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Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, dincolo de rolul său în conser-
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fabulos al legăturilor nevăzute şi pline de simboluri dintre spatiul fizic şi cel spiritual, 
pe care comunitatea l-a construit generaţie de generaţie.  

Această carte este parte dintr-o întreprindere mai largă, menită să ducă la 
înţelegerea spiritului locului şi să stimuleze iniţiative şi resurse în păstrarea identităţii 
Ţării Haţegului.
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Ţara Haţegului, în câteva 
vorbe şi culori

Despre Ţara Haţegului cea veche s-a scris destul, în monografii, cărţi de 
istorie, de sociologie, de etnografie şi folclor. Ţara Haţegului cea nouă nu mai este la 
fel, dar frumuseţea ei n-a pălit. Ochiul însufleţit al fotografului i-a pus căpăstru şi-a 
închis-o pentru totdeauna între coperte de album, fără s-o împuţineze.

Din ce se închipuie această frumuseţe? Din farmecul locurilor – munţi, văi 
şi şesuri largi- neştirbit de vreme şi de civilizaţie. Din urmele unui trecut interesant, 
glorios şi frământat, păstrate în oase preistorice, vestigii de piatră şi frânturi de gând. 
Din statura semeaţă, chipul şi amintirile oamenilor, pe care vremurile i-au schimbat 
fără să ucidă în ei de tot duhul locului. Din viaţa de zi cu zi a timpului nostru care 
repetă, aproape inconştient, secvenţe dintr-o matrice uitată şi-şi caută, cu greutate, 
un nou făgaş.

Portret cu ape, munţi şi sate 

Depresiune înconjurată de munţi înalţi, acoperiţi de păduri bogate, 
străbătută de ape numeroase, cu un sol favorabil agriculturii şi bogat în zăcăminte 
naturale, Ţara Haţegului a fost de la început o zonă propice vieţii, fiind locuită de 
oameni încă din preistorie. Ei au cultivat pământul, au crescut animale şi au prelucrat 
lemnul, dând naştere unei civilizaţii rurale specifice. 

Munţii lor i-au stăpânit, i-au colindat în lung şi-n lat cu oile, i-au folosit 
drept adăpost în vremuri de restrişte şi armă în lupte, le-au împrumutat din bogăţia 
de lemn, sare şi cărbune: munţii Retezat, Munţii Ţarcului, munţii Poiana Ruscă, munţii 
Şurianu sau Munţii Sebeşului. Încadrată între aceşti munţi, mai înalţi sau mai scunzi, 
Ţara Haţegului se înfăţişează privirii ca un imens amfiteatru.

Apele le-au spălat pânzăturile şi trupurile obosite de muncă şi luptă, le-au 
pus în mişcare  morile şi vâltorile, le-au purtat plutele şi dorurile: Rîul Mare, Rîuşor, 
Sibişel, Sălaş, Rîul Alb, Zăvoi, Strei, Galbena, Rîul Bărbat, Uric.

Satele sunt străvechi aşezări daco-romane sau de cneji români, loc de orig-
ine al multor familii nobile sau cu rol însemnat în viaţa socială şi politică a ţinutului 
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Haţeg şi a Transilvaniei, aşezări grănicereşti, aşezări de păstori sau de agricultori: Rîu 
de Mori, Brazi, Clopotiva, Ohaba-Sibişel, Ostrov, Ostrovel, Sibişel, Suseni, Unciuc, 
Valea Dîljii, Sălaşu de Sus, Coroieşti, Mălăieşti, Nucşoara, Ohaba de sub Piatră, Paros, 
Peştera, Rîu Alb, Rîu Mic, Sălaşu de Jos, Zăvoi, Sîntămăria Orlea, Balomir, Bărăştii 
Haţegului, Bucium-Orlea, Ciopeia, Săcel, Sînpetru, Subcetate, Vadu, Federi, Fizeşti, 
Silvaşu de Jos, Răchitova, Vălioara, Livezi, Densuş, Peşteniţa, Valea Lupului, Rîuşor, 
Băieşti, Fărcădin, Peşteana, Petros, Crivadia, Silvaşu de Sus, Sarmizegetusa, Pîclişa, 
Păucineşti, Ostrovu Mare, Băuţari, Boiţa şi multe, multe încă.

Pagini din trecut

 Ţara Haţegului are o istorie a ei, mai bogată poate decât alte regiuni ale 
ţării. În unele locuri se găsesc urme de viaţă umană datând tocmai din paleolitic. 
Urmele de locuire din epoca dacică şi mai ales din vremea stăpânirii romane sunt 
extrem de numeroase. În depresiune a fost multă vreme capitala Daciei Romane, iar 
la marginea regiunii, în Munţii Sebeşului, se află Sarmizegetusa dacică. Toate vestigi-
ile istorico-arheologice, şi sunt multe (peşteri, situri cu fosile şi resturi de dinozauri, 
ruine dacice şi romane, fortificaţii şi castele medievale, biserici-monument la Densuş, 
Sîntămăria Orlea, Nucşoara, Sînpetru etc.), stau mărturie.

