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PREFAŢA LUI NICOLAE IORGA 

O nouă şi folositoare idee pdegogică, de şcoală 
însufleţită asupra realităţilor înseşi, a răsărit în mintea 
preocupată de marile probleme ale ţării şi premii a Regelui 
României şi ea a fost pusă în serviciul unui nobil şi înalt 
ideal: creşterea unui viitor Domn de ţară între cei cari o 
înfăţişează în toate ramurile naţiei şi cu ochii asupra tuturor 
ţinuturilor cari formează patria. Un lucru în adevăr mare, 
vrednic de a fi cunoscut şi departe peste hotarele ţării unde a 
fost conceput şi adus la îndeplinire. 

Profesori entuziaşti au avut şi ei sarcina de a realisa 
un program căruia i s’au închinat cu toate puterile sufletului 
lor. Unul din ei, un geograf plin de căldură şi de iniţiativă, un 
spirit de orizont şi de creaţiune, d. Ion Conea, vorbeşte în 
acest volum de felul cum a izbândit acest plan de mare 
îndrăzneală fericită.Aceasta-i dă prilejul să vorbească de una 
din ţerile de văi din care s’a făcut Ţara Românească supt o 
singură căpetenie, ţara lui Litovoiu, a străvechiului Haţeg, cu 
încă enigmaticul nume împlântat la începuturile ţerii Jiiului. 

E în amintirile păstrare şi în notele culese un 
încântător amestec de ştiinţă adevărată1 şi de impresii 
copilăreşti pline de o nevinovată curiositate şi de o înţelegere 
care mijeşte. 

 NICOLAE IORGA 
 

INTRODUCERE 

„24 Octombrie 1932. În sala centrală a Castelului 
Peleş sunt adunaţi profesorii şi elevii Şcoalei Marelui Voevod 
de Alba Iulia, pentru solemnitatea deschiderei acestei Clase, 
unice în felul ei până azi, concepută şi realizată de Părintele 
Suveran, din grija şi dorul de a da vlăstarului Său cea mai 
temeinică şi mai completă pregătire. 

                                                           
1 Nimic nu împiedică existenţa la Dânsuş a unei fundaţii de cnezi 

pe care s’o fi reluat Domniţa Zamfira, a căreia e, de sigur, pictura. 
Toată regiunea a fost plină de asemenea modeste ctitorii ale unor 
ţerani cavaleri cu sabia regelui legată la gât. 
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Copilul regesc priveşte scrutător pe fiecare din 
profesori, vând parcă să pătrundă ce vor de la El. Noţiunea 
de şcoală este încă prea abstractă pentru copilul cu totul 
neşcolit. Copiii ceilalţi, veniţi din toate colţurile ţării, grijulii şi 
sfioşi, privesc cu ochii mari la tot ce-i înconjoară: pentru ei, 
totul este cu adevărat măreţ şi uluitor. 

Soseşte Majestatea Sa Regele. Se face slujba 
religioasă de către părintele Nae Popescu, profesorul de 
religie al Clasei, într’o atmosferă impresionantă. Se trece 
apoi la clasă, unde tot părintele Nae Popescu face lecţia de 
deschidere a cursurilor. După lecţie, Regele discută cu 
fiecare profesor în parte, apoi cu toţii laolaltă, asupra celor ce 
urmează a se realiza de către fiecare în parte şi de către toţi 
la un loc. 

Noua Şcoală – nouă nu numai la noi, ci în toată 
lumea, a luat fiinţă. În noua Şcoală, viitorul Rege nu-i mai 
mult decât un elev ca toţi ceilalţi. Copiii s’au adaptat prin 
inuiţie la ceea ce a dorit Suveranul, pe care-L văd şi cu care 
vorbesc atât de des. Regescul şcolar, de o modestie şi 
distincţie de suflet care-şi trag rădăcinile din fineţea rasei 
Sale, se simte fericit în mijlocul acestui stol de unsprezece – 
şi cu El douăsprezece – vlăstare de pe toate plaiurile 
româneşti. E iubit de ei şi iubeşte şi El, la rându-I, sincer – pe 
noii săi camarazi. 

Faţă de Copil, Regele este părintele care zilnic 
controlează carnetul de şcoală al Fiului Său: ia cunoştinţă, 
de îndată, de orice notă şi orice observaţie a profesorilor – şi 
după aceea semnează (semnează chiar dacă, uneori, niciun 
profesor n’a trecut pe acea zi nicio notă şi nicio observaţie). 
Faţă de Şcoală, este un inspector, un controlor şi îndrumător 
permanent. Faţă de copiii ceilalţi – camarazii Voevodului – 
pe care-i vede de mai multe ori pe săptămână (între altele, şi 
în calitate de invitaţi neîntrerupţi, pe rând, la masa Marelui 
Voevod) faţă de ei este gazdă, părinte şi Rege.”1 

                                                           
1 Reproducere din numărul festiv al ziarului «Ordinea» – din pagina 
închinată Măriei Sale Marelui Voevod… (8 iunie 1935, Cinci ani de 
la Restauraţie). 
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Aşadar, în ziua da 24 Octombrie 1932 a luat fiinţă 
originala Clasă a Moştenitorului Tronului românesc. Ar fi 
multe de spus despre ea – şi vor fi şi mai multe, când va sosi 
vremea să i se facă istoricul. Aici, însă, pentru înţelegerea 
celor expuse în paginile care vin, vom da o scurtă relaţie 
numai în ceea ce priveşte aşa zisul curs de sintetizare al 
Clasei, curs care se face în luna ultimă a fiecărui an de 
şcoală, adică în Iunie2. Înainte de aceasta, însă, fie-ne 
permis să observăm că însuşi chipul în care a fost alcătuită 
Clasa: din unsprezece copii, aleşi de pe tot cuprinsul ţării şi 
din toate treptele sociale, doi din ei fiind – pe deasupra – 
copii de minoritari, – însuşi chipul acesta, zic, constituie, deşi 
o sinteză de alt  fel, dar, totuşi, tot o sinteză sau o sintetizare: 
a ţării şi a neamului. În camarazii Lui, în adevăr, regescul 
vlăstar e chemat să descifreze însăşi imaginea Ţării, în 
fruntea căreia El va sta mâine: Duşa Gheorghe, de pildă, de 
câteori i se strigă numele, trezeşte în mintea Măriei Sale 
imaginea Ţării Oltului; Grămadă Gheorghe o trezeşte pe 
aceea a Bucovinei; Chiaburu Radion, pe a Basarabiei; 
Jurchescu Ion, pe a Banatului etc. Trei sau patru din 
camarazi sunt ca un memento permanent, pentru gândul 
Voevodului, că cei mai mulţi din locuitorii României sunt 
ţărani -, după cum, în sfârşit, cei doi copii de minoritari Îi ţin 
treaz gândul la o altă realitate: că populaţia României, pe 
lângă autohtoni, cuprinde şi elemente de alte origini, care 
elemente, pentru Regele de mâine, ca şi pentru Cel de 
astăzi, vor pune anumite interesante şi nu uşoare probleme. 
Dar voiam să vorbim despre cursul de sintetizare. 

În iunie 1934, de pildă, se vorbea şi se citea prin 
gazete că Marele Voevod a fost cu Şcoala: la Turtucaia şi 
Olteniţa, pe Dunăre; apoi, pe rând, la Cernavodă şi 
Constanţa; la Târgovişte şi Mânăstirea Dealului; la Curtea de 
Argeş şi Arefu; la Mânăstirea Cozia şi în Ţara Loviştei etc. 
etc. Mai toată lumea credea că era vorba de simple excursii 
– care, ca orice excursii, sunt mai mult de agrement decât de 
instrucţie. În fapt, era vorba de altceva: de cursul de 

                                                           
2 Această «lună», însă, poate dura mai mult, după cum poate dura 

şi mai puţin de o lună. 



4 
 

sintetizare de care vorbeam şi care înseamnă lecţii de 
sinteză pe teren, de sinteză din toate obiectele făcute în 
cursul anului. Cursul acesta - astfel numit - a fost adoptat 
şi de Ministerul Instrucţiunii, care l-a răspândit şi impus, 
într’o vreme, pe ţara întreagă, în toate şcolile (s.m.). 

Creatorul Clasei Regale, Majestatea Sa Regele, a 
înţeles din capul locului că simpla înregistrare teoretică a 
cunoştinţelor prevăzute în program şi predate la fiecare 
obiect în parte nu poate atinge scopul ce trebuie urmărit, mai 
ales într’o astfel de şcoală, şi că munca profesorilor, ca şi 
efortul elevilor, nu pot da finalmente tot randamentul 
necesar, dacă elevului nu i se crează ocazia şi nu i se dă 
posibilitatea de a utiliza – de a practiciza, dacă e permis să 
spunem astfel – acele cunoştinţe şi de a ne lega între ele, a 
le mânui şi a elabora şi el, la rândul lui, sprijinit pe ele, o 
sinteză după puterea minţii sale. Iată de ce, în iunie – cum 
spuseserăm – Clasa Marelui Voevod de Alba Iulia face 
şcoală pe teren. 

Şi iată cum e concepută şi cum se face o lecţie de 
acestea, de sintetizare. S’o dăm de exemplu pe aceea ce la 
Mânăstirea Cozia: Profesorul de geografie reaminteşte 
cunoştinţele despre munţii româneşti. Dă şi arată 
amănuntele locale, insistând mai ales asupra defileului Turnu 
Roşu – Călimeşti. Arată în ce puncte zideau, de obiceiu, 
vechii ctitori de mănăstiri, aceste sfinte locaşuri – şi insistă în 
special asupra aşezării Mănăstirii Cozia. Vine la rând 
profesorul de istorie – care face partea istorică, propriu zisă, 
a chestiunii: cine a zidit şi când a zidit mănăstirea, făcând 
puţină uşoară legătură cu acele vechi cuiburi dinspre munte 
ale primilor noştri voevozi (elevii fuseseră deja la Arefu -
 vechi centru de «ţară», apoi în Tara Loviştei, la Curtea de 
Argeş, Târgovişte). Urmează profesorul de religie, care şi el 
are ce spune – şi încă! – într’o lecţie despre Mânăstirea 
Cozia. Cu cel de limba română, copiii citesc şi 
interpretează Umbra lui Mircea la Cozia, iar cu cel de desen 
desenează un ornament din biserică etc. 

După o recreaţie mai lungă – în care unii din copii se 
odihnesc cu adevărat, iar alţii îşi frământă aprig frageda 
minte, în vederea lecţiei de ansamblu pe care o ştiu bine că 
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urmează, – se face lucrare scrisă, în care trebuie să intre 
laolaltă, legate organic, elementele esenţiale din fiecare 
lecţie făcută mai înainte. 

Se întâmplă, însă, ca o lecţie de sintetizare să fie 
dintr’un singur obiect. De exemplu: cum elevii, în aceeaşi 
lună iunie 1934, văzuseră râul Argeşului în mai multe puncte: 
la vârsare, la Copăceni, la Curtea de Argeş, la Arefu-
Căpăţâneni, apoi mai sus în minte, – li s’a dat o lucrare 
scrisă despre apele Munteniei în general şi despre râul 
Argeşului în special. Deci, o lecţie de sinteză geografică. De 
obiceiu, însă, mai ales când e vorba de pământul românesc, 
o lecţie de geografie e totodatăşi una de istorie naţională – şi 
viceversa. 

Iată, prin urmare, cum deplasările Clasei Marelui 
Voevod, despre care citeştea lumea obişnuit în cursul lunilor 
iunie, nu sunt simple plimbări, ci sunt tot atâtea ocazii de 
consolidare şi cimentare strânsă a cunoştinţelor asimilate 
disparat peste an. În ele se desfăşură, aşa dar, o muncă mai 
grea, şi se cere de la elevi o sforţare şi o putere de 
concentrare mai grele, – decât munca desfăşurată şi 
concentrarea cerută în cursul anului. 
 
*** 

Pentru iunie 1935, însă, Regele a venit cu o 
modificare – în cursul de sinteză al anului pe isprăvite: a 
dispus ca sintetizarea să nu se mai facă în puncte şi regiuni 
deosebite ale ţării, fie apropiate fie depărtare între ele -, ci să 
se facă într’o singură regiune: una şi aceeaşi regiune, pentru 
ca, astfel, mai rodnică să fie munca şi mai adânci şi mai 
trainice rezultatele. Decât mult în suprafaţă, mai bine mult în 
adâncime - a spus Regele. În fiecare an, Voevodul va trebui 
să cunoască bine câte o singură “ţară” de cele mai mici 
pentru ca, la urmă de tot, când va încheia cu liceul, să aibă 
vie în minte imaginea integrală a Ţării celei mari3. 

                                                           
3 Dacă ni-i permis, vom aminti aici un alt gând şi o alta sugestie, 

asemănătoare, ale Regelui României: 
Se ştie ce este cu echipele de studenţi care, vara, în numele 
Majestăţii Sale şi al Fundaţiei Sale de cultură “Principele Carol”, 
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Prin urmare, aşa şi cu cursul de sintetizare, anual, al Clasei 
Marelui Voevod: “ţările” cele mici se vor alătura pe rând, una 
lângă alta, şi astfel, an cu an, se va contura, precisă şi 
sigură, în mintea Voevodului, imaginea unică a Ţării celei 
mari. Ideea de patrie va înflori şi va creşte, pe încetul dar 
sigur, ca o floare divină, în ochii minţii Sale. 
 Aici, vom face o paranteză. Într’adevăr, pentru ca să putem 
prinde întreaga adâncă semnificaţie a gândului regal, rugăm 
pe cititor să ne îngăduie, aici, să spunem în câteva cuvinte 
ce sunt ţările cele mici faţă cu Ţara cea mare, ce sunt – cu 
alte cuvinte - ţările care compun Ţara. Astfel, din această 
paranteză, gândul regal va ieşi, cum spunem, în toată 
surprinzătoarea şi rodnica lui semnificaţie şi în toată valoarea 
lui educativă. Să spunem, deci, câteva cuvinte despre Ţară 
şi ţări4: E plină Ţara de ţări, cum / e plină rodia cu sâmburi. 

Dimitrie Cantemir spune, undeva, în Descrierea 
Moldovei: “odinoară Moldova se împărţea în trei părţi: ţara de 
jos, ţara de sus şi Basarabia, în care se numărau peste tot 
douăzeci şi trei de ţinuturi5 mai mici”6. Pe de alta parte, în 
cronica lui Simion Dascălul citim următoarele, cu privire la 

                                                                                                                                   
lucrează la ridicarea morală şi materială a unui număr de sate – 
alese pe tot cuprinsul ţării. După prima campanie de lucru, se 
punea întrebarea dacă la anul viitor (vara viitoare), echipele vor 
lucra în aceleaşi sate sau vor lucra în altele, noi. Nu, a spus 
Regele, echipe de studenţi vor trebui să lucreze cel puţin trei veri 
în şir în aceleaşi sate, pentru ca altfel nu vom fi făcut nimic trainic. 
Lucrul temeinic – cere, şi aici, timp. 
4 Sub acest frumos titlu (“Ţară şi ţări”, n.ed.), Ion I. Ionică a publicat 

un splendid eseu în No. 2 al revistei Rânduiala. 
5 Ţinut era în Moldova ceea ce era şi ceea ce este în 

Muntenia judeţul, care judeţ - mai apoi – s’a substituit şi în 
Moldova, ţinutului. În Basarbia de Nord, poporul spune şi 
astăzi ţinut 
6 Dimitrie Cantemir, Descriera Moldovei, Ed. Societăţii Academice 

Române: Operele principelui Demetriu Cantemiru, 1875, 
Bucureşti, Cap. IV, p.10. Pot fi citite cu mult folos, în ordinea de 
idei care ne preocupă, şi cele ce spune, op.cit, pp.135-136, 
Dimitrie Cantemir despre “ţinuturile” Câmpulungului moldovean, al 
Vrancei şi al Tigheciului. 
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Ardeal: “Ţara Ardealului nu este numai o ţară însăşi, ci 
Ardealul se cheamă mijlocul ţării… iar pe la marginile ei 
sunt ţări mai mici carele toate de însa ţin şi subt ascultarea ei 
sunt, întâi cumu-l Maramureşul despre ţara leşească şi ţara 
secuească despre Moldova, şi ţara Oltului despre ţara 
muntenească şi ţara Bârsei şi ţara Haţeului, ţara Oaşului, şi 
sânt şi alte hotare multe carele toate… se ţin de Ardeal”7. 
Dar cronica nu înşiră chiar toate ţările cele mici, populare din 
trecut şi astăzi, ale pământului românesc de dincolo de 
Carpaţi. Cunoaşteam în adevăr şi altele: Ţara 
Zarandului8, Ţara Bihariei, Ţara Crişurilor9, Ţara Chioarului, 
Ţara Almăjului. Dar nu numai în Moldova şi Transilvania 
existau în trecut – sau există, astăzi – asemenea ţări: ci ele 
existau deopotrivă şi în Muntenia şi Oltenia (aşa dar, pe 
întreg cuprinsul pământului românesc): diploma Ioaniţilor din 
1247 ne vorbeşte de Terra de Zeurino – Ţara 
Severinului, de Terra Litua – Ţara lui Litovoiu etc. Iar unul din 
cele mai vechi documente ale istoriei noastre, din 1233, 
aminteste de Terra Loysta în inima munţilor Făgăraşului, în 
dreptul gurii Lotrului, care Terra Loysta nu este altceva 
decât Ţara Loviştei de astăzi. 

 “Iar aceste ţări, se ştie, erau un fel de mici state, mai 
mult sau mai puţin autonome, unitaţi politico-administrative 
locale, situate de obiceiu în câte una din aşa numitele 
depresiuni carpatice. După ce a trecut primejdia năvălirilor 
sau, poate, încă din vremea acestora, Românii au început a 
se organiza pe bază de mici autonomii locale, mici state 
situate pe văi sau în depresiuni. Cele mici erau cnezatele, 
cele mai mari erau voevodatele sau ţările. Câmpulungul 
moldovenesc şi Vrancea, despre care ne vorbeşte Cantemir, 
sunt cele din urmă în timp, cu autonomii care abea în vremea 

                                                           
7 Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Constantin 

Giurescu, 1916, p.110. 
8 No. 55 din Seria C. a Cunoştinţelor folositoare, Ed. Cartea 

Românească, tratatează acest subiect: Ţara Zarandului. 
9 O conferinţă despre Ţara Crişurilor a ţintu la Radio, în iulie au 

august din acest an, d-l. Valeriu Puşcaru, asistent la catedra de 
speologie a Universităţii din Cluj. 
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noastră s’au stins ori stau să se stingă cu desăvârşire. 
Pentru Nicolae Iorga, aceste ţări sunt micile romanii locale 
ale pământului românesc. Din aceste ţări - după ce ele au 
luat mai întâi cunoştinţă unele de altele – şi după ce, mai 
târziu, au început a se contopi laolaltă, s’au născut 
principatele româneşti însăle”10. Ele au format un fel de 
sâmburi politici primitivi, din care a rodit cu vremea, treptat, 
Ţara cea mare de astăzi. Ca nişte ochiuri de apă risipite ici-
colo şi cari, pe urma unor plăi năpraznice, cresc şi se umflă 
până ce dau într’altul şi se fac toate o singură pânză întinsă, 
aşa din ţările româneşti cele mici s’a născut şi a crescut 
mereu, până ce a ajuns cum o vedem, România Mare de 
astăzi. 

 

Fig. 2. Relieful României. Se văd, în zona munţilor, depresiunile - 
dintre care cele mai multe adăposteau în vechime câte o ţară. 
Petele albe din preajma munţilor reprezintă, pe această hartă, 
tocmai ţările acestea. Ţara Haţegului e numerotată: 13. (d. Vintilă 
Mihăilescu) 

                                                           
10 Ion Conea, Ţara Loviştei, Bucureşti, 1935, p.37. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-2.jpg
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Iată acum şi ce scrie despre aceste ţări unul din cei mai buni 
cunoscători ai pământului românesc: “În cuprinsul graniţelor 
actuale ale României se cunosc, sub numele de «ţară», 
porţiuni restrânse de teren, de regulă depresiuni, care nu-şi 
pot însă lămuri izolarea lor etnică numai în configuraţia 
geografică. Se găsesc aproape ca o ghirlandă paralelă cu 
Carpaţii… Aceste ţări cuprind cele mai atractive şi mai 
interesante fenomene etnice de la noi. Una nu se aseamănă 
cu alta în privinţa tipurilor, a portului ori a dialectului. Au 
comun însă un pronunţat arhaism etnic, păstrat destul de 
evident. Constituesc astfel cele mai indicate ţinuturi pentru 
cercetări etnografice sau antropogeografice, care ar arunca 
bogata lumină asupra începuturilor vieţii noastre şi în parte 
asupra originalităţii noastre etnice. Unele – cum e ţara 
Almăjului ori cum e aceea a Haţegului, sunt izolate de restul 
lumii, prin munţi11. 

Aşa dar: deşi, astăzi, contopite una într’alta, în cadrul 
Ţării cele mari, ţările cele mici trăesc încă. Trăesc în popor, 
fiecare cu numele ei, şi trăesc în minte, şi sub privirile oricui 
merge să le vadă acolo unde se găsesc. Şi trăesc, mai ales, 
în obiceiurile, datinile, în portul şi graiul deosebit al fiecăreea 
în ele. Frântura de popor care se adăpostea într’o ţară din 
acestea, sta acolo ca într’un cuib, închisă în acest cuib şi 
închisă în ea însăşi, mulţumindu-se cu ce-i putea dărui ca 
hrană şi avut de orice fel, valea sau depresiunea respectivă. 
Şi astfel, cu vremea, s’a pomenit fiecare din ţările acestea 
vându-şi «fierul» ei aparte: că populaţia ei, cu alte cuvinte, a 
dobândit un număr de întipăriri proprii, fizice şi sufleteşti, şi 
cari o deosebeau într’o anumită măsură de populaţia tuturor 
celorlalte. Şi astfel s’a ajuns ca, astăzi, sufletul românesc 
– unul din cele mai unitare din lume – să prezinte, totuşi, 
tot atâtea nuanţe ale sale câte ţări din cele mai unitare 
avem (s.m.). Şi iată de ce apare ca deosebit de important şi 
necesar studiul, în parte al fiecăreia din aceste ţări, pe care, 
cum am spus, N. Iorga le socoate a fi fost micile romanii 
locale ale pământului românesc. Cultura românească şi 

                                                           
11 I. Simionescu, Ţara Oaşului, foileton în «Universul» din 8 

februarie 1933.  
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organizarea statului românesc sub toate aspectele fiinţei 
lui ar avea deopotrivă de câştigat dacă aceste studii s’ar 
face şi dacă, după aceea, cultura şi organizarea statului ar fi 
promovate pe bază de programe practice, alcătuite pe datele 
şi concluziile izvorâte din aceste studii (s.m.). 

… Şi nu apare, astfel, şi din acest punct de 
vedere, simbolic - faptul că, încă din frageda vârstă a 
copilăriei, Marele Voevod porneşte la cunoaşterea şi 
studierea acestor personalităţi istorice şi geografice ale 
pământului românesc? Iar dintre ele, aceea ce pe care 
Majestatea Sa a ales-o să fie prima a fost Ţara Haţegului… 

Ne permitem sa credem că nu se putea, în acest 
scop, o mai fericită alegere decât Ţara Haţegului. În 
adevăr: se putea închipui o bucată de pământ, alta care 
să rezume în chip mai fericit, pe o atât de mică suprafaţă, 
întreaga istorie şi geografie românească? (s.m.) Mai întâi, 
ca geografie: munţi din cei mai semeţi, apoi coline, podiş, 
şesuri, văi, lunci, aşezări şi ocupaţii omeneşti din cele mai 
diverse etc.; iar ca istorie, toate epocele, din vremea lui 
Burebista şi până’n zilele noastre, toate prinse şi rezumate, 
fie în ruine de cetăţi, fie în vechi biserici, în documente, în 
toponimia şi onomastica regiunii, într’un cuvânt – în multe şi 
variate vestigii, risipite la tot pasul. 

Iată ce avea să însemne, pentru mintea şi sufletul de 
copii şi de şcolar ale Prinţului Moştenitor, pământul şi poporul 
din Ţara Haţegului. – Colegii de clasă ai Măriei Sale, în 
număr de unsprezece, cum spuneam, şi reprezentând nu 
numai toate provinciile ci şi, deopotrivă, toate straturile 
societăţii româneşti, erau deja – chiar pentru mintea Lui 
crudă de copil – ca un fel de plastic rezumat ai poporului 
românesc, de pretutindeni, şi evoca totodată, în ochii şi 
imaginaţia Lui, icoana integrală a Ţării însăşi. – Plecând 
acum spre Ţara Haţegului care, cum spuneam mai sus, se 
înfăţişează ca un fel de sinteză istorică şi geografică a 
pământului şi poporului românesc, urma ca sacra imagine a 
ţării să înceapă, de acum, a fi înţeleasă şi prinsă pe viu şi 
însemna ca sinteză istorică şi geografică să înceapă a fi 
trăită. 
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Dar se cade, înainte de a-L însoţi pe Principe prin Ţara 
Haţegului, să facem o prezentare mai amplă a acesteia: 
abea astfel vom înţelege motivele pentru care 
acestea dintâi alegere s’a făcut în persoana ei, ca să 
spunem aşa. Să facem, deci, o altă necesară paranteză. 
Îndată după ea, chiar îndată, vom porni la drum cu regescul 
şcolar. 
 

1. PREZENTARE PRELIMINARĂ A ŢĂRII 

HAŢEGULUI1 

 
În cadrul unui congres de geografie, ne înnapoiam 

dintr’o excursie pe valea Crişului Negru. Fusesem la 
izvoarele acestui râu, apoi la Izbuc, şi vizitasem şi 
grandioasa «Poartă a Bihorului». Ne-am oprit, la înnapoiere, 
în Beiuş. Şi s’a întâmplat atunci că unii din noi am petrecut 
un ceas de neutat în casa protopopului ortodox de acolo. Tot 
timpul s’a vorbit despre structura şi variata mare frumuseţe a 
pământului Transilvaniei. Şi părintele protopop, ca să ne 
arate în ce grad – pe cât de înnalt, pe atâta de just – preţuiau 
Ungurii frumuseţea acestui pământ în vremea când în 
stăpâneau, ne-a dat următoarea interesantă relaţie:“Am auzit 
mulţi Unguri spunând că Dumnezeu Însuşi, la anumite zile 
mari, poartă în cap pălărie ungurească – şi că această 
pălărie ar fi formată din trupul ţării Maghiarilor. Atâţa de 
frumoasă îşi vedeau ei – şi poate pe drept cuvânt – ţara! Şi 
cum, pentru Unguri, pălărie fără pană nu se poate, avea şi a 
lui Dumnezeu una. Ei bine, pana aceasta de la pălăria lui 
Dumnezeu o forma tocmai Transilvania. Înţelegeţi, acum, în 
ce fel preţuiau Ungurii frumuseţea Ardealului, ştiut fiind că 
pentru dânşii lucrul cel mai de preţ şi mai frumos la o pălărie 
este tocmai pana ei”…. 

Astăzi, floarea de la pălăria ungurească a lui 
Dumnezeu, de care vorbea părintele din Beiuş, se află între 

                                                           
1 Această prezentare trebuie urmărită mereu pe cele două schiţe 

de hărţi pe care le dăm la începutul acestui capitol. 
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hotarele României Mari. Şi dac’o fi trebuind ca Dumnezeu să 
poarte neapărat pălărie la anumite zile mari, atunci nu este 
de loc exclus ca ea să fie formată, astăzi, din imaginea ţării 
româneşti întregite (mai ales că, pentru circumstanţă, 
construcţia pământului românesc e tocmai cum trebuie: cu 
mijlocul înalt, cu marginile joase, întocmai ca nişte boruri, şi 
cu hotarele cele mai rotunde din Europa, – nu ca veche 
Austro-Ungarie, care era un fel de groapă cu margini înalte şi 
mijlocul jos, imagine care aduce foarte puţin a pălărie). 
 

 
Fig. 3. Ţara Haţegului. Se vede perfect să este o groapă în munţi - 
şi că din afară, prin trei porţi poţi pătrunde în ea; Poarta 
Merişorului, Poarta de Fier Transilvania şi Poarta de la Subcetate. 
 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-3.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-3.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-3.jpg
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Fig. 4. Panorama Ţării Haţegului. Oraşul Haţeg şi munţii 
Retezatului. Sub a: Poarta de Fier transilvană. (Clişeu Ion Conea). 

 
“În desele mele călătorii întreprinse în lungul şi latul 

scumpului nostru Ardeal” – scrie undeva Ion Pop Reteganul, 
cel mai de seamă folcrorist al Transilvaniei – “am căutat în 
câteva rânduri şi acea parte a lui care se numea Ţara 
Haţegului. Frumos e Ardealul fără măsură, dar în el mai 
frumos decât orice este tocmai acest colţ, care din vechi şi 
până astăzi se cheamă aşa: Ţara Haţegului…. Că, deşi e 
mică Ţara Haţegului, ea întruneşte în sine tot ce Ardealul are 
mai bun şi mai frumos. Ţara Haţegului se poate numi cu 
drept cuvânt un Ardeal în miniatură. Şi de-ar fi să am putere, 
bucuros aşi mai călca odată acest adevărat rai pământesc, 
care zace chiar la cornul (colţul, n.Ion Conea) Ardealui de 
către apus şi miazăzi”… Ar fi, alăturând cele ce spuneau 
Ungurii despre Ardeal, de ceea ce  spune Ion Pop Reteganul 
despre Ţara Haţegului, ar fi să tragem încheierea că aceasta 
din urmă e cel mai frumos colţ din cea mai frumoasă 
provincie a celei mai frumoase ţări de pe vremuri… Ion Pop 
Reteganul, însă, nu e singurul care vorbeşte aşa de elogios 
despre Ţara Haţegului, ci mai sunt şi alţii. Ovid Densuşianu, 
de pildă, într’o monografie despre Ţara Haţegului, scrie 
următoarele: “Din drumul ce duce de pe Valea Streiului spre 
Haţeg, ori de pe coastele ce ascund Silvaşul, se vede 
desfăşurându-se una din cele mai frumoase privelişti de 
poesie a pământului românesc. De acolo poţi cuprinde cu 
ochii toată valea Haţegului, cu înşirurea-i maiestoasă de 
munţi peste cari stăpâneşte vârful Rătezatului…. Cu crestele 
lor conturate în linii blânde şi ridicându-se încet, încet, unele 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-4.jpg
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deasupra altora, munţii, priviţi de departe, nu au nimic din 
romantismul fantastic şi prea sălbatic al Elveţiei ori Norvegiei; 
sânt munţi ce par tovarăşi mai prietenoşi de viaţă şi din ei se 
desprinde o seninătate, o armonie ai putea zice clasică – şi 
desigur că acei ostaşi romani ce au trecut pe aici acum două 
mii de ani îşi vor fi adus aminte de pământul Italiei când li s’a 
deschis dinaintea ochilor această vale ce avea să fie întîiul 
sălaş al neamului nostru dincolo de Carpaţi”. 

Aşa dar, nu numai frumuseţe – “una din cele mai 
frumoase privelişti de poesie a pământului românesc” – ci şi, 
deopotrivă, valoarea istorică fără egal şi fără de preţ – 
“întâiul sălaş al neamului nostru dincolo de Carpaţi”. Iar fostul 
vicar al Ţării Haţegului, învăţatul canonic Iacob Radu, scrie şi 
el, în a sa Istorie a vicariatului greco-catolic al Haţegului: “Au 
trecut unsprezece ani de când am călcat întâia dată pe 
pământul acelui frumos colţ de ţară, care se numeşte din 
vremuri străbune Ţara Haţegului - şi de atunci nu numai am 
rămas tot mai încântat de frumseţa fără părechie a acelui 
ţinut, fără s’a deşteptat tot mai mult în sufletul mieu dorul de 
a-i cunoaşte şi trecutul”…2. Iar valoarea naţională a acestui 
trecut nu stă numai în afirmaţia pe care am citat-o mai sus, 
că Ţara Haţegului a fost “întâiul sălaş al neamului nostru 
dincolo de Carpaţi”, ci stă deopotrivă şi în faptul că este 
extrem de probabil ca prima dinastie domnitoare a Ţării 
Româneşti, dinastia Basarabilor, să fie şi ea originară tot din 
Ţara Haţegului3. 
 

Am stat în Ţara Haţegului o vară întreagă şi am 
străbătut-o de la un capăt la altul, pe toate drumurile. I-am 
avut imaginea sub ochi de pe munţii de nord, ca şi de pe cei 
din sud; am privit-o de pe munţii Sebeşului dinspre răsărit, ca 
şi de pe munţii din apus, de deasupra Sarmizegetusei; după 
cum, în sfârşit, am privit din centrul ei la brâul de munţi care 
o înconjoară de jur împrejur ca un colan fermecat. Şi tare ni-i 

                                                           
2
 (Iacob Radu), Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 

1913, p.4. 
3
 v. Ion Conea, Basarabii din Argeş, în rev. “Rânduiala”, an. I, No. 

2, Aprilie-Iunie 1935, pp.158-178. 
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teamă acum, când îi strângem sub pleoape imaginea, că n’o 
să vă putem arăta cât de mult a avut dreptate Ion Pop 
Reteganul când scria despre ea ce aţi văzut. 

Vreţi să intrăm în ea pe la sud, prin pasul Merişor? Ori 
vreţi să venim dinspre Caransebeş, pe Bistra în sus, şi să 
intrăm pe Poarta de Fier transilvană? Dar să intrăm mai bine 
prin poarta a treia, de la Sub-Cetate, cea prin care se 
strecoară în “ţară” trenul dinspre Simeria şi cea, totodată, 
prin care scapă din “ţară”, spre Mureş, apa Streiului. 

