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The material presented refers to some characteristics of how the inhabitants of a certain
ethnographic region have their awareness of belonging to that area: the way that they name their
region, the recognition of the areas that border it, from where to where stretches the area inhabited by
them, the way they divide the area into sub-areas, on the traditional andfolk levei and how they call or
not their own name as inhabitants ofthe area eitherfrom within, either their neighbors. The illustration
is made on the ethnographic region of Land of Olt, region located in the middle of the territories
inhabited by Romanians, alsa known as Land o/Făgăraş. Researchfindings are valid for the period of
the second half of the twentieth centwy (1976-1980), but presents methodologicaly, a pattern to be
applied nowdays, or in other ethongraphic regi ons ofthe country. It starts from the consideration that is
important and , in the mean time, interesting to follow this issue for better understanding of what
constitutes a the etthnographic region. Therefore following not the intesity, but the frequnecy of the
determinative phenomenon used by locals, was prefered the selection of a single informant in the
village, bas ed on age and the his profession offarmer.
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O. Preliminarii
0.1. Realitatea zonelor etnografice pe teritoriul României, fenomen concret şi categorie
ştiinţifică, nu este o problemă discutabilă, ea fiind acceptată de mută vreme. Existenţa lor, cu
moştenirea lor tradiţională este certă, luată în consideraţie de cercetarea etnografică care a subliniat
caracterul lor tradiţional şi evoluţia lor în timp, ca manifestare a vieţii unui popor, pe fondul civilizaţiei
şi culturii sale, inclusiv populare, pornind de la spaţiul de locuire, oicumena, românească şi interferând
cu zonele etnografice tradiţionale şi interferând cu zonele de viaţă tradiţională ale minorităţilor trăind
stabil pe acelaşi teritoriu cu poporul român.
0.2. Noţiunea de zonă etnografică trebuie privită în procesualitate istorică, ceea ce schimbă
caracterul şi calitatea lor în timp, în relaţie cu toate schimbările care acţionează în substanţa
tradiţionalităţii lor din interior sau din exterior; ca orice fenomen uman şi zonele etnografice depind de
timp;
0.3. Dintre zonele etnografice tradiţionale româneşti, Ţara Oltului se detaşează, prin
caracteristicile sale, cea mai importantă ţine de faptul că se află în centrul ţinuturilor locuite de români;
0.4. Termenul de „ţară" nu se regăseşte în denominaţia tuturor zonelor etnografice din
România, însă uneori ele sunt forţat folosite pentru a le justifica existenţa; termenul trebuie legat fie de
izvoarele istoriei, a locuirii teritoriului, fie de uzanţa sa în limbaj şi concepţie populară locală; se admite
astăzi, în general că sensul său principal este pragmatic legat de calitatea de „şes" al peisajului,
utilizabil agricol, dar preluat şi evoluat semantic, de structurile administrative locale sau statale, de
viaţa culturală a unui ţinut, termenul a fost preluat şi la nivel cultural modem, dar cu sens schimbat; la
fel se admite şi etimologia sa latină; peste înţelesul vechi popular s-a suprapus şi cel de delimitare
administrativă (cu sensul de ţinut în actele de Cancelarie medievală), dar evoluând în condiţii specifice
în „ţară" ca stat (Ţara Românească) în raport cu dimensiunea sensului pe care a luat naştere respectiva
realitate statală sau generalizată în vocabularul modem ca „stat", indiferent de natura mediului sau
nivelului său de dezvoltare, ceea ce nu înseamnă o echivalenţă absolută stat egal ţară; în Ţara Oltului
termenul a fost impus legat de existenţa principalului râu care o traversează şi a ţinutului înconjurător
sub formă de şes impus pe structuri populare peste care s-a suprapus şi termenul administrativ legat de
centrul urban al zonei- Ţara Făgăraşului;
0.5. Zonele etnografice în afara denominatei lor ştiinţifice, sub o denominaţie a populaţiei
'cercetător ştiinţific, Complexul Naţional Muzeal ASTRA.
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locale, inclusiv la nivelul de subdiviziuni zonale; locuitorii Ţării Oltului au o denominaţie proprie atât
în interiorul zonei, cât şi din exterior, au păreri privind limitele zonei în care trăiesc, în raport cu
punctele cardinale, şi au propria concepţie în legătură cu denominaţia umană despre situarea lor în
zonă; în mod clasic Ţara Oltului se delimitează în două subzone propriu-zise: subzona de est
(„câmpia") şi subzona de vest („gruiurile") precum şi două subzone de tranziţie, una mai strâns legată
de celelalte două (Perşani), alta conturată mai vag (Avrig); în decursul timpului relaţiile Ţării Oltului au
fost legate în spaţiul nordic, de peste Olt cu satele respective denominate aflate „pe Ardeal" şi care deşi
tradiţional nu erau parte componentă a Ţării Oltului ci legate de zona Tâmave şi Hârtibaci, astăzi,
administrativ, satele de pe cele două maluri sunt unificate în cadrul unor comune a căror centre sunt în
partea de sud a Oltului, în localităţi aparţinătoare zonei Ţării Oltului; din aceste consideraţii
comparaţiile sau făcut şi în legătură cu satele „de pe Ardeal";
0.6. Concret, Ţara Oltului reprezintă o comunitate tradiţională de sate de pe şesul Oltului, sub
Munţii Făgăraşului şi Perşanilor (au fost luate în considerare 66 de sate inclusiv primul rând de sate
vecine cu Ţara Oltului de „pe Ardeal"); unele dintre localităţile marginale, cum ar fi de la Avrig spre vest
sau Poiana Mărului spre est nu au aparţinut administrativ, decât temporar, de Ţara Făgăraşului, iar cele
„de pe Ardeal" nu se consideră aparţinând de zonă;
O. 7. În general denominaţia zonei este legată de cele două repere care au determinat locuitorii şi
autorităţile să le folosească: Oltul, realitate naturală de bază, axă est-vest de circulaţie şi de viaţă, şi
Făgăraşul, ca realitate antropologică, singura localitate urbană în jurul căruia gravitează toate aşezările
rurale ale zonei şi toată viaţa locuitorilor acesteia; dealurile de la nord de Olt şi zona muntoasă sunt
considerate limitele zonei;
0.8. Datorită dinamicii temporare prin care a trecut şi trece zona Ţării Oltului, rezultatele
oricărei cercetări de teren privind locuitorii şi concepţiile lor despre zona în care trăiesc nu pot fi
concepute decât ca o paradigmă temporală, cu concluzii relative legate, în primul rând de timpul la care
s-a făcut cercetarea, schimbările produse de atunci putând modifica această paradigmă, ca atare
concluziile sunt cele legate de cea de a doua parte a secolului XX, concret 1976-1980, deci trebuie
considerate ca punct de plecare spre o continuitate a preocupărilor de cercetare şi în prezent;
0.9. Metodologia utilizată în cercetare s-a bazat pe relaţia de teren cu locuitorii Ţării Oltului şi
punându-şi ca ţintă aspectele zonale şi nu punctuale, pe fiecare localitate, frecvenţa nu intensitatea,
informaţiile s-au limitat la selecţionarea câte unui singur locuitor din fiecare localitate, selecţionat pe
criteriul poziţiei în cadrul localităţii, ocupaţia agricolă, rol social, experienţă, cunoaşterea zonei, prin
circulaţie prin ea, şi având o vârstă care să aibă naşterea în perioada dintre 1900 şi Primul Război
Mondial; pentru Ţara Oltului toţi locuitorii abordaţi din acest punct de vedere erau ştiutori de carte, cel
puţin cu patru clase.