De-a lungul primului mileniu, după retragerea romanilor din Dacia, oame-
nii au continuat să locuiască aici în mici obşti săteşti, unite spre sfârşitul perioadei în 
cnezate şi voievodate. Ele erau conduse de juzi (asemeni comunităţilor daco-romane), 
de cneji şi voievozi. Cnejii aveau mai ales atribuţii fiscale, adunând de la ţărani dările 
către stat. Mai întemeiau şi sate, defrişând pădurile de pe pământurile lor, sate pe care 
şi le transmiteau prin moştenire ereditară. Aveau şi funcţii militare, în caz de război, 
şi funcţii juridice, judecând neînţelegerile dintre oameni. Ţara Haţegului este zona cu 
cea mai mare concentraţie de cneji din Transilvania voievodală (peste 500).

Stăpânirea maghiară a organizat Transilvania în comitate. Cnejii au fost 
confirmaţi în drepturile lor de către regele maghiar, având aceleaşi drepturi cu nobil-
imea maghiară. Prima atestare documentară a Ţării Haţegului datează din 1247, când 
în Diploma cavalerilor Ioaniţi este pomenit voievodatul lui Litovoi, format din Valea 
Jiului şi Ţara Haţegului (Terra Harsoc).

Ţara Haţegului a fost o vreme comitat, pe la sfârşitul secolului al XIII-lea. 
După aceea, găsim atestat în documente un district Haţeg, parte constitutivă a comi-
tatului Hunedoara (în 1360). Cnejii îşi pierd treptat din importanţă, unii decăzând la 
nivel de iobagi, alţii contopindu-se cu nobilimea maghiară. 

La sfârşitul secolului al XIV-lea, otomanii încep să pătrundă în Transilvania 
prin pasul Merişor-Băniţa, numit Poarta de Fier a Transilvaniei, şi prin Ţara Haţegului. 
În locul cnejilor se ridică, mai ales în vremea lui Iancu de Hunedoara, o nouă clasă 
socială, de origine română, care se remarcă în bătăliile contra otomanilor. Această 
nouă pătură nobiliară şi-a păstrat originea românească, dar a pus mai presus de orice 
identitatea de clasă şi s-a deosebit până în epoca modernă de români (mulţi foşti io-
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bagi) sau de maghiari prin port şi stare materială. După ce otomanii cuceresc Buda 
în 1541 şi transformă Ungaria răsăriteană în paşalâc, Transilvania şi Banatul devin 
principate autonome sub suzeranitate otomană. Nobilimea transilvăneană a luptat 
împotriva suzeranităţii otomane, ceea ce a dus la instaurarea dominaţiei habsburgice 
în Transilvania prin Diploma Leopoldină din 4 decembrie 1691. Transilvania devine 
provincie condusă de împărat printr-un guvernator. Autonomia este serios micşorată. 
Treptat, românii devin o populaţie oprimată, situaţie care a durat până la Marea Unire 
din 1918. 

Rosturi

Până după primul război mondial, localnicii au dus, ca pretutindeni în ţară, 
o viaţă adânc tradiţională, cu puţine schimbări. Înnoirile nu duceau la schimbări pro-
funde de mentalitate, ci erau asimilate la tradiţiile şi obiceiurile lor. Noul se altoia pe 
vechi. 

Vremile anului puneau hotare lucrului şi odihnei. Sărbătorile şi zilele de 
muncă se succedau după un calendar străvechi, transmis din generaţie în generaţie, în 
care aratul, semănatul, culesul, alcătuirea turmelor, urcatul şi coborâtul oilor la munte 
şi toate câte erau de făcut aveau timpul lor. Obiceiuri vechi (vergelatul, armindeniul, 
strigatul peste sat, alergatul prescurii, împrooratul tinerilor, însoţitul, sânzienele, ale-
sul şi măsuratul oilor, nedeile) se ţineau neştirbit. 

Femeile lucrau câmpul, prefăceau  lâna, cânepa, bumbacul în fire, ţeseau 
în război   ţesături în două iţe într-o tehnică străveche (Karamani) şi-şi umpleau 
casele de cergi, ţoale, lepedee, scoarţe, poniave de culme, foi de perete. Croiau pentru 
căsaşi haine de lucru şi de sărbătoare (cămaşă cu ciupag încreţită la gât, inie cu fodo-
ri, catrinţe încutate, cătrinţoni, opreg cu ciucuri sau roibat, brăciri, toloboni, glugi, 
laibăre, şube înfundate din pănură albă, cămăşi bărbăteşti cu guler îngust şi mâneci cu 
pumnaşi, cioareci, gaci, proboade). Se găteau într-un fel unic, pieptănându-se compli-
cat  cu chici, sucituri şi cozi împletite, prinse pe conci şi acoperite cu ceapsă. Creşteau 
copiii, îngrijeau gospodăria, păstrau obiceiurile şi încercau să ducă mai departe toate 
credinţele şi practicile strămoşilor lor.

