
 Bine te-am regăsit! Îţi mai aduci aminte de mine? 
Ne-am întâlnit de câteva ori aici şi am vorbit vrute şi 
nevrute despre arhitectură: ţi-am povestit despre meseria 
de arhitect, despre urbanişti şi peisagişti, despre locuri de 
joacă de pe alte meleaguri, despre şcoli pozneţe şi case 
plutitoare, despre minunate vise povestite în cărţi pentru 
copii.

 Cu gândul încă la vacanță, mare, soare și cer senin, 
m-am hotărât să-ți povestesc despre nişte oameni mai 
aparte, care se numesc „lipoveni”. O să mai auzi că se 
cheamă şi „ruşi lipoveni”, ceea ce ar trebui să îţi dea un 
indiciu despre originea acestei populaţii – slavă. Lipovenii 
au venit în ţara noastră la începutul secolului al XVIII-lea, 
iar cei mai mulţi locuiesc în Delta Dunării (acolo unde 
Dunărea se varsă în Marea Neagră) şi se îndeletnicesc 
adesea cu pescuitul. Lipoveni se mai găsesc şi în alte 
zone ale ţării, nu sunt foarte mulţi, poate 40.000 de 
oameni în total, dar majoritatea trăieşte în Dobrogea.

 Mie îmi plac casele lipovenilor! Sunt simple şi 
frumoase, dar au ceva neobişnuit: fie sunt colorate în 
albastru, fie au anumite elemente pictate în albastru 
– ramele ferestrelor, uşile etc. Acum că ţi-am zis de la 
început secretul caselor lipoveneşti, o să-ţi povestesc ce 
mai cuprind aceste locuinţe. 
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OAMENI CU CASE ALBASTRE
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 O gospodărie lipovenească cuprinde casa şi tot ce se mai găseşte pe lângă aceasta – bucătărie 
de vară, grajd, coteţe, cuptor, şopron, baia lipovenească şi ce mai este necesar. Uneori, gospodăria 
cuprinde şi o magazie pentru uneltele de pescuit trebuincioase pescarilor, dar şi o afumătoare de 
peşte.

 Casa este alcătuită din câteva camere, poate trei sau patru, este de tip vagon, dreptunghiulară, 
adică formată dintr-o înşiruire de camere, poate avea una sau două intrări şi prispă. Latura scurtă 
este mai tot timpul către stradă. Prispa este un fel de terasă îngustă construită de-a lungul peretelui 
din faţă sau al celor laterali  - uneori este mărginită de o balustradă şi stâlpi de lemn, alteori nu are 
nicun fel de balustradă.
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Materialele din care este construită o 
casă a lipovenilor diferă în funcţie de 
regiune. În Delta Dunării se foloseşte 
lemnul, dar mai ales chirpiciul (un fel de 
cărămidă din lut amestecat cu paie şi 
bălegar şi arsă la soare) sau ceamurul 
(un material de construcţie alcătuit din 
lut frământat cu paie tocate). Pentru 
acoperiș se utilizează draniţa, fiecare 
din scândurele subţiri din lemn de 
brad. Ai idee de ce are atâta căutare 
acoperișul din stuf? 

Stuful este un material natural, deci prietenos cu mediul înconjurător, nu poluează. Și se găsește 
peste tot în Deltă.   
 Pereţii caselor sunt văruiţi cu alb, iar tâmplăria exterioară (adică ramele ferestrelor, uşilor, 
ferestrele şi uşile) este vopsită în albastru. Uneori şi gardul care înconjoară gospodăria este vopsit 
tot în albastru.

 Oare de ce îşi vopsesc lipovenii casele în albastru? Mie îmi place să cred că este pentru că vor 
să fie mereu înconjuraţi de cerul albastru şi apa din Deltă! Ca şi cum ar aduce o bucăţică de natură 
în casa lor! Tu ce crezi?

Arh. Monica Popescu, membru asociat De-a arhitectura
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  Un alt copil întors dintr-o tabără în străinătate a fost atenţionat de către un copil german: 
Sie haben Tomaten auf den Augen! („Ai nişte roşii pe ochi!”) = „Nu vezi ceea ce toţi ceilalţi văd!”
În toate limbile vorbite de pe Terra, există astfel de expresii care nu au acelaşi înţeles dacă sunt 
traduse cuvânt cu cuvânt într-o altă limbă.  (li se spun ,,idiomatice”  - dacă vrei să uimești  un adult, 
poți utiliza acest termen) 
 Pentru că suntem la capitolul Albastru, iată câteva expresii de acest fel: 
 Out of the blue (engleză) – tradus cuvânt cu cuvânt ar însemna „Afară din albastru”. Cum 
vine asta!? De fapt, semnificaţia expresiei ar fi „din senin” sau „pe neaşteptate”. 
 Once in a blue moon (engleză) – cuvânt cu cuvânt, traducerea ar suna astfel: „Odată la o lună 
albastră”, dar înseamnă „rareori”. 
 To feel blue (engleză) – nu semnifică „a se simţi albastru”, ci „a fi trist”. 
 Blau machen (germană) – traducerea literală ar fi „a face-o albastră”, adică „a lipsi de la şcoală 
sau de la muncă”. Nu te-ai fi aşteptat, nu-i așa? Expresia a apărut prin Evul Mediu, când vopsitorii de 
textile puneau ţesăturile vopsite în albastru la uscat afară. Vopsitorii nu lucrau o zi întreagă atunci, 
cât dura uscarea ţesăturilor. 
 Avoir une peur bleue (franceză) – se traduce prin „a fi terifiat”, nu prin „a avea o frică albastră”.

 Ar fi foarte amuzant să încerci și tu să traduci în 
alte limbi câteva expresii de acest gen din limba română. 
Cum ar fi „să-ți arunci ochii pe fereastră” în limba 
engleză sau în franceză? Dar „a trage mâța de coadă”? 
Încearcă jocul cu mai mulți prieteni, 
o sa fie mult mai distractiv, îți garantez! 

 Ţi s-a întâmplat vreodată să-ţi spună un suedez 
că „nu este nicio vacă pe gheaţă”, iar tu să cauţi confuz 
cu privirea cel mai apropiat patinoar, până să-ţi dai 
seama că afară este vară şi nici urmă de gheaţă sau 
de vacă? Unui copil proaspăt întors dintr-o tabără în 
străinătate i s-a întâmplat asta şi mi-a povestit-o cu 
mult amuzament. Copilul din Suedia folosise, de fapt, 
o expresie din limba suedeză - Det är ingen ko på 
isen, care are altă semnificaţie decât ne-am aştepta. 
Înseamnă: „Nu ai de ce să-ţi faci griji”.

                                                           Cu prietenie, 
Simona Gal, consultant educaţional IntegralEdu 

www.integraledu.ro 

Zburdălnicii printre cuvinte 
albăstrii
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