Ne dăm jos din tren în gara Sub-cetate, situată chiar 
în defileu, şi ne întrebăm, cel dintâi lucru, de ce i-o fi 
spunând gării astfel? N’ai decât să-ţi arunci privirile în sus şi 
vei vedea, în fruntea promontoriului care domină dinspre 
apus defileul, ruinele unei cetăţi. Stau prinse pe fruntea 
promontoriului ca un cuib de vultur pe un vârf de stâncă. Te 
sui acolo, să le vezi. Dar, ajuns sus, uiţi de ele (mulţumindu-
te cu ce ţi se spusese jos: că sunt ruinele unui turn de pază 
medieval care păzea intrarea în defileu) şi cauţi, uimit de 
frumuseţea priveliştei, spre miazăzi: “Un brâu de munţi 
ocoleşte, precum zidul o cetate, toată această mândră ţară” 
– aceste memorabile cuvinte ale lui Bălcescu despre Ardeal 
îţi vin îndată în minte, când priveşti la această – am-putea-
spune-bijuterie-geografică, ce se lasă prinsă toată într’o 
singură privire şi care se cheamă aşa: Ţara Haţegului. Cel 
dintâi lucru pe care-l surprinde ochiul este caracterul ei de 
groapă între munţi. Parcă-i o cupă imensă, deschisă spre 
cer, cerându-l pe acesta mai aproape de ea. Iar în serile 
când azurul cerului de deasupra se arată în toată limpezimea 
şi splendoarea lui, – atunci bolta de sus pare şi ea o cupă de 
cleştar răsturnată şi lipită, jos, pe buza cupei de munţi, 
rotundă, a Ţării Haţegului. Două cupe, una de cer şi una de 
pământ, căutându-se şi lipindu-şi marginile. Atunci Ţara 
Haţegului nu e numai o splendidă unitate terestră, o groapă 
închisă de jur împrejur cu munţi, ci-ţi vine să spui că este şi o 
adevărată unitate cosmică, din cer şi pământ laolaltă. 

O uriaşă groapă, aşa dar, săpată de zei şi de ape în 
mijlocul munţilor, cari munţi au rămas s’o încingă de jur-
împrejur ca un colan fermecat. În interior şi pe margini, 
drumuri noi şi vechi – unele, din cele mai vechi ale ţării – se 
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ridică şi se înclină, vorba poetului, după spinările în curbe 
repezi sau lente ale colindelor sau merg în linie dreaptă, pe 
şeful neted ca şi marea din partea de miazănoapte a 
depresiunii, din răsărit la apus, legând o extremitate de alta4: 
ape ascunse sub zăvoaie o străbat pe dea rândul, unele din 
ele despletindu-se, cum e cazul Râului Mare, într’o sumă de 
braţe, despletindu-se şi risipindu-se pe toată jumătatea de 
miazănoapte a depresiunii5; iar sate numeroase, – prinse în 
horă pe malul apelor, sau înşiruindu-se neîntrerupt sub 
straşina munţilor de pe margini, sau ascunzându-se în 
întregime pe după coturile văilor, – o presară şi o umplu ca 
sâmburii un fruct de rodie. Iar pe de margini, cum am spus, 
zidul de munţi se îndoaie şi o încinge ca un brâu, de jur-
împrejur: în sud, din Strei şi până la Poarta de Fier, munţii 
Retezatului: în răsărit, munţii Sebeşului; spre apus şi 
miazănoapte, munţii Poiana Ruscăi. Şi numai în trei locuri, 
pe întreg rotocolul, trei ape ca acestea au muşcat şi au rupt 
colanul de munţi, săpându-şi drum în lume: la Merişor, la 
Poarta de Fier transilvană şi aici, la Subcetate. Dar numai 
una din aceste porţi coboară la 300 m., celelalte două 
rămânând ambele la 700. 

Suntem, să nu uitam, pe promontoriul care domină 
dinspre vest defileul de la Subcetate al Streiului6. Dincolo de 
Strei, pe malul de munţi din răsărit, un mamelon izolat din 
versantul haotic poartă numele de Cetăţuia: nicio îndoială că 
şi acolo va fi fost cândva cel puţin un turn de pază, care 

                                                           
4 În Ţara Haţegului avem şi crâmpee de drumuri romane, foarte 

bine conservate. Aşa este, de pildă, acela care leagă 
Sarmizegetuza de satul Ostrov, de pe Râul Mare, la nord de satul 
Clopotiva. Tot astfel, alt fragment, al aceluiaşi drum, în 
extremitatea estică a depresiunii. Despre acestea putem spune, cu 
vorbele lui Verhaeren: “Le plus vieilles se souviennent du temps 
de Rome, quand s’en venaient les dieux rôder dans les vergers 
des hommes… et les voici celes qui ont senti la guerre et sa 
bondissante colère passer”… 
5 Se crede că această ramificare îşi are originea într’un străvechiu 

şi primitiv sistem de irigaţie. 
6
 Rugăm încă o dată pe cetitor să urmărească descrierea pe cele 

două schiţe de hartă alăturate. 
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împreună cu cetatea lângă ale cărei ruini te afli putea zăvori 
deabinelea accesul pe defileu. Şi aşa va fi fost nu numai în 
evul mediu, ci şi în epocele anterioare, mai ales în cea dacă, 
ai cărei locuitori zăvoreau şi păzeau totdeauna defileele. Şi 
tot astfel la porţile celelalte, la amândouăle. Astfel, la Merişor 
şi Crivadia, pe cumpăna apelor dintre basinul Petroşani şi 
acela al Haţegului, două turnuri de pază închideau accesul 
dintr’o parte într’alta cui nu-i trebuia să-l aibă. 

Unul din ele, aproape întreg păstrat, impune şi astăzi. 
Iar dincolo, la Poarta de Fier transilvană, spune numele şi 
singur cât de grea era pătrunderea dinspre Bănat în Ţara 
Haţegului. Dar şi aici, cu toată, cu toată dificultatea pe care 
natura însăşi a pus-o în calea celui care ar fi forţat intrarea 
dintr’o parte sau alta a defileului, omul s’a crezut dator să 
completeze el opera de zăvorire a naturii şi a adaos, drept 
aceea, lucrările lui de fortificaţie. Le vor fi avut, de sigur, 
Dacii – mai ales în vremea războaielor cu Romanii, ale căror 
armate pe aci au pătruns spre inima Daciei, în ambele 
aceste răsboaie; şi le vor fi avut, după aceea – adică: le-au 
avut sigur – şi Romanii. Iată ce citim în această privinţă în 
numărul 34 din Mercuriu, 26 August, 1853, al vestitei gazzete 
care se chema Foaia pentru minte, animă şi literatură, într’un 
articol intitulat: Annotatiuni privitoare la Tieara Haţegului şi 
semnat S. M. Vicariu (adică: Ştefan Moldovanu, vicarul din 
acea vreme al Ţării Haţegului); – “un drum roman venea 
dinspre Banat şi intra în Transilvania sau, în parte vorbind, 
intra în Tieara Haţegului… Se întindea pe lângă apa Bistrei… 
iară la satul Bucova se înnălţa drumul peste culmea numită 
“Marmure”…. “Marmure” este Bariera ce împreună munţii 
Transilvaniei de către apus cu cei de cătră miazăzi; aici pe 
culme este un vallum de ambe părţile drumului săpat până în 
vârful rădicăturilor celor mai de aproape; această culme are 
însemnătăţile sale istorice şi vechi şi nouă. De aici se pogra 
drumul printre păduri mari – carele acum tare se răresc – 
până unde se deschide valea la locul aşa numitu „Poarta de 
fer„”…. Aşa dar, dacă va fi adevărat ce spune autorul nostru, 
un vallum în curmezişul defileului, datând probabil din 
vremea romană, se vede încă şi astăzi acolo, mărturie a 
rolului defensiv pe care el l-a jucat odinioară în acest loc. Dar 
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nu e numai atât: dincoace, la intrarea dinspre est pe acest 
defileu, stau mărturie şi astăzi ruinele Sarmizegetusei 
romane. Scrie, în acelaşi loc, în continuare, autorul de mai 
sus: “Aici toată glia de pământu este stercuită cu sângele 
vitejiei romane, spre gloria numelui său, precum şi a soartei 
disperate a belicoşilor Daci”. Astăzi, specialiştii admit 
Sarmizegetusa dacică – a lui Decebal – ca fiind fost cu totul 
aparte (vom reveni, n. Ion Conea) şi că aici ar fi fost numai 
Sarmizegetusa Ulpia Trajana. Totuşi, chiar aşa admiţând, 
zidirea în acest loc a capitalei romane a Daciei vorbeşte 
îndeajuns, nuami ea, despre valoarea defensivă a acestui 
defileu, botezat nu se ştie de când cu numele, atât de 
sugestiv, de “Poarta de Fier”. Şi, cum am spus, e cu 
neputinţă ca Dacii, cel puţin în vremea luptelor cu Romanii, 
să nu fi avut şi ei, în această poartă a naturii, lucrările lor de 
fortificaţie, cu menirea de a apăra accesul pe defileu. Şi iată, 
astfel, în câteva cuvinte, ce rol au jucat în trecut cele trei porţi 
prin care se putea pătrunde în cetatea naturală Ţării 
Haţegului. Iar între cele trei poti – între care, de altfel, cum 
am spus şi mai sus, una singură coboară la 300 m., celelalte 
două necoborând sub 700 – între ele trei se întind, azi ca şi 
în trecut, pe vremea când cetăţile şi fortificaţiile şi turnurile de 
pază erau încă în picioare şi-şi îndeplineau menirea, zidurile 
de munţi amintite. 

Iată, drept în faţa noastră, din Poarta de Fier şi până 
în şeaua Merişorului, se înalţă masivul greu al munţilor 
Retezatului. Îl inundă soarele dimineţii, silindu-l să-şi arate 
toată incomparabila lui splendoare. Cum cad de 
impresionant Bucegii pe Ţara Bârsei sau munţii Făgăraşului 
pe Ţara Oltului, aşa cad ei pe Ţara Haţegului. Se văd 
perfect, acolo sub creasta înălţimilor maxime orientate est-
vest, largile basine în cari au odihnit odinioară gheţarii şi pe 
cari – oricine şi-a oprit cândva privirile şi gândul pe o 
fotografie sau un desen reproducând un peisagiu glaciar în 
munţi – le recunoaşte îndată ca atari, chiar de la această 
distanţă. O lume de ape curgătoare, pornind de acolo de sub 
creastă, unele din ele din chiar lacurile glaciare, gonesc la 
întrecere spre Ţara Haţegului: dispar în văi adânci şi strâmte 
sau se ascund sub pădurea compactă de pe versante, spre a 
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ieşi la lumină tocmai în depresiune, sub straşina munţilor. De 
la isvoare şi până ce ies din munţi, ele despică în versantul 
nordic al acestora tot atâtea uriaşe contraforturi, pe care stă 
răzimată imensa construcţie a masivului alpin din fund. Trei 
culmi lungi şi pleşuve, trei braţe de acestea laterale, ies mai 
cu seamă în evidenţă. Culcate în soare, cu spatele terminat 
în creastă, ele suie pe nesimţite spre miazăzi, culminând 
toate trei în cele mai înalte trei vârfuri din tot masivul: 
Peleaga, Retezatul şi Păpuşa. Iar între ele, între culmi şi 
între vârfuri, acolo sus, gropile glaciare – sub coastele 
cărora, la adăpost, strălucesc în soare până şi în iulie 
petecele de omăt. Dar cum să dea cuvântul, ca şi fotografia, 
altfel decât searbăd, grandioasa panoramă din faţa ochilor 
tăi? – Colo, spre apus, se vede ca o crestătură: E poarta de 
Fier transilvană. În primăvara anului 102 acolo  da lupte, şi 
pe acolo pătrunse spre inima Daciei Împăratul care – după 
cucerirea definitivă a acesteia – avea să ridice, dincoace de 
Poartă, dar lângă ea, acea faimoasă Colonia Ulpia Trajana 
Augusta Dacica Sarmizegetusa, la a cărei desgropare 
sistematică lucrează de zece veri profesorul Daicovici de la 
Universitatea din Cluj…. 

 

 
Fig. 5. Vedere din Ţara Haţegului. În faţă: apa Râului Mare. În 
fund: Masivul Retezatului. (Foto: Horvat-Haţeg) 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-5.jpg
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Şi tot acolo, în Poarta de Fier, armata de Români 
hunedoreni şi haţegani a lui Ioan Corvin Huniade a înecat în 
moarte şi ruşine, în toamna anului 1442, armata de cinci ori 
mai numeroasă a oaspetelui nepoftit Şehabedin Paşa. – 
Urcând Poarta dinspre Banat şi coborând dincoace, sclipeşte 
în soare de acolo şi până aici, la picioarele promontoriului de 
pe care privirile noastre înmagazinează cu lăcomie această 
lume de peisagii, – o şosea dreaptă ca linia: şi coboară 
iarăşi, paralel cu dânsa, două dungi negre alăturea. E calea 
ferată, ale cărei trenuri somnoroase deabea străbat, într’un 
ceas de lene, cei vreo douăzeci de km., câţi sunt de acolo şi 
până aici, dintr’o Poartă într’alta, de la o extremitate la alta a 
Ţării Haţegului. 
 Să rotim privirea noastră de la Poarta de Fier spre 
răsărit, tot în poala munţilor Retezatului. Dăm de vechiul sat, 
cu nume pe care-l poartă multe alte încă pe cuprinsul ţării: 
Nucşoara, risipit de un piept de plai şi păzind la ieşirea din 
munte a unuia din râurile “ţării”. Numele oamenilor lui sunt 
parcă de folosit într’o epopee care să cânte zorile istoriei 
româneşti: Herţeg Ioan Toader, Cerna Iosóv Nandrea, Vasâi 
Gheorghe Probaje, Alb Dan Mălăesc, Cerna Ion Conci, 
Lăpădat Pătru Crai, Jurj Pătru Zéic, Giurgi Ion Goi, Cerna 
Pătru Pec Bălan, Gheorghe Moş Beba, Avrămesc Ştefan 
Dobrúna, Ranta Dănilă Stăicuţ etc. 

Dar privirile aleargă şi mai spre răsărit. Trei ape 
paralele ies repezi din munte, gonind spre Strei. Le cauţi pe 
hartă: Şerélul, Râu-Bărbat, Râuşorul. Fiecare taie câte un sat 
cu nume la fel. Iar de numele satului şi râului Râu-Bărbat, 
domnul Iorga a legat de mult pe al fratelui lui Litovoi, viteazul 
voevod din Diploma Ioaniţilor. Deopotrivă de interesant şi cu 
glorie în trecut e satul Râuşorul, în care, cum mărturiseşte 
unul din cele mai vechi documente ale istoriei noastre, trăiau 
prin 1398 – şi mai apoi, mai târziu, prin 1453 – cnezi români 
cu numele de Băsărabă - “Viri famosi”, cum spune 
documentul. Care nume, însă, dacă nu există astăzi chiar în 
Râuşor, există în schimb în satul din imediata lui apropiere: 
al Paroşului – această existenţă dovedind în chip neîndoios 
că acest nume a trăit aici neîntrerupt, din 1398 şi până 
astăzi. Ba mai mult: e foarte, foarte probabil că din acest loc 
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a pornit, în preziua Întemeierii, un cneaz  - sau un pâlc de 
cnezi – Băsărabă care, trecând munţii prin satul Vâlcanului, a 
descălecat în Oltenia, pentru ca mai târziu să treacă din 
Oltenia la Argeş şi să puie acolo temelia Ţării Româneşti. 
Astăzi, jumătate din numărul familiilor din Paróş se numesc 
Băsărabă. Iată câteva: Băsărabă Ion lu Lasc, Băsărabă 
Pătru Berc, Băsărabă Pătru lu Gheorghe, Băsărabă Ion lu 
Ştéfan, Băsărabă Ştéfan Băluţ – tată, Băsărabă Ştéfan – 
ficior, Băsărabă Iosâv Jiga etc. etc. 

Şi colo sus, deasupra acestui sat, se vede spinarea 
largă a muntelui Tulişa, pe care se continuă, venind din sud 
spre a coborî din Ţara Haţegului, străvechiul drum al pasului 
Vâlcan. Drept în capătul lui de dincolo, unde coboară de pe 
munţii Gorjului în Oltenia, e satul Turcineştii – unde de 
asemenea numele de Băsărăbă trăeşte încă…. Numai atât, 
şi sugestia cu originea haţegană a Basarabilor – haţegană şi 
oltenească – înfloreşte pe dată în orice minte. Dar cum aici 
noi nu urmărim să convingem pe nimeni despre acest lucru, 
ne mulţumim numai cu atât – cu privire la Basarabii din vechi 
şi de astăzi ai Ţării Haţegului7. 

Şi, încheind aici această preliminare prezentare a Ţării 
Haţegului, se cade să constatăm că în adevăr nu ştii ce să 
admiri şi să lauzi mai mult, când e vorba de această bijuterie 
geografică, cum o numeam adineaori: frumuseţea 
incomparabilă a pământului ei – sau comoara ei de istorie, 
fără de preţ? Este, deci, această veche şi mândră Ţară a 
Haţegului, o nestemată a pământului românesc8. 
 

Măria Sa şi camarazii de clasă ştiau încă de acum un 
an ce sunt ţările - ţara acelea mici şi multe, care umplu Tara 
cea mare, mai ales partea ei centrală, pe lângă munţi. O 
parte din lecţiile de sintetizare ale anului precedat se 

                                                           
7
 Trimitem în schimb, pe cititorul care vrea săse documenteze 

asupra acestei probleme, la studiul pe care am mai trimis odată (v. 
mai sus) publicat în No. 2 al revistei “Rânduiala”, 1935 [Ion Conea, 
Basarabii din Argeş, în rev. "Rânduiala", an. I, No. 2, Aprilie-Iunie 
1935, pp.158-178]. 
8 Conferinţă ţinută la Radio, după înapoierea din Ţara Haţegului. 
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făcuseră în partea dinspre munte a judeţului Argeş: cu 
ocazia aceasta, făcuându-se o excursie pe Olt în sus, s’a 
făcut la Brezoiu în gura Lotrului o lecţie despre Ţara Loviştei, 
pe care un document de la începutul secolului XIII o arată 
drept acolo, în depresiunea Brezoiu-Titeşti. Ţara Haţegului, 
prin urmare, avea să fie şi ea tot un fel de Ţara Loviştei, 
adică una din acele unităţi geografic-istorice care interesează 
deopotrivă trecutul şi prezentul românesc şi care apar în 
documente – şi trăiesc încă vii, în gura poporului – sub 
numele acesta frumos de ţară şi ţări. 
 
Dar cum s’a ajuns la scrierea acestei cărţi? 

Autorul a fost dintre acei cari au avut deosebitul noroc 
să însoţească mereu, aproape pretutindeni, pe Marele 
Voevod, tot timpul cât a durat cursul de sintetizare în Ţara 
Haţegului. A luat note zilnice, însemnând orice eveniment 
care i-s’a părut ca ieşind mai din comun. A notat întâmplări, a 
notat vorbe; – a scris, într’un cuvânt, jurnalul acestei 
croaziere terestre voevodale, ca s’o numim aşa. Totuşi, 
propriu vorbind, nu e un simplu jurnal, şi numai un jurnal, 
această carte-reportagiu, pe care el a scris-o. Ci este şi 
altceva, mai mult. Este – are, cel puţin, el, pretenţia – este şi 
un fragment de Românie pitorească: cu alte cuvinte, autorul 
nu s’a mulţumit să noteze numai întâmplări şi vorbe, în 
legătură cu excursiile şi lecţiile pe teren ale Prinţului 
moştenitor – ci el a căutat să înţeleagă, pentru el, şi să 
explice, pentru alţii, cât de întemeiată a fost alegerea Ţării 
Haţegului pentru primul adevărat curs de sintetizare al Clasei 
Principelui. El prezintă, aşa dar, în acest volum, cadrul 
geografic şi istoric românesc în care acest curs s’a ţinut. 
Geografia, istoria şi pitorescul ţinutului vor alcătui, prin 
urmare, cadrul în care vom prezenta şi urmări desvoltarea 
cursului de sintetizare. 

Dar acest curs de sintetizare nu va fi prezentat nici el 
în întregimea lui. Pentru că, astfel, volumul ar curpinde şi 
lucruri care ar rămâne doar în marginea interesului cititorului. 
S’au ales, prin urmare, mai cu seamă excursiile şi lecţiile de 
interes geografic şi istoric românesc – şi ele au fost 
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prezentate, în primul rând, în corpul volumului pe care-l aveţi 
înainte. 

A fost, deci, oarecum fatal ca accentul să cadă pe 
lecţiile de istorie şi geografie românească. Totuşi, au fost şi 
lecţii de română, de franceză, de fizică, de naturale (fireşte, 
la tot pasul şi de acestea), de desen şi muzică (se putea fără 
muzică, când Marşul Cercetăşilor şi Pe al nostru steag 
trebuiesc cântate zilnic de orice stol de cercetaşi [Şi Clasa 
Măriei Sale este o entuziastă grupă cercetăşească, n. Ion 
Conea] aflat în mijlocul naturii?)… Totuşi, lecţiile acestea nu 
puteau intra toate într’un reportagiu pentru marele public, 
fiind ele prin însăşi natura lor mai spre periferia interesului 
acestui public. 

Totuşi, pentru ca reportagiul nostru sa fie o oglindă cât 
mai fidelă a cursului de sintetizare, vom da în anexă o serie 
aproape completă din lecţiile făcute din prima şi până’n 
ultima zi. Vom lua din caietul când al unuia, când al altuia din 
camarazii Voevodului – şi vom lua, bine înţeles, şi din caietul 
de lecţii scrise9 al Măriei Sale. Vom umple, astfel, lacuna din 
cursul expunerii noastre. 

Am vrut, deci, ca citirea cărţii noastre să fie, pentru cei 
ce vor citi-o, un prilej de cunoaştere – parţială, fireşte – a 
unei provincii româneşti, a uneia din cele mai frumoase şi 
interesante bucăţi ale pământului românesc. 

Dar, astfel fiind, cartea noastră cată (caută, n.ed.) să 
intereseze nu numai lumea şcolară românească – ci şi, 
deopotrivă, pe părinţii copiilor de şcoală, ca şi, în genere, pe 
orişice român. Cine, în adevăr, din toţi cetăţenii acestei ţări, 

                                                           
9
 Cum am spus, orice lecţie făcută pe teren, în cursul de 

sintetizare, nu rămâne niciodată numai o lecţie orală – ci ea trece, 
sub formă scrisă, şi pe caietul fiecărui elev, – fiecare scriind ce a 
reţinut din ea. Din cursul de sintetizare, aşa dar, Marele Voevod şi 
camarazii se întorc cu câte un caiet gros - scris de la început şi 
până la sfârşit, cu ziua, ora şi locul în care a fost scrisă fiecare 
lecţie. Cum am spus, vom reproduce şi noi, în anexă, un astfel de 
caiet, aproape întreg; dar el nu va fi numai al Măriei Sale sau 
numai al unuia din colegii Săi, ci va fi compus din lecţii luate când 
de la Măria Sa, când de la unul din colegi, când de la altul. 
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nu e bucuros să însoţească şi să urmărească, timp de două 
săptămâni, pe Principele nostru Moştenitor, în drumurile Lui 
prin Ţara Haţegului: să-L audă spunând o glumă, cerând o 
lămurire, dând Însuşi o părere, “certându-se” cu câte unul din 
colegi?  

 

 

  
Fig 6. În faţă, oraşul Haţeg, în fund, panorama Retezatului. Între, 
depresiunea Haţegului. (Foto: Horvat-Haţeg). 

 
Este, aşa dar, înainte de toate, o carte de geografie şi 

istorie românească, aceasta care vi se prezintă; şi este, 
totodată, un fel de jurnal, pe o durată de două săptămâni, din 
viaţa de şcolar a Principelui Moştenitor al României. 

Dar, încă un lucru: Cartea aceasta este chemată, 
chiar fără voia ei şi fără intenţia autorului, să fie ca şi o 
retrăire pentru Însuşi Voevodul – în clipele când El va răsfoi-
o, cândva: acum, sau mai târziu, când anii vor trece – o 
retrăire a celor două neuitate săptămâni pe care El şi cu 
colegii le-a petrecut în iunie 1935 pe acel magnific fragment 
al pământului românesc… Şi mai este chemată, cartea, să-I 
completeze şi să-I întărească toate acele cunoştinţe 
acumulate în răstimpul amintit. Iată de ce ea va spune uneori 
– dar numai uneori - chiar câte ceva în plus peste ce s’a 
văzut şi s’a spus colo pe teren. Va fi, deci, şi ca un fel de 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-6.jpg
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http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-6.jpg
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carte didactică retrospectivă – dacă putem să ne exprimăm 
astfel – pentru Marele Voevod. Şi dacă va fi pentru El, cu 
atât mai mult va fi ea - poate fi ea – pentru şcolarii cei de o 
seamă cu dânsul, ca şi pentru tinerii mai în vârstă. 
 

2. PLECAREA SPRE HAŢEG LA BISERICA DIN 

DÂNSUŞ 

În halta Cotroceni, seara zilei de 9 iunie. 
Plecăm… 
Suntem în tren de un sfert de oră. A venit toată lumea, 
inclusiv Măria Sa. Principe şi însoţitorii laolaltă, aşteptăm 
clipa plecării spre Haţeg. Dinspre ONEF (Oficiul Naţional de 
Educaţie Fizică, n.ed.), ajung pânăla noi strigătele şi 
aplauzele prin care spectatorii, mulţi ca şi iarba de pe 
“gazon”1, încurajează echipa naţională de foot-ball: Hai 
România! Unsprezecele nostru naţional se războieşte cu 
echipa franceză R. C. Strasbourg, sparring-partner-ul lui în 
vedera Balcaniadei, care începe peste o săptămână la Sofia. 
Propriu zis, în aceste minute chiar, cei mai mulţi din 
camarazii de carte ai Măiei Sale nu se gândesc la Haţeg, ci 
la lupta de pe stadionul de la ONEF. Şi nu numai ei: 
Colonelul Pălăngeanu cheamă ONEF-ul la telefon la fiecare 
trei minute şi întreabă stereotip: Cât? Iar răspunsul ultim, în 
minuta când trenul pornea lin, aproape nesimţit, suna: Cinci 
la unu pentru România! Motiv pentru copii, inclusiv pentru 
Măria Sa, să aplaude zgomotos, odată cu bucuria pentru 
clipa plecării, şi victoria “la scor” – cum se exprimă 
specialistul în materie Dan Mavrus – a “reprezentativei 
naţionale” (iarăşi el!). Ce mult antrenează şi ce mult 
acaparează atenţia şi gândul copiilor orice eveniment care 
angajează, ca să spunem astfel, patria şi neamul – fie el 
chiar şi un match de foot-ball ca acesta! 
La masă, mai vine vorba şi despre Ţara Haţegului. O vom 
vedea-o, cei mai mulţi pentru întâia oară, mâine dimineaţă la 
ora şase. Se întunecă. A fost un apus roşu, vestitor de zi 

                                                           
1 Cel care scrie aici asistase la primul “mi-temps”. 
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frumoasă, mâine. Trenul suie pe valea Prahovei, goning ca 
pe câmp deschis. Toată lumea a trecut la cabine, la somn. 
 

Fig.7. Ţara Haţegului şi bazinul Pietroşanilor; scara 1:500.000 (d. 
Ovid Densuşianu 
 
Prima zi, 10 iunie2 
Vai! ce frumos e pe aici! Ce frumos! – repetă copiii unu după 
altu, dându-se jos din trenul care a oposit de o jumătate de 
oră în faţa gării Haţeg. Superbi şi înalţi de parcă ar sta să-şi 
prindă vârfurile de cer, apar în faţa noastră munţii 
Retezatului. Dinspre răsărit, soarele, care încă nu se vede, 
varsă foc pe munţii Sebeşului. Se aprind, pe încetul, şi munţii 
Retezatului. O cupă de cleştar e cerul, aşa de limpede. În 
gropile de supt creasta Retezatului pâlpâie lumina petecelor 
de omăt, dacă nu se vede cumva şi masivul Parângului: 
toată lumea ştie, doară, că acest masiv poartă pe el cel mai 
înalt munte al Olteniei şi că este – lucru sigur! – undeva, pe 
aici pe aproape. Dar, la drept vorbind, nu e lucru uşor să te 
descurci şi să te orientezi în această lume de munţi, care dau 

                                                           
2 Cititorul e rugat să se familiarizeze mai întâi cu harta Ţării 

Haţegului. După aceea, să urmărească itinerariile consultând cât 
mai des aceste hărţi. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-7.jpg
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buzna parcă, din toate părţile – mai ales că pe cei mai mulţi 
dintre noi ne-a adus trenul pentru prima oară în mijlocul lor. 
Dacă n’am fi ştiut dinainte că ţinutul în care ne vom pomeni 
în dimineaţa de 10 iunie 1935 are să fie Ţara Haţegului, 
aproape că n’am crede că suntem, acum, pe pământul ţării 
noastre: aşa de original e peisajul acesta, în care munţii se 
aglomerează de jur împrejur, ca într’o cavalcadă de valuri ce 
stau să cadă pe groapa din mijloc. – Cu atât mai dezorientaţi 
sunt copii. Dar ei nu pot aştepta – şi, de aceea, înainte ca tu 
însuţi să te descurci şi să te orientezi, îţi cer să-i lămureşti pe 
ei. Iată-i stol, în cap cu Măria Sa, lângă colonelul 
Pălăngeanu. Ce munţi sunt aceia de colo, domnule Colonel? 
Dar cei de colo? Dar cei de dincolo? Dar cum colonelul 
Pălăngeanu abia s’a dat şi dânsul jos din tren, nu se prea 
poate lămuri nici pe sine, necu pe ei. Dar, iată că vorbeşte: 
- Vedeţi voi, copii? Uite, colo… muntele cela gros şi puternic, 
aşa… îl vedeţi voi?… Jurchescu, un’ te uiţi? Tu n-asculţi ce 
spun eu aici? 
- Ba da, domnule Colonel, ascult! 
- Aşa dar, vedeţi voi muntele cela – sau, mai bine zis – şirul 
de munţi de colo? 
- Da, domnule Colonel, răspund toţi într’un glas. 
- Ei bine, acela e Parângul. Are, cum vedeţi, trei vârfuri mai 
mari: cel de colo e Mândra, celălalt e Cârja şi, în sfârşit, cel 
de dincoace e vârful Parângului. 
- Mândra, Cârja şi Parângul, repetă şi numără pe degete 
copiii. 
Ştiţi, însă, ce munţi erau în realitate, aceia? Erau:  Retezatul, 
Peleaga şi Păpuşa - vârfurile cele mai înalte din masivul 
Retezatului. Şi tot colonelul Pălăngeanu a fost acela care, 
peste un sfert de oră, ne-a spus că… 
- … de aici, de fapt, Parângul nu se vede de loc, şi tot ce 
vedem acolo spre miază zi sunt munţii Retezatului. 
- Hă, hă, hă… păi cum? întreabă, făcând haz mare, copiii 
toţi. 
- Păi e foarte simplu, răspunde colonelul, nu-mi daţi voie să 
greşesc şi eu? Ia daţi încoace harta, busola şi un ceas. 

Şi iată o foarte frumoasă lecţie de orientare 
cercetăşească pe teren, de pe urma căreia munţii din jurul 
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depresiunii în care ne găsim îşi recapătă, cu toţii, numirile lor 
cele adevărate. Măria Sa a şi pus mâna pe aparatul de 
fotografiat şi întreabă grăbit: “Ce să fotografiez?”. Copiii 
ceilalţi, auzindu-l, dau fuga la cabine cu toţii şi apar fiecare 
cu aparatul lui. Vrem să-i convingem, însă, că încă nu e 
vremea pentru punerea lor în funcţiune, că încă nu e nimic 
bun, aproape de noi, de fotografiat. 
- Dar cum, ripostează Marele Voevod, da nu e bine să 
fotografiem trenul care ne-a adus, aşa obosit cum e el 
acum? 

Şi iată cum trenul este acela care, cel dintâi, îşi lasă 
imaginea furată de pelicula roll-filmului. Nici un ceas n’a 
trecut de la sosire, şi iată-ne pornind cu maşina de excursii a 
clasei spre satul Dânsuş, drept spre apus, să facem acolo 
prima lecţie a programului: Biserica veche din Dânsuş. Măria 
Sa nu mai cere să treacă la volan, ca de obicei. Vrea să fie 
liber, să poată privi în voie la cavalcada asta de peisagii 
grandioase, care se desfăşoură ca într’un film, de-a dreapta 
şi de-a stânga drumului. Îl privim cum soarbe din ochi 
panorama Retezatului. Trecem prin Fărcădinul de jos, prin 
cel de sus, prin Tuştea şi Ciula mare3: drumul merge tot pe 
sub munţii care mărginesc dinspre nord groapa Ţării 
Haţegului, nu aşa de înalţi, e drept, dar meritându-şi pe 
deplin numele de munţi, cum mărturisesc, între altele, rocile 
cristaline din care-s formaţi şi din care, la o oprire, ne 
aprovizionăm cu suficiente bucăţi, pentru colecţia 
petrografică a clasei. 

Ajungem în Dânsuş. “Pentru biserica sa 
monumentală, este după Grădişte cea mai însemnată 
localitate din Ţara Haţegului. Aşezat într’o poziţie frumoasă, 
pe malurile unui râuleţ şi scutit de vânturile năpraznice care 
mai ales toamna şi primăvara îngrozesc satele de la şes şi 
de pe Strei”, satul acesta îţi apare, când îl priveşti de pe 
tăpşanul care-l domină dinspre nord şi pe care odihneşte 
biserica lângă zidurile căreia am poposit, – îţi apare ca 
îngropat în pometuri. Interesează pe cercetător în chip 

                                                           
3 Pe harta Ţării Haţegului – reprodusă dupăfoaia 1:1000.000, ca şi 

pe cea mai mică, se pot urmări uşor drumurile noastre. 
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deosebit: prin vechimea lui, prin portul şi limba locuitorilor, 
 prin numele de familie şi botez ale acestora, prin biserica -
 unică în felul ei pe tot cuprinsul ţării - lângă care ne găsim 
acum, şi interesează prin chiar numele lui, încă nelămurit: şi-
au dat unii părerea, pe care nu putem pune temei, că ar veni 
din “ad silva densas“, locul în care ar fi fost îngropat vestitul 
general Loginus, – iar alţii au spus – o părere mai vrednică 
de atenţie, dar iarăşi nu îndeajuns de convingătoare – că 
explicaţia şi originea ciudatului, în aparenţă, nume, ar sta în 
aşezarea lui topografică: “din sus”. Fapt e căîncă nu 
cunoaştem, sigur, originea acestui nume4 pe care localnicii îl 
pronunţă accentuat pe prima silabă, astfel scris: Dânsuş. 
Satul, geografic vorbind, e aşezat pe un con de dejecţie, în 
gura râului cu acelaşi nume, adică la ieşirea lui din muţi în 
şesul Haţegului. Apa îi trece prin mijloc, privindu-i casele şi 
pometurile semănate pe ambele maluri, dar risipite şi pe 
coastă, mai sus.  

