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DELIMITAREA MENTALĂ A ȚINUTULUI PĂDURENILOR 

Dănuț HuCiu1

Abstract: - Mental delineation of the District of the Pădureni. The aim of this paper was to determine the 
boundaries of the District of the Pădureni through the application of the mental criterion. We used the method 
of social survey and the questionnaire as the main tool to collect data. The questionnaire was applied to a total 
number of 120 respondents. The results led to the delineation of the District of the Pădureni, composed of six 
administrative-territorial units, the equivalent of 33 villages.  
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1. Introducere

Criteriul mental a fost utilizat într-o serie 
de studii de geografie regională, chiar dacă re-
prezintă un instrument sociologic specific. În Ro-
mânia, din șirul studiilor de geografie regională, 
o dată cu demonstrarea aplicabilității acestuia în 
studiile de tip „țară” (18 studii axate pe tot atâtea 
„țări” ), analiza sociologică a fost extinsă și asu-
pra regiunilor de tip „ținut”.

Cocean P., (2010, p. 7) susține faptul că „ți-
nutul” se aseamănă cel mai mult cu modelul de 
dezvoltare regională de tip „țară”, remarcând că 
acestea se deosebesc prin câteva caracteristici de 
bază:

- în cazul „țărilor” se remarcă prezența 
unor „[…] condiționări de ordin natural […] 
(depresiuni intra sau perimontane, văi și culmi 
muntoase cu funcție de adăpost)”, pe când 
„Ținuturile se extind pe suprafețe cu o morfologie 
mozaicată, de la câmpie la munte, fără predilecție 
pentru una sau alta dintre formele de relief”.

- „Pentru majoritatea ținuturilor se consta-
tă prezența unui spațiu mental incipient, rarefiat, 
slab conturat, ceea ce ar putea conduce la supozi-
ția considerării lor ca o etapă premergătoare con-
stituirii țărilor”.

- „funcția politico-administrativă devine în 
cazul ținuturilor o excepție în vreme ce pentru 
majoritatea țărilor a fost o regulă”.

- „autoidentificarea locuitorilor cu spațiul 
mental al ținuturilor apare doar în puține cazuri 
[...]”.

- „agregarea sistemică a ținuturilor este, în 
general, precară” (Cocean P., 2010, p. 7), coeziu-
nea teritorială fiind slab conturată.

Ilovan O-R., (2009) a stabilit limitele Țării 
Năsăudului, în intervalul 2005-2007, prin aplica-
rea a 54 chestionare. Miza anchetei sociologice 
întreprinse a fost aceea de a surprinde percepția 
unor reprezentanți cheie ai comunității năsăude-
ne, motiv pentru care majoritatea respondenților 
au studii superioare. Delimitarea Țării Moților de 
către Boțan C.N., (2010) s-a realizat prin crite-
riul autoidentificării, considerat ca fiind cel mai 
esențial în stabilirea limitelor acestei regiuni prin 
faptul că locuitorii din partea centrală a Munților 
Apuseni se autoidentifică cu apelativul de moț. 
Autorul a aplicat pe teren 623 interviuri, în urma 
cărora a ajuns la concluzia că locuitorii spațiului 
montan apusean din centrul bazinului superior 
Arieș sunt cei îndreptățiți să se considere cu ade-
vărat ca fiind moți.  

Din cercetarea de teren întreprinsă de Pop 
A-M., (2011) în intervalul 2007-2008, cele 200 
chestionare aplicate așezărilor incluse în regiu-
nea de tip „țară”, Țara Bârsei, a reiesit o dife-
rențiere a gradului de atașament al locuitorilor, 
direct proporțional cu vechimea locuirii. În acest 
sens, autoarea scoate în evidență două subsiste-
me regionale (Brașov și Covasna), unde în cadrul 
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celui de-al doilea subsistem (Covasna) populația 
românească este fie maghiarizată, fie provine din 
județele învecinate. Se constată astfel o diluare 
a spațiului mental de la vest spre est, acolo unde 
locuitorii se identidfică cu „Ținutul Secuiesc” 
(un ținut creat pe considerente etnice).