Bărbaţii vedeau de oi, de vite, de fânaţe, de lucrul la pădure, de minerit, de 
plutărit, de felurite meşteşuguri, încheiau afaceri, aduceau bani acasă ca să-şi plătească 
dările şi se odihneau la biserică şi-n birt.

În perioada interbelică, lucrurile au început să se schimbe. De prin 1920, 
încet-încet au început să rămână în urmă obiceiurile, portul, modul ancestral de-a 
trăi şi de-a înţelege lumea, pentru că lumea însăşi se schimba vertiginos. Venirea 
comuniştilor la putere a zdruncinat grav echilibrul satului tradiţional, în primul rând 
prin faptul că statul comunist le-a luat oamenilor pământurile, uneltele şi animalele, 
organizând gospodăriile agricole colective, cooperativele de producţie şi coopera-
tivele meşteşugăreşti. Ocupaţiile tradiţionale, pe care oamenii le îndeplineau natural, 
dintr-o necesitate internă, din nevoia de a-şi întreţine familiile, au fost preschimbate 

 pagina �



forţat în servicii, adică în muncă obligatorie, impusă din exterior. Legătura tradiţională 
cu pământul s-a rupt. Astfel, le-a fost luată ţăranilor însăşi raţiunea lor de a fi.

Până în 1990, locuitorii satelor din Ţara Haţegului au lucrat în CAP-uri 
şi în industria locală din Călan, Oţelu Roşu, Haţeg, Baru, Pui şi la amenajările hi-
drotehnice de pe Rîul Mare. Astăzi, din ce în ce mai mulţi pleacă din sat: la oraş, la 
studii, la muncă prin ţară sau în străinătate. 

Dar satele lor din Ţara Haţegului au răbdare şi-i aşteaptă. Şi aşteaptă pe 
oricine iubeşte satul  românesc să le descopere frumuseţea rănită...

       Carmen Mihalache
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Şetina, bretina,
Ş-ai dobreana,
Ş-ai dobreana.

Dulmina, culmina,
Lemn verdie ca iedera, 

măi.

(refren de colind din Sînpetru)

Nu-i nevoie să înţelegeţi neapărat sensul de dicţionar al acestor cuvinte, nici 
sensul lor în context. 
Nu contează aici explicaţia, ci sugestia. 
Bucuraţi-vă de sunetul lor ca o cascadă de munte şi de frumuseţea graiului.

Daţi pagina şi bucuraţi-vă mai departe, 
de frumuseţea unor oameni, a unor locuri,  a unor obiecte simple de astăzi şi 
de odinioară.
Imagini vechi şi foarte noi, în spatele cărora se presimte gândul înfiorat al 
fotografului.
Din toate se înalţă, ca un abur peste văile ascunse ale munţilor de piatră, su-
fletul Ţării Haţegului.
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Versuri alese din

Ovid Densusianu, Graiul din Ţara Haţegului, 
Atelierele grafice Socec & Co, Bucureşti

Benedict  Morong, Graiul satului Sânpetru din Ţara 
Haţegului, Universitas, Petroşani, 2005

şi din Arhiva Muzeului Ţăranului Român 

(culese de Ana Pascu de la Doenel Vulc din satul 
Sînpetru şi Saveta Ciovicaru „Moaţa” din satul 
Sarmizegetusa)
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Cât îi dealu’ de-a lungu
Ară badea cu plugu, 

Vinie dânsa cu prânzu.
Şî ţâpai ochii la dânsa

Şî rupsăi în două bârţa;
Până făcui bârţă nouă

Mi s-o rupt grindeiu-n două;
Până făcui grindei nou,
Mi s-o sânjerat um bou;
Până l-am diesânjerat
M-o picat şî hălălalt

Ş-am rămas băiat sărac... 
(dintr-un cântec din Pui)
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Şe-i mai bun ca omu ăl bun?
Că mâniecă
Şî-ntuniecă

Pă la dalbe de bisereşi
Cu făclii şî cu lumini. 