Trecem la biserică – adică, mai bine zis, suim la 
dânsa, fiindcă e aşezată pe un dâmb în marginea de nord-
est a satului, de unde privirea prinde toată Ţara Haţegului. 

Urmează lecţia făcută de profesorul Daicovici de la 
Universitatea din Cluj şi de părintele Nae Popescu, 
profesorul de religie al clasei Măriei Sale – lecţie pe care 
o ascultăm cu toţii, pe măsură ce vizităm cu de 
amănuntul biserica (s.m.): 

Ce este un monument istoric? După ce cunoaştem, 
când e cazul, că un astfel de monument e o construcţie 
veche? Ce este “stilul” clădirilor? Cine a putut să clădească 
biserici pe aceste meleaguri (Voevozii şi cnezii români). 
Aşezarea geografică – şi motivarea acestei aşezări – a 
bisericii din Dânsuş. Apoi, miezul lecţiei: descrierea formei 
acestei biserici. Părţile principale. Elementele arhitectonice. 
Forma ferestrelor, a uşii, a turnului. Care sunt părţile mai 
vechi ale clădirii şi care cele adaose (adăugate) ulterior? 

                                                           
4 Cel mai probabil că e avem a face, şi în acest caz, ca în multe 

altele, cu un vechi nume de persoană, trecut asupra satului, mai 
ales că numele de persoană Dânsuş e atestat în numele 
docmente haţegane (Cf. Iacob Radu, op.cit, p. ..). 
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După ce se cunosc primele şi după ce secundele? Blocurile 
aduse din ruinele Sarmizegethusei din apropiere şi care au 
fost folosite la zidirea bisericii. Interiorul. Pietrele funerare 
romane, care au fost folosite la construirea pilaştrilor care 
susţin turla. De ce această biserică nu poate fi un templu 
roman. Încercarea de a data biserica după formă şi stil… 

Iată lungul cortegiu de întrebări şi de tot atâtea 
răspunsuri, puse şi expuse pe măsura minţii copiilor, de 
ambii profesori amintiţi. Extrem de curios, Măria Sa întreabă 
la tot pasul – ba una, ba alta. Are şi ce întreba, însă, în faţa 
unui locaş ca acesta, pe cât de modest ca dimensiuni, pe 
atât de complex şi ciudat în construcţia şi înfăţişarea lui. Au 
recoltat, copiii, un car de cunoştinţe – istorice, religioase şi 
arhitecturale – din vizitarea şi examinarea acestui nepreţuit 
monument istoric al pământului românesc. Trecem, după ce 
isprăvim cu biserica, în grădina unui sătean – chiar aici, 
lângă sfântul locaş. Se întinsese în această grădină, în timp 
ce se făcea lecţia în biserică, un lung şir de mese, la umbra 
pomilor. Dar nu pentru a se lua masa, cum poate bănuiţi, 
ci pentru a trece la ele copii şi a scrie compoziţia despre 
toate câtă auziră şi învăţară privitor la acest monument 
al satului şi al ţării întregi (s.m.). 

În jumătatea de oră de repaos, care se dă până la 
compunere, Măria Sa şi copii ceilalţi zburdă prin grădină şi în 
jurul bisericii – şi nu se mai satură privind la groapa asta 
geografică, strânsă de jur împrejur între munţi, a Ţării 
Haţegului. Din Dânsuş, în adevăr, o prinzi toată, într’o 
singură privire. O umple soarele toată, ca pe o imensă barcă 
– tăiată într’un imens trunchi de munţi -, cum bărcile noastre 
vechi erau tăiate în câte un trunchi de copac. Şi-a vărsat 
soarele toată lumina în ea – şi te orbeşte strălucirea ei. Măria 
Sa trece din nou la biserică şi cheamă înăuntru pe profesorul 
Daicovici, căruia-i cere mereu lămuriri noi. Vrea să ştie, 
anume, care a fost cuprinsul integral al inscripţiilor din care 
au rămas doar crâmpee pe pietrele aduse de la 
Sarmizegethusa romană şi întrebuinţate la construcţia celor 
patru stâlpi din interiorul bisericii pe cari se razămă turla – şi-i 
pare aşa de rău că acest cuprins nu se poate reconstitui în 
întregime! “Dar Longinus ăsta, să fi fost oare chiar generalul 
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roman, prieten al Împăratului? N’o fi vorba de altcineva?”. 
“Nu, Măria Voastră, e sigur că e vorba de generalul 
Longinus, prietenul Împăratului”. “Daaa?… Şi cum a putut 
dura piatra asta cu inscripţia atât de mult timp, o mie şi opt 
sute de ani?”. “Durează foarte uşor, Măria Ta. Ai să vezi o 
sumă de inscripţii, poimâine, la Sarmizegethusa, inscripţii din 
aceaşi vreme şi care s’au păstrat ca părând scrise de ieri”. 
“Daaa?”. “Fireşte, Măria Ta”. Şi astfel se deapănă lecţia d’a 
capo. “Haidem iar afară”, spune Marele Voevod. Şi iară dă 
roată bisericii, descucând pe profesor cu o sumă de întrebări 
asupra exteriorului. Profesorul zâmbeşte şi se bucură nespus 
de întrebările Principelui. “Stai, te rog, s’o mai fotografiez 
odată. Da stai, să nu pleci”. “Nu plec, Măria Ta”. Şi iar 
fotografii – şi iar întrebările Voevodului şi lămuririle 
profesorului. 

A trecut timpul în repaos (repaos, vorba vine!) şi copiii, 
cu Voevodul în frunte, trec la masa de lucru. Şi la umbra 
prunilor din grădina primarului din Dânsuş, Măria Sa scrie de 
zor despre: Biserica veche din Dânsuş. În acest timp, cei fără 
ocupaţie trecem iar la biserică, împărţindu-ne privirile şi 
admiraţia când spre clădirea ei, când spre zidul Retezatului. 
Ne aşezăm pe iarbă şi deschidem frumoasa carte a lui Iacob 
Radu, Istoria Vicariatului greco-catolic al Haţegului. Citim, la 
pagina 189: “Pentru biserica sa monumentală, Densuşul 
este, după Grădiştea, cea mai însemnată localitate din Ţara 
Haţegului”… Apoi, la 192: “Însemnătatea deosebită a acestei 
comune, care o ridică peste toate celelalte din apropierea ei 
şi îi atrage foarte mulţi vizitatori, o formează fără îndoială 
vechea şi monumentala ei biserică… E o zidire veche, de o 
formă curioasă şi neobişnuită la bisericile creştine, ceea ce a 
contribuit mult la formarea diferitelor păreri cu privire la 
originea şi destinaţiunea primitivă a acestei zidiri. Păreţii sunt 
făcuţi din bolovani mari, de diferite forme, învrâstaţi cu 
cărămizi romane şi cu lespezi de piatră şi e deajuns o privire 
spre a cunoaşte că e o zidire făcută din ruine, din 
dărâmăturile altor edificii. Forma e păstrată şi pe păreţii 
principali se razămă o cupolă acoperită odinioară numai cu 
lespezi de piatră, iar de la 1889 cu şindrilă. Deasupra cupolei 
se ridică turnul format din trei etaje, care treptat se 
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strâmtează. Cele două dintâi au câte patru ferestre, iar cel de 
deasupra trei şi păretele de către apus şi răsărit e trăpuns de 
patru găuri rotunde. Păreţii acestui etaj sunt formaţi din patru 
lespezi mari triunghiulare, aşezate în poziţie verticală, aşa 
încât turnul la vârf rămâne descoperit şi prin deschizătură 
plouă în biserică. Sub streaşina coperişului cupolei şi a celor 
două etaje ale turnului şi la baza celui de deasupra sunt jur 
împrejur chenare sau zimţi roşii de cărămidă în zigzag, care 
prin culoarea lor mai vie fac să se vadă mai din depărtare 
acest turn curios, ascuns între pomi şi mucezit de bătaia 
vremilor îndelungate prin care a străbătut. 

 

Fig. 9. Trenul, în gara Haţeg (Clişeu Marele Voevod) 

 
În partea de către răsărit este o boltitură de piatră, 

foarte solid zidită, pe care ca pe nişte trepte te poţi urca până 
la turn. Această boltitură formează păreţii altarului şi 
deasupra ei, din afară, se văd doi puternici lei de piatră… În 
interior, biserica e boltită cu piatră. În mijloc sunt patru stâlpi 
de piată de formă pătrată, departe cam un stânjin unul de 
altul şi clădiţi din pietre monumentale. Pe aceşti stâlpi se 
ridică turnul descris mai sus. Poate că forma curioasă a 
turnului a îndemnat pe unii scriitori să presupună că aici ar fi 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-9.jpg
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fost un templu păgân sau chiar jidovesc, în care turnul nu ar 
fi fost altceva decât coşul prin care ieşea fumul jertfelor. Pe 
pietrele din care sunt zidiţi cei patru stâlpi se află mai multe 
inscripţii (romane) de cuprins deosebit, demn evident că 
turnul şi biserica au fost zidite în epoca post-romană, din 
rămăşiţele unor edificii sau temple romane. 

În adevăr, multe au fost ipotezele cu privire la originea 
acestui unic monument al pământului românesc. Un ungur – 
Benko – spune, nici mai mult nici mai puţin, că această 
biserică ar fi cel mai vechi monument de pe pământul 
Ardealului, ridicat de “jidovici, pe timpul regelui Decebal, ba 
poate şi mai înainte”. Un alt autor, Hohenhausen, care 
vizitează biserica în anul pierderii Bucovinei (1775), susţine 
că ea ar fi fost, la origine, un templu roman, închinat zeului 
Marte. Unii autori români, ca şi scriitorul maghiar Kövary, au 
fost de părere că am avea de a face cu mausoleul pe care 
Împăratul Traian l-a ridicat pe mormântul viteazului său 
general Longin. Ba “se spune ca acest monument ar fi fost 
vizitat de către celebrul învăţat german Mommsen, care şi-ar 
fi spus şi părerea sa asupra lui – … şi că pe baza acestei 
păreri a lui Mommsen, mi-se pare”, susţine arheologul 
maghiar Téglas Gabor”, “că biserica ar fi fost zidită în veacul 
XII ori XIII din petre aduse de la Grădiştea”5. 

Aşa dar, începând din vremuri dace, trecând prin cele 
romane, apoi săltând tocmai spre veacurile din preziua 
întemeierii – în fiecare din aceste epoci s’au găsit învăţaţi 
care, rând pe rând, să-i fixeze originea. Se întâmplă, când 
romantismul domină în cercetările istorice – cum se 
întâmplă, de obicei, la orice început de veac, când “orice 
neam începe întâi prin poesie fiinţa a-şi pricepe”, – se 
întâmplă, în cazuri de acestea, că origini de monumente şi 
de cetăţi ale pământului naţional se împing, dacă se poate, 
cât mai îndărăt în vreme. Aşa şi cu biserica din Dânsuş, cum 
văzurăm, ale cărei origini în timp începură prin a fi bănuite în 
“vremea jidovilor” şi veniră, apoi, pe măsură ce subiectul 
trecea “pe mâini” tot mai apropiate de noi, tocmai în preziua 
Întemeierii pe care, tot de prin părţile acestea pornind, a 

                                                           
5 Dr. Iacob Radu, op.cit, p. 195. 
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urzit-o viteazul Litovoi. Dar iată că şi mai aproape de noi îi 
aduce originile istoricul Iorga. Sunt prea frumoase şi de bun 
simţ rândurile prin care marele nostru cercetător îşi spune 
părerea ca să nu le reproducem şi noi în acest loc: 

“O biserică de piatră, şi una astfel zugrăvită, n’au 
putut-o înălţa, din sărăcia lor lucie, sătenii noştri, cărora nici 
nu li s’ar fi îngăduit pe acele timpuri ale iobăgiei să-şi facă o 
astfel de cetate. Ctitorul trebuie să fi fost un boer mare “de 
dincolo”, un Domn sau un neam domnesc pribeag din 
aceleaşi părţi libere ale Ţerii-Româneşti. Şi el trebuie să-şi fi 
săvârşit lăcaşul de închinare pe acel timp de la 1500 la 1550, 
când se zugrăveau astfel de chipuri şi când împodobirea prin 
chenare roşii de cărămidă în zigzag intrase în obiceiurile 
meşteşugului de a clădi al Românilor. 

Pe atunci, însă, această Ţară a Haţegului adăpostea 
pe fata înstrăinată a unui Domn românesc mort în lupta 
pentru stăpânire, pe Zamfira lui Moise-Vodă, care s’a măritat 
de trei ori, până la bătrâneţe, după nemeşi unguri. Ea a făcut 
nu departe de aici mănăstirea Prislopului, şi i-a dat un întins 
domeniu, din care făceau parte satele vecine Fărcădinul şi 
Tuştea. Pe aici erau deci moşiile care o ajutau să se mărite 
aşa de bine şi aşa de des. 

 

Fig. 10. Neobositul Dodge, maşina de excursii a Clasei Voevodului 
Mihai. Popas de o clipă, undeva în Ţara Haţegului. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-10.jpg
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Ajungi astfel lesne la părerea că Zamfira a zidit şi 
această biserică care va fi fost o mănăstire, precum 
dovedesc adaosurile zugrăvite din aripa dreaptă şi acel mare 
zid de împrejmuire, în stare să oprească orice duşman. 
Materialul şi l-a luat din acele dărâmături ale cetăţii lui Traian, 
ale Ulpiei învingătoare, de unde atâta sărăcime şi-a cules 
bolovani şi pietre cioplite pentru căsuţele ei de munte. Carăle 
“Doamnei de Român” vor fi cărat aici tot acest pietreş ales, 
toate aceste lespezi netede, aceşţi stâlpi negri, aceste 
chipuri grosolane de lei, în totul asemenea cu acela care se 
văd la scara casei parohiale din Grădiştea însăşi. Inscripţia 
lui Longin fu luată împreună cu celelalte şi jertfelnicul în care 
e prinsă va fi înlocuit la început altarul care se pare a fi 
înnădit. 

Arheologii cred, însă, altfel. Numele lui Longin, 
vecinătatea Ulpiei Traiane, amintirile străvechi ce se 
deşteaptă aici de pretutindeni îi farmecă într’atâta, încât ei 
lasă la o parte grosolănia fără păreche a clădirii, 
întrebuinţarea de pietre săpate la temelie, pe când părţi de 
căpetenie sânt bostăngite din cei mai urâţi bolovani: ei nu se 
opresc nici asupra amestecului de inscripţii la hanul cel hâd 
din mijloc, nici la lipsa de orice material scump, când 
aproape e dealul “Marmurei”, unde se sapă într’una de la 
Romani încoace, nici la goliciunea de orice podoabe. Le 
trebuie ca să fi fost momentul pus de Traian întru amintirea 
prietenului său Longin. Şi, pe când Sarmizeghetusa lui 
Traian şi Decebal s’a prefăcut în pulbere prădată de cine a 
voit, acest lăcaş al rămăşiţelor lui Longhin trebuie să fi rămas 
aproape neatins, păstrat până astăzi în această formă 
ocrotitoare a religiei creştine, îmbălsămat în farmecul 
neînvins al legii nouă”6. 

                                                           
6 N. Iorga, Neamul Românesc în Ardeal şi ţara ungurească, Buc., 

1906, vol. I, pp.286-288. Precum se poate vedea din citirea Anexei 
de la sfârşitul acestei lucrări, părerea care s’a împărtăşit elevilor 
Clasei Măriei Sale diferă de a domnului Iorga şi este aproape 
aceaşi, cel puţin ca datare în timp, cu cea atribuită lui Mommsen şi 
Téglas Gabor. 



36 
 

Ca încheiere, cu privire la originea acestui vechi şi 
prea interesant monument, poate că nu e lipsit de interes să 
dăm şi părerea autorului din care deja am citat destul de mult 
(Dr. Iacob Radu, n.ed.): 

“Trebuie dar să zicem că zidirea aceasta este o 
biserică veche, poate cea mai veche biserică românească de 
la noi, ridicată, poate, pe ruinele vreunui vechi monument 
roman, dărâmat de furia barbarilor şi de urgia vremurilor, ori 
zidită din bucăţi de marmură, din pietre cioplite, inscripţii 

sepulcrale şi cărămizi 
romane aduse de la 
Grădişte şi de pe la ruinele 
altor vile romane, de cari 
în apropiere Dansuşului, 
pe la Peşteana, Breazova, 
Hăţegelu etc. s’au aflat 
multe, precum arătau 
urmele lor până aproape 
de zilele noastre. Dar când 
şi de cine a fost zidită 
biserica, în lipsa oricărui 
document sau tradiţiune, 
nu se ştie. Poate să fi fost 
aici vreo mănăstire 
întemeiată de acel 
Nicodim pe care l-am 
văzut întemeiind 
asemenea lăcaşuri sfinte 
în acest ţinut pe la sfârşitul 
veacului al XIV-lea7“. 
Fig. 11. Biserica din Dânsuş. 
 

Dar toate acestea, ca şi cele de mai sus, “sunt numai 
păreri şi combinaţiuni şi noi credem că doară nicicând nu se 
va mai putea deslega secretul originii acestui vechiu 
monument, către care cu evlavie şi cu veneraţiuni trebuie să 

                                                           
7 Interesantă şi acestă părere, precum vedeţi: Întemeietorul ar fi 

fost, deci, întemeietorul Tismaniei şi al Prislopului. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-11.jpg
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ne îndreptăm privirile noastre. Căci, oricât de întunecos şi de 
cunoscut ar fi trecutul îndepărtat al acestei biserici, fapt e că 
ea este una dintre cele mai vechi în ţara noastră, şi ca atare 
de veacuri îndelungate a adăpostit între zidurile ei afumate şi 
mucegăite dulcea noastră limbă românească, care a răsunat 
în glasul trăgănat al diecilor în strană şi în rugăciunile oftate 
ale bătrânilor preoţi, chiar şi atunci când, afară de colibele 
iobagilor şi de căsuţele nemeşilor opincari, (limba 
românească) numai în biserică mai avea loc, loc cucerit şi 
aci după multe frământări de la slavonismul ce o cutropise de 
multe veacuri”8. 

E ora douăsprezece. E gata şi lecţia scrisă. Marele 
Voevod sare înaintea profesorului Daicoviciu: “Am făcut 
foarte bune, domnu’ Daicovici”. “Mă bucur, Măria Ta; bravo!”. 

Iarăşi ne-am adunat cu toţii lângă biserică. “Te rog, 
Măria Ta, priveşte spre miazăzi, spre Tetezat, şi ascultă 
numai două minute: spre Miazăzi se deschide o privelişte 
încântătoare, spre falnicul Retezat. Privindu-l de aici, mai 
ales în luna lui Mai, când jos câmpia şi coastele de la poalele 
lui te înveselesc şi desmiardă cu verdeaţa lor, iar el, căruntul 
uriaş, străluce în bătaia soarelui, acoperit încă de grosul strat 
al zăpezilor, care nici în luna lui Cuptor nu se supun de tot 
căldurii topitoare, rămâi uimit, cu ochii pironiţi spre creştetul 
lui, şi fărmecat de o plăcere cu neputinţă de descris… Îţi 
place, Măria Ta?”. 
- “Foarte frumos, numai că nu ştiu cine a scris aşa frumos şi 
de avărat, de par’c’ar fi scris chiar de aici, lângă biserica din 
Dânsuş”. 
- “Ai ghicit, Măria Ta. A scris, chiar din locul în care ne aflăm 
noi acuma, aprig, mare patriot: fostul vicar al Haţegului, 
Iacob Radu9“. 

Bem câte un pahar de lapte bătut şi nu ne mai 
săturăm privind spre Retezatul. Voevodul muşcă pe rând din 
corn, apoi soarbe din paharul cu lapte, şi întreabă mereu: 
“Da cela de colo, ce munte e? Dar cel de dincolo? Dar 

                                                           
8 Dr. Iacob Radu, op.cit, p. 198. 
9 op. cit, p. 201. 
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dincolo de Retezatul, în Oltenia, drept în faţa noastră, ce 
judeţ se găseşte?”. 

Într’o veche carte de istorie, cineva din noi tot căutând 
să descopere lucruri noi despre Dânsuş, a descoperit un 
cneaz Duşa, trăitor la 1360. Dar Duşa e unul din colegii 
Voevodului (Gheorghe Duşa, n.ed.)…. 
- “Uraaa. să trăiască cneazul nostru Duşa, ura”, strigă şi 
urează în cor clasa Voevodului, îngrămădindu-se şi turtindu-i 
bascul sub ploaia de…. aplauze. 
- “Da cum, Duşa” – i se adresează Voevodul – “ce cauţi tu în 
Ţara Făgăraşului (din care provenea, n.ed.), când neamul 
tău e din Ţara Haţegului? Auzişi ce spune documentul?”. 
- “Ştiu şi eu, Măria Ta? Nu ştiu cum o fi, dar nu mi-ar părea 
rău dac’aş afla sigur că acel cneaz Duşa va fi fost un 
străbunic de-al meu”. 
- “Te creeed”…, intervine ironic Cernovodeanu Dan… 
- “Fapt este, Măria Ta” – intervine unul din profesori – “că 
satul acesta Dânsuş este unul din cele mai vechi ale Ţării 
Haţegului şi că el a fost un cuib de nobili şi nemeşi români. 
De aici e şi neamul, după mamă, al lui Ioan Corvin de 
Huniade: o familie de nobili, numită Mursina. Şi mai e un 
lucru bun de ştiut: din Dânsuş a fost şi un mare patriot şi 
înflăcărat istoric român – Nicolae Densuşianu, ca şi fiul 
acestuia – marele învăţat român din zilele noastre, profesorul 
Ovid Densuşianu, care a scris multe lucruri de preţ despre 
Ţara Haţegului”…. 

I-am omorât, pe bieţii copii, cu atâtea cunoştinţe. 
Totuşi, nu par obosiţi. Zburdă şi întreabă mereu, de parcă 
deabea au sosit în Dânsuş. E vremea, totuşi, să plecăm. 
Maşina coboară domol prin sat, până la drumul mare. Tot 
satul a ieşit la porţi, în faţa caselor: a aflat, între timp, de 
persoana înaltului oaspete. Şi astfel încep acuma uralele şi 
bătăile cu flori, care-L vor întovărăşi pe Voevod în tot lungul 
celor două săptămâni cât vom rămâne prin aceste locuri. 
Ieşim din sat. Trece la volan Măria Sa – şi maşina zboară 
spre Haţeg. Oprim, însă, pentru câteva minute, şi vizităm 
“ferma General Berthelot”, fostul conac al viteazului general, 
fost cetăţean de onoare al României, actualmente proprietate 
a Academiei Române. Pornim iarăşi, şi iată-ne, la unu şi 
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jumătate, “sătui de carte, dar flămânzi ca nişte lupi” (vorba 
Voevodului) în jurul mesei din vagonul-sufragerie. 
- “Am o foame de lup”, contribuie Popescu Ştefan. 
- “Ce spui, Popi?”, întreabă generalul Grigorescu. 
- “Mi-e foame, domnule general, mi-e foame!”. 
 

3. DE LA BISERICA SF. MARIA ORLEA 

LECŢIA DESPRE ORAŞUL ŞI ŢARA HAŢEGULUI. 

Ziua a doua, 11 iunie 
 

Plecăm de dimineaţă să vizităm biserica din satul Sf. 
Maria-Orlea. Ieri, cum am văzut, am vizitat-o pe cea din 
Dânsuş. Până ce vom părăsi Ţara Haţegului, vom mai vedea 
cel puţin una, pe lângă cea de azi: biserica mănăstirii 
Prislopului. Toate trei sunt declarate – şi cu prea drept 
cuvânt – monumente istorice. 

Cea din Sfânta Maria-Orlea, de pildă, este – în ceea 
ce priveşte vârsta – şi mai veche decât biserica din Dânsuş 
(dacă o considerăm pe aceasta din urmă, aşa cum o 
consideră N. Iorga, ca fiind fost zidită de domniţa Zamfira, 
fiica Domnului muntean Moise Vodă din secolul XVI). 

Este aşezată pe un tăpşan în marginea satului, lângă 
drumul care duce din gara Subcetate spre Haţeg. Este 
aşezată, aşa dar, pe o înălţime. E înconjurată, după aceea, 
de un zid a cărui înălţime variază între 2-3,50 m. A fost, la 
începuturi, biserică-fortăreaţă. Dar ceea ce este şi mai 
însemnat la ea este faptul că – unde la început a fost zidită 
ca biserică ortodoxă, ea a devenit mai târziu – aşa cum o 
aflăm, de pildă, pe vremea regelui Sigismund I – catolică, 
pentru ca şi mai târziu, când regiunea a fost colonizată cu 
ţărani calvini, să devină şi reformată - aşa cum a rămas până 
astăzi. Să reţinem, deci, lucrul cel mai important din toate: a 
fost la început biserică ortodoxă. Ctitorul ei, prin urmare, 
trebuie să fi fost – ca şi în cazul bisericii din Dânsuş – unul 
din cnezii sau voevozii români din regiune, trăitor prin sec. 
XIV. 
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… Intrăm în sat la ora opt. Ne întâmpină, la poarta 
zidului care împrejmuie biserica, învăţătorii şi copiii de şcoală 
toţi. Intrăm în curte, cercetăm cimitirul vechi. Măria Sa 
fotografiază de zor curioasa turlă a bisericii, din toate poziţiile 
posibile. Cernovodeanu o desenează, aşezat pe iarbă, cum 
a desenat-o ieri şi pe cea din Dânsuş. S’a strâns întreg satul 
la biserică, în drum. Vine cineva şi ne spune că lumea cere 
să-L vadă pe Marele Voevod. Însoţit de generalul 
Grigorescu, Principele se duce din nou la poartă. 
 

Fig.12. Cercetaşii din Haţeg întâmpină pe Marele Voevod la 
înapoierea dintr’o curte. 

  
Un învăţător spune câteva cuvinte, după care lumea 

izbucneşte în urale şi-l acoperă cu flori. Se întoarce vesel şi 
cu braţele ‘ncărcate. Iar se iau fotografii şi iar dăm ocol 
bisericii. Profesorul Daicovici face lecţia asupra exteriorului 
bisericii. Intrăm înauntru. Aici, ca şi la Dânsuş, are, în 
adevăr, ce să-ţi aprindă şi să-ţi ţină trează curiozitatea: 
inscripţii cirilice aproape şterse, două straturi de zugrăveală, 
dintre cari cel mai vechi a fost, sigur, de pictură bizantină… 
Şi tot lucruri de acestea, subtile, pe care le-ai crede 
întrecând cu mult nivelul de înţelegere şi preocupare a 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-12.jpg
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Voevodului şi colegilor. Te-ai înşela, însă, crezând astfel. Te 
poţi convinge, în parte, citind una din lucrările scrise, nu cea 
mai bună, şi pe care o reproducem în anexă. Ne întoarcem 
la Haţeg. Se va face, pe o înălţime din nordul oraşului, lecţia 
despre oraşul şi despre Ţara Haţegului. 

Iată ce stă scris într’un interesant articol: Statutulu 
istoricu al oraşiului Haţiegu, publicat în numărul din Mercuriu, 
28 Septembrie 1855, al bătrânei gazete ardelene Foaia 
pentru minte, inimă şi literatură:  “Tărâmul, carele după vorba 
comună până în ziua de astăzi se numeşte Teara 
Hatiegului… au avut din timpuri nememorate în mijlocul său 
castrul Hatzek şi oraşul de acela nume; şi se ocârmuia prin 
al său comite propriu, şi au fost pe la anul 1276: Petrus, 
Magister Agasonum, Comes de Haczek…. Iară pe la anul 
1398 au avut castelan pre Styborius…. carele cu 
doisprezece juraţi ai ţerii Haţiegului judeca împricinările între 
chenezii cari era mai mari comunităţilor, că aşa se află în 
litere: Nos Styborius…. Castellanus et duodecim Jurati 
Provinciae Hatzak… anno Dni 1398.” 

 

Fig. 13. Vedere din Haţeg. 

  
Numele apare, pentru întâia oară, în vestita Diplomă a 

Ioaniţilor, din 1247: terra Harsoc sau, după alţii, Hatszok. Iar 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-13.jpg
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dacă el se referă aici la ţară şi nu la oraş, aceasta nu 
înseamnă că acesta din urmă nu a existat pe atunci. 
Credem, dimpotrivă, că originea orăşelului ca centru politic al 
acestei provincii trebuie să fie cu mult mai veche. Ba încă, 
numele trebuie să-l fi purtat întâi oraşul şi numai după 
aceea ţara, care de la oraş l-a împrumutat pentru sine. 
Oraşul propriu zis apare sub acest nume, cum am văzut mai 
sus, în 1276. Oraş, însă, în sensul modern al acestui cuvânt, 
n’a fost localitatea noastră niciodată, după cum nu e nici 
astăzi, când periferia lui are aspectul unui veritabil sat; dar 
trebuie să fi fost totdeauna, după plăcarea stăpânirii romane, 
centru militar şi administrativ - capitală a provinciei cu acelaşi 
nume. Iar documentul amintit din 1398 ni-l arată drept 
reşedinţă a castelanului Styborius. Haţegul a fost, în adevăr, 
castel şi cetate regală, şi reşedinţă totodată a comitatului cu 
acelaşi nume, încă de la trecerea acestei regiuni sub 
stăpânire ungurească. Dar să nu mai insistăm asupra unor 
lucruri care se ştiu. Şi să venim la nume: Hasdeu, cel dintâi, 
l-a pus în legătură cu haţeg, cuvânt care înseamnă pădure 
măruntă, tânără, tufiş, hăţiş, hăţaş şi alăturea de care 
dicţionarul Academiei atestă şi forma hăţoagă, hăţoagă care 
înseamnă cătare bătută de sălbăticiuni. Ştiinţa, însă, nu se 
poate pronunţa sigur dacă aceasta este cu adevărat originea 
numelui. Unii bănuie că la origine Haţeg ar fi putut să fie un 
nume de persoană sau îl pun îl legătură cu vorba Aţag, 
cunoscută în Argeş şi însemnând locuinţă izolată. În 
încercările mai noi de explicare ale acestui nume nu întâlnim, 
însă, o veche părere expusă în articolul pe care-l citarăm mai 
sus, din Foaia pentru minte, animă şi literatură: “au avut 
Tiata Hatiegului loc scaunal şi aşa de la şase enezi judeci ai 
ei sau de la şase scaune în care era împărţită s’au numit 
după limbi maghiară Hatzok sau Hat-Szék”…. Fapt este că 
Ovid Densuşianu, care nu numai că este cea mai mare 
autoritate în chestiuni de acestea, dar mai este în plus chiar 
din Ţara Haţegului, mărturiseşte că originea numelui Haţeg 
“nu e cunoscută”. 
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Fig. 14. Biserica Sânta Maria Orlea (Clişeu Mircea Ionniţiu). 

  
Dar să lăsăm trecutul şi să venim la Haţegul din faţa noastră, 
pe care iată-l colo jos, la 320 de m. deasupra mării, tăiat în 
două de apa care, numită când Hăţegel, când Fărcădinul, 
când Galbina, vine dinspre apus, tocmai dinspre Poarta de 
Fier şi merge, trecând prin dânsul, să se unească cu Râul 
Mare colo mai spre răsărit, la Sfânta Maria Orlea. Am trecut 
prin el adineaori, pornind din gară şi venind încoace, în 
căutarea locului unde acuma vom face lecţia despre Ţara 
Haţegului. Dinspre nord îl păzeşte şi-l domină promontoriul 
acesta, pe care munţii Poiana Ruscăi îl proiectează spre 
Sub-Cetate, parcă spre a închide drumul Streiului spre 
Mureş. Din toate celelalte părţi îl înconjură şesul, neted ca în 
palmă. Asta, însă, pe mică distanţă şi suprafaţă, pentru că şi 
într’acolo domină mai din fund zidul munţilor. Braşovul, prea 
sub munte aşezat, n’are nici pe departe orizontul şi 
perspectiva Haţegului. Nici Făgăraşul chiar, cu munţii 
Făgăraşului în faţă, nici el nu are la orizont grandoarea 
peisagiului haţegan. Dar asta înseamnă că, în ceea ce 
priveşte cadrul de natură înconjurător – acel tour d’horizon al 
francezului – modestul străvechi orăşel din faţa noastră nu 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-14.jpg
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are pereche în ţară. Aşa şi este, fără discuţie. Coasta care-l 
domină dinspre nord şi de pe care privim noi acum e plantată 
cu pomi şi cu vii, iar creştetul i-l acopăr păduri vechi de 
stejar. Dar am trecut prin el, am spus. De la gară, o stradă 
nouă – Mihai Viteazul – te duce drept spre nord, să treci râul 
pe un pod de fier, îndată după care, pe dreapta, se înalţă 
şcoala comercială superioară, unul din edificiile cele mai de 
seamă ale orăşelului. Trecem după acea prin piaţă destul de 
încăpătoare, pentru forfota de oameni, foarte numeroasă, 
care în fiece Luni – ziua de târg a săptămânii – o umple ca o 
apă răscolită. Patru biserici, dintre care numai două 
româneşti – celelalte 
două, ungare – reţin 
privirile. Dăm apoi în 
“strada Lungă”, care-şi 
merită cu prisosinţă 
numele şi apucăm la 
dreapta pe dânsa. Ai 
impresia că treci 
printr’unul din satele de 
pe Strei sau din cele 
dinspre Poarta de Fier, 
prin care vom trece de 
mâine încolo: 
 
Fig. 15. Turla bisericii din 
Sântă Măria-Orlea (Clişeu 
Marele Voevod). 