Ianăș A-N., (2011) a delimitat Țara Almă-
jului prin prisma criteriului mental, aplicând 115 
chestionare. Vîlcea I.C., (2012) a utilizat criteriul 
mental în vederea stabilirii limitei estice a Țării 
Severinului aplicând 375 chestionare, utilizând 
metoda cantitativă. Alți autori care au delimitat 
unități de tip „țară” pe baza anchetei sociologi-
ce au fost Filimon L., (2012) pentru Țara Beiu-
șului, Pavel I.H., (2012) pentru Țara Amlașului, 
Mihalca I.A., (2015) pentru Țara Dornelor (170 
chestionare pentru 28 de localități), Hognogi 
Gh., (2016) pentru Țara Hațegului (42 interviuri 
semi-structurate).

Celelalte teze de doctorat axate pe regiuni 
de tip „țară” iau în calcul spațiul mental prin re-
cursul la literatura de specialitate: Țara Silvani-
ei (Josan I., 2009), Țara Zarandului (David N., 
2010).

Alte 4 regiuni de tip „țară” nu au fost deli-
mitate pe baza criteriului mental, autorii au luat 
în calcul criteriul politico-administrativ și facto-
rul istoric: Țara Lăpușului (Dezsi Șt., 2006), Țara 
Oașului (Ilieș M., 2006), Țara Maramureșului 
(Ilieș G., 2007) și Țara Chioarului (Pușcaș A., 
2007).

De asemenea până în prezent au fost rea-
lizate și două studii axate pe regiunile de tip „ți-
nut” care au fost delimitate tot pe baza criteriu-
lui mental. Potra A.C., (2018) a stabilit limitele 
Ținutului Ciceului utilizând ca metodă de lucru, 
ancheta sociologică prin instrumentul de bază, 
chestionarul. Autoarea a aplicat 310 chestionare 
pentru tot teritoriul istoric al Ținutului Ciceului, 
luând în calcul etapele propuse de Rotariu T., și 
Iluț P., (2001): „formularea clară a temei cerce-
tate, stabilirea indicatorilor urmăriţi în cerce-
tare, prelucrarea acestora și formularea într-un 
limbaj simplu a întrebărilor chestionarului astfel 
încât să fie pe înțelesul tuturor repondenților”. 
Chita S-M., (2018) a delimitat Ținutul Ciceului 
aplicând telefonic 435 de chestionare pentru 26 

comune, mai precis 75 sate, respectiv pentru ora-
șele Ulmeni și Cehu Silvaniei. Astfel, autoarea a 
stabilit două limite ale Ținutului Codru, o limi-
tă mentală în care sentimentul de apartență este 
mai puternic și o limită tampon care scoate în 
evidență faptul că sentimentul de apartență scade 
la periferie.

Termenul „ținut”, ca entitate spațială 
mentală, este definit de Cocean P., (2010, p. 7), 
drept „[…] un teritoriu locuit de o populație cu o 
cultură materială și spirituală strâns ancorată în 
realitățile locului, un sistem spațial definit de o 
aderență profundă a omului la substratul natural 
prin adaptare și reziliență îndelungată, seculară, 
cu sublimarea realității geografice în spiritualita-
te (Ținutul Pădurenilor, Ținutul Codrului, Mărgi-
nimea Sibiului etc)”. 

Tot Cocean P., (2010, pp. 12-14) mențio-
nează că delimitarea „ținuturilor” este o situație 
problematică datorată lipsei studiilor în acest sens. 
Totuși, acesta susține faptul că criteriile lacunare 
luate în calcul trebuie să fie adaptate la cerințe-
le actuale de percepere, astfel una din metodele 
propuse este cea mentală, una foarte utilă pentru 
stabilirea limitelor unor ținuturi cu o istorie mai 
pronunțată și care se referă la autoidentificarea 
locuitorilor cu locul (Ținuturile Banatului mon-
tan sau de câmpie, Bârgaielor, Ciceului, Codrului, 
Gorjului, Pădurenilor, Reghinului, Mărginimii Si-
biului, Momârlanilor, Teleormanului etc).