1. Termenul de „ţară" în Ţara Oltului
Termenul de Ţara Oltului (Ţara Făgăraşului) este o sintagmă în care cele două părţi componente
nu se pot concepe separat când este vorba de denominaţia zonei. Totuşi pentru a înţelege mai bine rolul
primei componente „ţară" s-a încercat în unele localităţi să fie abordată şi întrebarea auxiliară: „Ce
înseamnă ţară atunci când se spune Ţara Oltului sau Ţara Făgăraşului?". S-a pornit de la faptul că şi
sensul termenului de „ţară", în plan popular a evoluat semantic, de la perceperea concretă a mediului de
viaţă până la influenţa instituţiilor administrative evoluate, imprimată în existenţă de educaţia
tradiţională, din familie sau din şcoală şi din experienţa vieţii în colectivitate a subiecţilor întrebaţi. S-a
observat că există şi fracturi în folosirea acestei denominaţii. Totuşi, termenul deşi se foloseşte automat,
are din anumite considerente şi o explicaţie care încifrează o proiecţie temporală a utilizării termenului
de „ţară":
- „ţară", cu sensul de „şes" este, interesant, puţin utilizat, el predomină mai ales în subzona de
câmpie (Voivodeni, Breaza, Luţa, Râuşor, Recea, Toderiţa), mai puţin în subzona gruiurilor (Drăguş,
Viştea de Sus, Corbi), puţin în Avrig, Perşani, Poiana Mărului, dar constant sesizat pe Ardeal
(Glâmboaca, Rucăr, Feldioara, Hălmeag - unde şi maghiarul „Altfolgya" este tradus în româneşte ca
„pământul Oltului" în sens de „şes" lângă Olt); pentru „ardeleni" Ţara Oltului este situată „jos", pe ţară,
în sensul de „şes";
80
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Ţara

Oltului în

conştiinţa

locuitorilor săi

- „ţară", în sens istoric este mai puţin conştientizat: „a fost cândva ocupată de Mircea, Vlad
Mihai Viteazul şi domnitori români" (Sărata), o vagă asociere cu tradiţia istorică;
- „"ţară", sens legat de existenţa râului Olt: „ţara este pământul de lângă Olt, în sus şi în jos"
(Voila), „e pe vale, Valea Oltului" (Comana de Jos), precum şi mai sus menţionată traducerea din
maghiară „pământul Oltului" la Hălmeag;
- „ţară", ca teritoriu cuprins între Olt şi munte: „ţară e locul închis cu Olt, e după cum merge
Oltul până la Sibiu şi se mărgineşte cu munţii" (Şercăiţa), „e cuprinsă între munte şi Olt" (Galaţi), „că ce
e între Carpaţi şi Olt" (Perşani);
- „ţară'', ca o comunitate de sate: „satele alea alăturate formează ţara" (Corbi), „e ţară de sate"
(Ucea de Jos);
- „ţară", în sens de „ţinut": "aşa îi zice la un ţinut, ca la Ţara Bârsei, după râu, cum îi Ţara Bârsei
după râul Bârsa" (Drăguş), „ţară se zice că e ca un ţinut" (Ohaba);
- „ţară", în sens de judeţ: „pe timpuri se zicea ca la un judeţ, un ţinut" (Arpaşul de Sus), „ţară e
cum ai zice un judeţ" (Recea), „ne ziceam aşa că eram judeţ" (Şercaia), ,judeţ" (Gura Văii);
- „"ţară", ca termen folosit de apartenenţă în exteriorul zonei: „Ţara Oltului se zicea, când eram
în armată, de pe Ţara Oltului, dar noi ne ziceam făgărăşeni" (Dej ani);
- „ţară", cu sensul general (Ţara Românească): „aşa ne-am pomenit, noi ziceam ne ducem pe
ţară, la Regat, la Bucureşti, la Brăila" (Porumbacu de Jos), „ţară se zice la o câmpie cum e Câmpia
Dunării" (Şinca Veche);
- „ţară", asociată cu expresii luate din folclor: „aşa se zice în cântec: câte lunci, atâtea cruci, de-a
dragul să te tot duci" (Săcădate ), „Ţara Oltului, ţară de secară, ţară de ocară, câte răscruci, atâtea cruci"
Ţepeş,

(Şona).

Chiar şi din înşirarea acestor câteva sensuri se poate observa tranziţia înţelesului de-a lungul
unei generaţii de la un fond popular, la unul cult, general, spiritual, în schimbare semantică, iar termenul
de „ţară" este utilizat cu automatisme, chiar şi cu ezitări în explicarea sa. Ceea ce este important este că
denominaţia zonală nu este numai simplu „ţară" ci Ţara Oltului sau Ţara Făgăraşului.
2. „Ţara Oltului" (Ţara Făgăraşului)- denumire zonală locală
Cei doi termeni denominativi folosiţi curent au o frecvenţă mai mare în subzonele centrale
propriu-zise ale Ţării Oltului („câmpie", „gruiuri") care sunt subzone esenţiale, cu o concentrare densă
de aşezări ale Ţării Oltului, dar şi în subzona Perşani, mai vag folosite în subzonaAvrig:
- Ţara Oltului, termen utilizat general, cu o singură excepţie la Porumbacu de Jos şi cu puţine
rezerve în restul zonei, mai rar se zice la Mărgineni, „Ţara Oltului e jos", uneori cu unele ezitări la
Ohaba şi Iaşi, iar la Şercăiţa „s-o fi numit aşa înainte, da era plasa Făgăraş"; denumirea pe Ardeal se
folosea curent de la Noul Român până la Şona, dincolo de Făgăraş;
- Ţara Făgăraşului, denumire mai puţin folosită dar tot în subzonele centrale ale Ţării Oltului
(Porumbacu de Jos, în loc de „Ţara Oltului", Arpaşu de Sus, Drăguş, Sâmbăta de Jos, Breaza,
Săvăstreni, Iaşi, Dejani, Bucium, Părău); „Ţara Făgăraşului se zicea în general" (Toderiţa), „aşa se
zicea de mult" (Veneţia de Sus); alţi termeni folosiţi reziduali sunt de influenţă administrativă: judeţul
Făgăraş (Gura Văii), ţinutul Făgăraş (Ohaba), comitatul Făgăraşului (Şinca nouă), plasa Făgăraş
(Şercăiţa), ţinând cont de realităţi administrative depăşite, dar păstrate în memorie.
În subzonaAvrig situaţia este mai relativă, ezitantă: „e Valea Oltului, aici era plasa Tălmaciu"
(Turnu Roşu), „Ţara Oltului e către Făgăraş, Braşov" (Sebeşu de Jos), şi cunoscut la Sebeşu de Jos,
Racoviţa. Doar la Avrig începe să fie utilizat termenul de Ţara Oltului.
În concluzie, la nivelul întregii zone predomină denumirea de Ţara Oltului, termen moştenit
pe fond tradiţional şi cel mai des folosit în regiune ceea ce face ca pe plan etnografic cercetătorii zonei
să îl folosească cel mai mult (în timp ce istoricii să îl folosească pe cel prezent în actele de cancelarie:
Ţara Făgăraşului).

3. Vecinii Ţării Oltului
Populaţia satelor Ţării Oltului e conştientă de vecinătatea zonei cu alte zone etnografice.
Întrebarea pusă a fost legată de aceste vecinătăţi în raport cu cele patru puncte cardinale, repere care în
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Oltului sunt bine delimitate prin configuraţia zonei ca realitate geografică, atât prin observaţia
soarelui pe cer de la est la vest, cât şi curgerea, tot de la est spre vest, a Oltului şi vizibilă
diferenţierea nordului, alcătuit din dealuri şi podiş, iar în sud, Munţii Făgăraş, cu curbura lor spre nordest în continuare, prin intermediul Munţilor Perşani, munţi ce despart Ţara Oltului de Ţara Bârsei,
diferenţiate de ea prin aspectul de culoar al zonei în care trăiesc.
3.1. SubzonaAvrig:
Nord: pe Ardeal, denominaţie generală;
Est: Ţara Oltului (Avrig), Făgăraş (Turnu Roşu, Sebeşu de Jos);
Vest: Sibiu (Avrig), Mărginime (Sebeşu de Sus, Sebeşu de Jos, Racoviţa), Sibiu şi
Mărginime (Turnu Roşu);
Sud: Regatu (Turnu Roşu, Racoviţa, Sebeşu de Sus), judeţul Argeş (Avrig),
Oltenia (Sebeşu de Jos);
3 .2. Subzona de vest („gruiuri"):
Nord: pe (în) Ardeal, termen folosit general, Oltul (Drăguş) şi maghiarul Erdely
deplasării

(Hălmeag);