  
E şi Haţegul, ca şi 

Târgu-Jiul, perechea lui 
istorică şi geografică de 
dincolo de munţi, un sat 
românesc care vrea şi nu izbuteşte să devină oraş. Ca 
aspect, în adevăr, nu este mai oraş decât un sat sătesc din 
Ardeal. Privindu-l de sus, din aeroplan sau din locul din care 
noi îl privim acum, reţii forma lui – ca aglomerare de locuinţe, 
întinsă pe pământ – formă care, deşi neregulată, aduce 
totuşi a unui triunghi: Strada Lungă – cea mai lungă, în 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-15.jpg
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adevăr, din toate – orientată est-vest, sub coasta înălţimilor 
care domină, dinspre nord, oraşul, formează baza de care se 
prinde, întins din ea spre miazăzi, tot restul oraşului; vârful e 
în capătul dinspre gară al străzii Mihai Viteazul, de care am 
amintit. Pe una din fotografiile pe care le reproducem, forma 
triunghiulară a oraşului se trădează aproape în întregime, 
după cum se trădează de asemenea şi năvala recentă de 
clădiri în lungul drumului care din Haţeg merge la 
Sarmizegetusa şi Poarta de Fier, spre apus. În aceeaşi 
fotografie, însă, se mai observă ceva: arborii şi pomii mulţi – 
adunaţi adesea în cadrul unor grădini întinse – şi cari-şi 
împart frăţeşte, ca în orice sat românesc de deal sau de 
munte – aria oraşului. Iată de ce spunem că Haţegul, deşi 
vrea să pară, nu poate să pară oraş. Înspre Orăştie, satele 
săseşti sunt, în această privinţă, mult mai urbane decât 
dânsul: casele prinse una de alta, cu porţi şi garduri de zid 
cât şi casele, fără grădini şi fără arbori pe uliţi. Iar procesul 
de orăşenizare, în care Haţegului îi place să creadă că se 
găseşte măcar acum, e ţinut în cumpănă de periferia lui 
nordică - cea mai veche şi cea mai românească parte a 
localităţii (şi care, totşi, e cea mai săracă şi cea mai cu 
aspect de sat din toate) – unde de la Unire şi până astăzi 
s’au adaos nu mai puţin de patruzeci de gospodării ţărăneşti: 
Românii din faimoasă Luncă a Cernei, pe care tot ţinutul îi 
consideră drept cel mai arhaic şi mai interesant, pumni de 
Români de pe aici, coboară după război din cuibul lor de 
munţi şi cumpără locuri de case în marginea de nord a 
Haţegului. E procesul firesc de autohtonizare – ca să 
spunem aşa – a tuturor centrelor urbane de peste munţi şi 
care va sfârşi de la sine prin a româniza oraşele azi străine. 

Altimetrul nostru arată, pentru punctul în care ne 
aflăm, 420 m. Suntem, aşa dar, exact cu 100 de m. mai sus 
decât oraşul. Îl privim – şi privim, de aici, toată Ţara 
Haţegului – cum am privi o apă stătătoare întinsă, de pe un 
mal înalt. Am venit azi aici pentru ca, rotindu-şi privirile peste 
tot, copiii să aibă ocazia a prinde, aşa fel ca să nu mai poată 
uita niciodată, ce este aceea o ţară în înţelesul popular 
românesc, transmis de tradiţia noastră istorică şi adânc 
înrădăcinat în conştiinţa poporului. Priviţi în fotografia dublă, 



46 
 

luată din acest punct, imaginea grandioasă a zidului de munţi 
acum în faţa noastră. Un mic efort de imaginaţie şi ocoliţi cu 
zidul acesta de munţi, de jur împrejur, toată groapa aceasta 
pe care fotografia v’o arată întinzându-se din Haţeg şi până’n 
zidul de munţi dinspre miazăzi: iată ce fel este, în ce chip se 
prezintă, Ţara Haţegului. În picioare, privim la ea ca la o 
dumnezeiască operă de artă şi nimeni nu îndrăzneşte să 
spună o vorbă, de teamă să nu turbure clipa de linişte şi 
mulţumire care se citeşte pe ochii şi faţa şi se ghiceşte în 
sufletul fiecăruia. 
- Domnule profesor, îmi daţi voie să spun ceva? se 
adresează Marele Voevod unuia din profesori, care la 
Bucureşti, ca totdeauna, în preziua unei excursii, le 
prezentase cum crezuse el că se poate mai plastic, Ţara 
Haţegului. 
- Da Măria Ta, spune. 
Şi, întinzând dreapta spre miazăzi, Măria Sa o poartă în aer 
din direcţia Merişorului spre apus, peste linia Retezatului, 
apoi peste Poarta de Fier, apre apus; apoi peste masivul 
Poiana Ruscă din nord şi, întorcând-o pe deasupra capului, o 
duce iar peste munţii Sebeşului, în direcţia pasului Merişor 
de unde a pornit – şi spune, frumos, vorbele lui Bălcescu: 
- Un brâu de munţi ocoleşte, precum zidul o cetate, toată 
această mândră ţară… 
Se poate oare închipui un mai frumos şi mai mişcător început 
de lecţie, cu clasa unui Principe moştenitor, într’o astfel de 
împrejurare? 
Lecţia o face profesorul de geografie. Ea va fi, însă, totodată, 
şi una de istorie. Dar, ca şi la geografie, li se vorbise elevilor 
încă de la Bucureşti despre istoria Ţării Haţegului. Aşa că 
profesorul de geografie insistă acum mai mult asupra 
legăturii dintre geografia şi istoria ţinutului – mai bine spus: 
asupra chipului în care conformaţia reliefului a dictat, mai 
mult sau mai puţin, istoria şi viaţa din trecut a regiunii. 
Profesorul prinde astfel prilejul să insiste din nou – cum a 
făcut-o de multe ori la Bucureşti – asupra strânsei legături 
dintre geografie şi istorie şi mai ales dintre geografia 
pământului şi istoria neamului românesc. Din nou discuţii 
aprinse între elevi: între cei cari preferă şi iubesc mai mult 
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istoria şi între cei care susţin cu ardoare geografia şi cari 
numără în rândul lor şi pe Marele Voevod (s.m.). Discuţia 
se aprinde tot mai mult, până ce Mavrus Dan, sărind în 
ajutorul Voevodului care se găseşte în aprigă dispută cu Dan 
Cernovodeanu, cel mai înflăcărat istoriofil (s.m.), ca să 
spunem aşa, pune capăt discuţiei: De ce te zbaţi tu degeaba, 
Cernovodeanu? Tu nu ştii că chiar Napoleon, însuşi 
Napoleon “al tău”, care iubea istoria aşa de mult, a spus 
chiar el odată: “La Geografie… c’est la mère de 
l’histoire”? Argumentul acesta îi taie lui Cernovodeanu tot 
avântul. Şi rămâne, astfel, învingător, “partidul geografilor”, 
de altfel mult mai numeros decât celălalt, care numără în fapt 
un singur susţinător convins: Dan Cernovodeanu. 
Dar, orice am face şi orice am discuta, mereu ne fură privirile 
măreţul tablou din faţa noastră. Este o adevărată baie a 
ochiului şi a sufletului. Semănăturile ogoarelor sunt scrise ca 
pe carte – şi totul înoată într’o baie de lumină. Avem cu noi 
mai multe numere de acum 80 de ani din Foaia pentru minte, 
animă şi literatură, numere în care vicarul de pe atunci al 
Haţegului a scris o serie de articole despre Ţara Haţegului. 

Citim, într’unul din ele: 
 
Fig. 16. A doua troiţă ridicată 
de Haţegani la împlinirea celor 
150 de ani de la Revoluţia lui 
Horia (1784, n.ed.). E la 420 m 
altitudine, în marginea 
drumului care duce, prin 
pădurea din Haţeg spre Calan, 
peste înălţimile din spatele 
oraşului Haţeg. Lângă ea s'a 
făcut lecţia despre Oraşul şi 
ţara Haţegului. 
 

 “Tiara aceasta a Hatiegului 
după pusetiunea locului ce 
se înfatiosiadia înaintea 
privitoriului ca locuită, e 
foarte mică, că are în 
lungime de la satul Cravia 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-16.jpg
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până la Porta de feru numai cca. 5 miliare, şi în lăţime de la 
marginea hotarului Hatiegului de cătră miadia nopte 
începundu până la Nucşioara sub muntele Retezatului numai 
cca. 3 miliare. Înse acésta pucina (puţină, n.ed.) întinsătură 
de locu e plină de remasitie (rămăşiţe, n.ed.) de cetăţi, 
cetăţiui, turnuri de padia şi fundamente de clădiri vechi parte 
dacice parte romane, redicate pentru a manifesta aceloru 
Domnitori, carii în tempurile înflorirei acestui terenu au 
vieţuitu aici. Ba anca (încă, n.ed.) mai strînsu considerenduo 
acésta tiara – (ea) se afla prin apa «Mare» carea de scriitorii 
mai noi magiari se numesce «Sebeş» – pentru iutiala cu care 
se răpede în curgerea sa – în doue părţi împărţită: şi partea 
de a dreapta a apei sau céa de cătră resăritu e mai ridicată, 
şi mai petrosă şi mai rovinosă, şi curpinde în sine din 
antichitate numai doue castele ruinate şi unu turnu de padia 
întregu, mai are şi ruinele a unei cetăţi mai noue: - însă 
partea de a stenga apei Mare e unu siesu întinsu în lungu de 
1 miliare şi în latu de 2 miliare, cu prospectu plăcutu şi cu 
unu subsiesu al alviei apeloru ce îl riure adie1; pe acesta 
siesu şi pe redicăturile laterale a le lui de cătră miadia nopte 
se afă 12 castele, 2 turnuri de padia, din carele unulu e 
întregu şi acum, şi 3 cetăţi mai întinse”. Iată, dar, cum “ţara” 
aceasta e arătată a purta la tot pasul, fie la faţa pământului 
fie sub, ruini şi mărturii de tot soiul ale strămoşilor şi ale 
vremii trecute: plină – încăodată, cu vorbele aceluiaşi – “de 
rămăşite de cetăţi, cetăţui, turnuri de pază şi fundamente de 
clădiri vechi, parte dacice, parte romane, ridicate pentru de a 
manifesta puterea acelor… cari în timpurile înfloriri acestui 
ţinut au vieţuit aici”2. 

                                                           
1
 Adică: şi cu o luncă a apelor care udă acest şes. 

2 Aceste cuvinte şi toate cele mai înainte reproduse le-am transcris 

în ortografia originalului (am adăugat diacritice, n.ed.):pentru că, 
atât de vechi şi pioase, ni s’a părut că ar fi parcă o profanare dacă 
le-am fi schimbat-o. Sunt din Foaia pentru minte, anima şi 
literatură din 26 August 1853. Iar cine vrea să vadă cu adevărat 
cât de plină cu aceste glorioase ale trectului este Ţara Haţegului 
să citească articolele din aceeaşi gazetă, publicate în continuarea 
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Aşa dar putem spune că, pentru istoria românească, 
Ţara Haţegului este un fel de sanctuar naţional: la tot pasul 
vorbesc – din el şi de pe el – glorioase mărturii ale vremii 
trecute. Şi ce frumos continuă autorul nostru, în limba şi 
scrisul lui haţegane de acum optzeci de ani: 

“Închipuitive acum, carii pe acesta tiara caletoriţi, 
cumca acéstea tote stau în sus în primeva loru frumsetia 
înaintea ochilor voştri (id est: le-aţi privi întregi, în frumuseţea 
pe care o aveau când au fost clădite), şi apoi recugetaţi ce 
însemnedia o avé patria, şi pentru aceea a tăi şi a jertfi tote – 
apoi priviţi cum strămoşii noştri, pre carii adi mintea 
întunecată a strănepoţiloru îi numesce “Uriési”, cu braţiu 
înaltu sau nevoitu a eterna numele suu prin clădiri măreţie şi 
strălucite, cum ei pucinu tempu vieţuindu au remasu 
nemuritori în ostenélele sale, şi apoi căutaţi la denşii şi 
vedeţi, cum pentru apărarea patriei sale, sub noianulu 
bărbariloru cu arma în mama se stingu sub derimăturile 
osteneleloru sale, şi strigaţi: «o catu de dulce este pantru 
patria a muri»”. 

Hotărât lucru: vicarul Ştefan Moldovanu, cel care scrie 
aceste lucruri în 1853, va fi pentru noi cel mai bun dascăl de 
istorie şi de simţire românească prin aceste ale lui cuvinte, 
cât vom sta pe aceste meleaguri şi vom călca pe pământul 
Haţegului. Dar nu putem încheia cu reproducerea dintr’ânsul 
fără a transcrie şi următoarele, ca o concluzie la cele până 
acu împrumutate şi ca o confirmare, pe de altă parte, a celor 
ce scriam noi, chiar, într’una din primele pagini ale acestei 
cărţi: că Haţegul rezumă, că Haţegul e o Românie în 
miniatură (s.m.): 

“De aci fiecare cunoscătoriu alu patriei nostre, 
asemenandu acestu ţinutu cu tiara întreagă, va afla cum că 
nicăiri asia (aşa, n.ed.) puţinu terenu nu s’au ornatu şi nu 
s’au întăritu ca acesta: ce arată cum că acesta au fostu 
tesaurulu şi viaţia şi onorea a toă patria adecă: au avutu şi 
sub somnia Geto-Dacică pre cei mai aleşi ai poporului şeu 
aici, şi sub domnia romană aici au fostu colonia familieloru 

                                                                                                                                   
celui din care noi reproducem, în numerele din 2 Sept., 9 Sept., 23 
Sept., 30 Sept., 7 Oct, 14 Oct., 21 Oct., acelaşi an. 
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celoru mai alese, carele icona Romei şi a Italiei s’au nevoitu 
a o straforma în acesta mică Italia”3. 
Deşi destul de greoi, textul românesc de acum optzeci de ani 
place copiilor, cari fac haz pe socoteala lui. 
- “Se vede că aşa vorbea strămoşul tau, cneazul de la 
Dânsuş, măi Duşa”,  se adresează Marele Voevod către 
camaradul cu nume istoric. 
- “Ia spuneţi, acum, ce v’a plăcut mai mult – care anume 
vorbe – din tot ce citirăm în limba asta veche românească”, 
întreabă profesorul. 
Sare, cel dintâi, Popi (Popescu Ştefan): 
- “Mie, domnule Profesor, mi-a plăcut mai mult acolo unde 
spune: o , cât de dulce iaste pentru patria a muri! - şi am 
scris asta în caietul de note. 
- “Eu”, apare Voevodul, “eu am notat altceva, dar care 
seamănă cu ce şi-a notat Popi: priviţi înaintea ochilor voştri şi 
apoi recugetaţi ce însemnează a ave patria şi pentru aceea a 
trăi şi a jerti toate”. 

E târziu şi, totuşi, parcă n’am mai coborî de aici. Nu se 
mai satură copiii, privind la silueta Retezatului, pe care o 
potopeşte soarele nămiezii. Petecele de omăt de pe el par 
plăci de argint aprinse. Totuşi, e de mult vremea plecării. 
Marele Voevod fotografiază splendida troiţă lângă care am 
făcut lecţia şi pe care, din iniţiativa cohortei de cercetaşi din 
Haţeg, a ridicat-o populaţia oraşului când s’au comemorat cei 
150 de ani de la revoluţia lui Horia (din 1784, în 1934, n.ed.). 
Îşi notează în carnetul de cercetaş închinarea de pe ea: 
Eroinilor Neamului Românesc, din parea intelectualilor din 
Haţeg, 6 VI 1935 - şi plecăm.   
Toată populaţia orăşelului e pe străzi, la porţi, şi în balcoane: 
ştie că tot prin Haţeg vom da, la întoarcere. Trecem 
printr’un ura! continuu şi printr’o ploaie de flori neîntreruptă 
de la intrarea în oraş şi până la gară. Aici, altă surpriză: o 
delegaţie de cercetaşi, în frunte cu comandantul cohortei 
locale, aşteaptă pe Marele Voevod. Nu L-au putut încă 
prinde, ca să-L salute. Principele sare sprinten din maşină şi 

                                                           
3 Din acelaşi loc, continuarea acelor mai sus reproduse. 
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se duce zâmbind, drept la ei. E tare dispus. Strânge mâna 
comandantului, după ce acesta i-a dat raportul, şi dă mâna. 
După aceea, cu toţi cercetaşii ceilalţi, cărora le râd ochii de 
bucurie. Primeşte buchetul de flori haţegane care i se oferă; 
ridică mâna sus, vesel, şi strigă tare: Sănătate! Şi pleacă, 
urmărit de privirile înecate în dragoste ale cercetaşilor. 

 
Fig.17. Una din cele două superbe 
troiţe, pe care oraşul Haţeg - din 
iniţiativa cohortei de cercetaşi locale 
- le-a rididcat la împlinirea unui secol 
şi jumătate de la revoluţia lui Horia, 
Cloşca şi Crişan. Cea din fotografia 
de faţă e pe drumul care duce la 
Subcetate. 

 
La masă, a fost din nou o mică 
ciocnire între “cei cu geografia” şi 
“cei cu istoria”. Conflictul a luat 
proporţii, precum se vede. Va 
continua tot timpul cât vom sta pe 
aici. Au destule argumente pro 
domo, şi unii şi alţii. Pentru 
moment, însă, e victorioasă 
geografia. După amiază, până 
spre seară, se dau şi se fac 

lucrările scrise – atât asupra lecţiunii despre biserica de la 
Sfânta Maria Orlea, cât şi asupra aceleea despre Ţara 
Haţegului. Au luat destule note, şi într’o parte şi într’alta, aşa 
că lucrul merge uşor. Fiind prea cald în tren, se instalează un 
şir lung de mese în umbra unui pâlc de pruni şi meri, aici în 
gară, – şi acolo se face lecţia scrisă. 

După temele scrise, copiii nu acceptă repaosul care li 
se acordă, ci, dând buzna prin cabine, ies de acolo cu tot 
soiul de mingi: volley-ball, foot-ball, oină etc. Începe o aprig-
disputată partidă de volley, sub conducerea colonelului 
Pălăngeanu. S’a strâns tot tineretul oraşului, venit să-L vadă 
pe Voevod şi să-L privească la matchul de volley. 
 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-17.jpg
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4. LA MĂNĂSTIREA PRISLOPULUI 

Ziua a III-a, 12 iunie 
 

 
Fig.18. Mânăstirea Prislopului. (Clişeu Marele Voevod). 

 
Plecăm spre Mănăstirea Prislopului. Soarele abea s’a 

ridicat peste munţii Sebeşului, dar îngroapă în lumină toată 
“ţara” şi toţi munţii. Trecem prin oraş, drept spre nord. Suim 
uşor şi după un sfert de oră avem în faţă panorama munţilor 
Poaiana Ruscăi. Mergem, de altfel, pe ei şi prin ei - dar cum 
întreg masivul are cam aceeaşi înălţime, îl cuprindem cu 
ochii până departe, ca pe un podiş. Iată, în faţa noastră, o 
groapă – iar în groapă un sat înstărit, de toată frumuseţea. 
Frumos şi de departe, frumos şi de aproape. Intrăm în el. În 
faţa şcolii, în jurul preotului şi al învăţătorului gorjan Berca, 
ne aşteaptă nu numai toţi şcolarii, ci toată populaţia satului. 
Un Ura! unic, milităresc, acoperă pe Marele Voevod, Care 
s’a dat jos şi strănge mâna preotului şi a învăţătorului. Când 
 a mai venit, oare, în sat, un “fiu de Împărat” ca acum? Şi 
încă un fiu de Împărat românesc? Copiii de şcoală bat din 
palme sau agită pe sus florile pe care, după aceea, le aruncă 
spre Voevod. Principele dă să urce în maşină. “Stai, să Te 
văd şi eu – vadă-Te Dumnezeu să te vadă” – strigă o 
bătrână, care de abea-şi face loc spre maşină – “stai  să Te 
Văd de aproape şi să mă uit în ochii-Ţi” – şi-I ia mâna în 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-18.jpg
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mâinile ei, I-o strânge şi I-o acoperă cu sărutări. A fost unul 
din momentele cele mai mişcătoare pe care le-am trăit în 
cele două săptămâni de umblet prin Huniedoara 
(s.m.). Generalul Grigorescu o soarbe din ochi, de par’c’ar 
vrea s’o ia la Bucureşti: întreabă cum o cheamă şi cere să i-
se reproducă exact cuvintele cu care L-a agrăit pe Voevod, 
ca să şi le noteze. 

Pornim, în urale şi flori. Copiii toţi aleargă cât pot după 
noi, aruncând cu flori spre Voevod. În picioare, Marele 
Voevod le face continuu semn cu mâna şi le mulţumeşte. 
Dar iată, am ieşit din sat. Drumul ne poartă spre apus, pe 
vale. Alt sat, la fel de frumos. Îl cheamă, ca şi pe celălalt, tot 
Silvaş – dar Silvaşul de sus, celălalt fiind cel de jos. Sunt 
sate vechi, de nemeşi; deci sate înstărite. Case mari, 
încăpătoare, toate văruite şi aproape toate acoperite cu ţiglă. 
Parcă-s glastre cu flori, aşa pare fiecare casă. Flori roşii, în 
glastre albe. E soare şi aşa toată lumea e la porţi, îmbrăcată 
în  cămăşi albe, albe ca soarele, ca lumina care umple 
văzduhul şi ca varul caselor. Bărbaţii ridică liniştit pălăriile, iar 
femeile ridică mâna sus şi mişcă degetele ca cei ce rămân 
pe peron, cu ochii umeziţi după cei cari pleacă. Oprim la 
şcoală, unde copiii, ca şi dincolo, acoperă cu flori pe Voevod. 
“Ura, să trăiască Marele Voevod Mihai” – strigă timid 
învăţătorul, agitând pălăria în cer. “Ura! Ura! Ura!” – 
continuă, în freamăt, copiii. Din nou Mihai Voevod strânge 
mâna preotului şi învăţătoruli şi urcă în maşină. Ne smulgem 
din urale şi ieşim din sat, spre mănăstire. E foarte frumos 
ţinutul. Vedem pe dreapta, departe, sate căţărate ca nişte 
cuiburi, pe culmi – ba unele de-adreptul pe vârfuri. Despre 
unul din ele, care nu se vede, şi care se cheamă Curpenul, ni 
se spune că s’a format, cum vreo două sute de ani, din 
populaţie olteană refugiată dincoace de munţi. Mi-aduc 
aminte că am citit în Revista Istorică a domnului Iorga, acum 
vreo şapte-opt ani, un fragment de conferinţă făcută de 
domnia sa la T.-Severin şi în care, vorbind despre Olteni 
dincolo de graniţele Olteniei, spusese că şi în Haţeg trebuie 
să-i căutăm pe olteni în multe ori, după cum şi în Oltenia 
găsim în multe locuri hăţegani descălecaţi de peste munte. 
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Ne pare rău că nu e Curpenul mai aproape, să verificăm 
faptul. 

Iată, în faţa noastră, mănăstirea. Ca toate mănăstirile, 
şi aceasta e aşezată într’un fermecător cadru de natură. Să 
reproducem, aici, câteva rânduri din prea interesanta 
lucrare: Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, a lui 
Iacob Radu, învăţatul fost canonic: “Drumul de ţară, 
şoseaua, ce duce de la Haţeg la Huniedoara (acelaşi pe care 
am venit şi pe care, în câteva rânduri, îl descriserăm şi noi 
mai sus), strătaie, la depărtare de 5 km. de Haţeg, satul 
Silvaşul-de-jos, locuit de români foşti nemeşi şi grăniţeri. De 
aici, pe un drum comunal nou, deci cam primitiv, în trei 
sferturi de ceas ajungi la satul tot nemeşesc, Silvaşul-de-sus, 
de unde tot urcând pe un drum de câmp printre ţarini, fâneţe 
şi printre coastele dealurilor acoperite cu păduri, mai mult 
tufani de mesteacăn, după cale obositoare de un ceas, 
călătorul se opreşte deodată: nu atât ca să odihnească trupul 
obosit, ci mai mult fiind fermecat de o privelişte încântătoare. 
Înconjurată de dealuri1 păduroase şi străjuită de nuci uriaşi şi 
de sălcii bătrâne, se deschide o prea frumoasă grădină plină 
de pomi şi udată de apa cristalină a unui pârâuaş de munte. 
Iar printre crăcile unui nuc secular se zăreşte o bisericuţă cu 
acoperişul strălucind în bătaia razelor de soare, cu turnul 
strătăiat de ferestrii lungureţe, şi lângă ea o casă nouă, zidită 
în forma unei vile, cu cerdacul spaţios şi prietenos. E 
mănăstirea Prislopului. Strălucită şi bogată oare cândva, 
adăpost de călugări cucernici, apoi reşedinţă a Arhiereilor, 
cari de aici păstoreau obititul popor românesc din părţile de 
miazăzi ale Ardealului, acum ridicată din ruină şi bine 
întocmită, ca să poată fi locuită de cinstiţii monahi bastiliani, 
aşezaţi aici cu gândul cuernic de a ridica iarăşi acest istoric 
lăcaş la mărire şi splendoare… Locul minunat de frumos şi 
romantic unde este aşezată mănăstirea se numeşte 
Prislop.După părerea lui Hasdeu, se numeşte aşa fiindca 
Nicodim, călugărul întemeetor al mănăstirii, a fost de origine 

                                                           
1 De fapt, suntem în masivul Poiana Ruscăi, deci în munţi. Dar, din 
pricina înălţimii lor mici, autorul le spune ca şi poporul 
locului: dealuri. 
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din Prilepul Macedoniei, şi el a numit apoi şi acest loc după 
locul naşterii sale, dar intercalând la numele aceluia un s - 
cum s-a făcut bunăoară din lapis - lespede”…  

Să părăsim aici pe fostul vicar şi să observăm că, în 
realitate, Prislop e un nume foarte vechi şi foarte răspândit în 
toponimia românească: e de origine slavă, având 
însemnarea primitivă de trecătoare. Ţara Haţegului, în partea 
Retezatului, e plină de el. Nu e sat să nu-l aibă, aproape. Ne 
convingem că şi aici e vorba tot de o trecătoare. În adevăr, 
după vizitarea mănăstirii, suim pe o potecă în partea dinspre 
apus şi miază zi. După o jumătate de ceas de drum, ne 
pomenim pe o minunată şea între două muncele, de pe care 
drumul de picioare coboară spre miazăzi, în Ţara Haţegului, 
la satul Tuştea. Nici că se poate închipui o şea sau o 
trecătoare mai clară decât aceasta. Măria Sa e încântat că a 
dat de cheia numelui Mănăstirii – care mănăstire Îl preocupă 
tot aşa de mult ca şi celelalte două biserici vizitate: Dânsuş şi 
Sf. Maria-Orlea. 

După o introducere geografică, în care e vorba de 
aşezarea acestei mânăstiri şi care se face îndată după 
coborârea din maşină, începe lecţia propriu zisă – de istorie 
şi religie – care se face pas cu pas, pe măsură ce se 
vizitează clădirea, atât pe dinafară cât şi în exterior. Lecţia 
aceasta, ca şi celelalte două biserici amintite, o fac aceeaşi 
profesori: părintele Nae Popescu şi profesorul Daicovici de la 
Cluj. Ne ţinem şi noi de copii şi de cei doi profesori – şi 
învăţăm, ca şi ei, cu acest prilej, multe.  Urmează lucrarea 
scrisă. Înşiruiţi pe scaune, în jurul unei mese lungi, la umbra 
nucilor, copiii scriu de zor. E o vreme superbă – şi Măria Sa, 
după chipul cum priveşte cu jind la pajiştea din faţă, 
acoperită cu iarbă de măstase, pare că-i tare dornic să 
zburde. Se adresează unuia din profesori: “putem scrie 
numai două pagini? Şi cine isprăveşte, poate pleca să se 
joace?”. Profesorul încuviinţează şi una şi alta. Iar Măria Sa 
porneşte a scrie harnic. În acest timp, noi – ceştialalţi, fără 
treabă, trecem la umbră de mesteacăn şi ascultăm ce ne 
spune, din cele trecute vremii, părintele vicar al Haţegului, 
care a primit pe Măria Sa aici. 
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Şi peste un ceas, când “lucrarea e gata”, ţâşnesc de 
pe scaune copiii ca nişte resorturi, în cap cu Măria Sa. 
Zadarnice sunt toate invitaţiile la lapte bătut, la un pahar de 
bere. Niciunul n’aude – sau, mai bine spus, nu vrea să ştie 
de aşa ceva. Se tăvălesc în iarbă ca mieii, scăldându-şi 
trupurile în potopul de lumină a soarelui. Începe o partida de 
foot-ball, la acare se pomenesc luând parte şi profesorii. E 
cald, deşi suntem între munţi, la 620 m. altitudine, în cadru 
de pădure. Oboseşte toată lumea de atâta goană. Gata 
partida de foot-ball. Puţină odihnă şi, după aceea, paharul de 
lapte bătut. Măria Sa preferă unul de bere. Iar odihnă – în 
care timp se pregăteşte o masă lungă – la umbra de 
mesteacăn. Masa se ia într’o versă şi o dispoziţie – şi, 
uitam!, într’o poftă, ca să spunem aşa – unice. După masă, 
maiorul (Teofil) Sidorovici face cu copiii o şedinţă de 
cercetăşie. Le împarte insignele de cercetaşi şi-i laudă 
pentru purtarea lor frumoasă de care i-au vorbit toţi 
profesorii (s.m.). Plecăm, pe urmă, la peştera. E departe 
cam la un sfert de oră, şi e săpată mai mult de mâna omului 
decât de natură. Se deschide într’un părete de stâncă 
cristalină, la câţiva metri deasupra drumului de picior care 
trece sub ea. E o asemănare izbitoare în această peşteră şi 
cea de la Tismana – în ceea ce priveşte forma şi aşezarea 
ei. Cine a văzut-o pe cea de la Tismana şi-o aminteşte de 
îndată pe aceea, când o priveşte pe aceasta – şi invers. N’ar 
fi oare şi în acest fapt un indiciu de identică origine în ceea 
ce priveşte ctitorul acestor două mânăstiri? Trecem, pe 
urmă, din nou pe şeaua sau prislopul  de care vorbeam 
adineaori. Culegem de pe pajiştea ei atâtea flori, că nu le mai 
putem duce. Sunt o splendoare, deşi sălbatice. Parcă-i o 
grădină de flori, toată curmătura asta în munţi. Tocmai spre 
seară am pornit spre Haţeg. 
 

5. LA POARTA DE FIER TRANSILVANĂ 
 

După minunile lumii, după priveliştile naturii, nimic mai măreţi 
şi mai vrednic de luarea noastră aminte decât istoria – Mihai 
Kogălniceanu 
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Ziua a IV-a, 13 iunie 
 
La şapte şi jumătate plecam spre Poarta de Fier transilvană. 
Programul zilei prevede: geografie, istorie şi cercetăşie. 
Trecem prin Grădiştea, pe lângă amfiteatrul roman 
dezgropat; apoi pe lângă satul Zăicani, despre care ni se 
spune că odinioară era chiar în drum - adică în lungul şoselii 
care ne poartă pe noi spre Poarta de Fier – dar care s’a tras 
după aceea spre munte, chiar sub straşina lui, la adăpost. 
Aflăm că îl păstoreşte preotul Pasca, un adevărat patriarh al 
ţinutului. În marginea şoselii, la răscrucea ei cu drumul care 
merge în Zăicani, stă urâtul monument unguresc, amintitor al 
unei mari fapte de arme româneşti. Îl vom primi de aproape 
la întoarcere, când programul prevede o oprire aici de o 
jumătate de oră. Înainte, deci. 
 

 
Fig. 19. Poarta de fier transilvană (în fund). Vedere luată din 

marginea satului Grădiştea. 

 
În aerul proaspăt al dimineţii de iunie, la drum de 

munte, e o minune să călătoreşti cu Măria Sa la volan. Suim 
pe grumazul Porţii de Fier. Iată-ne sus, pe el. Privirea lunecă 
departe, spre apus, poarte până în Caransebeş. Privim 
înapoi, spre Haţeg, până dincolo de Haţeg. Aproape aceeaşi 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-19.jpg
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privelişte, spre ambe părţile: munţi străjuiesc şi privind la 
mijloc – valea Haţegului spre răsărit, pe a Bistrei spre apus. 
Păduri, munţi, ape. Aici aproape se îmbină, crestaţi puţin în 
şeaua pe care noi am poposit – “munţii Transilvaniei de cătră 
apus cu cei de cătră Miazăzi” – cum se exprimă vicarul 
Ştefan Moldovanu în pagina pe care am reprodus-o mai sus 
(în capitolul anterior, n.ed.). Am spus: crestaţi puţin. Da. 
Atitudinea precisă, pe care o luăm dintr’un profil al drumului 
de fier Caransebeş Haţeg, pe care-l găsim în gara mică pe 
care o vizităm şi care vedem că greşit se cheamă Porţile - în 
loc de Poarta de fier, arată 792 m. E, aici, cumpăna apelor 
între ţara Haţegului şi bazinul Timişului. 

Ne împărţim în mai multe părţi, în căutarea locului 
unde vom face lecţiile. Alegem, în cele din urmă, un punct pe 
versantul de miazăzi al Porţii, cu exact o sută de metri mai 
sus decât altitudinea gării: în marginea pădurii, într’o poiană 
acoperită cu iarbă de măstase verde, pe care-ţi pare rău că 
trebuie să calci, şi cu splendidă vedere spre est, vest, nord. 
Măria Sa întreabă de numele satelor, pe care-I lunecă 
vederea spre apus: Bucovina, Băuţarii, Marga etc., şi cere să 
nu începem încă lecţia, ci să mai privim, “că prea e 
frumos”. Peisajul e savurat până la epuizare, ca să spunem 
aşa. Suntem, cu copiii, doi profesori şi generalul Grigorescu; 
ceilalţi s’au risipit pe coclauri, să guste de la fiecare zece 
paşi depărtare tot alte tablouri ale naturii măreţe. 

