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1. Introducere

1.1 Scopul și alegerea temei

România este o țară cu o istorie interesantă și o țara unde istoria trăiește și azi, și după regimul

comunist, care a distrus mult din arhitectura vechii Românii. Am ales zona Transilvaniei 

pentru că am fost un timp îndelugat acolo. Am lucrat acolo, am locuit acolo și am respirat 

aerul Transilvaniei și m-am plimbat pe solul Transilvaniei. Când stai într-un sat mic în 

Transilvania este ca și te duci înapoi în timp. Vezi istoria tulburată a României în oameni, în 

clădiri și în tradiții. Vezi istoria într-un fel ca cum nu vezi în Suedia. 

De ce am ales arhitectură și clădiri istorice? Am studiat arhitectură și stiluri de pictura și de 

vopsire clasice un an la facultate în Malmö. Am un interes pentru istoria și mie mi-a părut 

firesc să aleg o temă care are legătură cu istoria și arhitectura. 

O mare parte din lucrarea aceasta este despre agricultură. Ca să înțelegem arhitectura satelor, 

și de fapt sufletul țării, trebuie să avem o înțelegere a agriculturii, cum a fost și cum este azi. 

Este în sol, în iarba și în vitele locul unde găsim originea noastră.  

Sunt suedeză și am vrut ca lucrarea aceasta să conțină și o comparație între Suedia și 

România. Amîndouă țările au istorie interersantă, dar diferită. Arhitectura este un produs al 

istoriei. În clădirii și în arhitectură vedem sufletul țarii, iar eu am vrut să compar sufletele 

acestor două țări. 

1.2 Ipoteza și problemele

De ce vedem sate mici medievale în Transilvania în ziua de azi, dar nu în Suedia? De ce a 

rămas agricultura veche în Transilvania, dar nu în Suedia? Biserici și orașe fortificate, am 

avut în Suedia? Cu întrebările acestea am început lucrarea aceasta. Am vrut să văd dacă pot să

găsesc evenimente istorice care au făcut aceste țări diferite. Ce fel de evenimente istorice au 
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construit România, mai ales Transilvania, și ce fel de evenimente au construit Suedia? Și 

poate învăța ceva  una de la cealaltă?

1.3 Metodă și surse

Locuiesc în nordul Suediei acum și de aceea găsesc greu literatură despre arhitectura 

românească. A trebuit să îmi pun speranța în internet. Pentru capitolele despre Suedia am avut

literatură mulțumită contactelor mele la Muzeul Județean din Västernorrland. 

Am ales să fac un interviu cu un curator arhitectural, care are mare cunostința despre 

diferențele dintre arhitectura suedeză și arhitectura străină. Ea m-a ajutat mult cu părțile 

despre satele săsești și bisericile și orașele fortificate. Când n-am înțeles eu structura 

clădirilor, sau când internetul mi-a înșelat așteptările sau nu a fost de ajuns, ea m-a ajutat cu 

explicății.

Când am ajuns la capitolul despre satele săsești, am ales să dau un exemplu în loc de descriere

generală. Satul Hălmeag este locul unde am lucrat și am locuit și unde merg în fiecare an ca să

îi vizitez pe socrii mei. Cunosc Hălmeagul bine, și atunci descrierea se face mai profund decât

din informațiile luaet numai din alte surse. Sighișoara am ales-o ca un exemplu de oraș 

fortificat pentru că este tipic pentru un oraș în acest stil. 
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2. Analiza

2.1 Istoria Transilvaniei 

                

 

Transilvania, sau Ardeal, în maghiară Erdély și în germană Siebenbürgen, este o regiune 

românească situată în centrul României, înconjurată de Munții Carpați. 