În geografia regională, spaţiul mental de-
fineşte „[...] teritoriul (spaţiul regional) pe care o 
comunitate, dar şi un individ aparţinând aceste-
ia, îl integrează în scara sa de valori existenţiale 
prin percepţie, trăire şi imaginare (spaţiul imagi-
nat)” (Cocean P., 2010, p. 64). De asemenea Bo-
țan C.N., (2010) definește spațiul mental ca fiind 
„[...] o parte integrată organic rațiunii de a exista, 
a acelei comunități sau a acelui individ, un su-
port material al tuturor acțiunilor și reacțiunilor 
comunității respective”.

Modul de delimitare a spațiul mental pre-
supune un demers nu tocmai ușor, deoarece este 
necesar să se ia în vedere percepția asupra unui 
teritoriu, respectiv trăirea într-un anumit terito-
riu, dat fiind faptul că una este percepția locui-
torilor asupra locului în care aceștia locuiesc, iar 
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alta poate să fie percepția populației din exterior. 
Această dublă raportare la arealul microregional 
a fost testată și în cazul de față. Pentru regiuni-
le geografice, în delimitarea spațiilor mentale se 
apelează la percepția comunităților locale (Co-
cean P., 2005, p. 62-63).

Cocean P., Ciangă N., (1999-2000, 2002) 
segmentează spaţiul mental românesc în mai 
multe subcategorii: spaţiul mental naţional care 
se impune la scară naţională, spaţiul mental pro-
vincial cu referire la provinciile istorico-geogra-
fice (Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, 
Bucovina, Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Ol-
tenia), spaţiul mental etnografic care cuprinde un 
teritoriu umanizat de locuitorii care împărtășesc 
acelaşi port popular, obiceiuri, tradiții şi spaţiul 
mental habitaţional care reprezintă localitatea de 
baştină a unei persoane, locul în care s-a născut 
şi a copilărit. Criteriile utilizate pentru delimita-
rea acestor spații mentale sunt: percepția com-
ponentei antropice asupra spațiului, modul de 
constituire a regiunilor, întinderea și constituția 
orografică a entităților regionale de tip „țară”, 
din care rezultă spații mentale deschise, închise 
și semi-inchise.

Pentru ca o regiune să fie viabilă, delimi-
tarea acesteia presupune luarea în considerare a 
mai multor tipuri de limite, în funcţie de scopul 
urmărit. Astfel, delimitarea regiunilor face apel 
la mai multe tipuri de limite: limite instituţionale 
(politice, administrative), limite naturale, socia-
le, complexe, funcţionale (Cocean P., 2010).

În stabilirea limitelor regiunilor geografice 
se iau în calcul mai multe criterii grupate de 
delimitare a acestora: criteriul peisagistic care 
scoate în evidenţă peisajul cu elementele sale 
naturale sau antropice, vizibile (vegetaţia) sau 
invizibile (temperatura); criteriul funcţional prin 
care se identifică principalele funcţii dintr-o regi-
une, a căror conlucrare între elementele compo-
nente precum şi cu sistemele învecinate, asigu-
ră veridicitatea funcţionării sistemului regional; 
criteriul politico-administrativ prin a cărui factor 
decizional se pot delimita anumite regiuni; crite-
rii heteroclite prin combinarea elementelor natu-
rale cu cele antropice şi, nu în ultimul rând, cri-
teriul mental care reflectă conştiinţa apartenenţei 

umane la un anumit teritoriu şi a cărui importanţă 
ne preocupă prin nenumăratele studii realizate de 
către Cocean P. (1997, 2002, 2004, 2010, 2011), 
Cocean P., Ciangă N. (1999-2000). În acest 
sens, Cocean P. (2010, pp. 10-11) evidențiază 
trei categorii diferite de ținuturi sistematizate pe 
baza criteriului mental: „ținuturi sinonime unor 
spații mentale bine conturate (Codru, Hârtibaciu, 
Mărginimea Sibiului, Banatul montan, Gorjul, 
Teleormanul); ținuturi sinonime unor spații men-
tale incipient conturate (Ciceul, Bârgaiele, Târ-
navele, Campulungul, Neamțul) și ținuturi lipsite 
de un spatiu mental perceptibil (Măcinul, Delta, 
Covurluiul, Trotușul)”.