Începem lecţia. Fiecare pe scăunaşul lui portativ, copii 
stau acuma cu ochii ţintă la profesor. Cu creionul în mână şi 
cu caietul de note pe genunchi, ei aşteaptă – şi profesorul nu 
mai începe. Lecţia va fi una despre istoria şi geografia Porţii 
de fier din faţa noastră. General Grigorescu, cerber-de-
aproape al tuturor lecţiilor, s’a aşezat pe iarba de măstase şi 
aşteaptă şi dânsul; la fel şi profesorul de religie (Nicolae 
Popescu, n.ed.), cel cu graiul de măstase în predarea latinei 
şi românei. 
- “Copii, începem lecţia despre ţinutul acesta, atâta de 
frumos, cu vorbele altuia - şi anume cu vorbele cu care şi-a 
început cândva o vestită lecţie Mihail Kogălniceanu. Iată-le 
(şi vreau ca întâi să le ascultaţi şi după aceea, când eu vi le 
voi spune din nou, să le scrieţi pe caiet şi să le învăţaţi pe din 
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afară, ca pe o poezie, pe care să n’o mai uitaţi niciodată) – 
iată-le, deci: «După minunile lumii, după priveliştile naturii, 
(nu este) nimic mai măreţi şi mai vrednic de luarea noastră 
aminte – decât istoria»…”  

Instictiv, copii simt de ce e vorba – şi ascultă aproape 
cu evlavie măestrul început al prelegerii despre istorie 
naţională. Dar deodată sare Dan Cernovodeanu, chemând 
spre el toate privirile şi cumulând toate revoltele. 
- “Vezi, Măria Ta? Vezi? Vezi că tot istoria e întâi?” – şi se 
înfoia şi jubila nevoie mare, spunând acestea. 
- “Cum e întâi”, întreabă Marele Voevod. 
- “Păi ia ascultă: «După minunile lumii, după priveliştile 
naturii, nimic mai măreţ…. decât istoria», aşa dar istoria e 
mai frumoasă decât toate, cum v’am spus eu totdeauna”. 
- “Daaaa?”, răspunde marele Voevod, “da tu n’auzi şi nu vezi 
ce spune?”. 
Şi Măria Sa Citeşte şi El, din nou, toată fraza: 
- “După (şi apasă tare pe după) minunile lumii, după (apasă 
şi mai tare) priveliştile naturii (priveliştile naturii spune de 
două ori)…. aşa dar, istoria nu e întâia – cum  vrei tu – ci 
e după priveliştile naturii, adică după geografie…..” 

Cernovodeanu se fâstâceşte, nu mai ştie ce să 
răspundă. Toţi copiii aplaudă zgomotos pentru Marele 
Voevod şi contra Cernovodeanu Dan – nu fiindcă ar fi chiar 
cu toţii de părerea Măriei Sale, ci fiindcă au ei de plătit o 
anumită poliţă lui Cernovodeanu: au găsit deci momentul – şi 
i-o plătesc. Iată aşa dar lecţia întreruptă. În dispută se 
amestecă şi profesorul. El se simte fericit de întorsătura 
lucrurilor – mai ales că socoate potrivit momentul de a 
interveni şi a mulţumi pe toată lumea cu următoarele:  
- „Ia staţi voi, că nu e nici ca unii, nici ca alţii – adică nu e nici 
geografia întâi şi nu e nici istoria. Ia ascultaţi, în adevăr: 
«După minunile lumii, după priveliştile naturii…. nimic mai 
măreţ»… Aşa dar, cine e întâi, Dan Mavrus”? întreabă 
profesorul pe unul din cei mai fervenţi adoratori, ca şi Măria 
Sa, ai geografiei. 
- “E religia”, răspunde el, călcându-şi desigur pe inimă, 
“pentru că ea se ocupă cu minunile”. 
- “Bravo, Dane.” 
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Şi toate privirile se îndreaptă spre părintele Nicolae Popescu, 
care – pe iarbă, mai încolo, la vreo douăzeci de paşi de noi – 
e bănuit că-şi simte inima înnotând în satisfacţie. 
- “Aşa e, copii!”, continuă profesorul. “Nici nu se putea altfel. 
Obiectul care ne vorbeşte despre Dumnezeu şi despre 
faptele lui, el e primul: cel mai frumos şi cel mai vrednic de 
luarea noastră aminte”. 
- “Ei, da!”, intervine Măria Sa, “dar e vorba că îndată după ea 
vine geografia şi numai după aceea urmează istoria”, spune 
Dânsul, căutând şi zâmbind satisfăcut spre Cernovodeanu. 
Iar aplauze, iar râsete… (Dar cu chestia aceasta despre 
întâietatea între geografie şi istore poate că o să ne mai 
întâlnim în aceste însemnări; de aceea ne oprim acum aici). 
Cu greu se potolesc lucrurile şi porneşte mai departe lecţia. 

În vorba profesorului, apar dinspre Caransebeş 
armatele romane şi suie, în primăvara anului 102, şi trec 
dincoace, pe latura de est a Porţii… apoi, rând pe rând, apar 
lupte sângeroase, Longinus, victoria romană, pacea… 
Urmează, apoi, târziu încoace, lupta pe care a dat-o în 1442, 
în această aceeaşi Poartă, Ioan Huniade cu Turcii. Dintr-o 
monografie1 a lui Ioan Huniade, profesorul citeşte pasagii 
(pasaje, n.ed.) ca acesta, reprodus el însuşi după 
Chalkochondylas: “Armata sa era mică la număr, dar 
respectabilă şi valoroasă prin curajul ei. Fiecare prefera să 
moară decât să cadă în sclavie. Lupta a fost peste măsură 
de sângeroasă. Numai geniul şi dispoziţiile înţelepte ale lui 
Huniade au hotărât-o în favorul creştinilor” – sau, în 
continuare, după autorul monografiei: “Moralul trupelor 
ardelene era foarte ridicat în urma biruinţelor de la Sibiu. 
Huniade ocupa cu mica sa oştire trecătorile de la Poarta de 
Fier-Zăicani, pe unde trebuia să între duşmanul. Câteva cete 
de turci sunt lăsate să treacă. Acestea, nebănuind nimic, se 
răsleţesc şi încep obişnuitele jafuri. Este aşteptat apoi grosul 
armatelor să treacă, când fără veste, Corvin năvăleşte cu ai 
lui din toate părţile… Înainte de a începe lupta, Iancu Corvin 
cu întreaga oaste îngenunchează şi cere ajutorul lui 

                                                           
1 Iancu Corvin de Hunedoara, de Teodor Popa, Hunedoara, 1928, 
pp.85-86. 
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Dumnezeu, apoi într’o vorbire românească plină de avânt îşi 
încurajează soldaţii. Le spune, între altele, că ei nu numai 
pentru apărarea creştinătăţii şi a patriei au prins arma, ci şi 
pentru apărarea gospodăriei lor, a părinţilor, soldaţilor şi a 
copiilor lor şi că inamicul furios nimic nu le-a cruţat. Aici deci 
trebuie el pironit pe loc, căci cu ajutorul lui Dumnezeu, prin 
voinţa tare şi prin vitejia probată a lor, o pot face. Prin luptă 
îndrăzneaţă se câştigă moarte de erou, iar faptele acelora 
vor fi preamărite de către urmaşi în toate timpurile”… 

Cuvinte ca acestea, citite într’un cadru de grandios 
peisagiu, cum e cel din jurul nostru, îşi închipuie oricine că 
n’au trecut ca nişte umbre peste apă peste sufletul şi mintea 
fragedă, abea aşteptând impresiile şi imprimările pe ele, ale 
copiilor. O lecţie din istoria patriei, într’un cadru ca acesta, 
impresionează cu adevărat şi rămâne pentru totdeauna în 
sufletul unui copil. În speţă, ce probă mai evidentă şi mai 
puternică vreţi, decât compunerea pe care, după lecţie, a 
făcut-o acolo unul din cei doi copii minoritari, colegi ai 
Marelui Voevod – şi pe care, după temperamentul care 
tâşneşte din frază, îl ghiciţi singuri care anume e. Iată 
compunerea care, la citire, ne-a entuziasmat pe toţi:  

 
“Poarta de Fier transilvană. La baza compoziţiei de 

astăzi trebuie să amintesc câteva cuvinte de mare preţ: 
“după minunile lumii, după priveliştile naturii, nimic mai 
măreţi şi mai vrednic de luarea noastră aminte decât istoria” 
(Mihail Kogălniceanu). Încă o vorbă celebră, care arată 
apropierea cea mare între geografie şi istorie: “La 
géographie, c’est la mère de l’histoire” (Napoleon). 

Noi privim, de pe marginea de nord a munţilor Cernei, 
minunata înfăţişare a munţilor Apuseni. Între masivele 
acestor munţi observăm trenul, care urcă gâfâind dinspre 
Caransebeş încoace spre noi – prin Poarta de Fier. De aici 
porneşte spre apus apa Bistriţei, iar spre răsărit apa 
Zăicanilor. Unde suntem noi este linia de despărţire a apelor 
sau «cumpăna apelor». În faţa noastră deci este cumpăna 
apelor între Banat şi Haţeg. 

Munţii aceştia sunt din şisturi şi roce cristaline. Acest 
punct de pătrundere dintr’un loc într’altul a jucat un foarte 
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mare rol istoric. Munţii cari stau în dreapta şi stânga ar putea 
să ne povestească despre sângeroasele războaie ale 
poporului românesc într’un fel superior descrierilor făcute de 
cei mai mari istorici ai neamului, căci afară de aceşti munţi 
nimenea nu trăieşte dintre cei cari au fost de faţă la 
minunatele victorii de aici ale neamului nostru. Dar cu părere 
de rău constatăm că munţii nu pot vorbi, deci trebuie să 
ascultăm cărţile scrise. 

O privire şi ne putem da seama cu câtă greutate au 
putut înainta prin Poarta de Fier armatele romane ale lui 
Traian. Aceşti munţi au fost martori la strigătele de glorie ale 
Romanilor şi la jalnica înfrângere a lui Decebal. Lor le-a părut 
rău văzând ruşinoasa pace cerută de Decebal de la gloriosul 
împărat Traian. 

Însă tot aceşti munţi s’au bucurat de gloria românului 
Ion Corvin de Huniadi asupra celor 80.000 de turic ai lui 
Şehabedin Paşa. Înainte de această luptă crâncenă, Ion 
Corvin a ţinut către cei 15.000 de Români ai săi un discurs 
înflăcărat, grăit în româneşte: Mai de grabă să murim cu toţii 
şi să îngrăşăm pământul cu corpurile noastre decât să 
pătrundă un singur turc în Ţara Haţegului. Cu toate acestea 
în Ţara Haţegului au pătruns atunci cincisprezece mii de 
turci? Dar vorba e cum? – Prizonieri. 

Lupta s’a dat lângă satul Zăicani, anul 1442. Dintre cei 
80.000 de turci câţi veniseră, cei mai mulţi şi-au găsit 
moartea aici la Zăicani. Cincisprezece mii au fost luaţi 
prizonieri de Români, iar puţinii cari au mai rămas au scăpat 
de la moarte cu o fugă ruşinoasă. Această luptă şi această 
înfrângere le putem asemăna cu lupta şi cu înfrângerea pe 
care a pătimit-o Carol Robert la Posada în 1330, tot în 
strâmtoare de munţi. 

Deci geografia şi istoria sunt legate aşa de tare, încât 
nu se mai pot despărţi una de alta. Nu numai codrii Ţării 
Româneşti au ajutat în trecut pe stăpânii lor, ci şi întregul 
pământ românesc cu munţii şi cu văile lui. Poarta de Fier 
transilvană este un loc strămoşesc care trebuie respectat şi 
călcat cu sfinţenie de toţi Românii.” 
Kováts Iván Paul 
Cl. III, Şcoala Măriei Sale 
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Fig.21. Părintele Pasca 
povestind Voevodului 
despre victoria de la 
Zăicani (1442) a lui Ion 
Corvin. (Clişeu M. 
Ionniţiu). 
 

Masa, pregătită în 
timpul lecţiunii, ne 
aştepta sub un 
umbrar de crengi de 
mesteacăn. Mai buni 
ca orice au fost 
păstrăvii. După 
masă, puţină odihnă. 
Dar nu şi pentru 

Măria Sa şi colegii, cari au zbucnit în sus spre munte, ca un 
stol de porumbei veşnic odihniţi. Larma lor umplea toţi munţii 
din jur. A venit un ofiţer-cercetaş de la O.N.E.F., care, în 
şedinţele de cercetăşie, trebuie să-i prepare pentru 
şezătoarea de fine de an, căreia i se va imprima o notă 
cercetăşească – după dorinţa Măriei Sale. Dar mai e cu noi 
şi un cercetaş mai în vârstă ca ei, împrumutat - ca să 
spunem aşa – şi tot din dorinţa Măriei Sale, de la Cohorta de 
Galben din Bucureşti: inepuizabil în glume şi jocuri 
cercetăşeşti, face deliciul copiilor. Măria Sa se uită la el ca la 
Baden-Powell (fondatorul cercetăşiei britanice, n.ed.) în 
persoană. La apelul lui, ca nişte pui de cloşcă, cari la 
vederea uliului se îngrămădesc claie peste grămadă sub 
aripile mamei – se adună ca unu, într’o clipă, în juru-i. Şi 
începe astfel pro-şedinţa de glume şi cântece. Va urma, 
după dânsa, cea veritabilă. Aerul lunecă încet de pe o parte 
pe alta a grumazului Porţii: un fel de briză de munte, cu 
aroma brazilor pe aripi. Pe unii din noi îi mângâie dormind, 
pe copii îi scaldă jucându-se. Soarele se lasă către Banat – 
şi clipele cad una câte una pe munţi şi pe văi. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-21.jpg
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Fig.22. Părintele Pasca, 
vorbind Marelui Voevod 
despre victoria lui Ioan 
Corvin asupra Turcilor 
(1442). (Clişeu Măria 
Sa) 
 

La patru şi jumătate 
plecăm. Iată-ne la 
monument. E un fel 
de ghioagă nestrujită. 
Se spune că mai 
înainte a fost, în locul 
lui, un altul – mult mai 
frumos, purtând în 
vreme amintirea 
victoriei româneşti din 
1442. Dar acela a 
căzut, singur 
prăbuşindu-se s’au 

cine ştie cine, şi din ce pricină, doborându-l şi nimicindu-l – 
pentru ca în vremuri mai apropiate de noi, adică în 1896 – 
când Ungurii şi-au serbat şi strigat spre cele patru zări, în 
toate chipurile, pătrunderea în Europa, – ei să-l înalţe pe 
acesta, în amintirea aceleeaşi de mai sus victorii, pe care, în 
numele lor, un român şi alţi cincisprezece mii de Români o 
câştigaseră pe seama Turcilor, în 1442. E urât monumentul, 
dar vibrează – parcă – inscripţia de pe el: “În această 
trecătoare au bătut Ioan Huniade, cu ajutorul altor 
cincisprezece mii viteji ai săi, în şase Septembrie 1442, 
armata lui Şehabedin de optzeci de mii”… 

Ne aştepta la monument – ştiind că lângă el vom face 
popas la întoarcere – întreg satul Zăicani, în frunte cu 
învăţătorul şi cu părintele Pasca. Am ascultat în viaţa noastră 
multe cuvântări, rostite de talent din cele mai mari – dar 
niciodată până la superba scurtă cuvântare pe care ne-a 
ţinut-o părintele Pasca despre victoria lui Huniade aici, c’am 
regretat că nu cunoaştem stenografia. “Măria Ta, aici s’a dat 
una din luptele noastre mari şi aici am câştigat una din 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-22.jpg
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victoriile noastre mari”… Şi părintele povesteşte fermecat, 
fermecându-ne pe toţi, de parc’am asculta o pagină măiastră 
dintr’o cronică veche. Ah! ştie domnul Iorga de ce şi-a 
intitulat una din cărţile lui de drumuri şi popasuri pe aici -
 Sate şi preoţi în Ardeal. Să mai fi fost numai unul ca 
părintele Pasca şi tot făcea, numai pentru ei doi, să scrie o 
astfel de carte. Ce impresionantă figură, părintele! Nouăzeci 
de toamne se înşiră înapoi, pe zbuciumata lui viaţă, trăită 
prin tot Ardealul – din Maramureş, de unde-şi trage obârşia, 
apoi prin Solnoc şi Bihor şi pe Mureş, pentru ca, acuma 
treizeci de ani, să poposească pentru totdeauna pe acest 
glorios colţ al pământului românesc. Măria Sa îl priveşte şi-l 
ascultă vădit mişcat. Cineva-I şopteşte un cuvânt la ureche: 
fotografiază-l!, şi iată, reprodusă şi aici, figura de patriarh a 
preotului Pasca, spunând Măriei Sale povestea luptei de la 
Poarta de Fier a Zăicanilor. 

Cred că n’a rămas nimeni în sat. Toată lumea – de la 
mic pân’la mare – e aici, îmbulzindu-se să-L vadă pe “ficioru 
Împăratului”. Nişte răufăcători, acum, ar putea să fure şi să 
ducă cu ei şi casele satului, aşa e de pustiu acum în el. Cât 
mai stăm, Cernovodeanu Dan desenează moumentul. Dar e 
ora şase – şi trebuie să plecăm. E un timp superb – şi iar e 
Măria Sa la volan. De-a dreapta şi de-a stânga noastră, 
priveliştea de epică poezie a muntelui, într’o cavalcadă ca de 
film, îşi deschide, şi iar încheie, construcţia de culise cu care 
din creste cade din amândouă părţile pe ţară. 

… După masă, seara, se joacă volley-ball. Niciodată 
n’a dat Haţegul, la vreo competiţie sportiva, atâţia spectatori 
câţi a trimsi acuma – şi câţi a trimis şi ieri şi alaltăieri, la 
partidele de volley pe care le joacă Măria Sa cu colegii. Toţi 
copiii şi toţi elevii din oraş sunt aici – şi toate domnişoarele, 
mari şi mici. Şi e un timp superb. Un incendiu uriaş era 
adineaori cerul – şi toţi munţii dinspre apus. Vom avea, deci, 
mâine, vreme frumoasă. 

S’au îngropat în noapte munţii şi Ţara Haţegului toată. 
De pe un cer splendid, licuricii de foc ai stelelor îşi aruncă 
luminile, ca şi privirile noastre, pe munţii Retezatului. 
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6. SARMIZEGETHUSA, PIETROŞANI, DEFILEUL 

JIULUI 

Ziua a V-a, a VI-a, a VII-a, 14, 15, 16 iunie 
 

 
Fig.23. În uşa vagonului, în gara Haţeg, în cea mai bună dispoziţie. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-23.jpg
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Ieri, în drum spre Poarta de Fier, am trecut prin 
Sarmizegethusa. Am privit, doar în maşină, amfiteatrul 
roman dezgropat. Am zărit, tot numai din drum, clădirea 
muzeului în care se adăpostesc inscripţiile şi marmorele 
dezgropate.  Marele Voevod a vizitat şi anul trecut 
Sarmizegethusa, în cadrul unei măreţe adunări populare 
din tot ţinutul (în 1935, n.ed).. Vizitaseră, cu o zi înainte, 
satul Fibiş din judeţul Caraş, unde lucra una din echipele de 
studenţi ale Fundaţiei “Principele Carol”. Acolo, Rege şi 
Moştenitor deopotrivă, avuseseră prilejul să cunoască în 
amănunte viaţa actuală a satului românesc, ros de boală 
şi mizerii (s.m.). Ca o obsesie, îi stăruia Regelui în minte 
icoana Fibişului. Ajunsese dinspre Fibiş spre 
Sarmizegethusa pe şeaua Porţii de Fier, care poartă rupe 
munţii în două, aruncând spre nord Apusenii şi spre sud 
masivele Ţarcu şi Retezatul. S’a oprit o clipă pe această 
coamă istorică, a dus mâna straşină sub frunte şi a privit – 
îndemnându-L şi pe Voevod să privească – spre răsărit: la 
imaginea, ţesută pe margini cu munţi, a “leagănului poporului 
românesc”. Începutul de epopee al poporului nostru început 
să-I joace ca un film de vifor în gândul tulburat o clipă. Dar 
nici imaginea satului actual nu-L părăsia… 

Peste puţin timp, inaugura – cu o bărbată lovitură de 
târnăcop – lucrările de dezgropare ale amphiteatrului de pe 
vremuri al Ulpiei Traiane. Şi în cuvântarea pe care o ţinea 
câteva minute după aceea poporului adunat din tot cuprinsul 
Haţegului, ca’n vremi voevodale chemat în glas de buciume 
de pe culmi, Regele – având pe Principele moştenitor alături 
-, spunea: “Fibişul şi Sarmizegethusa vor fi de azi înainte ca 
două puncte cardinale în viaţa şi activitatea mea. Ele mi-
arată direcţiile pe care se vor cheltui, de acum încolo, 
dragostea, munca şi energia Mea, pentru poporul Meu. Una 
duce spre trecut, din care trebuie să sorbim dragostea şi 
puterea de muncă pentru cealaltă, care duce în viitor. 
Înţelegând şi preamărind trecutul de glorie al acestui popor, 
vom putea clădi temeinic viitorul lui”… Era un program şi un 
angajament, pe care Regele Şi-L lua în faţa poporului, în 
auzul şi al Fiului Său, în mâinile Căruia vor trece cânda, din 
ale Sale, frânele satului românesc. 
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Şi câte alte fericite prilejuri, la fel ca acesta, în care mintea şi 
inima Principelui nostru moştenitor s’au oţelit şi se oţelesc în 
cunoaşterea trecutului glorios, ca şi, deopotrivă, în 
înţelegerea prezentului greu al statului românesc! Oare ce alt 
Rege înfruntă aşa de mult ca Regele nostru oboseala 
drumului – ca să apară astăzi într’unul si mâine în alt capăt 
de ţară? Un monument care se ridică la o margine a ţării unui 
luptător pe vremuri; o şcoală care-şi serbează un lung soroc 
de viaţă; inaugurarea unei catedrale sau a unei simple 
biserici, în marginea Dunării sau sub streaşina munţilor – iată 
atâtea prilejuri care-L smulg pe Rege de la ocupaţiile lui de 
fiece clipă şi-L poartă necontenit pe toate drumurile Ţării, în 
văzul poporului. Şi peste tot, însoţit de Marele Voevod. 
Fericit vlăstar, Care Mâine-Şi va cunoaşte meseria ca 
nimeni altul, crescut la şcoala de foc a faptelor vii, trăite, 
alături de neobositul Său părinte. Cursul acesta de 
sintetizare apare, astfel, în cea mai logică linie cu 
antecedentele. Şi Prinţul nu face decât să-Şi continue, 
prin el, asta şcoală de viitor rege (s.m.)… 

Aşa dar, Marele Voevod mai văzuse Sarmizegethusa. 
Dar atunci fusese lume multă şi zarvă mare – şi prea multe îi 
cereau atenţia deopotrivă. Şi, în plus, pe atunci n’avea 
patrusprezece ani ca astăzi, ci numai treispreze (iar într’un 
an de şcoală şi de viaţă prinţul nostru moştenitor creşte, ca 
făt-frumos din poveste, cât alţii în şase). Cu alţi ochi, prin 
urmare, şi altă putere de înţelegere a faptelor şi problemelor 
pe care le pun ruinile Sarmizegethusei, păşia acum Marele 
Voevod în satul istoric1. 
 
15 iunie 
 
Azi, Marele Voevod, -însoţit de generalul Grigorescu şi de 
unul din colegii săi, Ionniţiu Mircea – a plecat la Pietroşani 
să împartă ajutor minerilor fără de lucru suma de 500.000 
lei, pe care le-a adus-o de la Bucureşti. Patria, doară, nu e 

                                                           
1 Dar pentru că la Sarmizegethusa s’au făcut două zile de şcoală, 

14 şi 18 iunie, darea de seamă se va citi la această din urmă zi. 
Trecem, deci, la programul zilei următoare. 
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numai “bucata asta de pământ şi de eternitate” care se 
cheamă România, ci în imaginea ei mai intră, deopotrivă, şi 
poporul acesta, avut sau sărac, prins prin nevăzute rădăcini 
eterne în pământul ei, ca o pădure vie fără de moarte. Şi 
Regele, drept aceea, ştiind că aproape de Haţeg – regiunea 
unde Fiul Său îşi va petrece cele două săptămâni de carte 
practică - se află şi bazinul carbonifer al Pietroşanilor – un fel 
de Vale a Plângerii muncitoreşti2, s’a gândit că nu stă bine ca 
Marele Voevod să treacă pe acolo fără un semn al milei şi 
griji Regelui pentru muncitorii fără de lucru. Şi iată de ce 
astăzi, deşi Pietroşanii nu intră propriu zis pe teritoriul nostru 
de sinteză, Prinţul s’a dus să ducă muncitorilor ajutorul şi 
cuvântul de îmbărbătare al Părintelui Său.  
 

 
Fig.25. Din Pietroşani: Biserica Ortodoxă. 

 
Ceilalţi zece camarazi ai Principelui s’au dus să facă 

cercetăşie pe Muntele Băleea, în Retezat, cu colonelul 

                                                           
2 În vremea când, la Bucureşti, Regele hotăra ca lecţiile de sinteză 

ale Clasei Voevodului să se facă în Ţara Haţegului, gazetele 
aduceau vestea concedierii unui mare număr de muncitori mineri 
la Pietroşani. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-25.jpg
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Pălăngeanu. Pe Băleea vom merge poimâine cu toţii. S’au 
dus aşadară cei zece într’un fel de recunoaştere. Programul, 
cum vedeţi, s’a dat pe din două, dacă se poate spune. Ba, şi 
mai exact vorbind, s’a dat pe din trei: profesorii, rămaşi în 
Haţeg, şi l-au făcut şi ei pe al lor, unii rămânând locului, alţii 
pornind încotro i-au mânat gustul sau interesele. 

 

 
Fig.24. Primire în Pietroşani 

   

 
Fig.26. La Pietroşani. Flori şi cuvinte de bun-sosit. 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-24.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-26.jpg
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Fig.27. La Pietroşani… 

 
 Autorul acestor 
rânduri, de pildă, şi-a 
luat călăuză pe moş 
Dumitru Lăsconi3, din 
satul Sân Petru din 
apropiere, şi a pornit în 
excursie prin Ţara 
Haţegului, călcând din 
zori şi până seara 
rotunda – dacă putem 
spune – rotunda 
distanţă de 40 de km. 
Între satele vizitate a 
fost şi Paroşul, unde a 
descoperit că jumătate 
din familiile satului se 
numesc Băsărabă şi 
unde locuitorii, întrebaţi 
dacă satul lor a fost şi el unul de iobagi, ca multe altele, au 
răspuns: “Nu, Domnule, noi n’am fost iobagi; noi am 
fost nobili (cu accentul pe ultima)”. 

Cel dintâi s’a întors astăzi, din drumul Lui, Voevodul. 
Cei duşi la Băleea, ca şi ceilalţi, s’au înapoiat târziu, odată cu 
seara. La masă, fiecare povesteşte ce a văzut şi ce i s’a 
întâmplat lui. Ionniţiu Mircea povesteşte celorlalţi copiii scene 
de la Pietroşani, de la împărţirea ajutoarelor. Femei sărace, 
şomeri, copiii orfani sărutau plângând mâna Vlăstarului 
regal, din care fiecare îşi primea direct ajutorul (s.m.). 
Iată, însă, că din călătoria Măriei Sale în valea Jiului a venit o 
perturbare în program: mâine, anume, trebuie să mergem cu 
toţii – şi trebuie să meargă, deci, şi Voevodul, din nou la 
Pietroşani. 

                                                           
3 Lăsconi nu se pronunţă în trei silabe, cum aţi crede, ci numai în 

două: Lăs-coni, iar ni din ultima se pronunţă ca gn francez. E plină 
Ţara Haţegului de nume ca acestea: Mihăiloni, Pătroni, Nemeşoni, 
Băloni, Văsiloni etc. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-27.jpg
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Fig.28. La Pietroşani – lecţia de fizică. 

 

 
Fig.29. La Pietroşani… “Uite, aşa se fotografiază cu aparatul Meu”. 
 

Sunt, la Pietroşani, o seamă de Români patrioţi în toate 
fibrele fiinţei lor, cum este – de exemplu – părintele Duma, 
cel care, înainte de Unire (Marea Unire din 1918-1920, 
n.ed.), venea în toţi anii la nedeea de la Schitul Lainici de pe 
Valea Jiului gorjan cu mulţimea românească după el câtă 
iarbă în munte, şi ţinea acolo, totdeauna, obişnuita lui 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-28.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-29.jpg
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cuvântare înflăcărată, 
pe care o termina 
totdeauna la fel: “Nu vă 
uitaţi, nici voi Gorjenilor 
şi nici joi Jienilor mei, nu 
vă uitaţi că între Oltenia 
şi Ardeal stau munţii 
aceştia înalţi. Nu, nu 
mai e departe ziua când 
vom da mâna unii cu 
alţii peste munţi şi ne 
vom face iarăşi una, ca 
pe vremea lui Mihai… 
Şi va fi Unirea, de data 
asta, pentru totdeauna, 
nu vremelnică (ca la 
1600, n.ed.)”… 
 
Fig.30. La Pietroşani, în 
timpul vizitării uzinelor. 

 

 
Fig.31. Petrila. Centrala Lonea cu vârful Roşia. 

  

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-31.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-30.jpg
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Mai sunt acolo, între inginerii conducători ai minelor, 
câţiva Români de straşnică inimă, după cum la fel sunt şi 
conducătorii români ai muncitorilor. Cu toţii au trimis 
delegaţie comună la Măria Sa, care delegaţie a vorit 
aşa: “Măria Ta, Îţi mulţumim din inimă că, stabilindu-Te 
pentru câtva timp în Ţara Haţegului, Te-ai gândit să vii să ne 
vezi şi pe noi, cum trăim aici, în cuibul ăsta de munţi. Că ai 
venit cu mâna plină, am văzut. Dar vrem să ne dovedeşte 
cu adevărat că ai venit şi cu inima plină – şi asta, iartă-
ne, dar noi nu vrem s’o credem decât dacă ai să vii 
şi mâine pe la noi (s.m.). Vrem să Te purtăm prin munţii, 
prin minele şi uzinele noastre, că tare ne eşti drag la toţi.” Şi 
Măria Sa, fireşte, a promis. 

 
 

 
 
Fig.35. La Pietroşani – Marele Voevod a împărţit în ziua de 15 
iunie ajutoare şomerilor şi populaţiei locale nevoiaşe suma de 
500.000 lei. Fotografia ni-L arată cum, ajutat de colegul său Mircea 
Ionniţiu, Măria Sa împarte ajutoare lucrătorilor. 

 
 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-35.jpg
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Fig.32. Un muncitor, primind ajutorul din mâna Voevodului. 
 

Fig.34. Un muncitor român primeşte ajutorul din mâna Măriei Sale. 
 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-32.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-34.jpg
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Iată pentru ce, azi 11 iunie (erată: 16 iunie), pornim cu toţii 
spre Pietroşani: [citează din nou din Iacob Radu, "Istoria 
vicariatului greco-catolic al Haţegului" - n.ed.] 

“La trei km de Haţeg, pe coama unui dâmb pe lângă 
care trece Râul Mare vuind şi rostogolind bolovani şi buşteni 
de brad scoborâţi de pe coastele Retezatului, ca apoi, 
despicaţi prin dinţii de oţel ai fierăstraelor în bucăţi felurite, să 
se împrăştie pe bani scumpi în toată ţara, se înalţă două 
ziduri mari, care atrag de departe privirea călătorului: o 
biserică veche în stil roman şi un castel frumos, înconjurat de 
un parc întins şi bine îngrijit. Este vechea biserică a abaţiei 
benedictine de la Sf. Măria – şi castelul familiei (de origine 
română) Kendeffy… În dosul acestor clădiri monumentale, 
între drumul de ţară şi alvia pietroasă a unui  râuleţ aproape 
sec în timp de secetă, dar nespus e furios pe vremea de ploi 
mari, se îngrămădesc căsuţele Românilor din satul mic, dar 
foarte vechi, S. Măria Orlea… Aproape de satul S. Măria se 
pot vedea, încă, ruinile mai multor cetăţeni vechi. Cu 
deosebire sunt de remarcat ruinile ce se află pe dealul numit 
«Pe Grindanu», nu departe de împreunarea Râului Mare cu 
Streiul. De la aceste ruine ducea drumul roman, numit şi 
acum de popor Troian, drept la Sarmizegethusa. Pe sub 
coasta dealului curgea odinioară râul Sargeţia al Dacilor sau 
Streiul de astăzi, în alvia căruia spune tradiţia că şi-ar fi 
ascuns Decebal comorile, pe care, însă, prin trădarea unuia 
dintre Dacii iniţiaţi în acest lucru, Traian le-a aflat. Această 
întâmplare se adevereşte printr’o inscripţie aflată în anul 
1519 la Grădişte, cu următorul cuprins: 

JOVI INVENTORI 
DITI PATRI TERRAE MATRI 

DETECTIS ACIAE THESAURIS 
DIVUS NERVA TRAJANUS 

CAES. AUG. 
VOTUM SOLVIT 

Tot aproape de acest loc lângă Streiu au aflat nişte pescari, 
pe timpul reginei Izabella, foarte mulţi bani de aur pe care i-a 
sechestrat Gheorghe Martinuzi şi a trimis din ei ca dar şi 
împăratului Ferdinand I 200 Lysimachi. Ba unii susţin că şi 
pe timpul construirii liniei ferate, în anul 1870, s’ar fi aflat bani 
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de aur în vechea alvie a Streiului. Întrucât corespund, însă, 
adevărului şi aserţiunile e mai sus, noi nu scurtăm.”4 

Suntem într’unul din punctele cele mai însemnate ale 
Ţării Haţegului – de aceea, am ţinut să reproducem şi aceste 
foarte sugestive rânduri din cartea, foarte interesantă, pe 
care am citat-o. Suntem, anume, la una 
din porţile Ţării (unde am fost şi când am făcut 
acea preliminară prezentare a Ţării Haţegului – n. Ion 
Conea). Pe cea de la Poarta de Fier am văzut-o. Şi aici, 
poarta a fost întărită cu cetăţi. Iată, pe lângă ruinele amintite, 
iată în stânga noastră, drept în fruntea promontoriului care 
vine dinspre apus şi cade abrupt pe valea Streiului, zidul în 
ruină al cetăţii care a dominat pe vremuri defileul. Şi iată, 
dincolo de Strei, pe versantul munţilor Sebeşului, faţă în faţă 
cu amintita cetate, un muncel care poartă numele 
de Cetăţuia. E ca şi sigur că şi pe el va fi fost cel puţin un 
turn de pază, dacă nu o fortăreaţă mai mare. Aşa dar, o 
poartă întărită şi de zei şi e oameni deopotrivă, şi pe care cu 
greu ar fi putut-o forţa inamicul. 

