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Introducere 

 

              
                                                   Munții Retezat- vedere din Hațeg 

 

Călătorului neavizat care ajunge pentru prima dată în Hațeg, orășelul îi 

apare ca un loc „obscur”, lipsit de importanță.  Un studiu aprofundat va dovedi 

că Hațegul, ca și întraga Țară a Hațegului,  are o istorie deosebit de bogată. Aici 

a fost centrul regatului dacic condus de Decebal și  tot în aceste locuri, 

împăratul Traian, după ce i-a înfrânt pe daci, sesizând importanța strategică a 

ținutului, a ridicat capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. După 

părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian, Țara Hațegului a continuat să fie 

centrul acestei provincii, fiind locul, după afirmațiile lui Nicolae Iorga, unde a 

luat naștere poporul român. Nu întâmplător, frații Densușianu considerau că 

familia Mușatinilor, întemeietorii Moldovei, și Basarabii, întemeietorii Țării 

Românești, și-au avut originea în ținutul  de la poalele Munților Retezat. 

În prezent sub numele de Țara Hațegului este cuprinsă depresiunea sau 

„valea” Hațegului și valea superioară a râului Strei, dar în vechime se întindea 

pe teritorii mai mari. Încă în prima atestare documentară din anul 1247,   

Diploma Cavalerilor Ioaniți, „Terra Harszoc” (Țara Hațegului), era menționată 

„con pertinentibus sui”, adică cu împrejurimile sale. Districtul românesc al 

Hațegului, mai cuprindea: Valea Jiului, valea medie și inferioră a râului Strei, 

platoul Luncanilor, valea Cernei hunedorene, valea superioară a Bistrei 

bănățene. 

 Centrul acestui ținut îl constituie depresiunea Hațegului, care se 

prezintă sub forma unei cetăți naturale, mărginită la sud de culmile Munților 

Retezat până la valea Râului Mare  și apoi ale Munților Țarcu până la valea 

Bistrei.   La est, zidurile cetății sunt  o prelungire a Munților Poiana Ruscăi a 

căror limită de vest ajunge pe valea Streiului, pe linia imaginară care unește 

orașele Hațeg, Călan, Hunedoara, Deva. Depresiunea este mărginită la nord  de 

o ramură a acestor munți  având culmi cu  înălțimi  până la 700 m.  Această 

ramură se termină cu  dealul abrupt  Orlea, care are la poalele sale confluența 

dintre Râul Mare și Strei. La baza  acestor dealuri se află şesul aluvional 
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inundabil al luncilor Râului Mare şi Galbenei, cea mai joasă unitate de relief a 

Văii Haţegului având înălţimile cuprinse între 300 m-370 m.
1
  

Bucurându-se de o poziție strategigă deosebită și  de posibilități de 

apărare remarcabile, Țara Hațegului în decursul istorie a constituit un bastion de 

apărare al Transilvaniei față de invadatorii care veneau din sud pe Valea Oltului 

și din vest de către Dunăre prin culoarul Timiș-Cerna. Una din porțile   acestei 

fortificații naturale este Poarta de Fier a Transilvaniei aflată la înălțimea de 699 

metri. Aici se afla legendarul Tapae, locul de confruntare dintre oștirile  

invadatoare romane și armata dacă a regelui Decebal. O altă poartă îngustă a 

depresiunii, se află  în partea de est, la vărsarea Râului Mare în Strei, fiind 

cuprinsă între Dealul Orlea și Munții Retezat. Din Valea Jiului, se ajunge la 

depresiune prin Pasul Merișor,  aflat la înălțimea de 731 metri  și apoi pe valea 

superioră a Streiului.  

Din timpul regelui Burebista, atunci când s-a început contrucția 

fortificațiilor în Munții Orăștie, Țara Hațegului a constituit unul dintre centrele 

de putere ale dacilor. Mărturie în acest sens o constituie urmele  fortificațiilor 

dacice care barau intrarea de la Porțile de  Fier ale Transilvaniei, cetatea de 

pe Dealul Bolii, fortificațiile de  la Ponorici. Nu departe de depresiunea 

Hațegului, se aflau Munții Orăștiei cu  Sarmizegetusa Regia, reședința regelui 

Decebal și alte cetăți dacice.   Dar acestea se aflau pe culmi muntoase, lipsite de 

apă, astfel că pe vreme de pace dacii locuiau  pe văi și depresiuni cum era cea a 

Hațegului.  