(dintr-o colindă din Densuş)
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Spunie, mândră, şî gâceşte:
Codru’ di şe-ngălbineştie,
Omu’ di şe-mbătrâneştie?
Codru’ die zăpadă grea, 

Omu’ die inimă rea.
 (dintr-un cântec din Ohaba Ponor)
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Şî până bradu’ l-or tăiat
Tăt or fluerat;
Şepte fişiorei din sat
Cu şepte topoară 
Tăt or dat, 
Până l-or tăiat. 
Până gios l-or pus
Tăt aşă i-or spus
Că pă brad îl aduc
La lină fântână
Îm mijloc die grădină. 
(din Cântecul bradului din Densuş)
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La Sântă Măria Mare
Cobor oile la vale.

Şî să duc şi nu mai vin
Pân’ la Sfântu’ Constantin.
 (dintr-o doină din Sînpetru)
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Deasupra la răsăritu
Joac-on june d-on cal bunu,
Şî nu-l joacă cum să joacă,
Şi mi-l joacă jocu’ mare, 
Tot cu faţa cătră soare.
Şi-l încinje şi-l înfrânje,

Cu pinceni galbeni l-acinje.
Şi-l întoarşe curcubeu

În forma lu’ Dumnezău.
Ei, Dumnezău cân’ auziere

Şaua pă cal o punere. 
(dintr-o colindă din Sînpetru)
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Căluşieri din uşa stâni’, 
Nu jucareţ’ ca bătrâni’, 

Şî jucaţ căluşăreşce,
Să le placă la nevestie.

Căluşieri di pă dumbravă.
Cu opinşi de vacă neagră, 
Vacă neagră die tăiatu,

Lupi’ de şe-ar fi mâncatu. 
(din Jocul căluşarilor din Sînpetru)
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Dealuri mari, gânduri bolânde,
Strâg la mândra, nu m-aude. 
(dintr-o doină din Subcetate)
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Câte fete sân’ la noi
Facă-le Dumnezău oi
Şî pă min’e un păstor

Să le port vara p’in flori
Şî iarna p’in şăzători. 

(dintr-o doină din Nălaţ)
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Frunză verde alun’ea,
Săracă inima mea,

Nişi nu-i bună, nişi nu-i rea,
Numa-i n’eagră ca tina,

Ca iarba primăvara
Cân’ o tăiem cu coasa.

(dintr-o doină din Băuţari)
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Oiţe, oiţele mele,
Paşte-vi-ţi voi singurele.
Că mi’ vestea m-o venitu
Să mă cobor jos la ţară

Să mă cobor, să mă-nsoru,
Să mă fac gazdă die casă, 
Die copii şi die nevastă. 

(dintr-o colindă din Sînpetru)
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Grăi miala ocheşăre
Cari nu îi oi ca ere: 

„Şioban,  şiobănelu’ nost’,
Cum ni-ai muls şî cum ni-ai tuns,

Cum ni-ai vărat astă-vară,
Iernează-ne şi-n ceastă iarnă.

C-apăi noi ţi-om dăruire:
La Crăşiun,

C-un cojoc bunu
La Sângeorz

C-un miel frumosu,
La Păscuţă
C-o mieluţă,

La Ispas
C-un bruj die caş.” 

(dintr-o colindă din Sînpetru)
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Floare albă din grădină,
Smulge-te-aş din rădăcină

Să te dau la badea-n mână,
Să te pună la fântână.
La fântâna cu trifoi,
Un’e-adapă badea oi.

Nu le-adapă că li-i sete,
Ci le-adapă că mă vedie. 

(dintr-o doină din Sîntămăria Orlea)
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Pintru badjea nalt ca steagu’
Joară satu’ că mi-i dragu.
Nişi ieu nu feleluiesc, 
Că-l sărut un’ l-întâlnesc.
Pintru tşine, pui drăguţ,
Nişi sara nu mă djesculţ, 
Nişi sara, nişi djimineaţa,
Pintru tşine-m’ pun viiaţa. 
(dintr-o doină din Tuştea)
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Dragu mi-i lunea la târg,
Să văd boii cum se vând,

Vacile cum se plătesc,
Mândrele cum să iubesc. 

(strigătură din Pui)
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S-o lăudat, s-o lăudat
Un dalb die păcurari 

Că iel are atâţa berbeşei
Câţ’ îs cornuţăi

Ş-atâtea mieluşele
Câte-s viorele.
Staulu’ oilor,
În şercu lunii;
Focu’ oilor,

Raza soarelui. 
(dintr-o colindă din Densuş)

 pagina 36



Şe-i mai bun p-aşest pământ?
Şe-i mai bun ca oaia bună ?

Că-ncălzeşte şi-ndulşeşte. 
(dintr-o colindă din Densuş)
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Frunză verde de pe nea,
Vin voinice, de mă ia,

Nu mă mai usca cu gândul
Cum uscă vântul pământul,

Soarele
Izvoarele,

Bruma busuioacele. 
(dintr-o doină din Păucineşti)
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