Am oprit în marginea Râului mare şi am stat puţin 
locului, să ne orientăm şi să înţelegem cât mai bine valoarea 
şi tăria strategică a porţii acesteia de la Subcetate. Pornim 
înainte, pe Strei în sus. Mânios mai coboară Streiul şi 
frumoasă mai e lunca lui! O vale adâncă, muşcată în cea mai 
dură rocă cristalină, străjuită dinspre răsărit de un mal de 
munţi, cu sate frumoase – risipite pe coaste sau strânse în 
câte o capcană de teren – când pe o parte, când pe alta. Pe 
cele mai multe, aproape toate, le amintesc documente din 
cele mai vechi ale istoriei noastre. Drumul suie mereu şi ne 
înfundăm tot mai mult între munţi. Iată, intrăm pe defileul 
Merişorului, cea mai lungă din porţi, dacă ne putem exprima 
astfel. A treia poartă de ieşire sau de pătrundere în Ţara 
Haţegului care şi ea, drept aceea, ca şi 
celelalte, trebuia întărită. 

Iată-ne, în adevăr, trecând pe lângă satul Crevedia, pe 
care-l domină un muncel încununat în vârf cu o veche zidire 

                                                           
4 Dr. Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, 

pp.315-316. 
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numită turnul Crivadiei. Zidirea e destul de bine conservată şi 
a servit în vechime ca turn de pază a drumului care ducea 
din Haţeg spre bazinul Pietroşanilor şi, de acolo, prin pasul 
Vâlcanului, până în Oltenia. Măria Sa e de părere să oprim şi 
să mergem acolo, să privim turnul de aproape. 
- “Întârziem, Măria Ta; gândeşte-te câte avem de făcut până 
diseară”. 
- “Aşa e!”, încuvinţează gânditor Voevodul. 

Şi mergem, deci, tot înainte. Suntem în inima 
defileului. Priveliştea muntelui, şi într’o parte şi într’alta, e 
dintr’acelea care nu-ţi mai satură ochii şi sufletul. Voevodul şi 
camarazii o gustă cu atâta nesat, că par’c’ar sorbi-o în piept 
odată cu aerul. Ne apropiem de Merişor, satul care a dat 
numele defileului: sat de munte, răsfirat pe coaste şi văi, 
înecat în mulţimea de pometuri de la care îi va fi venit şi 
numele. Se cunoaşte că aici este inima defileului şi după 
aceea că linia 
ferată taie satul de 
mai multe ori, aci 
afundându-se în 
tunele, aci 
aruncându-se 
peste viaducte şi 
dâmburi înalte, de 
pe care ochiul 
soarbe, în dreapta 
şi stânga, tablouri 
de o frumuseţe 
care te uimeşte. 

 
Fig.38. Lângă 

monumentul eroului 
General Dragalina, 
rănit de moarte în 

defileul Jiului, 
aproape de vechea 
frontieră, în toamna 

lui 1916. 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-37.jpg
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Şoseaua, la un moment dat, încalecă pe un fel de 
grumaz, după care începe iar a coborî. Unul din profesori 
crede că aici e înălţimea maximă a drumului dintre Haţeg şi 
Pietroşani şi spune copiilor: “Iată, suntem pe cumpăna 
apelor dintre cele două bazine, ai Haţegului şi Pietroşanilor”. 
Oprim ca să ne dăm jos şi să privim spre sud şi nord 
deopotrivă: face, odată ce aici e linia de separaţie a apelor, 
despre care atât de mult li s’a vorbit copiilor, ca despre unul 
din cele mai importante accidente ale reliefului unei 
regiuni. Ochiul prinde mult spre Haţeg, dar puţin de tot în 
partea cealaltă. 
- “Mai bine o opream”, spune Marele Voevod, “la Crivadia, 
acolo cel puţin vedeam turnul”. Şi iar pornim. 

 
Fig.39. Mormântul cu chipul 

Generalului erou, fost 
comandant al “diviziei de la 

Cerna”. Stau săpate în piatră 
cuvintele: “Aici am fost rănit, 
făcându-mi datoria pentru 

Neam, Ţară şi Rege”.  
 
Satul e lung şi întortochiat, 
ca şi şoseaua care se 
întoarce ca un şarpe prin el. 
La o răscruce, lume multă 
ne închide drumul. Multe 
fete şi femei frumoase. În 
mijlocul mulţimii, o figură de 
patriarh: bătrânul, dar încă 
vigurosul preot Saturn 
Izidor. Fără să vrem, ne 
vine în minte cealaltă figură 
de patriarh: a părintelui 
Pasca de la Zăicani. 
- “Măria Ta”, începe bătrânul, cu ochii în lacrimi, “nimeni nu 
vă Vede pe Tine şi pe slăvitul nostru Rege, nimeni nu Vă 
vede aşa de rar ca noi, pierduţi în inimă de munte cum 
suntem, dar nici nu Vă iubeşte cineva mai mult decât 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-38.jpg
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noi (s.m.)…  În ziua în care Majestatea Sa Regele a coborît 
din zbor la Bucureşti, chiar în ziua aceea, eu şi satul Merişor 
i-am trimis telegramă de bun sosit: «Să trăieşti, Mărite 
Doamne, şi bine ai venit în ţara care Te primeşte cu sufletul 
şi braţele deschise». Păstrez şi acuma, ca pe lucrul cel mai 
de preţ, telegrama de răspuns pe care am primit-o a treia zi, 
atunci”… 

În jur, bătrânii şi bătrânele au lacrimi în ochi şi privesc 
pierduţi spre Voevod. Când preotul Saturn încheie cu urarea 
de sănătate pentru Rege şi Voevod, toată lumea izbucneşte 
în urale şi aruncă cu flori spre Voevodul Care strânge, mişcat 
dea binele, mâna părintelui. Au fost clipe din cele mai 
mişcătoare acestea de la Merişor. 

Pornim înainte. Suim, coborâm; iar suim, iar coborâm; 
– şi parcă stăm pe loc; totuşi, ieşim în sfârşit din sat. Iată-ne 
sus de tot, în punctul unde şoseaua încalecă pe turnul 
Merişorului. Profesorul cel cu cumpăna apelor de adineaori 
îşi aduce aminte că aici este ea şi nu acolo, unde spunea 
adineaori că este. 
- “Copii, m’am înşelat: aici, în locul ăsta - e cumpăna apelor 
şi nu acolo unde vă spuneam adineaori”. 
- “Hă, Hă, Hăăă! nu credem”, izbucnesc toţi într’un glas, “ori 
e acolo, ori e aici. Une e, să ştim şi noi?”. Şi haz mare pe 
chestia asta, pe spinarea profesorului. 
- “Spune drept, 
domnule Profesor”, i 
se adresează Marele 
Voevod, “spune-mi 
numai Mie, să nu ştie 
ceilalţi: unde e 
cumpăna apelor? A 
fost acolo, ori e aici, 
ori e mai încolo spre 
Pietroşani?”. 

 
 

Fig.40. Schitul Lainici 
(în defileul Jiului, la c. 
20 km nord de 
Bumbeştii de Jii). 
(Clişeu Marele Voevod). 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-39.jpg
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Fig.41. Jiul, în defileu. 
Apă mică, spumegândă şi 
nespus de repede. Valea 
e largă numai cât albia 
râului. Iar şoseaua abia a 
putut fi tăiată în piatră, pe 
unul din maluri. (Clişeu 
Marele Voevod) 
 

După o privire de 
câteva minute pornim 
pe şoseaua ca în 
palmă, coborândă 
mereu de aici şi până 
la Pietroşani, dar 
răsucită în meandre ca 
o Colentină oarecare. 
Coborâm în goană, 
fără a lăsa din ochi 
superba panoramă a 
Parângului din faţa 
noastră, cu groapa 
Pietroşanilor la 

picioare-i. Cu adevărat că rar se poate desfăta ochiul şi 
sufletul omului într’o privelieşte aşa de frumoasă. 

Iată-ne în Pietroşani. Toată lumea a venit să-L 
întâmpine pe Voevod, la intrarea în oraş, pe podul Jieţului. 
Urale, discursuri, ochi care-L privesc să-L soarbă, şi flori 
multe. O bătrână în zdrenţe Îl arată copilului pe care-l duce în 
mână: “Iată-L, mamă, iată-L pe feciorul Împăratului, Care ne-
a dat banii ieri”. Dar e prea multă lume. Ca la un meeting 
antirevizionist.  Pornim pe jos, la sediul Societăţii Pietroşani, 
apoi la Uzine. Mulţimea creşte mereu. Unii aleargă din urmă 
înainte, să ajungă şi să-L vadă pe Voevod, alţii merg în pas 
cu noi, alţii dau buzna de pe lături spre noi, căutând pe 
Principe cu privirile. Câţiva din însoţitori observăm că 
mulţimea ne-a rupt din grupul Voevodului. Ne găsim mai 
târziu cu alţii, cari păţiseră şi el la fel. Aflăm că Măria Sa e la 
Uzine. Grăbim într’acolo. Abea pătrundem înauntru. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-40.jpg
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Aci, îl vedem pe Voevod supus la supliciul unei lecţii de 
amănunt, de geologie, geografie, mineralogie etc. O suportă 
cu calm şi ironie, ca un specialist în materie. Dacă e foarte 
adevărat că de multe ori El este acela care întreabă şi 
cere mereu lămuriri, mai ales în chestiile de ştiinţe 
tehnică, apoi nu e mai puţin adevărat că alteori suportă 
adevărate suplicii din partea celor cari, întâmplători, sunt 
chemaţi să-i dea explicaţiile de rigoare (s.m.). Am văzut 
oameni de înaltă cultură cari parcă-şi pierd orice măsură şi 
vor să expună copilului care este Marele Voevod toată ştiinţa 
pe care o posedă. Cum spun, la câte suplicii de acesta n’am 
asistat! Trebuie însă, să mărturisim că a fost şi un caz, unul 
singur, când o persoană, explicându-I, a dat dovadă de multă 
măsură şi bun simţ al realităţii. De obicei, însă, Marele 
Voevod suportă expuneri pe care nu le pricep în întregime 
nici însoţitorii. Şi totuşi, le suportă, resemnat şi gândind 
numal El ştie ce5. 
  După “supliciu” plecăm la Petrila, unde vizităm una din 
mine. Alte explicaţii: asupra zăcămintelor de cărbuni din 
bazinul Pietroşani, asupra metodelor de extracţie, asupra 
personalului. Aflăm, de pildă, că rezerva totală de cărbuni din 
valea Jiului se poate cifra aproximativ la 200.000.000 de 
tone, că anual se extrag în medie 1.500.000 de tone şi că, 
prin urmare, la nevoia şi consumul actual de cărbuni, bazinul 
Pietroşani poate alimenta România pe 125 de ani de acum 
înainte (până, în logica şi estimarea de atunci, în 2061, 
n.ed.); că începuturile exploatării cărbunelui în bazinul terţiar 
al Pietroşanilor se fixează în anul 1868; că astăzi, suprafaţa 
concesiunilor miniere este de 34.000.000 metri pătraţi şi se 
întinde pe o lungime est-vest de 18 km; că, din totalul 
muncitorilor, elementul românesc e în proportie de 75% etc. 
Ne înapoiem la sediul Societaţii, la Pietroşani – unde, într’o 
sală dinainte amenajată în acest scop, profesorul de fizică dă 
o temă scrisa, cu subiect din cele auzite şi văzute în mină şi 
uzine (v. anexă). Cum tema va lua cel puţin o oră, unii din noi 

                                                           
5 Propiu zis, la Pietroşani n’a fost chiar aşa. Dar am folosit acest 

prilej ca să dăm în vileag o “primejdie” care-L paşte peste tot pe 
Marele Voevod. 
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mergem să mai privim odată, din punctul în care şoseaua 
Merişorului coboară în Pietroşani, la magnifica panoramă a 
bazinului înţesat cu sate şi târguri şi strâns între cei mai înalţi 
şi mai frumoşi munţi ai Olteniei: Retezatul şi Parângul. 
Deschidem broşura care ni s’a împărţit la sosirea în 
Pietroşani şi citim primele două rânduri: 
“În partea de sud a judeţului Huniedoara se află una dintre 
cele mai frumoase şi mai bogate regiuni ale României: 
bazinul Pietroşanilor”… 
 

 
Fig.43. Vechea frontieră. Pe podul pe sub care se aruncă în Jiu 
apa Palatiştei. Se văd şi ruinele fostului pichet de graniţă, pe care-l 
dominau pereţii cristalini şi abrupţi ai muntelui. Se vede şi aici cât 
de îngust e defileu. (Clişeu Marele Voevod) 
 

Cu adevărat, aşa este. Un cuib de viaţă intensă în 
inimă de munţi. Dar o viaţă modernă – tehnică sau 
industrială, cum vreţi să-i spuneţi – una internaţională, într’un 
cuvânt, nu una românească, autohtonă, de georgice, aşa 
cum a fost până în anul mai sus numit, al începerii exploatării 
cărbunelui (în 1868, n.ed.). Viaţa omenească a trebuit să 
îmbrace şi aici alte forme, în locul celor vechi, care veneau 
din afund de vremi. Coşuri de fabrici fumegă şi trenuri 
transportă aurul negru pe locul în care mii de ani n’a răsunat 
decât talanga oilor şi fluierul ciobănesc. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-42.jpg
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 Simţim că din nou trebuie să apelăm la condeiul şi 
inima de patriot a vicarului Iacob Radu: “Pietroşanii de azi nu 
mai e un sat liniştit de ciobani români, ci o Americă, o 
Babilonie întreagă. În locul căsuţelor de bârne de brad, cu 
coperişele ţuguiate de prăşilă, se ridică edificii mari, 
moderne… Pe stradele negrite şi murdare, cu tot astfaltul 
aşternut pe unele locuri, mişună fel de fel de neamuri ca să 
târgue din prăvăliile foarte dese marfia îmbiată, pe bani 
foarte scumpi, de cătră neguţătorii ovrei, între cari mulţi cu 
mutra curat galiţiană. Mai ales Duminica, înainte de amiazi, 
este prin piaţă o îmbulzeală şi un tărăboi infernal încât nu-ţi 
vine să crezi că eşti într’un târg de creştini, cari după munca 
grea de peste săptămână ar trebui să-şi mai aducă aminte şi 
de sufletul lor şi să meargă la sfânta biserică. Rămâi apoi cu 
totul îngrozit de priveliştea ce ţi-o înfăţişează această 
mulţime destrăbălată Duminica după amiazi, când, cu mic şi 
mare, bărbaţi, femei şi copii se adună pe 
stradele îndesuite şi împestriţate de tot felul de golani şi 
beţivi, cari se ceartă, cântă, zbiară şi se înjură de parcă sunt 
în iad şi nu rareori ajung la rând cuţitul sau revolverul, ca să 
trimită pe cealaltă lume pe câte un nenorocit… 

Pentru poporul nostru nu a adus niciun bine 
descoperirea atâtor comori în sânul pământului pe care moşi 
de strămoşii lui l-au călcat păscându-şi în pace turmele, 
nesupăraţi de cât din când în când de Turcii răpitori, ale 
căror năvăliri treceau ca şi o fortună, iar ei se scoborau iarăşi 
din înfundăturile codrilor şi-şi petreceau în linişte viaţa 
monotonă dar tihnită. Acum, însă, năvălitorii moderni, mult ai 
nesăţioşi ca cei vechi, nu numai că scurmă în măruntaiele 
pământului după preţiosul metal, după cărbunele 
indispensabil omului modern, ci au cuprins în mare parte şi 
suprafaţa lui, prefăcând vechile sate româneşti în uimitoare 
aşezări industriale”…6 

E acelaşi sentiment, aceeaşi nostalgie şi revoltă ca în 
Doina lui Eminescu, revolta patriotului de inimă arzătoare 
pentru cele autohtone care se duc… 
 

                                                           
6 Op.cit, pp.285-286. 
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Fig.44. În difileul Jiului, din 
Pietroşani spre Bumbeşti. 

 
Coborâm, sub impresia 
şi a lecturii şi a celor ce 
vedem în faţa noastră şi, 
gândind că în faţa 
mersului implacabil al 
vieţii şi al tehnicii 
moderne peisagiile de 
viaţă naţională merg tot 
mai mult spre uniform şi 
monoton. 
După masa luată la 
restaurantul cu nume 
care ne aduce aminte de 
Bucureşti: Gambrinus, şi 
situat afară din oraş, spre 
Livezeni, la umbră de 
pădure, pornim îndată pe 
Jiu în jos, să vedem defileul, despre care mulţi afirmă că ar fi 
cel mai frumos şi mai sălbatic din toţi Carpaţii meridionali. 
Mulţi din noi l-au mai văzut. Voevodul însă, nu. Şi iată că-I 
place starşnic. Oprim mereu, să admire şi să ia fotografii. 
Oprim un sfert de oră la punctul Polatiştea, unde râuleţul cu 
acelaşi nume se aruncă în Jiu şi unde era vechea frontieră. 
Marele Voevod fotografiază sugestiva ruină a fostului pichet 
de graniţă, ca şi podul pe sub care apa Polatiştei se azvârle 
în Jiu. Pereţii văii Jiului stau parcă să se împreune, aşa de 
apropiaţi sunt unul de altul. 

Pornim înainte. E de o frumuseţe de basm, în adevăr, 
această vale a Jiului. Şi iată, ca un simbol neperitor, ridicat 
aproape de vechea frontieră, stă chiar pe malul Jiului, în 
punctul unde eroul general Dragalina a fost rănit, 
monumentul acestuia. Fericit prilej pentru un scurt 
colloquium asupra războiului nostru de întregire; se stăruie, 
mai ales, în acest colloquim, din nou, asupra colaborării – ca 
să spunem aşa – dintre pământul şi poporul românesc, în 
luptele de conservare şi de emancipare, din totdeauna, ale 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-43.jpg
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neamului nostru. Profesorul de istorie face o scurtă expunere 
asupra eroicei “Divizii de la Cerna” şi a comandantului ei, 
generalul Dragalina. 

Pornim înainte. De “frumos” n’o fi defileul Jiului, chiar 
primul din defilele Carpaţilor de sud, dar de sălbatic – se 
poate să aibă dreptate cei cari susţin faptul. Pereţii abrupţi de 
rocă cristalină stau parcă să se împreune deasupra şi 
soarele deabea răsbate câteva ceasuri pe zi până în fundu-i. 
Apa râului aleargă şi cade din hop în hop, ţesând horbotă din 
spuma bogată. Drumul n’are nici 500 de m altitudine, în timp 
ce sus, pe muchia dinspre soare a pereţilor defileului, sunt 
cel puţin 1500. Din loc în loc, valea se deschide în mici 
bazinete, primind baia de lumină a soarelui. Ajungem în 
schitul Lainici. Era vorba ca de aici să ne întoarcem. Marele 
Voevod, însă, vrea să vadă defileul tot. Şi iată-ne, după trei 
sferturi de oră la Bumbeşti, de unde prindem în priviri groapa 
depresiunii subcarpatice oltene, până dincolo de Târgu Jiu. 
Cum stă în nord de munţi, chiar sub straşina lor, groapa Ţării 
Haţegului, aşa stă aici, în sud, groapa depresiunii oltene. 

Pornim repede înapoi. Şi iată-ne, după o nouă 
vizionare de două ceasuri, a unuia din cele mai frumoase 
filme geografice româneşti – iată-ne, la ora opt, asistând la 
obişnuita partidă voevodală de volley-ball, pe terenul special 
amenajat din ţara Haţeg. 
 

7. PE MUNTELE BĂLEA 

Ziua a VII-a, 16 iunie, seara 
 
“Mâine pe muntele Băleea – unde vom merge cu toţii – se va 
face geografie şi cercetăşie”, ne spune seara la masă 
generalul Grigorescu. Geografia ne privea exclusiv: cea de a 
doua nu era nici ea străină de preocupările noastre. Iată 
pentru ce, retrăgându-ne în cabină îndată după masă, 
începem a aduna şi a cerne materialul pentru lecţia pe care o 
vom face mâine pe munte. 
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Fig.45. Gata de plecare în excursia de pe Băleea. 

  
 
Deschidem volumul – abia apărut în traducerea franceză – al 
generalului Baden-Powell: Mes aventures de chasse, de 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-44.jpg
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guerre et d’espionnage1. Baden Powell, întemeietorul 
cercetăşiei, credem că este una din primele cinci sau şase 
persoane pe care le are mai dragi şi mai în respectul Lui 
entuziastul cercetaş care este Marele Voevod. Iată pentru ce 
ne grăbim a transcrie, gândindu-ne ce mare plăcere Îi vor 
procura mâine, pe munte, următoarele splendide rânduri ale 
capitolului XX, ultimul din carte şi intitulat: Seul dans les 
Andes. Pe Anzi, deci, aşa cum vom fi noi mâine pe Carpaţii 
Haţegului. 

“Într-o dimineaţă, în Anzii Americii de Sud, plecai 
singur, înainte de a se crăpa de ziuă, să sui pe vârful unui 
munte. Recea lumină care precede vărsatul zorilor încă nu 
pătrunde până în fundul văii din care porneam; de jur 
împrejurul meu înaltele culmi se vedeau profilându-se pe cer, 
dar obscuritatea nu-mi permitea să apreciez nici înălţimea şi 
nici depărtarea lor. În timp ce urcam pe cărarea ce se 
‘ntindea ‘nainte-mi, lumina dimineţii creştea mereu, iar eu 
desluşeam tot mai limpede falezele şi masele de stâncă din 
juru-mi. Aerul era rece, limpede şi calm, iar adânca tăcere 
întinsă peste toate o simţeam, parcă, apăsându-mă. Nici un 
murmur de torent, nici un ciripit de pasăre, nici o boarăde 
vânt. O linişte adâncă pe toată natura. Totuşi, liniştea 
aceasta nu era o linişte a morţii. Ai fi spus, mai de grabă, că 
toate lucrurile – munţi şi văi, piscuri şi stânci – aşteptau cu 
încordare revărsatul zorilor. Îmi părea că săvârşesc un 
adevărat sacrilegiu turburând această linişte, fie chiar numai 
cu slabul zgomot al paşilor mei pe pietre. În jurul meu, 
versantele munţilor erau absolut sterile şi goi. Iar înaintea 
mea, înălţindu-mi puţin privirile, vedeam orizontul spre care 
suiam şi care se depărta mereu, pe măsruă ce înaintam. Şi, 
privind înapoi, vedeam cum o linie de orizont cu totul 
asemănătoare, numai că puţin mai coborîtă, se confunda cu 
lumina lividă din care ieşeam. Un scriitor, odată, descriind 
aceeaşi ascensiune, compara pe alpinist cu o furnică suind 
pe un uriaş butoi; era exact impresia pe care o aveam şi eu 

                                                           
1 În Collection d’etudes, de documents et de temoignages por 

servir a l’histoire de notre temps - préface et traduction de L. 
Lacaze, Payot, Paris, 1935. 
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acum. Mai apoi, în spatele stâncilor care se înălţau de jur 
împrejurul meu, începură a se distinge creste şi vârfuri tot 
mai înalte, părând nişte giganţi în lumina dimineţii, reci şi 
aspri, şi privindu-mă peste umerii vecinilor mai puţin înalţi. 
Eram singurul obiect care se mişca în acest imens pustiu de 
roce încermenite. Mă simţeam un venetic profanator în acest 
peisagiu solemn. Ici, straficiaţiile diferitelor roce îşi trădau 
vârstele de mii şi mii de ani, începând din vremea în care 
blogul nostru se desfăcu din nebuloasă. Nu păream, în 
mijlocul lor, decât ca o biata insectă efemeră. Urcam mereu 
tot mai sus, respirând mereu tot mai greu. Sentimentul că 
eram aşa de micşi de singur sfârşi prin a mă copleşi, în 
tăcerea şi între stâlpii aceştia de munţi ai unuia din 
acoperişurile lumii. Deodată, în vârful unuia din ei, văzui un 
pisc încununat în zăpezi eterne de un alb-verzui; se profila 
puternic şi limpede pe cer; apoi un altul la fel şi, mereu la fel, 
alţii şi alţii. Ai fo spus că aceşti giganţi ai lanţului andin, ale 
căror cline abrupte nu fuseseră niciodată călcate de picior 
omenesc, se înălţau unul după altul spre a mă cuprinde în 
privirea lor rece, severă, nemiloasă. Aceste înălţimi 
ameţitoare, această tăcere care te copleşea, întreagă 
această singurătate şi toată imensitatea din juru-mi, sfârşiră 
prin a mă înspăimânta. Începui a mă îndoi de mine însumi; 
simţeam parcă nevoia să strig puternic, spre a rupe tăcerea 
şi farmecul. Şi totuşi, aici, chiar cel mai puternic ţipăt 
omenesc nu s’ar fi auzit mai tare decât ciripitul acelei 
păsarele pe care mi-aduc aminte că l-am ascultat, cândva, în 
vastele ruine ale Coloseului din Roma. Încercai să închid 
ochii, când deodată o lumină stranie se risipi din cer 
deasupra mea. Mă întoarsei îndată, să văd mai bine, şi 
tabloul pe care mi-l văzură atuncea ochii îmi tăie, pur şi 
simplu, respiraţia. Unul din enormele vârfuri, care cu o clipă 
înainte era încă albastru-cenuşiu, se aprinse dintr’odată, de 
parc’ar fi fost o masă scânteietoare şi se îmbrăcă într’o 
minunată culoare roză-portocalie care cobora spre bază, 
degradându-se în umbre opalescente în care licărea 
liliachiul, albastrul şi verdele. Întreaga făptură a muntelui se 
desprindea, pe fondul întunecat al firmamentului, cu o 
vigoare şi cu o bogăţie de detalii în adevăr de necrezut. Şi 
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încetul pe încetul, de jur împrejurul meu, toate aceste piscuri 
se îmbrăcară, unul după altul, în vestmântul de purpură al 
aurorii. Tabloul şi momentul acela erau prea frumoase şi 
prea măreţe ca să poată fi prinse şi simţite în toată puterea 
lor de duhul unei biete fiinţe muritoare -,i ar eu, eu nu eram 
acolo decât un biet trecător ce se pomenise căzut în mijlocul 
unui peisagiu ceresc. Parcă era ceva imprudent şi de 
neconceput să te găseşti acolo, ca venit spre a surprinde 
secretele clipei în care se deşteaptă natura. Nimic nu-ţi 
permitea să legi această feerie divină de viaţa menească, 
aşa cum, pe aceasta din urmă, o lăsasem eu, adineaori, în 
lumina încă nelămurită din vale. Urcam, gâfâind, ca strivit 
sub greutatea acestor lucruri şi gânduri toate, când – în 
momentul chiar în care simţii zvâcnind în mine nevoia de a 
mă întoarce în lumea oamenilor – văzui ridicându-se în faţa 
mea o figură, figura lui Cristos Mântuitorul. Nu corpul care 
suferă, pe care-l vedem pretutindeni spânzurat pe cruce, ci 
un Cristos puternic, generos, într’o lungă robă fluturândă şi 
întinzând braţele într’un gest de bună primire. O superbă 
statuie, minunat aşezată cu intenţia de a simboliza frontiera 
şi pacea perpetuă între Argentina şi Chile; şi poate mai bine 
aşezată chiar de acum a fost în gândul şi voinţa autorului -, 
fiindcă ea face din acest vârf de munte, întins între pământ şi 
cer, ca un fel de legătură tangibilă între uman şi divin, o 
punte pe care însuşi Cristos Mântuitorul a venit s’o 
stabilească pe pământ.”2 

                                                           
2 În jurul anului 1900, după câte ştim, a fost un conflict de frontieră 

între Chile şi Argentina. Se căzuse de acord, înainte de a se fi 
păşit la trasarea pe teren a frontierei numite, se căzuse de acord 
ca forientiera să fie aceea a vârfurilor şi a crestelor celor mai 
înalte, care creste şi vârfuri de presupunea că alcătuiesc aşa 
numita cumpănă a apelor, adică linia despărţitoare a apelor care 
porneau, unele spre Chile şi altele spre Argetina. Dar când s’a 
păşit pe teren, la trasarea frontierei, s’a văzut că apele versantului 
chilian treceau cu izvoarele (unele din ele) mult de creasta 
înălţimilor celor mari, după cum cele argentiniene treceau mult 
dincolo. Acest fapt a încurcat lucrurile şi a stârnit atâtea 
neînţelegeri încât era cât pe aci să se ajungă la un război între 
cele două state. Ani de zile a durat conflictul, aplanat abia prin 
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Iar pentru şedinţa de cercetăşie, ca să citim tot acolo 
pe munte, transcriem – din aceeaşi carte , următoarele 
vibrante rânduri, în care stau prinse în chip magistral câteva 
momente cercetăşeşti din viaţa Regelui George V şi în care 
Baden Powell mărturiseşte că transpune “une des heures les 
plus émouvante de toute ma vie”… Transpunem aceste 
rânduri, pentru valoarea lor de cult dinastic, ca şi – în genere 
– pentru înalta lor valoare educativă. Iată-le: 

“Regele Eduard al VII-lea (domnie: 1901-1910, n.ed.) 
fusese unul din cei dintâi cari înţeleseseră că era ceva real în 
această curioasă impulsiune a cercetăşiei. Chiar în ajunul 
morţii sale (6 mai 1910, n.ed.), fusesem la Palatul 
Buckingham să vorbesc cu secretarul Său particular în 
privinţa unei mari defilări cercetăşeşti în faţa Majestăţii Sale. 
Regele, cu toată boala Lui, ţinuse să fiu înştiinţat că El dorea, 
pentru luna iunie, o adunare de cercetaşi în parcul Windsor. 
Dar fusese dat, se vede, ca acest lucru să nu se întâmple, 
întrucât El muri chiar a doua zi seara – mare pierdere pentru 
mişcarea cercetăşească, care pierdu îl El un amic ce 
înţelesese şi apreciase în chip real ţelurile şi metodele 
noastre. Regele George, suindu-se pe tron, luă asupră-şi 
trecerea-în-revistă proiectată şi a cărei dată fu fixată pentru 4 
iulie. O zi plină de lumină se risipea pe adunarea aceea de 
cercetaşi, cea mai considerabilă şi semnificativă din câte 
fuseseră până atunci în Anglia. Aceia dintre noi cari se 
consacraseră acestei mişcări în lungul celor trei ani de 
existenţă ai ei şi care inspectaseră mici grupe în diferite 
districte ştiau cu toţii că dispunem de numeroase bune 
elemente, – totuşi chiar ei fură surprinşi atât de calitatea cât 
şi de cantitatea cercetaşilor adunaţi la Windsor. Pe vasta 
pajişte se întindea o mulţime de mii şi mii de băieţandri, 
îmbrăcaţi cu toţii la fel, toţi de aceiaşi înfăţişare, cu toţii sub 
aceiaşi emoţie şi nerăbdare, deşi unii dintre ei erau destul de 
obosiţi, ca unii care veniseră pe drum toată noaptea 

                                                                                                                                   
arbitrajul Regelui Angliei. La aplanarea conflictului, cele două state 
au respirat cu adevărat uşurate, şi iată de ce, pentru comemorarea 
în veci a fericitei rezolvări a conflictului, ele au înălţat acolo, în 
munţi, monumentul de care vorbeşte B. Powell. 
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precedentă. În toate părţile, cât vedeai cu ochii, acelaşi 
spectacol. Trecând prin faţa unei uriaşe divizii, îţi dădeai 
seama că alte trei, identice, se aflau în spatele ei. Şi toată 
această lume se pregătea pentru marele moment, în care 
avea să vadă pe Regele. Aceasta trebuia să se întâmple la 
ora douăsprezece. Şi astfel, la două ceasuri după prima 
adunare laolaltă, aceiaşi flăcăiandri erau masaţi în rânduri 
strânse, în semi-cerc, în faţa unei mari mulţimi de spectatori. 
Ceea ce ne izbi în mod cu totul deosebit în acest moment fu 
tăcerea aceea aproape misterioasă care învăluia întreagă 
această scenă cu aceste mii şi mii de fiinţe omeneşti – în 
aşteptarea acelui ceva mare, care avea să se întâmple şi 
stând gata să explodeze dintr’o clipă într’alta – nimeni 
 neştiind în care parte. Aşteptarea ajunsese la paroxism 
când, în sfârşit, însoţit de Statul-său-major, Regele 
apăru. Luase Însuşi măsuri să fie văzut de fiecare dintre 
aceşti copilandri – fiindcă, doar pentru a-L vedea pe 
El veniseră ei, de aproape sau din depărtări. Lucrul acesta, 
însă, n’ar fi fost cu putinţă dacă ei ar fi defilat, ca de obicei, 
prin faţa Lui, pentru că, în acest caz, doar cei care ar fi mers 
pe una din aripi L-ar fi putut privi. Deci Regele decisese că 
treacă El, călare, prin faţa tuturor grupelor şi să se arate 
tuturora, deopotrivă. El Însuşi, cum am spus, auvsese 
această fericită inspiraţie. Şi, în timp ce o executa, ne fu uşor 
să vedem şi să înţelegem, cu toţii, cât de mult pătrunsese El 
în gândul şi sufletul acestor copilandri, la început nemişcaţi şi 
aliniaţi în formaţie de paradă… Nu făcuse Regele, însă, nici 
jumătate din drumul în circuit când, deodată, micii noştri 
flăcăi izbucniră. O adevărată furtună de aclamaţii se 
dezlănţui dintr’o dată în partea în care se afla Regele şi se 
întinsese ca un foc mânat de vânt pe o mireşte uscată, aşa 
încât, într’o secundă, în faţa noastră nu era decât o armată 
de copii în delir, strigând şi fluturându-şi pălăriile… 
Entuziasmul lor nu mai cunoştea margini, iar spectacolul 
acela a rămas neuitat pentru totdeauna în sufletul şi 
amintirea celor care au avut fericirea de a-l avea sub ochi. 
.   .   .   .   .   .   .   .   .    . 
Dar toate aceste impresii, ca şi altele încă, fură măturate ca 
nişte fire de pleavă de o alta – aceea care însoţi momentul 
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solemn în care Suveranul luă loc sub stindardul regal, pentru 
salutul la drapel. Fu atunci o tăcere de moarte, urmată de un 
urlet de entuziasm, când toată această masă de treizeci şi 
trei dem ii de mici flăcăi se aruncă înainte, toată într’o 
săritură unică, alergând aşa cum numai copiii ştiu s’alerge, 
câştigând în viteză şi energie pe măsură ce înaintau şi 
scoţând strigătele de raliere ale diferitelor lor patrule. Era o 
masă în mişcare de fanioane fluturânde, de pălării agitate, de 
genunchi goi strălucitori, în această şarjă finalăspre Regele. 
Apoi, la un semn, toată mulţimea se opri locului, o pădure de 
bastoane şi pălării răsări ca din pământ şi, din ce în ce mai 
sus, se înălţară spre cer aclamaţiile acestor voci subţiri, toate 
coborându-se într’un strigăt unic, care tăie răsuflarea tuturor 
celor cari priveau: God save the King! - apogeu de fervoare 
patriotică în toţi aceşti pui de Englezi, cu toţii în exaltarea 
unui entuziasm gata să facă orice li s’ar cere în numele 
Patriei şi al Regelui. Fu, acesta, unul din ceasurile cele mai 
pline de emoţie ale vietii mele”… 
 

Fig.46. Primirea în satul Galaţi. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-45.jpg
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Fig.47. În satul Râu-Bărbat, în aşteptarea Voevodului. (Clişeu 
“Popi” /Ştefan Popescu/). 