După victoria împotriva dacilor, împăratul Traian stabilește capitala 

Daciei Romane la Ulpia Traiana  Sarmizegetusa, în ținutul Hațegului, fapt care 

a imprimat o însemnată dezvoltare a întregii regiuni. Din acele vremuri au  

rămas mărturie „troianu”, drumul roman care lega Ulpia Traiana de valea 

Streiului, și  urmele drumului roman de la Ciopeia. 

Pentru a păstra alte zone întinse ale Imperiului Roman puse în pericol, 

împăratul Aurelian hotărește la anul 271  părăsirea Daciei Romane, înființând o 

altă provincie cu  numele de Dacia Aureliană la sud de Dunăre. Afirmațiile 

istoricului  Flavius Vospiscus, după care Aurelian a mutat toată populația în 

noua provincie, a stat la baza teoriei  după care poporul român s-a format aici. 

Apoi     mai târziu, după stabilirea maghiarilor în Transilvania în secolul al IX-

lea, românii ar fi imigrat în diferite etape, „pe ascuns”, astfel că au ajuns 

populație majoritară.  

Numeroase argumente pot fi aduse împotriva teoriei imigraționiste. În 

momentul retragerii aureliane, întreaga Dacie era ocupată începând din  anul 

268 de goți, astfel că forțarea populației să-i părăsească localitățile ar fi fost 

                                                 
1
 Cornelia Grumăzescu, I. S. Gruescu, Judeţul Hunedoara, Editura Academiei, Bucureşti, 1970, 

p. n23 
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imposibilă. Deoarece  goții fiind un popor războinic, aveau nevoie de supuși 

care să-și întrețină, astfel că nu ar fi permis „golirea” Daciei de populația 

autohtonă. De asemenea locuitorii Daciei nu erau dornici să reintre în stăpânire 

romană, cea  barbară fiind mai puțin opresivă. 

 După părăsirea Daciei Romane, Ulpia Traiana a fost populată în 

continuare de urmașii foștilor coloniști romani, dovadă în acest sens fiind 

folosirea ca fortificație a amfiteatrului roman sau a faptului că ulițele din satul 

actual Sarmizegetusa au același traseu ca vechile străzi ale fostei colonii 

romane. Populația locală  și-a păstrat forme de organizare proprii, satele  fiind 

conduse de juzi (judex),  care aveau și funcția de intermediari între populație și 

năvălitori. 

 Următoarele popoare migratoare care au ocupat teritoriul fostei 

provincii Dacia: hunii, gepizii, avarii, nu aveau interesul de a distruge o 

populație locală de la care să perceapă produse agricole. Avarii au adus cu ei pe 

slavi, care erau supuși ai lor. Aceștia au conviețuit sute de ani cu românii, până 

când au fost asimilați. Urmele slavilor au rămas în Țara Hațegului în denumirea 

satelor: Ștei, Ruși, Bistra (râu repede), Grădiștea (loc într-o cetate) etc. Tot 

influenței slave s-a datorat organizarea obștilor, în care proprietatea era folosită 

în comun, precum organizarea cnezatelor „de vale”, caracteristică ținuturilor 

hațegane la începutul evului mediu. Cronicile străine și în special cele bizantine 

consemnau desigur pe stăpânii barbari, cu care imperiul ajungea în conflict și 

nu populația locală supusă. 

 

Conform istoriografiei maghiare, un amestec neomogen de șapte triburi,  

conduse de Arpad, au plecat   la sfârșitul mileniului întâi din Etelköz, țara dintre 

Don și Dunăre, refugiindu-se spre est  din cauza atacurilor pecenegilor. Ele   

traversează, la anul 895,  Carpații prin pasul Verecke,  trecătorile din Carpații 

Transilvani și pe valea Dunării,  stabilindu-se în Câmpia Panonică.
2
 Aici 

găsesc, conform cronicarului Simon Kézai, un amestec de triburi slave și 

românești, slab organizate politic și puțin numeroase, pe care le înving și apoi le 

asimilează cu ușurință.  