Teritoriul care în ziua de azi este Transilvania a fost un loc pentru o mulțime de diferite 

popoare. Prima cultură conuscută pe teritoriul Transilvaniei aparține tracilor. Cultura aceasta 

este menționată în poemele homerice, Iliada și Odiseea. În secolul al IV-lea î.Hr. au venit 

primele comunități de celți, care s-au stabilit în zona, dar nu au rămas mult. Celții au avut 

multe mine de aur și de astfel a fost un popor bogat și o amenințare pentru Imperiul Roman. 

Celții au fost forțat să se retragă și au ajuns în Insulele Britanice.

În secolul al VI-lea î.Hr. tracii au întălnit și s-au amestecat cu cultura greacă, și s-a născut o 

cultură nouă – dacii. Dacii s-au amestecat cu celții și au devenit baza pentru cultura 

românească. 
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În secolul I î.Hr. dacii s-au adunat sub un rege, Burebista, care a domnit anii 82-44 î.Hr. 

Imperiul Roman, sub conducerea lui Caesar, a avut planuri de război contra dacilor, dar 

Caesar a murit în anul 44 î.H., înainte ca planul să devenă realitate. A durat până anul 102 d. 

Hr. până când dacii au fost cuceriți parțial de Imperiul Roman, sub conducerea împăratului 

Traian, iar țara dacilor a devenit provincia romană Dacia. Regele dacilor, Decebal, a rămas 

rege sub conducerea Imperiului Roman, dar nu a durat mult până încă o răscoală s-a ridicat 

din provincia Dacia în anul 105. Imperiul Roman a câștigat în anul 106, regele Decebal s-a 

sinucis, iar populația dacilor a fost supusă. 

Din acel moment a avut loc un proces intens de colonizare în Dacia, cu romani, care au făcut 

să înflorească teritoriul din nou, cu extracția minereului de aur. Dar din cauza atacurilor 

intense ale goților, împăratul Aurelian a luat decizia de retragere a leguinilor romane în anul 

271. Regiunea Dacia a fost invadată de o mulțime de diferite popoare, ca hunii, goții, 

maghiarii și slavii.  

Maghiarii au intrat parțial în Transilvania la sfârșitul secolului al IX-lea d.Hr. și în anii 1100-

1200 conducerea regilor unguri a fost asigurată. 

În anii 1100 – 1200 s-au așesat în Transilvania coloniști din Germania, sașii. Regele ungur a 

cerut Germaniei ajutor, contra cumanilor, mongolilor și turcilor, care au avut interes în 

teritoriu. Coloniștii care au venit au luat numele de sași transilvăneni. Numele  Siebenbürgen 

este o denumire de la sași, care vine de la cele șapte orașe fortificate fondate de sașii 

transilvăneni.  

În anul 1448 Transilvania a devenit aproape independentă cu ungurul de origine română Janos

Hunyadi ca prinț. 

La începutul anilor 1500 au fost lupte pentru tronul ungar între prințul Transilvaniei, Janos 

Szapolyai și Ferdinand I de Habsburg din Austria. Szapolyai a avut suportul sultanului 

Suleiman I din Turcia (Imperiul Otoman), iar după moartea lui Szapolyai în 1540 sultanul a 

invadat Ungaria, și peste 200 de ani conducerea principatului semi-independet al 

Transilvaniei a fost motiv de luptă îndelungată între Turcia (Imperiul Otoman) și Austria. 

Turcii au fost învinși de Austria în 1683, iar după aceasta au început habsburgii să ia controlul

Transilvaniei. Din 1711 s-au pus conducători austrieci, din locul lui prințului transilvănean 
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ungur. Românii, majoritari în Transilvania, nu au fost considerați o naționalitate în toată 

această perioadă. 

 A fost o revoluție și un război pentru libertate în   

Transilvania, în anii 1848-1849, între Ungaria și

Austria, din care a rezultat în Imperiul Austro-Ungari  

în 1867, cu Austria având rolul de conducător. 

Transilvania a fost o parte maghiară din Imperiul 

dualist între anii 1868 – 1918. În periodă

aceasta s-a intensificat discriminarea împotriva    

românilor, șvabilor, slovacilor, sârbilor, croaților și 

sașilor. 

După primul război mondial s-a prăbușit Imperiul 

Astro-Ungari, iar Ungaria și-a proclamat 

independența, incluzând Transilvania. Dar, după 

prăbușirea imperiului, românii din Transilvania au 

decis unirea cu Regatul României, la 1 decembrie 

1918, la Albă Iulia, România a intrat în Transilvania și

a forțat armata ungară să se retragă câtre Ungaria. În 

anul 1920, prin Tratatul de la Trianon, Transilvania a 

fost recunoscută, de către toate țările europene, 

inclusiv Ungaria, ca parte din Regatul României. 

2.2 Agricultură suedeză înainte de anul 1700

Pentru ca să înțelegem metoda de construcție pentru satele rurale, în Suedia și în România, 

trebuie să înțelegem agricultura din zonă. Înainte de anul 1700, agricultura în suedia a fost 

asemănătoare cu cea din România, dar totuși cu mari diferențe. 
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Un sat suedez la începutul secolului XVIII-lea conținea 5 – 6 ferme. Fiecare fermă avea o 

casă de locuit și mai multe grajduri, magazii și șure. Toate clădirile erau construite din lemn, 

pentru că Suedia a fost întotdeauna o țară cu multe păduri. 

Fermele erau adunate într-un sat, cu fâneața și câmpul în afara satului. Fânețele și câmpurile 

erau închise ca să nu intre animalele și vitele, care mergeau la pășunat cu ciobanii și văcarii. 

Când fânul și culturile erau culese și adunate, țăranii lăsau vitele să mănânce ce a rămas, și 

pentru a fertiliza solul. Solul era lăsat un an să se odhinească, și atunci vitelor le era dat 

drumul pe acea parte de câmp. 

Câmpul satului era tăiat în mai multe secțiuni,

care erau separate cu garduri. În fiecare 

secțiune fiecare fermă avea o mulțime de 

diferite bucăți de câmp, pe diferite locuri. Așa

era pentru a avea țăranul o mare varietate de 

pământ și ca să se fie echitabil pentru toți. 

Pentru diferitele feluri de pământ trebuia 

diferite feluri de vreme, iar dacă țăranul avea 

o varietate de pământ, nu trebuia să rămână 

fără măncare după un an ploios, sau după un 

an secetos. 

Metoda acestea de agricultură a fost bună câtă 

vreme munca a fost primitivă și înceată. O 

bucată de câmp dura o zi de muncă, iar atunci 

nu era o mare pierdere de timp. Numai când 

uneltele au devenit mai avansate, iar munca a 

mers mai

rapid și țăranul a trebuit să se mute la un alt fel

bucată în aceeași zi, atunci a trebuit un alt fel 

metodă de agricultură. 

Lucrările agricole era un lucru pentru toată familia. Fiecare țăran a muncea pământul lui cu 

familia lui. Dar pășunatul vitelor era o muncă pentru tot satul. Toate vitele erau adunate în 

cârd, iar văcarii mergeau cu ele. 
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Revoluția agrară a mers încet. A început ca o idee. Inspectorii au propus că lucrul ar merge 

mai efectiv dacă fâneață și câmpul unei ferme nu era tăiat în bucăți. Dar pentru această idee să

devinî realitate fermele a trebuit să fie mutate și sate rupte. Dar țăranii nu au fost pregătiți  

pentru aceasta, pentru că au avut nevoie de vecini pentru muncă. 