 
Vom merge astăzi sus, aşa dară, pe muntele Băleea. E a 
opta zi de când suntem în Ţara Haţegului. Am fost continuu 
între munţi; am trecut prin defileul Merişorului spre Pietroşani 
şi, de acolo, prin celălalt – aşa de sălbatic şi impresionant – 
al Jiului, până la Bumbeştii de Jii, deasupra Târgu-Jiului; am 
fost mereu închişi între munţi, cu alte cuvinte, dar încă nu ne-
am suit pe ei. Ziua de astăzi, însă, e pentru aceasta. De aici 
din gara Haţeg se vede foarte bine muntele în vârful căruia 
ne vom găsi peste patru ore şi de unde vom privi spre Haţeg, 
aşa cum din Haţeg privim acum spre el. E ora opt dimineaţa; 
cerul e limpede ca lacrima şi silueta munţilor se taie pe el nu 
se poate mai clară şi mai precisă. Iată, spre sud-est, ce bine 
se vede coridorul Merişorului, prin care Streiul scapă din 
munţi şi se aruncă în “ţară”. Pe dreapta, adică spre apus de 
el, porneşte şi se desface impresionant “la formidabile 
muraille du Retezatu”. Prima ferestruire în lanţul lui, mai spre 
apus de aceea a Merişorului, şi care se vede iarăşi bine de 
aici, e defilelul prin care scapă din munţi apa Râului-Bărbat. 
Şi dincoace de el, tot mai spre apus, se vede un munte 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-46.jpg


95 
 

masiv, cu înfăţişare blândă şi care suie domol dinspre est 
spre vest. Parcă-i un plai întins, răsfăţându-se în soarele 
care-şi varsă acuma răsăritul pe pieptu-i. Acela-i muntele 
Băleea.  
- “Acolo mergem, Măria Ta, pe muntele acela frumos, cu 
înfăţişare prietenoasă şi îmbietoare de podiş. Vom face la 
dreapta când vom ajunge în poala munţilor, apoi vom merge 
până în gura Râului-Bărbat şi de acolo vom începe a sui, tot 
spre apus, până ce vom ajunge în vârf, colo”. 
- “Toată lumea la maşină!” – se aude glasul lui (Gheorghe) 
Duşa, cel de serviciu astăzi. Iată-ne dar spre Băleea. Soarele 
s’a suit pe munţii Sebeşului şi îneacă în lumină tot masivul 
Retezatului şi toată Ţara Haţegului. Trecem prin Sfânta 
Maria Orlea, apoi prin Ciopeea, prin Ohaba de su’ piatră. 
Lumea e toată la porţi, aplaudând cu naitivitate, spontan, la 
trecerea maşinii din care Marele Voevod, în picioare, 
răspunde zâmbind, cu mâna sus. În dreptul şcolilor, copiii şi 
învăţătorii ţin flori într’o mână şi cu cealaltă salută cu pălăriile 
sus. Când ajungem în dreptul lor, oprim – şi Marele Voevod 
se dă jos şi strânge mâna preotului şi a învăţătorului. Uneori, 
unul din aceştia spune câteva vorbe de bun sosit Măriei 
Sale; alteori, numai dă să spună, pentru că emoţia îi ineacă 
glasul. Marele Voevod zâmbeşte, ia florile care I se oferă, le 
strânge din nou mâna şi vine sus. În clipa plecării, copii şi 
lumea dau buzna spre maşină şi aruncă flori deasupra, să 
cadă înăuntru – spre Copilul regesc, la vederea Căruia multe 
din femeile bătrâne nu-şi pot opri lacrimile. 

Alt sat: Băeştii. Un arc de triumf, din flori şi ramuri 
verzi de mesteacăn, uneşte pe deasupra drumului primele 
două case din marginea satului. Primarul, preotul, 
învăţătorul, copiii – toată lumea întâmpină maşina regală, 
care trece acum pentru a treia oră prin satele de pe Streiu şi 
a ajuns s’o cunoască toţi copiii de pe aici. Ajungem acum în 
Râuşor. Aici arcul de triumf e din cetină. E satul în care un 
document din 1398 pomeneşte de un cneaz Băsărabă. Iar 
Se ridică în picioare Marele Voevod: Îl acopăr deopotrivă 
duralele şi florile aruncate de mulţime. Femeile, mai ales, se 
îmbulzesc spre maşină, voind să-L vadă şi să-L privească de 
aprope. 
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- “Mă dau şi aicea jos?”, întreabă, aproape speriat, 
Principele. 
- “Sigur, Măria Ta!”, răspunde generalul Grigorescu. 

A prins curaj – şi sare jos din maşină, dând emoţionat 
mâna cu doi bătrâni cari erau mai aproape. Şi pornim înainte. 
Ajungem în satul Galaţi, al cărui nume miră pe copii şi ne 
miră pe toţi: ca şi al portului de la Dunăre, este vechi nume 
de persoană, purtat – cel de aici – de vreunul din cnezii de 
pe vremuri şi trecut mai târziu moştenire asupra satului, ca 
amintire a stăpânului sau conducătorului de odinioară. Şi 
uitasem să spun: pe zidurile caselor, pe porţi, pe garduri şi 
oriunde a găsit gospodarul un loc mai curat şi mai potrivit, 
aproape fiecare om la casa lui a scris – cu var sau cu culoare 
roşie ori albastră, ba unii au scris chiar cu cărbuni luaţi din 
vatră: Trăiască Marele Voevod Mihai sau: Trăiască Prinţul 
Mihai sau, pur şi simplu, cum vedem scris pe o poartă, cu 
var: Trăiască Mihai. Măria Sa râde cu poftă. 

Urmează la rând Puiul, un sat care nu mai e sat, ci e 
mai degrabă oraş sau, cel puţin, orăşel: localitate mare şi 
frumoasă. E numai lume, de o parte şi alta a drumului. În 
dreptul primăriei mulţimea ne baricadează înadins drumul ca 
să oprim. Multe autorităţi – în Pui sunt mai multe şcoli, e 
judecătorie, notariat, sunt apoi destui oameni cu stare – aşa 
că Măria Sa, coborând din maşină, are de strâns mai multe 
mâini decât aiurea. Se îmbulzesc femeile şi copiii de şcoală 
să-L vadă pe Voevod, de-ţi vine să crezi că ar vrea să ieie 
maşina cu asalt. Întind mâinile spre Dânsul şi-I aruncă flori 
mereu. De unde atâtea flori? Niciodată n’au fost văduvite 
glastrele din prispele caselor şi văile şi câmpul din jurul 
satelor, niciodată n’au fost vădute de atâtea flori ca astăzi. 

Suie în maşină cu noi, călăuză în plus, domnul Tiberiu 
Bocăneciu. Pornim. Trecem pe pod apa Râului-Bărbat şi 
facem, după puţin timp, la dreapta – drept spre munţii din 
faţă. Drumul duce mereu pe valea largă a râului cu nume 
care merge dincolo de vremea Întemeierii muntene: domnul 
Iorga afirmă, în adevăr, că numele acesta nu e altul decât al 
lui Bărbat, fratele voevodului Litovoi, cel ucis în lupta cu 
magistrul George din 1273. Se ştie că Litovoi şi fraţii lui - cum 
fratribus suis, glăsuie documentul – stăpâneau pe amândouă 
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laturile Carpaţilor din partea de sus a Jiului. E foarte probabil, 
deci, să fie aşa cum afirmă marele istoric: ca lupta prin care 
Litovoi şi fraţii lui au încercat să capete independenţa faţă de 
unguri să se fi dat undeva pe aici, în lărgimea asta de loc, 
care ne încape acuma sub priviri – şi că pe aici va fi stăpânit 
Bărbat, fratele voevodului ucis în luptă. Bărbat, de altfel, e un 
nume care se mai întâlneşte, pentru aceste regiuni, şi în alte 
documente decât acela. 

Dar nu e timp de peregrinat cu gândul prin istorie, 
pentru că, iată, am ajuns în satul Râu-Bărbat: numele 
localităţii nu poate fi decât posterior aceluia, aceluaiaşi, al 
râului. E un sat foarte frumos, mai frumos decât multe din 
câte am văzut până acum şi din câte vom vedea până la 
plecarea din Ţara Haţegului. Case mari, învelite în ţiglă, cele 
mai multe. Uliţele, în schimb, întortochiate de parc’ar fi pâraie 
şerpuinde prin şes. Fiecare casă are grădină mare, plină cu 
pomi; şi în loc de garduri de lemn sau nuiele, toată curţile 
sunt împrejmuite cu ziduri de piatră de râu, tencuite. Toate 
casele albe, parc’ar fi acuma văruite. Apa Râului-Bărbat se 
împarte, în dreptul satului, în două braţe care trec vijelioase 
prin el. Ajută şi râul, fireşte, cu lunca şi umezeala lui, să fie 
atâta vegetaţie în sat şi în marginea lui. 

Este, încă o dată, un sat nespus de simpatic, 
începând cu numele lui cel cu aromă de cronică şi sfârşind 
cu obrajii aceştia, ca piersica, ai copiilor cari se îmbulzesc 
să-L vadă pe Principele despre care învăţătorul satului le-a 
vorbit încă de ieri la şcoală. Maşina merge la pas, abea 
strecurându-se prin ei. Dar iată, pe stâlpul de piatră al unei 
porti boiereşti, un băieţaş stă în picioare şi ţine în mână, în 
poziţie de drepţi, un steag în culorile naţionale, mare de două 
ori cât el. Marele Voevod, Copil căruia-I plac copiii, cere 
aparatul şi-l fotografiază El pe băieţaşul care L-a întâmpinat 
şi salutat în chip atât de original. Fotografia o reproducem 
aici, ea urmând să amintească una din clipele cele mai 
simpatice din viaţa de şcolar în excursie de studii a 
Principelui moştenitor. După aceea, Măria Sa coboară din 
maşină şi dă mâna cu preotul şi cu învăţătorii – ba şi cu un 
bătrân simpatic, care împingea de zor mulţimea să-şi facă 
loc până la Marele Voevod. 
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Fig.48. Partenie Iovănesc, 
prietenul Voevodului.  

Suntem în marginea 
muntelui, chiar acum la 
intrarea în satul Hobiţa. E 
un sat mic, sărac, dar 
bogat în verdeaţă şi 
oameni frumoşi. Deşi de 
aici începe panta, Măria Sa 
încarcă maşina cu încă un 
tovarăş de drum: e flăcăul 
Partenie Iovănesc, pe care 
zărindu-l prefect şi 
recomandându-l Măriei 
Sale ca bun cântăreţ, 
Măria Sa opreşte şi-l 
cheamă sus, lângă Dânsul. 
Îl înconjură cu toate 
atenţiile posibile: ba încă, 
la o oprire în drumul spre 
vârf, îl pune să pozeze 
zâmbind, cu mâna în şold, 
şi-i face fotografia pe care, 
iată, o dăi aici.  

Partenie Iovănesc parc’ar fi de nobilă viţă veche, aşa 
de bine, aşa de frumos şi de adecvat ştie să se poarte în faţa 
Măriei Sale. Şi nu-şi pierde de loc firea, parc’ar fi prieten de 
când lumea cu Măria Sa. Nu aşteaptă să fie rugat de două 
ori şi porneşte a cânta o doină, de sună codrul. E cioban de 
meserie: cunoaşte şi iubeşte munţii ca pe fraţii de acasă. 

Maşina suie greu. Din când în când oprim şi ne dăm 
jos, ca să putem privi la priveliştea nemaipomenită care se 
desfăşură sub privirile noastre, spre răsărit (vezi fotografiile – 
n.Ion Conea). În adevăr, de la Uric am început a sui muntele, 
cum am spus. Prefectul judeţului a pus din nou în stare de 
funcţiune un vechi drum, din ‘nainte de război, carosabil 
până sus la munte, la 1500 de m. Şi a ţinut ca, astăzi chiar, 
inaugurarea s’o facă maşina Clasei Marelui Voevod. Dar, 
indiferent de alte motive, credem că unul care trebuie să fi 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-47.jpg
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cântărit greu la proiectul şi la tăierea acestui drum pe coastă 
de munte, la origine (încă de pe vremea ungurească), este şi 
acela că de pe el ţi-i dat, privind spre est şi în jos, spre Streiu 
şi spre satele prin care noi trecurăm adineaori, să vezi cu 
adevărat una din cele mai frumoase privelişti ale pământului 
românesc. O formează acest golf – ca să spunem aşa – al 
Ţării Haţegului, care se strecoară pe Strei în sus, spre miază 
zi, prins între munţii pe care suim noi acum şi între zidul de 
dincolo al munţilor Sebeşului. Între unii şi alţii stă podoaba 
asta de loc, podoabă fără păreche, pe care, spre a ne ameţi 
parcă şi mai mult, un cioban cu care intrăm în vorbă o 
numeşte, în inspiraţia lui se o secundă, “Ţara Puiului”. E un 
golf de şes, cum am spus, plin cu sate, tăiat de ape repezi, 
ascunse sub zăvoaie şi luminând în soare numai rareori, 
când scapă de sub tunelele de arini pe sub care curg; tocmai 
colo, pe sub zidul munţilor Sebeşului, curge Streiul; nici el nu 
se vede decât pe mici porţiuni, pentru că se ‘ngroapă sub 
sate, sub zăvoaie şi sub maluri înalte. Totuşi, cu atâta n’am 
explicat de loc, parcă, de ce este atât de frumoasă bucata 
asta din Ţara Haţegului, care se înfige sub munţii de la 
picioarele şi din faţa noastră. Rămâne s’o vadă cititorul şi să 
spună el, în clipa când o va avea-o sub ochi, dacă avem sau 
nu dreptate.  

Un nou popas – şi iarăşi, un nou îndemn la drum. Şi 
iar ne oprim, să sorbim minunea din ochi şi s’o prindem în 
clişee, care din nenorocire s’au dovedit toate infidele: cu 
toată vremea frumoasă – sau poate tocmai de aceeea – 
munţii înotau într’o părere de pâclă serafică, de sub 
îmbrăţişarea căreia aparatele noastre n’au putut fura, pentru 
acasă şi pentru aceste pagini, superba desfăşurare 
geografică de sub privirile noastre. A propos: unul din 
elementele care contribuie în cel mai înalt grad la 
confecţionarea, acum sub ochii noştri, a acestei capo d’opere 
geografice, credem că sunt şi lanurile de grâu, secară, orz şi 
porumb, scrise ca pe carte şi care acoperă “Ţara Puiului” – 
cum îi spunea ţinutului ciobanul de adineaori: verdele 
porumbului, ca şi acela, bătând puţin în galben al grâului 
care se pregăteşte să de a în copt, apoi galbenul auriu al 
orzului care s’a copt deja – culorile acestea, în nuanţe infinite 



100 
 

şi nedefinite, îşi împart inegal, pe petecele lor de pogoane, 
tot câmpul Puiului şi-i dau înfăţişarea unui imens câmp de 
covoare care merg dintr’un sat într’altul, de la un râu la atul, 
din munţii de aici la cei de dincolo, căţărându-se uneori şi pe 
coastele lor, până sus de tot. 

Şi iar pornim. Suntem la 1000 de m altitudine. Am 
urcat, deci, din Pui şi până aici, exact 600 de m. Drumul, de 
unde am început să urcăm şi până aici, a fost numai prin 
mesteceni şi fagi. Acum au început să apară şi brazii. Ne 
oprim să bem apă la un izvor care tâşneşte din marginea 
drumului chiar, şi luăm o fotografie în grup lângă cel dintâi 
brad, despre a cărui graniţă inferioară, unde el se află în 
luptă cu fagul, unul din profesori spune câteva cuvinte 
copiilor. “Nu mai e mult”, spune Partenie Iovănesc. În stânga 
noastră, o poiană întinsă, cu stână la mijloc: “Îi spune 
Marginea”, ne informează, înainte de a fi întrebat, Partenie 
Iovănesc. Ei bine, din “Marginea” aceasta – poiană pe coasta 
muntelui Băleea, la 1200 m altitudine, şi care priveşte spre 
Haţeg şi Pui deopotrivă, – vederea asupra acea de 
adineaori, pe care am prezentat-o în termeni aşa de 
superlativi. Priveşti împietrit la dânsa, simţind cât de slabă e 
şi aici “a cuvântului putere”, cum spune poetul. De aceea, 
nici nu mai apelăm la această putere, pentru a prezenta 
peisagiul incomparabil de sub noi. De vină, însă, pentru 
intensitatea asta de putere şi sublim a frumosului în care 
vedem că se îmbracă un mic rotocol de ţară românească 
trebuie să fie şi vremea asta păgână, cerul acesta ca 
lacrima. Generalul Grigorescu, care însoţise pe Măria Sa 
vara trecută, în călătoria şi vacanţa din Alpii Dolomitici, se 
adresează Măriei Sale Voevodului cu aceste cuvinte: “Nu-i 
aşa, Măria Ta, că numai în Alpii Dolomitici, la Cortina 
d’Ampezzo, dacă Ţi-aduci aminte, am mai văzut noi un 
tablou ca acesta, geografic, aşa de frumos! – da’ parcă tot nu 
era, nici acela, frumos cât acesta”! Marele Voevod înclină din 
cap, aprobând. 

Din Marginea, facem pe jos drumul până la punctul 
“Prizme” – unde vor rămâne maşinile şi unde iarăşi ne vom 
opri pentru câteva clipe, ca să privim la splendoarea din jur, 
de care ochii şi sufletul nu se mai satură. De aici şi până la 
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Casa de adăpost – înălţată de secţia Haţeg a Turing-Clubului 
– mai sunt încă 5 km de drum. Am putea merge până acolo 
cu maşinile. Dar nu casa de adăpost a Băleii e ţinta noastră 
pe ziua de azi. Drumul până la ea e uşor de tot – şosea 
carosabilă; noi, însă, trebuie să mergem de aici înainte pe 
jos şi să suim aproape cinci sute de metri, până sus la 
“Izvorul Rece”. Iar cărarea pe care mergem suie muntele 
pieziş. În uniforma de cercetaşi, camarazii Măriei Sale merg 
după Dânsul, avându-L în fruntea coloanei. E o probă de 
alpinism din cele mai veritabile. Am lăsat în stânga drumul de 
vehicule – o foarte bună şosea – ca să suim pieptiş pe o 
muche repede, de care se agaţă, de o parte şi de alta, două 
coaste – foarte repezi şi ele. Drumul nostru e când prin 
soare, când duce prin brazi. E după ploaie, cerul e fără 
umbră de nouri şi văzduhul e albastru şi curat ca lacrima 
sau, cum spune unul din colegii Voevodului, ca ochii Măriei 
Sale. Şi totuşi, azi nu e cald – aşa cum te-ai aştepta pentru 
această zi de Iunie, – chiar la înălţimea aceasta de 1500 m, 
la care ne găsim acum. Am ieşit din brazi - la gol, cum se 
spune. Facem ultimul popas la umbra de brad. 

Lăsăm umbra bradului şi pornim în sus, pe iarba de 
măstase a golului alpin. 
- “Obosit, Măria Ta?”, întreabă colonelul Pălăngeanu. 
- “Da’ de unde! ce vorbeşti?” 
şi coloana suie mereu, ca odinoară Baden Powell pe Anzii 
Americii. Ne oprim – şi, sub soarele nămiezii, citim, unul din 
noi, în liniştea şi ascultarea atentă a tuturora, superbele 
amintite rânduri din amintirile lui Baden-Powell. Va fi fost 
tânăr, Baden Powell, atunci când a suit pe Anzi, notându-şi 
în chip măestru impresiile. Azi e bătrân, are 78 de ani, dar ce 
viaţă plină lasă el în urmă-i! Încă o sută de metri am suit. Şi 
încă una. Şi iată-ne, în sfârşit, la “Isvorul Rece”. 

E un izvor puternic, ieşind de sub straşina unei lespezi 
de rocă cristalină, şi despre el se spune că ar fi cel mai rece 
din câte cunosc în Carpaţi turiştii noştri. Înregistrăm faptul 
sub beneficiu de inventar şi ne tolănim pe iarbă. Măria Sa, 
stergându-Şi fruntea, se aşază pe o stâncă ieşită ca o 
sprânceană de sub fruntea muntelui. Vrea să bea din izvorul 
de alături chiar acum, dar nu se poate. Cel mai bun ceai pe 
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care l-au băut vreodată – Măria Sa şi camarazii de carte – e 
declarat a fi acesta, pe care-l beau acuma din thermos-uri, 
cald şi dulce, hohotind ca mierea în paharele pe care la 
întrecere le întind la thermos-uri copiii. Deşi obosiţi, după 
ceai declară toţi că au foame năprasnică. Brânză de burduf, 
lapte dulce, lapte acru, mălai şi şocolată (ciocolată, n.ed.) – 
iată masa, pe care Mircea Ionniţiu o declară a fi una din cele 
mai gustoase “din câte s’au pomenit în omenire”. Ei, dar ce 
ne facem cu frumuseţea asta a naturii din juru-ne, care 
doare, pur şi simplu, de păgână ce-i? 
 

 
Fig.49. Depresiunea Haţegului 

  
Adineaori, suind, nici n’am luat bine seama la munţii 

care izvorau mereu unii în spatele altora, în fundul zării, tot 
mai departe şi mai înalţi. Aşa-i totdeauna, când porneşti din 
fundul unei văi să sui pe munte sus: cu fiece pas care te urcă 
mai aproape de zei, vezi cum de după munţii din zare răsar 
alţii noi. Izvorăsc munţii “cum izvorau lumine” când zbura prin 
ceruri Luceafărul lui Eminescu. Într’un astfel de urcuş ai 
impresia că sui – asemeni unei făpturi minuscule – spre gura 
larg deschisă a unei imense pâlnii, deschisă spre cer, şi 
formată din trepte circulare de munţi, puse unele peste altele 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-48.jpg
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şi tot mai largi unele decât altele. Iar pe cupa aceasta, la 
orizont, parcă se lasă şi se prinde strâns cupa cea mare şi 
albastră de deasupra. Şi dimineaţa, uneori, vezi cum, ca 
nişte şerpi cu adevărat, fâşiile de nouri şi ceaţă de înfăşură 
pe după gâtul vârfurilor mari şi izolate, aşa cum ceva mai jos 
se încolăcesc la fel pe după grumazul aceloraşi, verzile şi 
superbele gulere de jnepeni. Privim, de jur împrejurul nostru. 
Privirea zboară spre funduri, imens departe. Şi numai munţii 
sub ea, pe care ea aleargă din val în val de piatră, ca un 
vapor de creste de zbucium marin. Parcă te-ai găsi în 
aeroplan, deasupra unui oraş, în care toate arhitecturile 
oraşelor lumii ar încunua clădirile cu tot alte acoperişuri. 

Drept în faţa noastră stă muntele Tulişa. Comunicatele 
oficiale din 1916, toamna, i-au pronunţat deseori numele, iar 
istoria războiului de întregire i l-a reţinut pentru totdeauna. 
Aduce la chip, culcat cum e în soare şi întins – imensă culme 
domoală – din Haţeg şi până în valea Jiului românesc, cu o 
imensă vietate care, lovită în grumaz de fierul vânătorului, a 
căzut învinsă pe brânci, cu botul întins pe labele dinainte. Se 
vede bine crucea comemorativă a luptelor de care 
pomeneam şi care adună, pe fiece an odată, lumea satelor 
din jur la pioasa comemorare. 

Dar pe Tulişa n’a trecut numai fulgerul luptelor din 
1916, ci pe el a trecut, din vechi timpuri şi până azi, 
străvechiul drum care continua, în nord de Jiu, “pasul” 
Vâlcanului – cel prin care totdeauna, fără întrerupere, şi pe 
deasupra graniţelor politice, neamul românesc de pe ambele 
versante ale Carpaţilor Jiului a fost în permanenţă legătură. 

Am semnalat, de altfel, în capitolul prim, un fapt 
deosebit de important: că la cele două extremităţi ale acestui 
drum transcarpatin, adică în satele care stau în ele ca la 
nişte capete de poduri peste munte, se întâlnesc şi astăzi 
familii cu numele de Băsărabă – descendente din Basarabii 
cei amintiţi în documente pe la 1398 şi cari, din satele 
Râuşor şi Paroşu, au trecut pe versantul sudic, în Oltenia. 
Dar nu numai atât: există un document din 1520 al cărui 
original slavon se păstrează astăzi la muzeul Bruckental din 
Sibiu, şi în care se arată cum în acel an oamenii domnului 
Munteniei Neagoe Basarab şi ai voevodului Transilvaniei 
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Ioan Zapolia, suindu-se pe munţii Lotrului la Câineni, au 
pornit de acolo spre apus, “tot din vârf în vârf”, şi au tras 
hotarul dintre Ardeal şi Oltenia până la Porţile de Fier, tot pe 
culme. Când trece la apus de Jiu, documentul arată hotarul 
trecând “pe muntele Tulişei”3. Iată, deci, un munte românesc 
care nu se poate plânge că istoria nu l-ar fi prins îndeajuns în 
paginile ei. 

Dincolo de Tulişa, mai înalt cu mult ca dânsul şi 
dominându-l din spate ca un zid ridicat până’n cer, se arată 
masivul Parângului. Deabea de aici, aşa dar, se vede blocul 
acesta ortografic, pe care colonelul Pălăngeanu credea că   
li-I poate arăta copiilor în dimineaţa când am poposit în 
Haţeg, în persoana masivului Retezatul. În ceea ce priveşte 
impresia de grandoare şi forţă a naturii, pe care ţi-o face 
masivul Parângului, ea parcă e şi mai puternică decât aceea 
pe care ţi-o făcea acela al Retezatului. La jumătatea 
drumului între Olt şi Banat – situat aşa dar în inima Carpaţilor 
din nordul Olteniei, masivul acesta a fost parcă anume clădit 
la facerea lumii să stea de strajă şi să comande din mijloc la 
munţii cari în părţi egale se duc dintr’ânsul spre răsărit şi 
apus. Priveşte spre noi creasta principală, pe care o 
punctează cele trei vârfuri principale: Parângul în 
extremitatea ei de nord, Cârja la mijloc şi Mândra - punctul 
culminant din munţii Olteniei: 2529 m. – în extremitatea de 
miazăzi. 

Întoarcem puţin privirile din Parâng mai spre nord-est. 
În fund departe, drept spre răsărit, se distinge bine Vârful lui 
Pătru, unul din cele mai înalte ale ţinutului: 2133 m. Lângă el 
îndată, mai spre nord, se distinge bine şi 
vârful Surianului, puţin mai scund decât acela. Pierdute ca’n 
ceaţă – un fel de părere de ceaţă – se amestecă mai spre 
fund, spre Olt, vârfurile înalte care se înşiruie pe cumpăna 
apelor din nordul Lotrului. Nu le putem distinge şi identifica. 
Se disting în schimb, spre miazănoapte de vârful Surianului, 
muntele Dealul Negru, apoi Comărnicealul - pe care Pârvan 

                                                           
3 N. Iorga, Studii şi Documente, vol. V, p.473. Harta Olteniei din 

1722 a lui Fr.Schw. von Springfels îl arată şi ea trecând peste 
acelaşi munte. În vremi mai noi, hotarul s’a mutat tot mai spre S. 
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şi unii storici străini deopotrivă spuneau că aveau Dacii una 
din fortăreţele cu care ei obişnuiau să încunune vârfurile de 
munţi5 şi se vede, mai spre nord, Godeanul (1659 m); apoi, 
pornind din el spre apus, încoace spre noi, se vede coama 
lată şi pleşuvă a Muncelului: e culmea sub care, pe versantul 
ei de miazăzi, se scald în soare acuma două milenii – 
Sarmizegethusa lui Burebista şi a lui Decebal, în inimă de 
munţi (în capitolul ultim vom reveni pe larg, n. Ion Conea). 

Închipuiţi-vă acum, în acest cadru de magnifică 
natură, în mijlocul căruia te simţi parcă evaporându-te spre 
Dumnezeu, închipuiţi-vă o şedinţă cercetăşească în care 
sunt citite, ca o pagină de evanghelie dinastică, rândurile lui 
B. Powell: Emotions de scouts. Gândurile noastre se duc la 
Regele Ţării, pentru care trăim acum aceste clipe de îndoită 
emoţie. Iată, dar, ce întinsă panoramă de munţi olteneşti se 
poate prinde cu privirea de lângă Isvorul Rece, cel de pe 
muntele Băleea. Mai sus nu ne suim. Nu e timp, pentru că 
mai trebuie să vizităm un punct care nu e în calea pe care 
am venit: trebuie să mergem, în adevăr, la podul – mai bine 
zis la puntea cea nouă de pe Sohodol. În cele câteva minute 
care mai sunt până la plecarea ‘ntr’acolo, mergem să 
vedem salteaua de jnepeni care, ceva mai sus de izvor, 
îmbracă pământul ca într’o blană călduroasă. Triunchiurile lor 
tărătoare şi întortochiate se împletesc între ele ca nişte şerpi 
în luptă şi sunt aşa de elastice încât, dacă sari de sus pe 
unul din ele, te aruncă în sus ca un resort comprimat sub 
greutate. Mergi pe jnepeni, călcând din joardă în joardă: 
comprimi pe unul sub greutatea piciorului şi treci mai înainte 
pe altul, cel dintâi aproape aruncându-te în sus, ca un resort 
care se desface, aproape înainte de a se elibera de sub 
greutatea care-l comprima. E un vânt straşnic. S’a pornit 
acum, de câteva minute. Şi e aproape frig. Pornim în jos, pe 
versantul prăpăstios care, suit şi prins de creasta pe care am 
suit la venire, coboară de acolo până în apa Sohodolului, 
peste care stă aruncată doar de câteva zile puntea pe care 
duce drumul spre casa de adăpost, casă pe care noi – însă – 
nu o vom vizita-o. După două ore de coborâş greu, ajungem, 

                                                           
5 V. Getica, p. 120, în notă. 
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flămânzi din nou, la punte. E bine c’am flămânzit, fiindcă – pe 
masa întinsă cât ţine puntea – ne aşteaptă toate bunănăţile 
muntelui: brânză de burduf, fragi, păstrăvi – nişte păstrăvi 
mari, cât cei pe care-i mâncau odinioară călugării de la 
Tismana: “mari, Domnule, să te’ncingi cu ei”! Devorează, 
Măria Sa, ceapă cu mămăliguţă caldă, de-ţi face poftă (şi 
tocmai de ceapă şi mămăliguţă nu spusesem nimic!). Dac’ar 
fi după câţi păstrăvi ni s’au servit nouă aici – ar fi să credem 
că nicăieri în ţara românească nu sunt aşa de mari şi mulţi 
ca’n apele Băleii. A venit de jos, din satele de sub munte, o 
mulţime de lume: femei, copii, bătrâni, să-L vadă pe Măria 
Sa. Pentru locuitorii satelor de jos, drumul pe care am suit 
noi e uşor cu picioarele cum a fost pentru noi cu maşinile: în 
două ceasuri sânt sus, la “Arsuri”. Şi încă ei suie sus pe 
cărări, care taie şi scurtează drumul principal – deci pe pantă 
mult mai accentuată, cântând şi vorbind tot timpul, pentru ca, 
totuşi, să râdă şi să-ţi spună: “ce, glumeşti, Domnule?” – 
când îi vei întreba, la sosire, dac’au obosit. Aşa-s oamenii 
munţilor: după zile şi săptămâni de mers pe cărările 
întortochiate şi repezi ale acestora, sunt gata s’o ia, fără 
odihnă, de la început. Aşa şi cu cei de care vorbim: suiseră 
aproape în glumă până sus la noi – şi veniseră aici “la 
punte”, unde li se spuese că vor lua masa Măria Sa şi 
însoţitorii. Şi a fost, astfel, masă mare. Partenie Iovănesc a 
cântat din frunză şi din “flueră” şi s’a lăsat – ca să spunem 
astfel – din nou fotografiat de către Marele Voevod, Care – 
fiindcă e vorba de fotografii – a întrerupt pentru două minute 
masa cu ceapă şi mămăligă şi s’a suit pe o geană de stâncă, 
de unde a fotografiat puntea, masa şi pe toţi convivii şi 
spectatorii. 
Un moşneag se apropie şi-mi spune la ureche: 
- “Domnule, te rog, da’o fotografie din astea nu s’ar putea 
oare şi pentru noi?”… 
- “Se poate, moşule, cum nu”. Şi-i scriu numele, să nu-l uit. 
- “Ce este?”, întreabă Măria Sa, care a observat 
«complotul». 
- “Uite, Măria Ta, moş Mihăeasă ţine să aibă şi dânsul, 
neapărat, o fotografie din astea pe care le făcu aici Măria 
Ta.” 