2. Metode

Ținutul Pădurenilor este o unitate regiona-
lă ai cărei locuitori populează culmile estice ale 
Munților Poiana Ruscă (partea central-vestică a 
județului Hunedoarei). Situat între râul Mureș și 
Cerna, în partea estică a Munților Poiana Rus-
căi, departajat de regiunile învecinate prin zonele 
împădurite și brăzdate de văile înguste și adânci, 
alcătuiește o platformă care ajunge până la 1100 
metri. Datorită văilor înguste, împădurite și ume-
de, populația și-a construit așezările în special pe 
culmile despădurite și netede, la înălțimi de peste 
600 metri, ocupația principală din trecut, care se 
menține și în prezent, fiind creșterea vitelor.  

Pentru delimitarea Ținutului Pădurenilor a 
fost utilizată ancheta sociologică, respectiv apli-
carea chestionarului. 

Chestionarele au fost aplicate în cadrul 
unei documentări pe teren, în perioada 26 iunie 
- 6 iulie 2017. Au fost aplicate 120 chestionare 
ce au avut drept scop stabilirea limitelor regiunii 
studiate. Chestionarele au fost aplicate în loca-
lităţile presupuse a constitui parte componentă 
a regiunii analizate, cu insistenţă pe localităţile 
periferice.  Din cei 120 repondenți, 43% au fost 
de sex masculin, iar 57% de sex feminin [Fig.1.]. 
17% dintre repondenți au avut vârsta cuprinsă 
între 18-39 ani, 30% între 40-59 ani, 44% între 
60-79 ani, respectiv 9% repondenți cu vârsta 
peste 80 ani [Fig.1]. 52% dintre repondenți au 
fost pensionari, 18%-agricultori, 14%-angajați, 
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8%-antreprenori și tot 8% repondenți cu altă ocu-
pație, preponderent cea de casnic/ă [Fig.2]. 65% 
din totalul de repondenți au absolvit gimnaziul 
sau școala primară, 26%-liceul, 7% repondenți 
absolvenți de studii superioare (universitare și/
sau postuniversitare), iar 2% repondenți fără stu-
dii [Fig.2].

 Pentru o imagine și mai clară asupra regi-
unii am formulat întrebări în chestionarul apli-
cat și cu privire la navetismul populației. Astfel, 
am observat faptul că 4% din cei 120 repondenți 
trăiesc în localitățile în care s-au aplicat chestio-
narele de 10-19 ani, 18% dintre repondenți locu-
iesc în localitatea domiciliată de 20-39 ani, 32% 

40-59 ani, 24% de 60-69 ani, respectiv 22% care 
traiesc de peste 70 de ani în localitatea domicili-
ată [Fig.3]. În intervalele menționate, 27% dintre 
locuitori din totalul celor 120 chestionați au fost 
plecați din localitate pentru o perioadă mai mare 
de timp [Fig.4]. 18% din cei 33 au fost plecați 
în altă localitate din Ținutul Pădurenilor, 58% 

în altă localitate din județul Hunedoara, iar 24% 
în altă localitate [Fig.4]. 56% dintre repondenții 
chestionați au copilărit în localitatea de domici-
liu, 24% în altă localitate din Ținutul Pădureni-
lor, 12% în altă localitate din județul Hunedoara 
și 8% au copilărit în altă localitate, valori simila-
re și cu localitatea de origine a părinților [Fig.5]. 