După descălecatul maghiarilor în Panonia, unul dintre conducătorii de 

trib, Tuhutum, traversează pădurile din Munții Bihor ajungând, dincolo de 

porțile Meseșului, în ținutul numit de noii veniți „erdö elelü” adică  „țara de 

dincolo de păduri”, iar mai apoi Erdely, iar în actele oficiale Utrasylvana, 

devenită  ulterior Transylvania. Conform relatărilor lui „Anonymus”, notarul 

necunoscut al regelui Bela al III-lea (1173-1196), maghiarii înfrâng în „țara de 

dincolo de păduri”  pe Gelu, cneazul românilor, „dux blachorum”. După 

victorie, reprezentații românilor, împreună cu maghiarii, îl aleg ca domn pe 

                                                 
2
 Paul Letvai, Ungurii, Humanitas,  București, 2001, p. 26-27 
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învingător. Alte formațiuni româno-slave din Transilvania consemnate de 

Anonymus au fost voievodatele lui Glad, care se se întindea în Banat și cel al 

lui Menumorut aflat în Crișana.
3
 Urmașii lui Tuhutum, denumiți Gyula, 

fondează un principat autonom și apoi primesc religia creștină ortodoxă de la 

Constantinopol. Atunci când regele Ștefan adoptă  creștinismul de rit apusean, 

el intră în conflict cu unchiul său Gyula, care avea reședința la Gyulafehéevár, 

(Alba Iulia), regele  înfrângându-l  în luptă.
4
 

Extinderea puterii regatului maghiar asupra Transilvaniei, are loc în mai 

multe etape, în perioada dintre secolele al X-lea și XIII-lea, astfel încât la 1200 

s-a ajuns la arcul carpatic. În expasiunea sa, regalitatea maghiară s-a folosit de 

secui, populație de origine incertă, care deși au adoptat limba maghiară, și-au 

păstrat autonomia, așezându-se succesiv la graniță, stabilindu-se în cele din 

urmă în regiunea aflată la izvoarele Mureșului și Oltului. În locul teritoriilor 

ocupate de secui, după plecarea acestora, au fost stabiliți  coloniști germani, 

sașii, folosiți pentru exploatarea economică a acestor ținuturi. Așezați în zone 

compacte și organizați în formațiuni teritoriale numite scaune, secuii și sașii au 

primit  din partea regilor maghiari importante privilegii.
5
 

Regalitatea maghiară a încercat organizarea   teritoriului sub forma unui 

principat, condus de Mercurius princeps Ultra Silvanus (1111), dar în anii 

următori este adoptat voievodatul, formă de organizare locală, același 

Mercurius fiind denumit în 1119,  voievod.
6
 Deși erau numiți de regii Ungariei, 

voievozii Transilvaniei au încercat să-și păstreze autonomia, ba chiar să devină 

independenți. Astfel voievodul Lorand Borșa (1282-1294), instaurează regimul 

intitulat „regnum Transilvanum”, care era deosebit de „regnum Hungariae”. 

Urmașul său, Ladislau Kán  își afirmă independența, devenind arbitru în luptele 

pentru coroana maghiară după stingerea dinastiei arpadiene.
7
 

Populație băștinașă a Transilvaniei, românii  aveau organizarea lor 

politică proprie cu juzi, cneji și voievozi și un drept caracteristic, „jus 

valachicus”, după cum era numit de cancelariile maghiare. Treptat, pe măsura 

întăririi puterii nobilior maghiari, a sașilor și secuilor, românii își pierd 

teritoriile strămoșești. Diplomele regilor maghiari  din secolul al XIII-lea, în  

timpul stabilirii coloniștilor sași, aminteau de pământurile și pădurile românilor:  

„Sylva Blachorum” „terra Blachorum”. Românii au reușit  să-și păstreze 

propriile formațiuni teritoriale, numite districte valahe, mai ales în  unele 

regiuni de graniță: Țara Hațegului, Țara Făgărașului, Maramureș.  

                                                 
3
 Ștefan Pacu, Voievodatul Transilvaniei, vol.  I,  

4
 Paul Letvai, ..., p. 39 

5
 Istoria Transilvaniei, vol I, coordonatori: Ioan Aurel Pop, Thomas  Nägles, Institutul Cultural 

Român,  Centru de studii transilvane 
6
 Ibidem 

7
 Ibidem 