Bârsei (Scorei, Cârţa, Cârţişoara, Arpaşul de Jos, Ucea de Sus, Olteţ,
Lisa), Braşovul (Ucea de Jos, Drăguş);
Vest: Sibiu (Scorei, Cârţa, Arpaşu de Sus, Ucea de Jos, Ucea de Sus, Drăguş,
Sâmbăta de Jos, Sâmbăta de Sus, Lisa),pe la Sibiu (Olteţ), Turnu Roşu (Arpaşu de
Jos, Arpaşu de Sus);
Sud: Regatu (Sâmbăta de Sus), România, Ţara Românească (Scorei), Munţii
Făgăraşului (Cârţa), muntele (Cârţişoara, Arpaşu de Sus), vârful muntelui (Ucea
de Sus), creasta muntelui (Viştea de Jos), sub munte (Drăguş), sub pădure (Lisa),
înlocuind denumirea cu apelative marginal situate; locuitorii Ţării Oltului nu au
noţiunea generală de „masiv" când se referă la Munţii Făgăraşului sau a
Perşanilor, ci interpretarea lor juridică de apartenenţă la hotarul fiecărui sat:
Munţii Avrigului, Munţii Porumbacului, Munţii Cârţişoarei; prin apelativul de
pădure, în întreaga zonă, în cadrul fiecărui hotar pădurea reoferindu-se numai la
zona acoperită cu vegetaţie arboricolă, iar munte însemnând golul de munte, adică
zona alpină de la liziera pădurii de conifere în sus;
3.3. Subzona de est „câmpia":
Nord: pe Ardeal (general), ţinutul Ardealului (Voila), pe Ardeal, piste Olt
(Berivoi, Recea), Rupea, ,,Ardealul e în întregime" (Şinca Nouă), Ţara Oltului
(Poiana Mărului), în sensul: Ţara Oltului e jos (adică spre nord);
Est: Ţara Bârsei (Ludişor, Luţa, Dridif, Beclean, Berivoi, Săsciori, Iaşi, Recea,
Gura Văii, Dejani, Mândra, Vad, Şinca Veche, Şinca Nouă, Poiana Mărului),
Braşov (Voila, Pojorta, Breaza, Copăcel, Râuşor, Ohaba), Ţara Bârsei şi Braşov
(Voievodei, Şinca Nouă), cătă Braşov (Săvăstreni, Mărgineni, Şercăiţa), Bran
(Ileni, Toderiţa „şi el era în Ţara Oltului");
Vest: Sibiu (Pojorta, Breaza, Beclean, Copăcel, Râuşor, Mândra, Toderiţa,
Bucium), câtă Sibiu (Şercăiţa), ţinutul Sibiului (Mărgineni) precum şi punctual
Turnu Roşu (Voievodei, Ludişor, Berivoi (Podul Oltului, Recea, Arpaşu, Iaşi) ,
„crez că Arpaşu" (Săsciori), Avrig (Ileni, Dridif, Beclean), Ucea (Ohaba), „pe Olt
în jos" (Şinca Nouă), Oltenia (Dejani), Regatu (Gura Văii);
Sud: Regatu (Voila, Şercăiţa, Ohaba, Şinca Veche, Mândra, Vad, Bucium, Şinca
Nouă, Toderiţa, Poiana Mărului), judeţul Argeş (Luţa), Argeş (Săvăstreni),
Muntenia (Bucium), Ludişor), muntele şi Regatu (Pojorta, Gura Văii), creasta la
Regat (Breaza), muntele (Râuşor), vârful muntelui (Beclean, Horezu, Şercaia),
creasta muntelui (Dridif), poala muntelui (Voivodeni, Copăcel, Dejani, Ileni),
poalele (Iaşi), pădurea (Săvăstreni), sub pădure (Beri voi), ca în subzona anterior
Est:

Ţara

Viştea de Jos,

menţionată;

3.4. SubzonaPerşani:
Nord: pe Ardeal (Perşani, Veneţia de Sus, Comana de Jos, Comana de Sus), Rupea
82
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Ţara

Oltului în

conştiinţa

locuitorilor săi

(Grid),peste Olt (Părău);
Est: Ţara Bârsei (Perşani, Veneţia de Jos), Braşov (Grid), Bogata (Veneţia de
Sus), Hoghiz (Comana de Jos), Rupea (Comana de Sus);
Vest: Sibiu (Părău), Turn Roşu (Grid), Sebeş - Porceşti (Comana de Jos), Ţara
Oltului până la Sibiu (Perşani), Dunărea (sic!, Veneţia de Sus);
Sud: pe Regat (Perşani), Ţara Bârsei (Comana de Jos), Bran (Grid), vârful
muntelui (Părău), ? (Veneţia de Sus);
3.5. „pe Ardeal":
Nord: „noi suntem pe Ardeal" (general), Erdely (Hălmeag);
Est: Ţara Oltului (Brad, Săcădate, Glâmboaca, Colun), Braşov (Noul Român,
Rucăr), pe la Braşov, unde-s satele, pe la Cohalm (Şona), Braşov şi Ţara Bârsei
(Poieniţa), Făgăraş (Feldioara), Ţara Bârsei (Cincşor, Galaţi, Hălmeag);
Vest: Sibiu (Bradu, Săcădate, Poieniţa, Rucăr, Feldioara, Hălmeag), Mărginenii
(Glâmboaca), Mărginimea Sibiului (Colun), Podu Oltului (Noul Român), Avrig
(Şona),pe Olt în jos (Galaţi), Cibin (Cincşor);
Sud: Ţara Oltului (general), Altfălgya (Hălmeag), muntele (Noul Român), Ţara
Oltului şi Regatu (Poieniţa),? (Rucăr).
În general locuitorii Ţării Oltului îşi cunosc vecinătăţile fie ca zone tradiţionale, fie ca repere
punctuale localităţi la marginea zonei, fie apelând la terminologie de munte sau pădure în cazul
direcţiei spre sus a zonei.
4. Limitele Ţării Oltului în concepţia locuitorilor zonei
4.1. Pentru toate subzonele Ţării Oltului delimitarea nordică este clară, cursul Oltului. Pentru
limitele de sud se indică aproape întotdeauna munţii, în schimb delimitările la est şi la vest diferă în
funcţie de amplasarea localităţilor în zonă. Astfel, pentru cei din subzona Avrig limita de vest este
Tălmaciu (Sebeşu de Sus) sau Turnu Roşu (Avrig), iar limita de est Baraoltul „unde începe Ţara Bârsei"
(Turnu Roşu), Făgăraş (Avrig), dar şi vag: „de aici în acolo până la Făgăraş şi Braşov" (Sebeşu de Sus),
„de aici în sus până dincolo de Făgăraş, apoi pe Ţara Bârsei" (Racoviţa), „de la Porumbac în sus, cătă
Făgăraş şi Braşov încolo" (Avrig).
Astfel în subzona Avrig, pe această cale se confirmă caracterul de tranziţie al subzonei între
Ţara Oltului propriu-zis şi Sibiu - Mărginime, localităţile nu se consideră a fi nici în Mărginime, iar
capătul de est al Ţării Oltului este conceput vag.
4.2. În cazul subzonei de vest („gruiuri"), nordul este delimitat de cursul Oltului pentru toate
localităţile, iar sudul este cuprins între vârful (creasta) munţilor (Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus,
Sărata, Scorei, Cârţa, Arpaşu de Jos, Arpaşu de Sus, Cârţişoara, Viştea de Jos, Viştea de Sus, Sâmbătă de
Jos) şi poalele muntelui, sub pădure, la Corbi şi Lisa.
Limita de est: Făgăraş (Porumbacu de Sus, Arpaşu de Jos), Şercaia şi Şinca (Viştea de Jos,
Ucea de Jos), Perşani (Drăguş, Lisa, Arpaşu de Sus), Vlădeni (Scorei), Cristian (Ucea de Sus), Zărneşti
(Cârţişoara), Braşov (Porumbacu de Jos, Sărata, Cârţa), dar şi puncte mai îndepărtate: Odorhei
(Sâmbăta de Jos), chiar Izvorul Oltului (Sâmbăta de Sus), oricum mult mai vag decât în cazul limitei de
vest.
Limita de vest: Porceşti (Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Cârţa, Arpaşu de Jos, Arpaşu de
Sus, Sâmbăta de Jos), Avrig (Cârţişoara, Ucea de Jos, Ucea de Sus, Corbi, Drăguş, Lisa), Porumbacu de
Jos (Scorei), Racoviţa (Sărata, Sâmbăta de Sus), Tălmaciu şi Boiţa (Viştea de Jos), Sibiu (Viştea de
Sus).
4.3. Subzona de est („câmpia")-şi în acest caz limita de nord este Oltul, iar sudul de asemenea
vârful muntelui (Voila, Pojorta, Breaza, Ludişor, Voivodeni, Dridif, Beclean, Hurez, Gura Văii,
Beri voi, Săvăstreni, Râuşor, Recea, Mărgineni, Mândra),poala muntelui (Luţa, Copăcel, Săsciori, Iaşi,
Dej ani, Ileni).
Limita de est: Şinca Nouă (Mândra), Holbav (Poiana Mărului), Perşani (Hurez, Berivoi,
Săsciori, Dejani, Bucium, Voila), Vlădeni (Pojorta, Gura Văii, Iaşi), Ţânţari (Toderiţa), Codlea
(Ludişor), Braşov (Voievodei, Beclean, Breaza, Copăcel, Săvăstreni, Recea, Râuşor, Mărgineni,
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Ohaba), Cuciulata, Lupşa (Şercaia), Homorod (Şinca Nouă).
Limita de vest: Avrig (Pojorta, Breaza, Luţa, Dridif, Gura Văii, Copăcel, Ileni, Toderiţa,
Bucium), Ucea (Săvăstreni, Iaşi, Ohaba), Arpaşu (Beclean, Săsciori), Turnu Roşu (Voivodeni, Ludişor,
Beri voi, Recea, Dej ani), Podu Olt (Hurez, Şercaia), Sibiu (Râuşor, Mărgineni, Şinca Nouă).
4.4. În subzona Perşani, modificarea cursului Oltului dinspre nord-est spre sud-vest schimbă
oarecum poziţia limitelor zonei faţă de punctele cardinale. Se menţine totuşi ca limită spre nord-vest
Oltul, iar spre nord-est: Cuciulata (Comana de Sus), Fântâna (Părău), Hoghiz (Comana de Jos), Bogata
(Veneţia de Sus), dar şi Rupea ( Grid).
Limita de vest: Turnu Roşu (Veneţia de Sus, Comana de Jos), Avrig (Perşani), Arpaşu (Comana
de Sus), Sibiu (Părău, Grid), dar şi Oltenia (Veneţia de Jos).
Ceea ce confirmă şi aici un caracter de tranziţie subzonei, dar cu o conştiinţă de aparţinere la
Ţara Oltului mai mult decât în subzonaAvrig.
4.5. În ceea ce priveşte teritoriul de peste Olt („pe Ardeal"), locuitorii nu se consideră în Ţara
Oltului, dar au aprecieri privind limitele acestei zone.
Spre est limita pare mai vagă: Făgăraş (Bradu, Săcădate), Şercaia (Glâmboaca), Braşov
(Colun, Noul Român, Şona), Perşani (Rucăr, Feldioara, Cincşor, Hălmeag).
Spre vest: Avrig (Bradu, Poieniţa, Şona), Porumbacu de Jos (Săcădate, Glâmboaca, deşi se află
la est de el), Racoviţa (Colun), Turnu Roşu (Noul Român), Sibiu (Hălmeag), Podu Oltului (Cincşor).
Pentru ardeleni limita de nord a Ţării Oltului se află la sudul localităţilor, iar limita de sud este
tot muntele: până la munte (Colun, Poieniţa, Noul Român, Hălmeag, Cincşor).