Fig.1. Structura pe sexe (stânga) și grupe de vârstă (dreapta) a repondenților

Fig.2. Structura ocupațională (stânga) și structura educațională (dreapta) a repondenților
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La întrebarea „Considerați că localitatea în care trăiți 
aparține de Ținutul Pădurenilor?”, 46% dintre repon-
denții chestionați au dat un răspuns afirmativ, iar 54% 
un răspuns negativ [Fig.5]. Referitor la întrebarea cu 
privire la localitatea de apartenență menționez faptul 
că 43 de chestionare au fost aplicate în cele 6 comu-
ne (Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, Lelese, Toplița) 
care au fost validate ca aparținătoare Ținutului Pădu-
renilor, aici situația fiind foarte clară din acest punct 
de vedere, restul de 77 de chestionare din total de 
120, au fost aplicate în arealul limitrof regiunii ana-
lizate, pentru a vedea cât de mult s-au extins sau s-au 
restrâns limitele teritoriului.

 

Fig.3. Ponderea răspunsurilor la întrebarea „De cât timp 
trăiți în Ținutul Pădurenilor?”

Fig.4. Ponderea răspunsurilor la întrebarea „Dacă și unde ați fost plecat în acest interval ?” 

 Fig.5. Ponderea răspunsurilor cu privire la localitatea în care repondenții au copilărit (stânga) și la
întrebarea „Considerați că localitatea în care trăiți aparține de Ținutul Pădurenilor?” (dreapta)
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3. Rezultate

3.1. Limitele Ținutului Pădurenilor în litera-
tura de specialitate 
Pornind de la ideea că Ţinutul Pădurenilor 

reprezintă un spaţiu geografic în care locuito-
rii acestuia au un simţ ridicat al apartenenţei la 
această regiune, afirmaţie susţinută şi de rezul-
tatele anchetei sociologice întreprinse în cadrul 
acestui teritoriu, prin documentarea bibliografică, 
metoda cartografică, observaţia directă respectiv 
indirectă, am putut stabili principalele elemente 
de reprezentativitate ale pădurenilor.

Lucrările etnografice realizate de că-
tre Vuia R. (1926) şi Işfănoni R. (2006) sus-
ţin o delimitare clară a Ţinutului Pădurenilor, 
care se diferenţiază de regiunile învecinate prin 
elementele sale reprezentative. Pentru Işfănoni 
R., pădurenii reprezintă populaţia omogenă din 
punct de vedere material precum şi spiritual, 
prin: conştientizarea apartenenţei locuitorilor la 
regiunea respectivă, aşezarea caselor pe culmea 
dealurilor, port popular, ocupaţii, folclor muzical, 
obiceiuri şi tradiţii (2006, p. 57). Potrivit lui Vuia 
R., pădurenii ocupă „[...] regiunea estică a Poie-
nii Ruscăi, de pe teritoriul Hunedoarei, cuprinsă 
între Valea Mureşului şi a Cernei, cu o popula-
ţie mai rară, izolată şi deci foarte conservativă.” 
(1980, p. 401).

3.2. Criteriul mental – criteriu de delimitare 
a Ținutului Pădurenilor

Pe baza chestionarelor aplicate, confirmate 
și de conținutul unor lucrări consultate, au reieșit 
ca elemente de reprezentativitate pădurenești ur-
mătoarele elemente:

o Tipul de aşezări situate pe culmea dealu-
rilor care formează satele adunate reprezintă un 
element specific Ţinutului Pădurenilor, terenul 
cultivat fiind terasat în partea de jos a satului. De 
asemenea, întâlnim şi câteva sate adunate situate 
pe vale, a căror poziţionare este influenţată de for-
ma văii. Prin materialele de construcţie utilizate în 
realizarea caselor, formă, plan, mod de construcție, 
putem observa că acestea se aseamănă cu cele din 
Ţara Haţegului, precum şi cele din Munţii Apu-

seni. Impactul reliefului în definirea personalității 
regionale a dus la conturarea unei entități de tip 
„ținut”, cu alte cuvinte morfologia, prin funcțiile 
sale, a individualizat un teritoriu aparte.