Revoluția a fost posibilă mulțumită creșterii populației în secolul al XVII-lea și mulțumită 

unei scaderi de impozit. Când a crescut populația, au apărut și mai mulți oameni săraci, care 

au avut nevoie de un loc de muncă. Când a și scăzut impozitul pe pământ, țăranii a avut bani 

pentru a angaja muncitori, iar munca a mers mai repede și au putut să lucreze o suprafațăvmai

mare de pământ. Cu o suprafață mai mare de pământ a venit problema unei nevoi de lemne 

pentru garduri. Atunci oamenii au început să închidă animalele și vitele, în loc să închidă 

câmpul. 

Acum a încheput revoluția agrară cu adevărat. Țăranii din sate nu au mai avut nevoie de 

ajutorul satului, când animelele stăteau închise, iar munca mergea mai repede. 

În 1827 s-a schimbat legea agrară în Suedia, fermele au fost mutate afară din sate, iar 

pământul țăranului a fost comasat. 

 

2.3 Sate și agricultură în Suedia azi

Agricultură la scară mică, fermele familiale, sunt rare în Suedia în ziua de azi. Acum este 

timpul pentru fermele mari, cu sute de animale și multe hectare de pământ. Acum munca este 

efectivă, totul este informatizat și mecanizat. O fermă are mulți muncitori în Suedia pentru că 

producția trebuie să fie mare și lucrul trebuie să meargă repede. Dar cu cât mai mechanizat 

devine lucru, cu cât mai puțini muncitori sunt necesari. În Suedia se pierd multe locuri de 

muncă din cauza mechanizării. Fermierii trebuie să facă bani, pentru că în Suedia este scump 

să ai o ferma. Tarifele sunt mari, regulile de igienă și de spațiu pentru animalele trebuie să fie 

respectate. Azi lucrul ca fermier este o profesie, înainte a fost un stil de viață, și o modalitate 

de supraviețuire la țară. 

Fermele sunt situate în afara satelor sau orașelor, singure pe câmp cu pământul fermerului în 

apropiere. Animalele și vitele sunt închise, în ziua de astăzi nu mai există pășunatul cu cârdul 

și ciobanul. Pământul fiermerului nu mai este tăiat în bucăți, acum sunt terenuri mari. 
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2.4 Agricultura în Transilvania 

Agricultura în România este mult cum a fost în Suedia înainte de revoluția agrară, mai ales în 

partea de sud din Suedia. În Transilvania a rămas metoda agrară veche, mai ales în satele mai 

mici în zona de munți și de păduri. Satele sunt și în ziua de azi construite pentru ca fiecare 

țăran să aibă posibilitatea de a ține animalele

acasă, pentru utilizare proprie. Fermele sunt

adunate în sat, aproape una de alta, iar

câmpul și fâneață înconjoară satul. Pășunatul

este al satului și țăranii din sat au cârdul lor

împreună, cu un văcar plătit pentru toată

vară. 

Cârdurile de vaci de obicei vin acasă seara,

pentru muls și le sunt date drumul dimineața.

Turmele de oi sunt mutate la stână

primăvara, iar ciobanii rămân cu animalele

până toamna. La stână se face brânză pentru

vânzare. Ciobanii sunt plătiți și angajați,

pentru că țăranul trebuie să rămână acasă și

să pregătească fân pentru iarnă. 

Banii vin de pe lapte, ouă, carne și lână, iar o

familie trăiește bine cu câteva vaci și oi. 

Cei mai săraci taie fânul cu coasă, și încarcă

în căruța trasă de cai sau de boi. Fânul este în mod normal băgat în șură în curte, dar în câteva 

zone putem să vedem căpițe de fân pe câmp în apropiere de casă.

Țăranii cu mai mulți bani au tractoare și remorci. 

Sub regimul comunist agricultura s-a schimbat. Pământul oamenilor a fost luat de stat și 

transformat în ferme mari. După revoluția din 1989 pământul a fost dat înapoi oamenilor sau 

descendenților celor care au avut pământul înainte. Oamenii au putut să mai aibă o dată ferme 

mici acasă, dar pământul a fost divizat în bucăți mici, la fel ca cum a fost în Suedia înainte 

revoluția agrară. 
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Dar în Transilvania, unde istoria agrară europeană este vie, bate un vânt de schimbare. Ferme 

mari europene, cu mii de vite și animale, iau câmpul și pășunatul de la țărani. Pășunatul 

pentru cârdul satului se face mai mic și pământul cel mai bun ajunge la fermele mari. După 

intrarea în Uniunea Europeană au venit prevederi noi pentru țărani. Nu mai pot să vândă lapte 

fără echipamentele potrivite. Vitele de carne trebuie înregistrate și asigurate, ceea ce coastă 

bani.

Încă o problemă e că vârsta medie a țăranilor este mare. Tinerii pleacă din sate la orașe, sau în

străinatate, ca să facă bani. 

Agricultura europeană este bună pentru economia românească, dar nu pentru natură sau 

pentru conservarea istoriei.
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2.5 Sate săsești în Transilvania

Un sat din Transilvania cu origine săsească are o moștenire culturală cu mare importanță. 

Satele s-au modernisat, s-au schimbat și s-au construit case noi după tradiția românilor și 

romilor, dar oricum baza satelor este săsească. Forma satului depinde pe zonă unde este situat,

dar când vorbim despre sate săsești în mod normal ne referim la acele sate care sunt situate 

între văi și dealuri, cu pădurea în apropiere. Am să vă arăt un exemplu de un sat săsesc.

Hălmeag, cu biserica evanghelică. Fotografie privată.

2.6 Satul Hălmeag

Hălmeag este un sat situat pe marginea răului Olt, în comuna Șercaia, județul Brașov. Satul 

are circa 500 de locuitori, iar dintre ei circa 150 aparțin de biserica evangelică-lutherană, și 

majoritatea acestora fiind maghiari. 

Hălmeag este situat pe un deal, cu pădurea în partea de nord și cu Oltul și câmpul și Munții 

Carpați la sud. Cel mai apropiat oraș este Făgăraș, în partea de vest. 

Hălmeag are un drum principal, care vine din Șercaia, merge în sus pe deal și se împarte într-

un drum în direcția Crihalma și unul care trece prin sat și se termină în capătul satului. Acest 

drum este un rest din drumul vechi medieval, care mergea din sat în sat. Și în ziua de azi se 

văd urme, o cărare pentru cal și căruță, și poți să ajungi la Șona, la Felmer și la sfârșit în 

Făgăraș. Casele și curțile sunt situate lângă drumul principal, unde este satul original situat.   
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A crescut peste ani și s-au construit drumuri mai mici. Curțile sunt închise, cu casele de locuit 

câtre drum, după stilul săsesc. Curțile sunt închise de obicei cu un zid de cărămidă sau beton 

în față. În spatele casei este de obicei o grădina, care este separată de curte cu un gard de 

scânduri, cu o ieșire și în spate pentru vite sau altele.

În ziua de azi casele sunt făcute din beton și cărămizi, dar înainte au fost făcute din piatră și 

lut. Acoperișurile sunt foarte frumoase și urmăresc stilul vechi cu țiglă, și sunt înclinate ca să 

nu rămână zăpadă și apă pe acoperiș. Direct sub acoperiș este podul, neizolat, pentru fân. 

Hornul trece prin pod, și trebuie să ai grijă să nu pui fânul prea aproape lângă horn, să nu ia 

foc. Pentru încălzirea casei se folosește o sobă cu lemne. Rar se folosește gaz, din cauza 

prețurilor. În pădurea se văd cai cu căruțe încărcate cu lemne, iar caii sunt importanți pentru 

viața la sat.

Casele sunt făcute de obicei cu două etaje, cu bucătăria la parter și cu dormitoarele la etajul de

sus. 

Satul Hălmeag are și o biserică evangelică-lutherană, care nu este fortificată, dar oricum 

înconjurată de un zid. Biserica este poate una dintre cele mai vechi biserici din zonă. A fost 

construită la sfârșitul secolului al XI-lea și este făcută în stilul arhitectonic gotic. Există și o 

biserică ortodoxă, Sf. Nicolae, care este construită în

secolul al XIX-lea. O biserică ortodoxă nouă este

acum în construcție.

Satul original este situat lângă drumul principal, dar

s-a dezvoltat și o parte de sat mai nouă, care este

situată în josul dealului câtre câmp și Olt. Această

parte nu are asemănare așa de mare cu satul original

săsesc, ci este construită după un stil mai românesc,

iar locul nu permite orice fel de construcție. 

Oamenii cei mai bogați locuiesc lângă drumul

principal, iar cei mai săraci locuiesc mai departe de

centru. Hălmeag are și două magazine pe drumul

principal, și în fiecare an se aranjează două târguri,

unul primăvara și unul toamna, și zilele Hălmeagului

în august. 
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2.7 Biserici și orașe fortificate în Transilvania

Bisericile fortificate sunt o moștenire de la sașii Translivaniei și au fost construite în stilul 

acesta pentru protecția satului contra armatei invadatoare. Într-un sat cu o biserică fortificată, 

biserica este situată la centru. Familiile din marginea satului nu au drum așa lung și nu trebuie

să treacă prin tot satul în cazul unei invazii. Și casele sunt o parte din defensiva satului. 

Curțile sunt închise cu ziduri de cărămidă și lut pentru încetini o armată invadatoare, iar 

armata este forțată pe strada principală. Acest stil de construire a curții este bun și pentru 

siguranța animalelor în curte și previne hoții să intre. 

 

Biserica este înconjurată cu un zid mare, și de obicei cu câteva turnuri în toate direcțiile, 

pentru săgetători și paznici. Interiorul fortificățiilor este făcut pentru continuarea vieții în caz 

de asediu, cu locuri pentru alimente, fântâni, moară, cuptoare și câteodată și o școală. 

Interiorul zidului este un pătrat mare, ca loc pentru vite, iar la mijloc este situată biserica. 

Câteva fortificații au avut ziduri exteriore. 
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Fiecare sat și fortificație a avut o soluție defensivă specială, dar pot fi grupate în trei tipuri. 

Bisericile cu un zid fortificat, care au instalațiile defensive situate numai pe zid și biserica 

aproape deloc fortificată. Avem bisericile

fortificate, care au instalațiile defensive dispuse

în egală măsură pe biserică și pe zid. Ultimul

tip sunt bisericile reduite, care este ultima etapă în

evoluția fortificării bisericilor. 

Au fost construite biserici cu o multitudine

de instalații defensive și ziduri mai puțin

fortificate. 

Transilvania a fost numită Siebenbürgen de

către sași, ceea ce este în germană pentru „șapte

castele”. Se crede că se referă la cele șapte

orașe fortificate fondate de sași:

Bistrița, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Mediaș,

Sebeș și Sighișoara. 

Am să vă arăt un exemplu de oraș fortificat

săsesc – Sighișoara. 
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2.8 Sighișoara

Sighișoara este unul dintre cele mai bine conservate orașe fortificate ale sașilor. Orașul vechi 

a fost construit în secolul al XII-lea și a rămas aproape neschimbat și arată ca un oraș 

medieval din Germania.

Centrul istoric vechi conține cetatea Sighișoara, care este amplasată pe o coastă de deal lungă 

de 850 de metri, și orașul mai jos. Stilul orașului este tipic pentru un oraș medieval fortificat 

săsesc. Orașul vechi a avut două terase, iar cetatea Sighișoara este amplasată pe terasa de sus. 

Cetatea conține casa de locuit pentru prinț și familia lui, și alte clădiri precum magazie, 

biserică și loc de dormit pentru alți oameni, cum ar fi luptători. Terasa de jos a fost loc pentru 

țărani, meșteșugari, oameni obișnuiți și animalele. 

Cetatea este înconjurată de un zid de 930 metri și cu înălțime de 4 metri, în unele locuri până 

la 14 metri. Zidul a fost construit mai târziu, ca protecție împotrivă atacurilor turcești, în 

secolul al XIV-lea. Zidul a avut 14 turnuri, dintre care 9 au rămas până în ziua de azi. 

Turnurile funcționau ca loc pentru diferite meșteșuguri ca frânghieri, măcelari, cojocari, 

țesători, croitori, cositorari, pescari și altele. 

Casele în oraș sunt tipic săsești, cu frontoane câtre stradă și acoperișuri înclinate și case făcute

în formă de L sau U, cu curțile închise cu ziduri. Casele sunt construite din cărămidă sau 

piatră și colorate. 
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2.9 Interviu cu un curator arhitectural

Am avut biserici fortificate în Suedia?

În Evul Mediu bisericile în Suedia au fost fortificate, dar nu cu zid fortificat. Biserica a fost ca

o cetate, cu pereți groși și ferestre mici și o poartă care resista mult, dar nu a fost înconjurată 

cu un zid mare cu inștalații defensive. A fost închisă cu garduri sau cu ziduri mai mici, ca un 

simbol pentru începutul pământului sfânt. Dar nu putem să fim siguri dacă a fost sau nu a fost 

biserici cu ziduri fortificate. Bisericile au fost reconstruite și au fost așezate cimitire în jurul 

bisericii, și de atunci nu a fost lăsată nicio urma a zidurilor vechi. Au fost găsite lângă câteva 

biserici turnuri mari, care au putut să fie legate cu un zid exterior. Cea mai posibilă explicație 

este că turnul a fost o parte din fortificația bisericii și poate a fost legat cu un zid. 

Și orașe fortificate?

Orașe fortificate am avut și avem conservate și în ziua de azi. Aproape toate orașele 

medievale au fost fortificate, cu zid și poartă. Un exemplu de un oraș în acest stil este orașul 

Visby. Dacă vorbim despre un alt fel stil de fortificație putem să luăm orașul Lund ca 

exemplu, care nu a avut zid, doar un perete de pământ și un gard deasupra. Orașele noastre 

din Suedia nu au avut întotdeaună un castel sau o cetate ca în România. 

De ce a fost mai obișnuit în România cu biserici fortificate, dar nu în Suedia?

Pentru că a fost o populație mai mare în România și satele de lângă bisericile fortificate au 

fost mai mari. În Suedia oamenii au avut loc toți în biserica și au putut să închidă poarta și să 

facă o baricadă în biserica. În România satelor le-au trebuit un loc mai mare pentru oameni și 

a trebuit să ia vitele cu ei. În Suedia am avut păduri mari și în caz de un invazie oamenii au 

dat drumul animalelor în pădure. Mai este o cauză. Suedia nu a avut nevoie de fortificații la 

sate. Noi n-am avut o țara bogată și suntem și situați pe marginea lumii. Rar am avut armate 

care au invadat țara. Dar România este situată la mijlocul Europei, cu multe popoare diferite 

care treceau prin zonă. România  este și o țara bogată și fertilă, și a fost căutată și invadată. 

Satele au avut o mai mare nevoie de protecție.
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De ce n-am construit sate ca sașii, aici în Suedia? De ce n-au rămas sate medievale?  

Noi nu putem să fim siguri exact cum au arătat satele în Evul Mediu, pur și simplu pentru că 

am construit toate clădirile în lemn, care s-a distrus sau a ars în timp. Ce cunoaștem despre 

sate medievale din Suedia este că au fost mici, nu mai mult de cinci-șase ferme, care au avut 

distanța dintre ele. Satele au fost așa de mici pentru că n-au fost mai mulți oameni în Suedia. 

Solul nu este așa de fertil și atunci supraviețuieșc mai puțini oameni. 

Nu au fost construite ca sate săsește pentru că a fost prea mici, nu au avut nevoie și pentru că 

casele a fost construit în lemn, care ușor ia foc. Cu puțin distanța dintre casele scade riscul de 

distrugerea totul satului.  

De ce nu a trecut România revoluția agrară cum a trecut Suedia?

Pentru că România n-a fost o țara unificată în secolul al XVII-lea și n-a avut o putere centrală 

cum a avut Suedia. A fost puterea centrală care a făcut revoluția posibilă și nu exista în 

România. 

3. Concluzii și reflecții

A fost mai greu decât m-am așteptat să fac o comparație între Suedia și România. Sunt două 

țări cu atăt de mari diferențe între ele. Istoria, posibilitățile, locația și tradițiile diferă mult, și 

dacă aș vrea să fac o comparație adevărată, mi-ar trebuit mai mult timp și mai mult spațiu. 

Acum comparația este foarte scurtă, iar dacă subiectul era un lac, am atins numai suprafața. 

Pentru o comparație mai adâncă trebuie să examinez istoria tuturor popoarelor care au trecut 

prin zonă.

Ce putem să vedem după această istorie este că locul unde țara a fost situată este cel mai 

important factor pentru cultură și tradiții. Zona unde este situată Transilvania a avut o mare 

circulație de diferite popoare care au trecut prin zonă. Fiecare popor lasă o picătură din 

tradițiile lur în zona unde a locuit, și fiecare tradiție lasă o urmă în istoria țării. Suedia nu a 
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avut o mulțime la fel de diferite popoare care au trecut prin zonă, și popoarele care au trecut 

prin Transilvania nu au ajuns sus în Suedia. 

Atunci putem să ne întrebăm, cum a ajuns arhitectura așa de diferită? Și dacă tradițiile diferă, 

nu trebuie case să fie construite aproape la fel? Nu au avut oamenii nevoi la fel prin istorie?  

Nu, oamenii nu au avut nevoi la fel în diferite țări. Satele în Transilvania au fost construite 

pentru protecția oamenilor, pentru că zona a fost amenințată de armate invadatoare. Suedia nu

a fost atăt de căutată, din cauza solului și vremii. Dar orașe fortifiate am avut, pentru că totuși 

Suedia a fost subiect pentru câteva conflicte în istoria. Arhitectură diferă și după ce fel de 

materiale de construcție există în apropriere. Suedezii foloseau lemne pentru construcție, 

pentru că aproape toată țara este acoperită de pădure. Și cu lemne nu poate fi construit ca 

sașii, care au construit cu piatra și lut. Cu casele așa de aproapiate este risc de foc. 

Am scris la indroducere o întrebare – ce putem să învățăm de la una de la cealaltă? Această 

întrebarea este greu de răspuns. Din cauza diferențelor țărilor nu putem să transferăm tradiția 

culturală și arhitecturală de la o țară la alta. Ce pot să spun este că pentru dezvoltare într-o țară

trebuie să existe o putere centrală care duce țara înainte. Dar putem să ne întrebăm dacă orice 

dezvoltarea este bună? Putem să vedem în agricultura în Suedia azi. Revoluția agrară a 

deschis ușile pentru criza agrară care o vedem în Suedia azi. Agricultura suedeză nu poate să 

producă alimente pentru toată țară, iar azi trebuie să importăm din alte țări în Europa. De ce? 

Pentru că nu merită pentru fermieri să mai aibă fermă și animale, din cauza impozitelor, 

revendicărlori și câștigului puțin. Nu mai avem posibilitatea autosuficienței și eu cred că 

această problemă este începutul sfârșitului pentru țara noastră. România mai are posibilitate și

eu sper că rămână cârduri cu văcari, cai cu căruțe și țărani cu coasă, pentru că numai așa 

putem să supraviețuim. 
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