5. Subzonificarea populară în interiorul Ţării Oltului
Împărţirea Ţării Oltului în subzone propriu-zise („câmpie", „gruiuri") şi în subzone de tranziţie
(mai accentuată tranziţia se observă în subzona Avrig), utilizată de etnografi, nu este percepută de
locuitorii Ţării Oltului decât în mod relativ aşa cum se observă în cazul aprecierii limitelor Ţării Oltului,
punctele de concentrare fiind Avrig şi Perşani, pentru subzonele de tranziţie, şi ambele localităţi
Sâmbăta pentru o delimitare relativă între „gruiuri" şi „câmpie", în timp ce limitele de nord şi sud sunt
clar legate de Olt şi munte. Poiana Mărului apare ca o situaţie deosebită, concepută uneori ca parte a
Ţării Oltului, alteori nu, localitatea a fost temporar inclusă administrativ în Ţara Oltului, etnografic
fiind legată mai mult de Bran, deşi se află la obârşiile Văii Şinca, care este un afluent al Oltului.
În schimb, în Câmpia Făgăraşului se disting destul de clar, două părţi de sate intitulate „ogorani"
şi „pădureni".

Satele de ogorani sunt considerate de cei dinspre munte (pădureni): Sâmbăta de Jos, Luţa,
Ludişor, Lisa, Pojorta, Voivodeni, Voila, Dridif, Beclean, Hurez, Iaşi, Săvăstreni, Săsciori, Râuşor,
Ileni, Hârseni, Toderiţa, Vad, Mândra, Şercaia.
Pădurenii, numiţi aşa se ogorani, sunt cei care locuiesc în satele dinspre munte: Sâmbăta de
Sus, Gura Văii, Breaza, Berivoi, Copăcel, Recea, Dejani, Mărgineni, Sebeş, Bucium, Şercăiţa, Ohaba,
Şinca Veche, Şinca Nouă, Poiana Mărului.
Se poate observa limita nord-sud dintre ogorani şi pădureni, pe o linie est-vest, Sâmbăta de Sus
- Şinca Veche, probabil vechea limită a pădurii de sub munte, care continuă fără a fi factor de
denominaţie şi în zona „gruiurilor" între satele de jos şi de sus. Pe această linie a existat în trecut o cale
de legătură est-vest prin centrul Ţării Oltului, paralelă cu şoseaua (Drumul Ţării) de lângă Olt, cale de
legătură denumită popular „cărarea".
Explicaţiile localnicilor despre cele două denumiri ale satelor ţin de faptul că ogoranii nu au
acces la pădure decât sub formă de enclave, iar hotarul lor, de obicei era alcătuit din trei câmpuri care
„se ogorau", timp de un an, în timp ce pădurenii erau denumiţi de cei dinspre Olt, prin faptul că satele
aveau hotare cu acces la pădure, iar în trecut hotarele lor aveau numai două câmpuri, de sus şi de jos,
mult mai puţin productive decât satele dinspre Olt, şi nefolosind sistemul de ogor. În plus, ogoranii, ca
şi pe Ardeal, foloseau mult îngrăşarea terenului cu turmele de oi, lăsate pe mirişti, toamna.
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6. Denumirea populară a locuitorilor zonei
O părere aproape generală printre etnologi aspra felului în care este denumită populaţia unei
zone etnografice, constă în faptul că denominaţia nu provine din interior, ci din exterior, nu oamenii din
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dau numele ca aparţinători ai zonei, ci o fac pentru ei, cei din afara acesteia, vecinii lor.
Astfel expresia potrivită pentru Ţara Oltului ar fi: „noi le zicem ardeleni celor de pe Ardeal, iar
ardelenii ne spun nouă olteni" (situaţie existentă şi în cazul zonei Mărginimea Sibiului şi foarte
probabil şi în Ţara Bârsei şi mai mult ca probabil şi în alte zone etnografice, este nevoie de verificare
prin cercetări pe această temă şi în alte zone). Această părere nu este rigidă, ea este bazată pe moştenire
tradiţională şi suferă schimbări în timp pe măsură ce conştientizarea de apartenenţă a locuitorilor
creşte, astfel încât, chiar dacă denumirea este dată din exterior, ea este acceptată şi transferată şi în
interiorul zonei.
Situaţia este în acest fel mai complexă decât formula redată mai sus:
- În subzonaAvrig locuitorii nu se consideră „olteni", în schimb îi consideră „ardeleni" pe cei de
peste Olt (Turnu Roşu, Sebeşu de Jos, Racoviţa), dar acest fapt este pus la îndoială: „suntem ardeleni şi
ei şi noi" (Sebeşu de Sus), „dincolo de Olt e Hârtibaciul cu ardeleni, era pe Ardeal, dar suntem cu toţii
ardeleni" (Avrig);
- În cealaltă subzonă de la capătul de est al Ţării Oltului, în Perşani, situaţia este mai clară: „ei ne
spun olteni e pe Ţara Oltului, noi nu ne spunem" (Pârâu, Comana de Jos, Grid, Veneţia de Jos), „noi
suntem transilvăneni, dar ei ne zic olteni" (Comana de Sus), „ne confundă cu oltenii din jos" (Perşani);
în schimb „ardeleni le spun şi aici tuturor celor de peste Olt";
-În subzonele propriu-zise, centrale, ale Ţării Oltului se aplică mult mai mult regula
denominativă menţionată mai sus: „ardelenii ne spun olteni, noi le spunem ardeleni", completând
expresia prin aprecieri de felul: „ei ne zic ăi de pe Ţara Oltului, oltenii" (Ludişor, Recea), „mă duc pe
Ţara Oltului, la olteni" (Cârţa), „ne spun ăştia sunt de pe Ţara Oltului, olteni" (Arpaşu de Sus),
„ardelenii când mergem la ei zic o vint oltenii" (Lisa); în schimb toate satele din zona centrală a Ţării
Oltului îi consideră pe cei de peste Olt „ardeleni"; doar la Poiana Mărului nu este cunoscut termenul,
dar se spune „mergem jos, în Ţara Oltului" fără a se asocia cu „oltenii".
La data cercetării (a doua jumătate a secolului XX) termenul de „oltean" era adeseori respins:
„oltenii sunt în Regat" (Berivoi, Şinca Nouă, Şercăiţa), „s-o zis olteni mai demult, sub austrieci" (Vad),
„noi suntem făgărăşeni, nu olteni" (Săsciori, Gura Văii), acceptând cel mult termenii de „ogorani" sau
„pădureni" în centrul zonei.
Aceste schimbări se produc şi pe Ardeal (Rucăr, Galaţi, Noul Român, Poieniţa) unde
diferenţierea dintre ardeleni şi olteni nu mai era folosită decât de persoanele în vârstă.

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI INFORMATORILOR
Subzone: I. Avrig; II. Gruiuri; III. Câmpia Făgăraşului; IV. Perşani; V. pe Ardeal:
Localităţi: Arpaşu de Jos: Isac Vasile, agr., 70 ani, nr. 188 (1978); Arpaşu de sus: Marin Octavian, agr.,
64 ani, nr. 30 ( 1978); Avrig: David Dumitru, agr., 68 ani, str. 1 Mai, nr. 53 ( 1977); Beclean: Boita Ion,
agr., 70 ani, nr. 122 (1979); Berivoi: Socol Ion, agr., 90 ani, nr. 237 (1979); Bradu: Dancu Ştefan, agr.,
rotar, 86 ani (1977); Bucium: Gheorghe Muntean, agr., 83 ani, nr. 14 (1976); Breaza: Virgil Leabu, agr.,
75 ani, nr. 2 (1978); Cârţa: Matei Emilian, agr., 65 ani, nr. 14 (1978); Cârţişoara: Blendea Nicolae, agr.
69 ani, nr. 451 (1976); Cincşor: Anton Alexandru, agr., 66 ani, nr. 167 (1978); Colun: Teofil Serafin.,
agr., 67 ani, nr. 136 (1977); Comana de fos: Ion ltoafă, înv., 70 ani (1980); Comana de Sus: Mihai
Neamţu, agr., 77 ani, nr. 190 ( 1980); Copăcel: Radu Manta, agr., 84 ani, nr. 121 ( 1979); Corbi: Cândea
Filaret, agr., 79 ani, nr. 31 (1978); Dejani: Nemeş Gheorghe, agr., 73 ani (1978); Drăguş: Codru Iacob,
agr., 81 ani, nr. 13 (1977); Dridif: Gheorghe Opriş, agr., 86 ani, nr. 2 (1978); Feldioara: Boier Gheorghe,
agr., 87 ani, nr. 11 (1978); Glâmboaca: Maria Oproiu, agr., 71 ani, nr. 134 (1977); Galaţi: Gheorghe
Bruda, arg., 47 ani, nr. 16 (1977); Grid: Urdea Iacob, agr., 84 ani, nr. 142 (1980); Gura Văii: Lazea
Victor, agr., 83 ani, nr. 177 (1978); Hălmeag: Grepaly Ianoş, agr., 84 ani, nr. 74 (1980); Hârseni: Bălan
Aurel, agr., 49 ani, nr. 152 (1980); Hurezu: Burtea Ilarie, agr., 74 ani, nr. 175 (1978); Iaşi: Gheorghe
Peptea, agr., 87 ani, nr. 1 (1978); Ileni: Blebea Dumitru, agr., 84 ani, nr. 128 (1980); Lisa: Gheorghe
Vacar, agr., 82 ani, nr. 306 ( 1978); Ludişor: Ioan Moga, agr., 68 ani, nr. 43 ( 1978); Luţa: Constantin
Vijole, agr., 57 ani, nr. 28 ( 1979); Mărgineni: Judele Mihai, agr., 92 ani, nr. 100 ( 1980); Mândra: Butum
Valer, agr., 65 ani, nr. 105 (1978); Noul Român: Stanbeca Ion, agr., 65 ani, nr. 166, ( 1978); Ohaba:
Moldovan Vichente, agr., 74 ani, nr. 17 ( 1976); Olteţ: Pop Valeriu, agr., muncitor, 79 ani, nr. 186 ( 1977);
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Părău: Bontea Nicolae, agr„ 70 ani, nr. 28 (1980); Perşani: Prăscău Gheorghe, agr., 73 ani, nr. 296
(1979); Poiana Mărului: Clopoţel Gheorghe, agr., 79 ani, nr. 176 (1978); Poieniţa: Banciu Laurian, agr.,
72 ani, nr. 7 (1978); Pojorta: Milea Gheorghe, agr., 64 ani, nr. 88 (1978); Porumbacu de Jos: Bărdaş
Nicolae, rotar, agr., 78 ani (1977); Porumbacu de Sus: Bunea Nicolae, agr., 70 ani, nr. 222 (1977);
Racoviţa: Ignat Iosif, agr., 74 ani, nr. 453 (1977); Recea: Stroia Gheorghe, agr., muncitor, 76 ani (1978);
Râuşor: Bărdaş Ilarie, agr., 93 ani ( 1977); Rucăr: Băluţ Gheorghe, agr., 48 ani, nr. 45 ( 1977); Săcădate:
Pavel Toma, agr., 63 ani, nr. 117 ( 1977); Sărata: Gheorghe M. Calefar, agr., 66 ani, nr. 122 (1977);
Săsciori: Iosif Motoc, agr., 75 ani, nr. 16 (1978); Săvăstreni: Lazea Valer, agr., 85 ani, nr. 48 (1978);
Scorei: Nicolae Hampu, agr., 76 ani, nr. 278 (1976); Sebeş: Pop Valer, agr., 70 ani, nr. 81 (1980); Sebeşu
de Jos: Ionaş Ion, agr., 53 ani, nr. 123; Sebeşu de Sus: Ion Vulcan, agr., 84 ani, nr. 125 (1977); Sâmbăta
de Jos: Achim Vasile, agr., 78 ani, nr. 34 (1978); Sâmbăta de Sus: Smădu Vasile, agr., 64 ani, nr. 296
(1978); Şercaia: Buleci Ion, agr., 80 ani, nr. 423 (1980); Şercăiţa: Virgil Isdrailă, agr., 42 ani, nr. 275
(1980); Şinca Nouă: Constantin Fuşcan, agr., 79 ani, nr. 110 (1979); Şinca Veche: Bălan Aurel, agr., 76
ani, nr. 193 ( 1976); Şona: Urdea Ion, agr., 80 ani, nr. 295 ( 1980); Toderiţa: Vlad Gheorghe, agr., 83 ani,
nr. 45 ( 1979); Turnu Roşu: Mujat Iancu, agr., 79 ani, nr. 533 ( 1977); Ucea de Jos: Băcilă Nicolae, agr.,