107 
 

- “Mihăiasă şi mai cum?”, întrebă zâmbind Marele Voevod şi 
scoate carnetul, să însemne. 
- “Mihăiasă Iosâv, Măria Voastră”, răspunde moşul, 
scoţându-şi pălăria. 
- “Să ştii că-ţi trimit eu, moşule, fotografia”, îi spune tare 
Principele. 

N’am mai avut pace, după aceea: până la plecare ne-
au încolţit mereu copiii şi femeile şi toată lumea, să le luăm 
de la fiecare adresa şi să le trimitem la toţi câte un “portreiu”. 
La patru şi jumătate plecăm: pe jos până al “Arsuri” şi de 
acolo mai departe, cu maşinile. Coborâm încet, nu numai 
pentru că aşa e prudent pe un drum cu pantă de munte, ci şi 
pentru că ne pare rău să ne despărţim violent de peisagiile 
fără păreche de frumoase pe care le vom purta totdeauna 
sub pleoape. Munţii, acuma, dispar mereu, unii după alţii, în 
fundul zării, pe măsură ce ne cufundăm în depresiune ca 
într’o apă. Gura “pâlniei” de care vorbeam adineaori se face 
tot mai mică. Vârfuri din zare pier din vederea noastră şi 
rămân în lumea lor de cer, iar noi – coborând – ne aducem 
tot mai mult aminte că suntem pământeni. Dispare Parângul, 
dispare Vârful lui Pătru, piere Surianul, nu se mai văd munţii 
Vâlcanului, s’au ascuns, pe după culmi mai apropiate, munţii 
cu cetăţile lui Decebal. Numai Tulişa mai rămâne cu noi, ea 
şi munţii Sebeşului din faţă. 

Şi iată-ne, astfel, coborând în Hobiţa. Măria Sa şi 
colegii au cântat tot timpul, în picioare, Marşul 
Cercetaşilor şi Pe-al nostru steag, acompaniaţi de Partenie 
Iovănesc. La intrarea în Hobiţa, în marginea drumului, un 
bătrân agită într’o mână o ramură de mesteacăn verde, 
ţinând căciula în cealaltă. Îşi exprimă şi el, cum poate, 
bucuria că vede pe Prinţul Moştenitor. De mult ce ne place 
atitudinea lui, oprim puţin. “Să trăiască Împăratu Al Mic” - 
strigă bătrânul, cât poate. Ştiţi cine era bătrânul? Era 
Mihăiasă Iosâv, cel cu fotografia. Măria Sa îi dă mâna şi-i 
promite din nou “portreiu”. Ne bucură deopotrivă pe toţi noul 
titlu cu care Măria Sa merge astă-seară la Haţeg. 
Prefectul judeţului ne lămureşte că ceea ce constituie pentru 
noi o noutate şi o surpriză este de fapt un lucru vechi aici: 
“doar sub numele acesta Îl discută pe Măria Sa, de o 
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săptămână de când e în Ţara Haţegului, toată populaţia 
satelor – şi prin care a trecut şi prin care nu”. 

Oprim în Hobiţa, să se dea jos Partenie Iovănesc; dar 
Partenie nu vrea; spune că vrea să meargă măcar până în 
Pui în tovărăşia Măriei Sale şi că de acolo s’o întoarce el şi 
pe picioare la Hobiţa. S’a strâns tot satul în jurul nostru. 
Bătrânii şi bătrânele hobiţene îl indiviază pe drept cuvânt 
pentru această cea mai frumoasă zi din viaţa lui. 

La Pui oprim. Lăsăm aici mai mulţi tovarăşi din 
localitate, care ne-au însoţit sus, şi-l lăsăm şi pe Iovănesc. 
Măria Sa şi colegii se despart de el cu o vădită părere de 
rău. Emoţionat, dar fără pic de stângăcie în gesturi şi 
atitudine, Iovănesc ia drepţi în faţa Principelui: “Să trăieşti, 
Măria Ta!”, şi până să-i întindă Prinţul mâna, I-o întinde el pe 
a lui şi Prinţul i-o stânge ca pe a unui prieten intim: “Să 
trăieşti, Iovănesc, şi când oi mai veni prin locurile astea, am 
să trimit după tine, să ştii”. Şi astfel ia sfârşit ziua cea mai 
frumoasă din viaţa lui Partenie Iovănesc, cel din Hobiţa de 
sub Tulişa Haţegului. 

Din Pui încolo, am vrea “să mânăm” mai repede, că e 
târziu, dar nu se poate: azi a fost zi de târg la Haţeg şi e plină 
şoseaua de căruţe şi de lume care se întoarce de la târg. De 
departe, la vederea maşinii pe care acum toată lumea o 
cunoaşte, oamenii opresc carele şi se descoperă la trecerea 
Principelui, care trebuie să stea mereu în picioare, fiindca 
toată lumea strigă într’una că vrea să-L vadă pe El. “Frumos 
e maică, trăi-L-ar Dumnezeu” – nu mai puţin ştim de câte ori 
am auzit cuvintele acestea, pe care acum, la toate opririle în 
drum, le auzim mai de multe ori ca oricând. Te uiţi şi tu la el, 
anume, şi în adevăr: în bluza Lui cercetăşească de 
măstase beige-pâle, Acest falnic Copil, cu ochii care par’că 
şi-au împrumutat albastrul din albastrul cerului românesc, e 
cu adevărat un Făt Frumos din lacrimi. Mereu îşi pune 
ochelarii de praf şi mereu şi-i scoate, neobosit, de câte ori 
oprim. Într’un loc, în marginea satului Ohaba-de-sub-piatră, 
un grup de femei şi copii bat furtunos din palme, când 
trecem, şi aruncă după noi cu flori. 

A fost cu adevărat o zi de soare, de cântec şi poezie. 
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Fig. 51. Într’o excursie, altădată, pe Bucegi, la 1700 m. 

 

8. SARMIZEGETHUSA 

Ziua a IX-a, 18 iunie. 
 

Plecăm pe un timp posomorât spre Sarmizegethusa. 
N’am făcut nici 5 km şi începe o ploaie năpraznică. Nu mai 
cad picuri, ci pare că fire lungi de apă curg fără ‘ncetare de 
sus, dintr’un izvor nesecat. Bine a spus franţuzul: il pleut à 
cordes. A propos: e cu noi, astăzi, şi domnul (Leon) 
Thévenin, profesorul de franceză. Avem impresia că înotăm 
prin apă şi că maşina de abea îşi taie drumul prin ea. Totuşi, 
ce repede aleargă! E la volan Măria Sa. Privim spre munţii 
Retezatului şi nu vedem nimic: s’au îngropat în nouri şi ‘n 
potop. Şi totuşi, când ajungem în Sarmizegethusa, nu mai 
plouă. Şi lume multă e la porţi, îmbrăcată în haine de 
sărbătoare. Intrăm pe poarta Muzeului, în curte.  

Pe Marele Voevod, cum sare din maşină, Îl 
întâmpină profesorul Daicovici, cel care de zece ani 
dezgroapă ruinele Ulpiei Traiane. Principele Moştenitor îi 
întinde un pachet: Domnule Profesor, vă dăruiesc o sută 
de mii de lei de la mine, pentru continuarea 
săpăturilor. La orice se aştepta profesorul Daicovici, 
numai la asta nu. De două ori emoţionat, drept aceea, 
urează bun sosit şi mulţumeşte în foarte frumoase 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-50.jpg
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cuvinte pentru darul Prinţului. În clipa când Marele 
Voevod înmâna suma de ajutor pentru continuarea 
glorioaselor săpături, cineva din noi aminteşte cuvintele 
pe care acum un an le rostea Regele, când a vizitat 
săpăturile: “Fibiş şi Sarmizegethusa vor fi de aci înainte 
cele două drumuri cardinale ale activităţii şi vieţii mele”1. 

 

 
Fig.52. Amfiteatrul: vedere din afară. În fund: Munţii Grădiştei şi ai 

Clopotivei. 

 
Trecem la vizitarea ruinelor – mai întâi la amfiteatru şi 

după aceea la for, la templul Augustalilor, la zidul 
oraşului vechi. Explicaţiile, pe măsura în care vizităm 
săpăturile, se deapănă pe firul unei perfecte lecţii model. 
Profesorul Daicovici este şi directorul Seminarului pedagogic 
din Cluj; când aflăm asta, nu ne mai miră atâta, ca până 
acum, talentul cu care domnia sa ne poartă pe toţi – nu 
numai pe copii – pe firul unei lecţii pe care greu e s’o uiţi:  

Ce sunt ruinele “arheologice”? Cum se formează 
aceste “ruine”? Cum erau oraşele antice şi cum – cele 

                                                           
1 Regele venea de la Fibiş, satul bănăţean unde activa una din 
echipele de studenţi ale Fundaţiei Sale “Principele Carol”. Fusese 
foarte mulţumit de cele ce văzuse acolo.  

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-51.jpg
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medievale? Pentru ce erau ele înconjurate cu ziduri 
puternice? Întinderea lor relativ mică. Ce oraş antic a fost pe 
locul actualei comune Grădiştea? (Sarmizegethusa romană 
ci nu cea dacică). Ce ştim despre istoria acestui oraş? Cine l-
a întemeiat? Situaţia lor geografică. Motivarea acestei 
aşezări. De ce nu este pe locul unei aşezări dacice2?  
 

Fig.53. Vedere din avion asupra satului Grădiştea şi asupra 
amfiteatrului roman dezgropat. 

 
Care erau ceremoniile ce se desfăşurau cu ocazia întemeierii 
unui oraş roman? Sfârşitul oraşului Sarmizegethusa Ulpia 
Trajana. Soarta lui după părăsire. Care este rolul săpăturilor 
arheologice? Însemnătatea ştiinţifică şi naţională a 
descoperirii ruinelor Sarmizegethusei romane. Inaugurarea 

                                                           
2 În ziua de 14 iunie, când am vizitat ruinele fără a fi şi profesorul 
Daicovici de faţă, copiilor li se spusese vorba veche: că Ulpia 
Traiană ar fi fost zidită pe locul şi ruinele Sarmizegethusei dace. 
Dar, în această zi de 18 iunie 1935, copiii au aflat şi reţinut pentru 
totdeauna că Sarmizegethusa dacă a fost în altă parte. Vom 
vedea, mai încolo. Totuşi, credem noi, o aşezare dacă tot trebuie 
să fi preexistat acolo. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-52.jpg
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lucrărilor arheologice de către Majestatea Sa Regele, în 
campania de săpături din 1934…, iată firul de aur al lecţiei 
despre fosta capitală a Daciei romane. 
 

 
Fig.54. Turnul din colţul sud-estic al zidului Cetăţii. 

 
Apoi, explicaţiile ad hoc la fiecare grupă de ruine ce vizităm: 
1) Amfiteatrul. Rostul lui; înfăţişarea; evocarea de scene de 
circ, de teatru, la care asistau cetăţenii acestei urbe: luptele 
de animale (lupi, urşi etc.), de gladiatori, reprezentări teatrale 
etc. Aşezarea lui în spaţiu: în afara oraşului, la 200 m., de 
zidul cetăţii, spre nord-est de aceasta. Dimensiunile arenei: 
70/50 m. Forma lui eliptică. Intrările principale. Boxele din 
care ţâşneau în arenă taurii aşteptaţi de gladiatori… etc. 
Apoi: 
2) Monumentalele ruine ale Palatului Augustalilor. Cine erau 
Augustalii? Un ordin de preoţi înfinţat în vremea lui August. 
Rostul Augustalilor şi al palatului: preoţii ordinului săvârşeau 
în el ceremoniile prin care cultivau şi propovăduiau cultul 
Împăratului şi al Romei. 
Apoi: 
3) Forul: scopul şi forma pieţelor publice romane; forul 
Sarmizegethusei: avea forma patrulateră şi era împărţit în 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-53.jpg
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două părţi: partea dinspre nord, acoperită, – un fel de potic 
uriaş, sub care se adăposteau monumentele şi statuile cu 
inscripţii, ridicate în cinstea marilor dregători ai Daciei 
romane – şi, apoi, partea dinspre sud, descoperită. Trecem, 
în sfârşit, la zid - în colţul lui de sud-est, în care stau 
împlântate rădăcinile turnului de apărare respectiv. 
 

Fig.55. Aedes 
Augustalium: cameră cu 

hypocaust 
 
Aici, din nou câteva 
cuvinte de prezentare 
generală a oraşului 
vechi: 
A fost o ctitorie a 
Împăratului Traian. I 
s’au pus bazele în dată 
după cucerirea Daciei, 
prin 106-107. De bună 
seamă că însuşi 
Împăratul a dat prima 
lovitură de târnăcop, ca 
să spunem aşa. De la 
început a fost dăruit cu 
titlul şi cu toate 
drepturile ce decurg din 
el, de colonie. Numele 
lui întreg era: Colonia 
Ulpia Traiana Dacica 
Sarmizegethusa3. I se 

spunea, deci, şi Sarmizegethusa – dar nu acesta era numele 
proriu-zis, ci acela de Ulpia Traiană, după numele 
Împăratului Întemeietor. 
 
 

                                                           
3 Sarmizegethusa, nu Sarmisegetuza - cum se scrie de obicei – 

aceasta e scrierea şi pronunţarea corectă a numelui. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-54.jpg
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Fig.56. Ulpia Trajana: Mausoleul familiei Aurelian. 
 

Fig.57. Ulpia Trajana: cameră cu paviment. 

 
Profesorul Daicovici spune că, după părerea sa, e 

foarte probabil ca Sarmizegethusa să nu fost decât un simplu 
apelativ, cu semnificaţia grecescului basileon cu care de 
obicei e tradus cuvântul în textele vechi greceşti. Şi, chiar la 
Daci, cuvântul acesta se pare că avea aceeaşi semnificaţie, 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-55.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-56.jpg
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deci: oraşul regesc de reşedinţă, capitala statului şi a 
Regelui. Şi cuvântul a fost împrumutat şi pentru Ulpia 
Trajana – cu simplul scop de a demonstra că noul oraş 
roman a luat locul, din punct de vedere politic, vechii 
reşedinţe a regelui Decebal, pe care, în zilele ce vin, vom 
avea ocazia s’o aflăm a fi fost în cu totul altă parte. 

Ulpia Traiană a fost zidită, ca să spunem aşa, în 
poarta Porţii de Fier - un punct a cărui importanţă strategică 
este prea evidentă ca să insistăm prea mult. În strunga 
aceasta de loc, singura prin care te puteai strecura din Haţeg 
în Banat şi invers era cel mai potrivit loc pentru un oraş-
cetate, care avea să joace rolul de cheie a Porţii de Fier. Ce 
însemnat rol strategic a jucat această Poartă se vede şi din 
faptul că aici s’a dat şi lupta hotărâtoare, care pune capăt 
primului război dacic (101-102 d.Hr., n.ed.); şi se vede, între 
altele, şi din faptul că tot acolo s’a dat şi vestita luptă în care 
Ioan Corvin distruge armata lui Şehabedin Paşa. 

“La Zăicani şi în Poarta de Fier, peste tot în părţile 
astea”, ne spunea părintele Pascu din Zăicani, “oriunde ai 
săpa, trebuie să dai neapărat şi de oase omeneşti”. Dovadă 
că peste tot au fost aici, alternativ sau concomitent, aşezări 
omeneşti; şi dovadă de ce bogată trebuie să fie recolta 
luptelor aci purtate în decursul vremii. 

Oraşul a fost înconjurat cu ziduri puternice de doi 
metri lăţime, clădite din piatra munţilor din jur. Dimensiunile 
cetăţii (ale zidului): 650/550 m. Zidurile erau dublate pe din 
afară cu două şanţuri. O bună parte a populaţiei îşi avea 
locuinţele în afara zidului, în timpurile de linişte. Iar înlăuntrul 
zidului se aflau, în primul rând, clădirile publice şi cele cu 
caracter religios, toate aşezate dea-lungul unor străzi ce 
tăiau în lung şi în lat teritoriul oraşului şi grupându-se în jurul 
pieţii publice. 

Curând după întemeiere, Ulpia Traiană a devenit 
centrul cultural şi religios al întregii Dacii. Dovadă a bunei lui 
stări materiale şi culturale sunt mulţimea de clădiri construite 
din piatră, dar şi cu întrebuinţarea din belşug a marmurei. 

Aici locuia guvernatorul Provinciei, atunci când nevoile 
militare nu cereau prezenţa lui aiurea, la hotare. Odată cu 
părăsirea oficială a Daciei, începe şi decăderea lui din 
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vechea stare înfloritoare. O parte din vechea populaţie 
rămâne locului, ducându-şi mai departe traiul în clădirile 
somptuoase, între zidurile cetăţii, cari încep a se dărâma. 
Dintele vremii completează opera de distrugere a barbarilor 
şi, încetul cu  încetul, se aşterne pe oraş şi ziduri deopotrivă 
noaptea evului mediu. Cine poate şti ce va fi fost, ce se va fi 
petrecut în acest loc, în tot acest lung răstimp al istoriei?! 
Oricum, două adevăruri ies în evidenţă de pe urma 
săpăturilor pe care le face aici de unsprezece ani acel care 
ne vorbeşte: intensa colonizare cu Romani a ţinutului şi 
completa romanizare, prin aceşti colonişti, a populaţiei 
băştinaşe… 
 

Fig.58. Aedes Augustalium: Faţada (Ulpia Trajană) 

 
Lecţia se desfăşură ca o poveste fermecată, pe firul 

căreia s’au prins toate gândurile şi inimile. Între timp, însă, şi 
cerul s’a răzbunat. S’au risipit nourile spre zări, şi din nou e 
vremea splendidă. Părăsim ca nişte pelerini îngânduraţi 
săpăturile şi trecem la muzeu, unde, rând pe rând, cercetăm: 
statuile, obiectele de ceramică, monedele, statuetele şi 
obiectele de lut ars – între cari o interesantă formă de opaiţ-
lampă (asta era tragedia oraşelor vechi: trăiau noaptea în 
întuneric). Sunt multe pietrele cu inscripţii, – inscripţii 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-57.jpg
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onorare, ridicate de oraş în cinstea marilor lui dregători, ai lui 
şi ai Daciei întregi. Iată, de pilda, una – închinată unuia din 
guvernatorii provinciei: 

GAIO ARRIO ANTONINO LEGATI 
AUGUSTI PRO PRETORE VIRO CONSU 

LARI TRIUM DACIARUM. COLONIA 
ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA 

SARMIZEGETHUSA. 

Iată o alta: 
IOVI OPTIMO MAXIMO MARTI 
AUGUSTO PRO SALUTE IULII 
FLACCINI LEGATI AUGUSTI 
PRO PRETORE TRANSLATI 
IN LEGIONEM TRIDECIMAM 

GEMINAM POSUERUNT 

al cărei tâlc (adică al acesteia din urmă) este următorul: 
o unitate de soldaţi (în timpul războiului cu Marcomanii, 
prima jumătate a secolului II), – mutată dintr’o legiune străină 
la legiunea XIII Gemina, care-şi avea reşedinţa la capitala 
Daciei – ridică un monument în cinstea zeilor Jupiter şi 
Marte, pentru sănătatea comandantului lor. 
O alta, mai interesantă şi care ne arată pe Romanii de aici ca 
soldaţi din tată în fiu – fără întrerupere (secretarul repedei 
înstăpâniri şi al puternicei romanizări a locurilor pe care le 
ocupau Romanii) – are următorul cuprins: Caius Julius 
Valerianus, gradat în oaste şi fruntaş în Sarmizegethusa 
Traiană; şi cu Carrus, fratele lui, fost şi acesta soldat în 
armată şi membru în consiliul municipal al Ulpiei Traiane; şi 
cu Frontus, soldat în cohorta primă pretoriană; şi cu cele 
două surori ale lor – Valeria şi Carissima – ridică (acest 
monument) în forul oraşului, în memoria tatălul lor 
Valerianus, care a fost şi el militar şi veteran al Legiunii a 
XIII-a Gemina. Şi altele, la fel. Copiii intră într’o sală a 
Muzeului, orânduită şi aranjată astăzi pentru a se face în ea 
lecţiile. Se dă de scris subiectul: Ce am învăţat despre viaţa 
romană la Ulpia Traiană Sarmizegethusa. Cei cari suntem 
liberi rămânem afară cu profesorul Daicovici. Dânsul ne 
lămureşte ce este cu Sarmizegethusa dacă şi ce e 
cu Sarmizegethusa  romană.  
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Fig.59. Amfiteatrul: arena cu poarta nordică. 
 

Fig.60. Vedere din forul 
Ulpiei Traiane. 
 

“Şi astăzi”, spune domnia 
sa, “scriu istoricii noştri în 
manuale, ca şi în studii 
de specialitate, că aici, pe 
locul pe care este 
aşezată această Grădişte 
– deci lângă Poarta de 
Fier – ar fi fost 
Sarmizegethusa lui 
Decebal. Lucrurile stau 
cu totul altfel. Nimic nu 
s’a găsit aici, înainte de 
noi şi în săpăturile pe 
care noi înşine le 
întreprindem aici de 
unsprezece ani de zile – 
nu s’a găsit nimic care să 
ne îndreptăţească să 
bănuim măcar că în acest 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-58.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-59.jpg
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punct ar fi fost capitala lui Decebal. Vom avea ocazia să v’o 
arătăm pe aceea în munţii Orăştiei, deci departe de aici, 
peste câteva zile. Pentru noi, specialiştii, un lucru care este 
absolut sigur: Aici am avut numai capitala Daciei 
Romane. Capitala Daciei libere a fost bănuită de mult a fi fost 
aiurea, de marele Mommsen. Iată, în adevăr, ce scria el, 
încă în anul 1873: Recte monuit Richardus Kiepert optimi 
amici filius fluvium Strehl (= Streiu) plus X milia passuum ad 
orientem distare a Sarmizegethusa aetatis Romanae itaque 
aut Decebali regiam non fuisse ipsam Sarmizegethusam aut 
rivum Sargetiam non fuisse eum qui nunc dicitur 
Strehl… (Mommsen, Corpus Inscr. Lat. III, pars II, p.1016), 
adică: Cu drept cuvânt mă face atent Richard Kiepest, fiul 
prea bunului prieten al meu, că râul Strehl (Streiu) e la o 
depărtare de mai bine de zece mii de paşi de 
Sarmizegethusa epocii romane şi că, astfel, sau că cetatea 
regească a lui Decebal n’a fost Sarmizegethusa aeasta, sau 
că râul Sargetia n’a fost acela care se numeşte astăzi Strehl 
(Streiu). Iată ce scria Momsem încă din 1873, cum am spus. 
Şi totuşi, cei cari ar fi trebuit să plece pe drumul arătat de 
aceste cuvinte – să caute, adică, şi să 
descopere aiurea Sarmizegethusa dacă, adică 
Sarmizegethusa veritabilă, n’au făcut-o decât mult târziu, 
încoace. Dar chiar astăzi, când învăţaţii români au lămurit 
acest lucru, chiar astăzi – cum am spus – vedem cum în 
manuale sau în studii de specialitate istoricii noştri cântă 
cântecul cel vechi, care n’ar mai trebui nici măcar îngânat. 
Dar, acolo în munţii Orăştiei, unde vom merge la burgurile 
dace, vom discuta mai departe problema.”  

Cât mai e timp, mergem din nou la amfiteatru. Şi 
privim din marginea satului la măreţul cadru de munţi, în 
mijlocul căruia caz astăzi ruinele – şi ne ducem cu gândul la 
ce va fi fost aici, sub această rotundă straşină de munţi, ce 
larmă şi chiot al vieţii, în zilele cu reprezentări teatrale sub 
cerul liber. Apusuri de aramă sângerau pe munţii din jur, 
când gloata spectatorilor se risipea dinspre amfiteatru spre 
for şi spre edificiile publice. Ce larmă va fi fost. 
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Fig.61. Cu profesorul 
Daicovici, prin forul 

Ulpiei Traiane. (Clişeu 
Covaci Ivan Paul) 

 
Iată cum se exprimă, 
în Foaia pentru 
minte, animă şi 
litteratura din 2 
septembrie 1853 
vicarul Haţegului 

Ştefan Moldovanu, cu privire la frumuseţea cadrului de munţi 
în care zac azi ruinele şi zăceau odinioară falnicele edificii şi 
ziduri ale Ulpiei Traiane: 
“… aşa încât privitorul se răpeşte cu cugetul şi i se apare ca 
cum ar fi într’o clădire de teatru al naturii, a căreea scenă se 
înfăţişează la Sarmizegethusa şi ca cum ar fi într’o beserică 
a naturii al căreea altariu şi sacrariu e această cetate. Eară 
demnitatea locului o măreşte şi aceea că aici la poalele 
muntelui nici răceală prea mare este, iară vânturile toate aici 
se înneacă şi n’au putere prin răsfrângerea şi stăvilirea ce o 
suferă în această cotitură – şi aşa o temperatură a aerului 
prea plăcută aici durează, carea sângelui roman este prea 
priinciosa”… Iar acest colţ de ţară, cum spune autorul nostru, 
nu e numai sacrariul şi altariul cetăţii, nu e numai el singur 
purtător de glorie străbună, ci tot acest cadru de loc prins 
între muntii dintr’un versant într’altul şi de aici până acolo 
sus, pe grumazul Porţii de Fier, şi dincolo de ea, unde 
coboară drumul spre Banat, întreg acest fragment de pământ 
românesc respiră, la tot pasul, duhul de restrişte şi de glorie 
al istoriei noastre vechi: fiindcă el a fost una din porţile 
principale de pătrundere dinspre apus spre inima pământului 
românesc, spre statele cele mai vechi ale lui, unul din 
pasurile cele mai frecventate de autohtoni şi căutate de 
duşmani; iată de ce are dreptate acelaşi autor al nostru când 
spune mai departe: 
“aici toată glia de pământ este stercuită de sângele vitejiei 
romane spre logira numelui său, precum şi a soartei 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-60.jpg
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disperate a belicoşilor Daci” – numai că această observaţie 
trebuie să se întindă pe întreg răstimpul istoriei noastre şi nu 
numai pe acela al cuceririi romane. 
 
Ne-am înapoiat la şcoală. E gata şi lucrarea scrisă. Măria Sa 
iese înaintea profesorului Daicovici:  
- “Am scris bine despre Sarmizegethusa! Sunt mulţumit. Am 
scris despre amfiteatru, for, dspre Augustali – nu mi-a scăpat 
nimic.” 
- “Bravo, Măria Ta”. 
 
*** 
Masa o vom lua-o şi astăzi tot la Poarta de Fier. I-a plăcut 
mult Măriei Sale acolo – şi de aceea. DAR cui nu i-a plăcut 
oare? S’a văzut acest lucru şi din lucrările scrise făcute 
acolo, toate foarte frumoase. În poarta muzeului pe unde 
vom ieşi noi acum a umplut lumea drumul. E ca o mare de 
capete. E zi de lucru, dar şi-au lăsat oamenii lucrul pentru 
câteva ceasuri şi au venit de la câmp să-L vadă pe “Fiul 
Împăratului”. S’a deschis poarta şi, înainte de a porni noi, 
lumea dă buzna şi umple curtea muzeului. Copiii satului se 
îmbulzesc în jurul maşinii Măriei Sale, voind parcă s’o ia cu 
asalt, cu stăpân cu tot. În mulţimea de lume care dă asaltul la 
măsină iat-o şi pe bătrâna Muntean Maria, de 65 de ani: 
- “I-haaa, Doamne! da’ fain ficior!”. Şi, după o clipă de tăcere 
admirativă, cu ochii ţintă la El, izbucneşte din nou: “Doamne, 
ţâne-L4 că fain mai e!”. Bătrâna îşi făcuse loc prin gloată, ea 
ştie cum, şi izbutise să prindă clipa fericită: Să-L vadă de 
aproape şi să-I privească în ochi. Clipa şi cuvintele aminteau 
pe acelea ale cărţii sfinte: “Acum sloboade, Stăpâne, pe 
roaba ta”… 
Maşina îşi taie cu greu loc prin mulţimea care o acoperă cu 
urale şi, la volan cu Măria Sa, porneşte vijelioasă spre Poarta 
de Fier. 
 
Înapoierea la Haţeg se face de vreme. Lângă gară chiar, 
săpa de două zile la porumbi o femei sărmană: Ana Lăsconi 

                                                           
4 Litera n din Ţâne-l = gn francez. 
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din comuna Sân-Petru. Ne pomenim cu Voevodul şi clasa 
toată în faţa generalului Grigorescu: “Domnule General, 
vrem să ajutăm la săpat acestei femei” (s.m.). Pe loc, se 
trimite după sape pe la gospodarii periferici ai acestui 
cunoscut nouă sat-oraş, care este Haţegul – şi, după nici o 
oră, Voevodul şi cu toată suita şi colegii săpau de zor, în 
rând cu Ana Lăsconi, ca la o clacă patriarhală în satele 
româneşti. Nu sunt ei chiar aşa de meşteri, e drept, la 
săpatul porumbului, aceşti clăcaşi ai Anei Lăsconi, dar treaba 
merge totuşi strună, vreme de un ceas şi jumătate. Biata Ana 
priveşte şi aproape că nu pricepe. Mai dă şi cu sapa, dar mai 
mult stă din lucru; se uită le Voevod şi mai că nu-i vine să 
creadă: “Să fie oare Împăratu ăl mic, copilul ăsta care dă cu 
sapa în ogorul meu?”. Ba priviţi-o: a prins femeia curaj şi vine 
lângă Voevod: “Da să-Ţi arăt eu, Măria Sa, cum să dai mai 
bine” – şi Voevodul se opreşte o clipă şi ia seama în ce chip 
poartă femeia sapa şi cum face ea cuibul de pământ în jurul 
firului de cucuruz. Şi, iniţiat, începe iar. Dar n’apucă să dea 
de două ori – şi retează un cuib întreg de fire de păpuşoi. 
Râde Voevodul, râde toată lumea, râde şi Ana Lăsconi.  

Fig.62. Sapă de zor toată lumea, la porumbii familiei Ana Lăsconi. 
Marele Voevod, în pcioare: puţin aplecat înainte, mâna stingă pe 
sapă, cămaşa albă. (Clişeu Ion Conea) 
 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-61.jpg
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După o oră şi jumătate, “cu cămaşa udă leoarcă”, vorba 
cântecului, clăcaşii se treg în cabine şi se aştern pe 
canapele: “Vai, ce-am muncit”. Seara târziu aflăm că toată 
lumeaşi-a trecut în carnetul de cercetaş – drept fapta bună a 
zilei – conform nu ştiu cărui articol din legea cercetaşului, 
care spune că “cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi 
o faptă bună, oricât de neînsemnată ar fi ea”, – aflăm, zic, că 
fiecare a scris aşa, în carnetul de cercetaş: “fapta mea bună 
pe ziua de astăzi e aceasta: am ajutat femeii Ana Lăsconi din 
satul Sân Petru la săpatul porumbului”. Unul din ei, subtil ca 
totdeauna, a ţinut să adaoge: “Şi e cu atât mai bună fapta cu 
cât treaba n’a fost de loc uşoară”. Şi e de crezut că a fost 
foarte sincer când a scris aşa. 

Totuşi, programul zilei de astăzi încă nu e terminat. În 
adevăr, mâine de dimineaţă vom parăsi Haţegul ca să 
trecem la Deva sau la Orăştie. De aceea, Marele Voevod 
trebuie să-Şi ia rămas bun de la Haţeg (oraşul). Va merge, 
deci, peste o jumătate de oră, însoţit de colegi şi profesori, 
să asiste la o slujbă religioasă – la biserica ortodoxă. 

Tot oraşul, iată, e pavoazat cu cetină, ramuri de stejar 
şi fag, şi steaguri – iar pe strada ce duce la biserica ortodoxă 
s’a aşternut, în tot lungul, iarbă de curând cosită şi flori; 
străzile sunt împodobite cu ghirlande de flori şi arcuri de 
triumf. Toate şcolile şi toată suflarea Haţegului, de la copilul 
cel mai mic care poate merge, au ieşit să întâmpine pe 
“Împăratul ăl mic, care mâine ne părăseşte”. Cercetasii, 
înşiruiţi de o parte şi alta a drumului, salută cu braţul ridicat, 
în uralele entuziaste ale mulţimii. Voevodul se scoală şi 
rămâne tot timpul în picioare (maşina merge tot timpul “la 
pas”) – primind în felul acesta calda manifestaţie de dragoste 
care I se face, manifestaţie care-L mişcă în chip cu totul 
deosebit. Lumea râde de bucurie şi aplaudă zgomotos, ori de 
câte ori Voevodul, zâmbind mulţumit, salută cu mâna sus. 

În biserică, după un scurt serviciu divin, Măria Sa 
dăruie suma de 15.000 de lei pentru copiii săraci ai oraşului. 
Cu greu poate ieşi din biserică, asaltat de lumea care vrea 
să-L vadă şi să-L privească de aproape. Şi iar, de la biserică 
şi până la gară, aceeaşi manifestaţie: lumea aruncă flori spre 
maşină, aplaudă zgomotos când Îi vede ridicându-Se şi 
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salută voios pe toată lumea, cu mâna sus… Cercetaşii şi 
toată lumea, într’un glas, cântă Trăiască Regele. Lacrimi în 
mulţi ochi. 
- “Ce zici, Măria Ta?”, întreabă gen. Grigorescu, când 
ajungem în gară. 
- “Ce să-ţi spun, mi-a plăcut mult, mult”… 
 

9. HUNIEDOARA-GHELAR 

Ziua a X-a, 19 iunie. 
 

Plecăm spre Huniedoara de vreme, la ora 6. Coborâm 
din tren, să mergem la maşină. În dosul răsii, unde ea ne 
aşteaptă, surpriză: interesându-se de ora plecării 
Voevodului, cercetaşii Haţegului s’au sculat cu noaptea în 
cap şi au venit cu toţii să-L salute. