solului i-a învăţat pe oameni să 

lupte cu natura, să muncească cuminte şi mai ales cu geometrică 

statornicie. 

       Satele româneşti, înălţate vertiginos pe o muche sau împrăştiate într-o 

vale ca turmele, s-au născut parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi, 

în mijlocul căreia sunt situate. Casele săseşti stau una lângă alta, formând 

un singur mare zid către stradă, severe, cu ferestre înalte, care nu îngăduie 

priviri din afară, purtând convenţional pe frontispiciu câte o maximă 

biblică. [...] Casele româneşti sunt mai liber aşezate laolaltă, ele se izolează 

prin grădini, au pridvoare împrejur şi ferestruici aşa de joase că poţi vedea 

totul înăuntru. Casele formează grupuri simetrice, ca ţăranii când se duc în 

dezordine la o înmormântare sau la o nuntă: comuna românească e o 

colectivitate instinctivă de oameni deschişi, iubitori de pitorescul vieţii. 

  Casele săseşti, deşi bogate, sunt reduse la util; casele româneşti, deşi 

în majoritate sărace, au mult inutil în alcătuirea lor, dovadă pridvorul cu 

stâlpi care le înconjoară de obicei. Acest inutil al caselor româneşti 

trădează un simţ artistic de care e foarte departe casa săsească, ce are la 

temelie mai mult o concepţie etică decât estetică despre rosturile vieţii. 

Saşii sunt ingineri înnăscuţi, ei impun naturii ordinea din sufletul 

lor, ei îşi aliniază casele, ca şi ideile, în luptă cu tainele înconjurătoare. 

Românul se adaptează la natură superstiţios. Românul e în mare măsură 

fatalist, dar un fatalist stăpânit de încredere în raport cu imprevizibilul 

timpului şi cu orânduirile lumii exterioare. Românul nu va încerca să 

schimbe cursul lucrurilor, nici să modifice configuraţia pământului [...] 

Uliţele unui sat de munte se pierd printre stânci şerpuitoare ca pâraiele. 

Uliţele mai bucuros ocolesc stâncile decât a le tăia. Intervine aici un 

fatalism senin sau o dragoste invincibilă de pitoresc? 

Cert, după ordinea săsească, capriciile arhitectonice ale românului te 

izbesc ca dezordine. Dar dezordinea nu e decât altă ordine: ordinea vieţii. 

Iubeşte şi românul geometria, dar numai în arta lui când ciopleşte o cruce, 

când crestează o furcă, când rotunjeşte un ulcior, sau când stilizează nişte 

flori în covoarele pentru laviţi. Pentru viaţa săsească geometria e esenţială, 

pentru român ea e o podoabă periferială. 
 

(După Lucian Blaga, Zări şi etape. EPL, 1968: 319-321) 

Lexic 
a se feri (esc)  
laviţă/e (f) 
înnăscut, ă, i, e  
nară, nări (f)  
precaut, ă, i, e  
rost, uri (n)  
sas,  saşi (m)  
a săpa (sap)  
statornic, ă, i, e  
stângaci/e  
turmă/e (f) 
 
Prefixe 
dezordine 
inutil 
a încadra 
străvechi 
 
Sufixe 
grosime, înălţime 
întâmplător, iubitor, 
şerpuitor 
 
Sinonime 
aiurea = în altă parte 
cale = drum 
către = spre 
a clădi = a construi 
chibzuit = calculat 
cu totul = complet 
dârz = curajos 
humă = pământ 
a izbi = a lovi, a frapa 
a îngădui = a permite 
laolaltă = împreună 
muche = margine 
neam = popor 
nemijlocit = direct 
potrivit = conform 
precum = ca (şi) 
sol = pământ 
uliţă = stradă 
văzduh = aer 
 
Familie de cuvinte 
sărac, a sărăci, sărăcie 
 
Omonime 
şi (conj.); şi (adv.); 
-şi- (pron. refl D) 
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I. Activităţi lexicale 
 

1. Reformulaţi frazele următoare, folosind sinonime:  
a. Drumurile ardelene duc prin sate, unde, în nemijlocită vecinătate, găseşti două concepţii arhitecto-

nice cu totul diferite: românească şi săsească. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

b. Uliţele unui sat de munte se pierd printre stânci şerpuitoare ca pâraiele. 

.................................................................................................................................................................. 
 

2. Alegeţi adjective potrivite arhitecturii satelor româneşti şi săseşti:  
străvechi, masiv, geometric, întâmplător, dârz, raţional, precaut, chibzuit, cuminte, capricios, sever, 

liber, simetric, instinctiv, pitoresc, bogat, util, etic, estetic, artistic, fatalist, superstiţios. 

Satele româneşti: .................................................................................................................................. 

Satele săseşti: ......................................................................................................................................... 
 

  

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

A. Adjectivul antepus 
Străvechile, masivele sate săseşti şi-au studiat foarte mult locul unde aveau să fie clădite. 
 

3. Inversaţi poziţia adjectivului, după model :   
a. Satele româneşti s-au născut parcă din capricioasa inspiraţie a naturii înseşi. 

> Satele româneşti s-au născut parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi. 

b. Străvechile şi masivele sate săseşti şi-au studiat foarte mult locul unde aveau să fie clădite. 

> ..............................................................................................................  
c. Înaltele ferestre ale caselor săseşti nu îngăduie priviri din afară. 

> .............................................................................................................. 

d. Joasele ferestruici ale caselor româneşti fac să poţi vedea totul înăuntru. 

> ..............................................................................................................  
 

 

B. Pronumele relativ 
•Acest inutil al caselor româneşti trădează un simţ artistic de care e foarte departe casa săsească, ce are 

la temelie mai mult o concepţie etică decât estetică despre rosturile veiţii. 

•Satele româneşti s-au născut parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi, în mijlocul căreia sunt 

situate. 
 

4. Evitaţi pronumele relativ, după model:  
a. Acest inutil al caselor româneşti trădează un simţ artistic de care e foarte departe casa săsească. 

> Acest inutil al caselor româneşti trădează un simţ artistic. Casa săsească e foarte departe de acesta. 

b. Acest inutil al caselor româneşti trădează un simţ artistic de care e foarte departe casa săsească, ce 

are la temelie mai mult o concepţie etică decât estetică despre rosturile veiţii. 

> .................................................................................................................................................... 

c. Satele româneşti s-au născut parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi, în mijlocul căreia sunt 

situate. 

> .................................................................................................................................................... 
 

 

C. Dativul posesiv 
•Străvechile, masivele sate săseşti şi-au studiat foarte mult locul unde aveau să fie clădite. 

•Saşii, vechi colonişti, neam de o dârză, statornică şi înceată voinţă, şi-au ales raţional pământul, unde 

aveau să-şi ridice casele şi să-şi sape mormintele 

•Rostul acesta chibzuit şi l-au păstrat satele săseşti până astăzi. 

•Saşii sunt ingineri înnăscuţi, ei impun naturii ordinea din sufletul lor, ei îşi aliniază casele, ca şi ideile, 

în luptă cu tainele înconjurătoare. 
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5. Completaţi frazele:  
a. Românii şi-au construit satele .................................................................................................. 

b. Saşii şi-au construit satele ........................................................................................................ 
 

D. Gerunziul 
Casele săseşti stau una lângă alta, formând un singur mare zid către stradă, severe, cu ferestre înalte, 

neîngăduind priviri din afară şi purtând convenţional pe frontispiciu o maximă biblică. 
 

6. Evitaţi gerunziul:  
a. Casele săseşti stau una lângă alta, formând un singur mare zid către stradă, severe, cu ferestre înalte, 

neîngăduind priviri din afară şi purtând convenţional pe frontispiciu câte o maximă biblică. 
> Casele săseşti stau una lângă alta: ele ................ un singur mare zid către stradă, sunt severe şi au 

ferestre înalte care ............... priviri din afară şi .............. convenţional pe frontispiciu o maximă 

biblică. 

b. Avem monumente neştiute datorite tuturor neamurilor trăind pe acest pământ. 

> Avem monumente neştiute datorite tuturor neamurilor care ................ pe acest pământ. 

c. Monumentul este un bastion solid, încrustat ici-colo de ornamente sobre, scoţându-şi tot efectul din 

mozaicarea blocurilor de piatră. 

> Monumentul este un bastion solid, încrustat ici-colo de ornamente sobre, care ..................... tot 

efectul din mozaicarea blocurilor de piatră. 
 

 

E. Descrierea prin comparaţie G 1.5.5.; 2.10. 
i. Compararea simplă 
•Satele săseşti n-au crescut întâmplător, cu entuziasm stângaci, din peisaj, precum cele româneşti. 

•Uliţele unui sat de munte se pierd printre stânci, şerpuitoare ca pâraiele. 

•Casele formează grupuri simetrice – ca ţăranii când se duc în dezordine la o înmormântare sau la o nuntă. 
•Saşii sunt ingineri înnăscuţi, ei impun naturii ordinea din sufletul lor, ei îşi aliniază casele, ca şi 

ideile, în luptă cu tainele înconjurătoare.  

ii. Comparaţia şi consecinţa 
Casele româneşti sunt mai liber aşezate laolaltă, ele se izolează prin grădini, au pridvoare împrejur şi 

ferestruici aşa de joase că poţi vedea totul înăuntru.  

iii. Conformitatea 
Din felul cum se aliniază satele săseşti, potrivit unor exigenţe geometrice, se desprinde impresia de 

calcul. 

iv. Impresia 
•Străvechile, masivele sate săseşti şi-au studiat – cel puţin aşa pare – foarte mult locul unde aveau să 

fie clădite. 