tâmplar, 65 ani, nr. 73 ( 1978); Ucea de Sus: Muntean Vasile, agr., muncitor, 69 ani, nr. 25 ( 1978); Vad: Poşta
Gheorghe, agr., 83 ani, nr. 228 (1980); Veneţia de Jos: Stoica Ion, agr., 75 ani, nr. 93 (1980); Veneţia de Sus:
Gheorghe Roşca, agr., 84 ani, nr. 26 (1980); Viştea de Jos: Borzea Gheorghe, agr., muncitor, 65 ani, nr. 126
(1977); Viştea de Sus: Sarsamă Sebastian, agr., 70 ani, nr. 42 ( 1978); Voila: Streza Ion, agr., 84 ani, nr. 166 ( 1978);
Voivodeni: TălabăAndrei, agr., 81 ani, nr. 156 (1978).
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Fig. l Limitele Ţării Oltului pentru locuitorii satelor din subzonaAvrig
The land ofOlt borders forthe villagers inAvrig sub-area
1. Turnu Roşu; 2. Sebeşu de Jos; 3. Sebeşu de Sus; 4. Racoviţa; 5. Avrig
peArdeal: 6. Bradu; 7. Săcădate; 8. Glâmboaca
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Fig. 2 Limitele Ţării Oltului în concepţia locuitorilor satelor din subzona de vest („gruiuri")
The land ofOlt borders for the villagers in the western sub-area
1. Porumbacu de Jos; 2. Porumbacu de Sus; 3. Sărata; 4. Scorei; 5. Cârţa; 6. Cârţişoara
7.ArpaşudeJos; 8.ArpaşudeSus;9. Ucea de Jos; 10. Ucea de Sus; 11.Corbi; 12. Viştea de Sus
13. Viştea de Jos; 14.0lteţ; 15.Drăguş; 16. Sâmbăta de Sus; 17. Sâmbăta de Jos
peArdeal: 18. Colun; 19.Poieniţa;20. Nou1Român;21. Feldioara; 22. Rucăr

Figura 3: Limitele Ţării Oltului în concepţia locuitorilor din subzona de est („câmpia'')
The land ofOlt borders for the inhabitants ofthe eastern sub-area (the plain)
l. Voila; 2. Voivodeni; 3. Pojorta; 4. Brea7.a; 5. Ludişor; 6. Luţa; 7. Dridif; 8. Beclean
9. Hurez; 10. Gura Văii; 11. Iaşi; 12. Săvăstreni; 13. Săsciori; 14. Recea; 15. Dejani
16. Berivoi; 17. Copăcel; 18. Râuşor; 19. Mândra; 20. Hârseni; 21. Toderiţa; 22. Sebeş
23. Mărgineni; 24. Şercaia; 25. Vad; 26. Ohaba; 27. Şinca Veche; 28. Bucium; 29. Şercăiţa
30. Şinca Nouă; 31. Poiana Mărului; pe Ardeal: 32. Cincşor; 33. Galaţi; 34. Şona; 35. Hălmeag
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Fig. 4: Limitele Ţirii Oltului în concepţia locuitorilor subzonei Perşani
The land ofOlt borders for the inhabitants ofperşani sub-area
l. Perşani; 2. Pârâu; 3. Grid; 4. Veneţia de Jos; 5. Veneţia de Sus; 6. Comana de Jos; 7. Comana de Sus
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Fig. 5: Sate de „ogorani" şi sate de „pădureni" în Ţara Oltului
„Ogorani" villages and „pădureni" villages in the land of Olt
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