o Portul popular pădurenesc reprezintă 
elementul de maximă importanţă prin care locui-
torii regiunii studiate se identifică ca fiind aparţi-
nători ai Ţinutului Pădurenilor. Acesta este unicul 
din ţară care cuprinde toloboni (ciorapi groşi din 
lână albă). Portul popular ne-a ajutat în stabili-
rea limitelor regiunii analizate, prin diferenţierea 
acestuia de cel al localităţilor învecinate. 

o Printre alte elemente reprezentative care 
susțin delimitarea Ținutului Pădurenilor mai sunt 
și practicile tradiționale (nedeia pădureneas-
că, brâul, fanfara, joc din doi, spic de grâu, joc 
pădurenesc, ardeleana), plăcintele tradiționale 
pădurenești și, nu în ultimul rând, creșterea ani-
malelor.

Cu privire la întrebarea „Prin ce se carac-
terizează Ținutul Pădurenilor ca regiune?”, por-
tul popular pădurenesc a fost menționat de cele 
mai multe ori de către repondenții chestionați, de 
45 dintre aceștia, urmat de practicile tradiționale 
(nedeia, brâul, fanfara, joc di doi, spic de grâu, 
joc pădurenesc, ardeleana), menționate de 22 re-
pondenți, plăcintele pădurenești fiind și ele men-
ționate de 15 repondenți, respectiv casele situate 
pe culme, remarcate de 10 repondenți.

Delimitarea regiunii studiate urmăreşte li-
mita UAT-urilor Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, 
Lelese, Toplița, decuparea pe criterii administra-
tive fiind selectată și din punct de vedere al înre-
gistrării datelor cu caracter statistic.

 În delimitarea Ținutului Pădurenilor s-a 
aplicat criteriul mental, datorită conștiinței puter-
nice a apartenței locuitorilor la această regiune. 
Această afirmație este susținută și de rezultate-
le anchetei sociologice realizate în cadrul eta-
pei de teren. Limita de la care am pornit a fost 
cea stabilită de R. Vuia (1926) și susținută de R. 
Ișfănoni (2006). De asemenea, s-a mai ținut cont 
și de limita propusă de N. Dunăre (1974-1975), 
care include și sate din comuna Lunca Cernii de 
Jos (Negoiul, Meria, Lunca Cernii de Jos, Lunca 
Cernii de Sus) ca făcând parte din Ținutul Pădu-
renilor.
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În ultima parte a secolului XIX, S. Moldo-
van (1896) face diferenţa între pădureni, munteni 
şi locuitorii satelor din proximitatea Hunedoarei. 
Acesta afirmă că portul popular al muntenilor se 
aseamănă cu cel al pădurenilor, cu excepţia celui 
femeiesc. 

În cele 6 comune validate ca fiind aparţi-
nătoare Ţinutului Pădurenilor (Bătrâna, Bunila, 
Cerbăl, Ghelari, Lelese, Topliţa), 100% dintre 
cei 43 locuitori chestionaţi, aparţinători  de satele 
comunelor menţionate anterior, s-au considerat 
pădureni.

Referitor la întrebările legate de limitele 
regiunii, 46% din totalul de 120 repondenți con-
sideră că localitatea în care trăiesc aparține de Ți-
nutul Pădurenilor, pe când 54% nu se consideră 
pădureni. Printre localităție marcate de aceștia ca 
fiind pădurenești menționăm: comuna Bătrâna a 
fost marcată de 66 repondenți, Bunila de 70, Cer-
băl și Lelese de 69, Ghelari de 71, Toplița de 55 
repondenți, acestea fiind și comunele validate ca 
aparținătoare de teritoriul analizat. Comuna Lun-
ca Cernii de Jos a fost marcată de 35 repondenți, 
urmată de comuna Teliucu Inferior marcată de 
23 repondenți. Celelalte comune alohtone au fost 
marcate de puține ori, de sub 20 repondenți.