•Satele săseşti au fost aduse parcă în acest peisaj ardelean, gata de aiurea – prin văzduh sau pe altă 

cale – dintr-o ţară unde sărăcia solului i-a învăţat pe oameni să lupte cu natura, să muncească cuminte 

şi mai ales cu geometrică statornicie. 

•Satele româneşti, înălţate vertiginos pe o muche sau împrăştiate într-o vale ca turmele, s-au născut 

parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi, în mijlocul căreia sunt situate. 
 

 

7. Descrieţi cum este azi un sat din ţara dumneavoastră, folosind expresii precum:  
 

◊ este, sunt; ca (şi), precum, la fel cu/ca, mai... decât..., aşa de... că..., atât de... 

încât (să)... 

◊ se află; se găseşte, se găsesc; este situat, ă, i, e; este aşezat, ă, i, e 

◊ are, au; este prevăzut, ă, sunt prevăzuţi/te cu; cu, fără 

◊ în mijloc; la margine; de-a lungul; lângă; peste; deasupra 

◊ pătrat; dreptunghiular; rotund; oval; piramidal 

◊ de formă...; de culoare...; de dimensiuni... 

◊ lung de ... m. = cu o lungime de ... m.; lat de ... m. = cu o lăţime de ... m.; înalt 

de ... m. = cu o înălţime de ... m.  
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8. Spuneţi cum erau satele acum 50 de ani. Folosiţi expresii precum:  
era(u); se afla(u); se găsea(u); era(u) situat, ă, i, e; era(u) aşezat, ă, i, e; avea(u); era(u) prevăzut, ă, i, e cu... 
 

9. Reformulaţi descrierea de mai jos, simplificând:   
 

Casele săseşti, deşi bogate, sunt reduse la util; casele româneşti, deşi în majoritate sărace, au mult 

inutil în alcătuirea lor, dovadă pridvorul cu stâlpi care le înconjoară de obicei. Acest inutil al caselor 

româneşti trădează un simţ artistic de care e foarte departe casa săsească, ce are la temelie mai mult o 

concepţie etică decât estetică despre rosturile vieţii. 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

           
 

Casă românească tradiţională: exterior şi interior               Case săseşti în Sibiu 
 

10. Citiţi textul următor:  
 
      Unii admiră bisericile din Bucovina, cu pictura lor pe dinafară, ca şi când 

nava lor ar fi fost întoarsă pe dos, superbul chiostro
*
 în alb de la Horezu, 

pardosit cu iarbă, sau afumata Biserică Neagră. Avem însă monumente 

neştiute datorite tuturor neamurilor trăind pe acest pământ. [...] Astfel, dacă s-

ar aduna cele vreo două sute de biserici cu clopotniţe câte sunt risipite în 

Ardeal, între Cluj, Sibiu şi Braşov, am avea o Bologna uriaşă, o gigantică ţară 

de turnuri. Câte aspecte de Renaştere am văzut la Alba Iulia, Cluj şi Sibiu ar 

încânta ochiul cel mai educat la arta lui Quattro şi Cinquecento. Barocul este 

reprezentat prin numeroase faţade, de un fantastic cuminte şi fin, prin elegante 

curţi interioare. 
Biserica Neagră nu e singura zidire veche şi măreaţă, în oraşul de sub 

Tâmpa. [...] La Biserica Neagră uimeşte masivitatea unită cu zvelteţea. 

Monumentul nu este aerian, ciuruit de broderie, ci un bastion solid, încrustat 

ici-colo de ornamente sobre, scoţându-şi tot efectul din mozaicarea blocurilor 

de piatră. [...] Domul din Milano e făcut numai din ferestre, restul e un 

inextricabil sistem de contraforţi şi arcuri, spre a susţine vitraliile. La Biserica 

Neagră şi celelalte biserici ardelene din al XIII-lea şi al XIV-lea veac, 

ferestrele lungi şi înguste sunt nişte răsuflători în zid.[...] 
 

(După G. Călinescu, Nasc şi la noi monumente, în Cronicile optimistului, EPL, 1964: 158-159)  

 
11. Comparaţi clădiri din oraşul în care trăiţi cu clădiri din alte ţări.  
 
12. Caracterizaţi arhitectura specifică ţarii/regiunii în care trăiţi cu modul 
de viaţă şi caracteristicile poporului dv.  

 

 
 
Pictură de mănăstire 
 

 
 

Biserică barocă la Cluj 
 
 

 
Biserica Neagră din Braşov 

Biblioteca Universitară 
din Bucureşti 

                                                 
*
 Curte cu colonade într-o mănăstire. 