Prin urmare rezultatele anchetei sociologi-
ce evidenţiază faptul că limita regiunii studiate 
se suprapune, în mare parte, peste limita propusă 
de R. Vuia (1926), localităţile din partea nord-es-
tică a regiunii studiate aparţinătoare în prezent 
comunelor Dobra (Făgeţel, Răduleşti, Bujoru, 
Stânceşti Ohaba), Veţel (Boia Bârzii, Muncelu 
Mare, Muncelu Mic, Runcu Mic) şi Peştişu Mic 
(Cutin) nu erau considerate pădureneşti la sfărşi-
tul secolului al XX-lea. Cele 47 chestionare apli-
cate în satele din comunele menționate anterior 
ne relevă faptul că răspunsul repondenților este 
nesigur în ceea ce privește apartenența lor, marea 
majoritate dintre ei susținând ca pădurenii s-au 
retras spre municipiul Deva dar și în localitatea 
Dobra, care este al treilea centru de polarizare 
spațială pentru Ținutul Pădurenilor, după Hune-
doara și Deva. 74% dintre aceștia nu se consideră 
pădureni, iar 26% nu sunt siguri de apartenența 
lor. Pe de altă parte, în urma cercetărilor realizate 
în aceste sate, între anii 1970-1990, R. Işfănoni 

(2006, p. 60) observă diferenţe clare ale portului 
popular din satele menţionate anterior, susţinând 
ideea că acesta se aseamănă cu cele din Valea 
Mureşului, astfel se diferenţiază în mod evident 
de portul pădurenesc.

Referitor la satele din sudul regiunii anali-
zate, aparţinătoare comunei Lunca Cernii de Jos 
(Meria, Lunca Cernii de Sus, Negoiu), pe care N. 
Dunăre (1955-1956) le include Ţinutului Pădure-
nilor, putem remarca, pe baza anchetei sociologi-
ce, că locuitorii acestor localităţi nu se consideră 
în totalitate pădureni, din cei 30 repondenți ches-
tionați, doar 20% dintre aceștia s-ar considera 
pădureni, nefiind totuși siguri de apartenența lor. 
De altfel, am putut observa în teritoriu diferenţe 
între portul popular pădurenesc care la bărbaţi in-
clude toloboni (ciorapi groşi din lână), pe când la 
locuitorii din comuna Lunca Cernii de Jos nu am 
întâlnit acest aspect.

Elementele etnografice au contribuit cel 
mai mult în stabilirea limitelor Ținutului Pădu-
renilor. Portul popular pădurenesc, practicile 
tradiționale, identificarea cu folcloristul Drăgan 
Muntean sunt puternic amprentate în conștiin-
ța pădurenilor. Valențele etno-culturale conferă 
regiunii analizate o identitate teritorială aparte, 
prin vechime, autenticitate, diversitate, moduri 
de manifestare și impactul în viața de zi cu zi a 
localnicilor.

Fig.6. Ponderea răspunsurilor repondenților din N-E 
limitei inițiale



56

Dănuț Huciu

4. Concluzii

În urma cercetării întreprinse, identitatea 
pădurenilor este una foarte puternic înrădăcinată 
în valorile, tradițiile și practicile tradiționale la 
care aceștia țin cu mândrie. Prin multitudinea de 
argumente aduse și exemplele oferite, consider 
că ipoteza de la care am pornit, criteriul mental 
ca fiind definitoriu în delimitarea Ținutului Pă-

durenilor prin faptul că pădurenii au conștiință 
foarte puternică a apartenenței la această regiune, 
a fost verificată. 

De asemenea, această autoidentificare a 
populației cu locul în care trăiesc a fost susținută 
și de literatura de specialitate, prin surprinderea 
elementelor etnografice de maximă reprezentati-
vitate care au contribuit la formarea unei imagini 
și mai clare asupra teritoriului studiat.

Fig. 7. Limitele Ținutului Pădurenilor
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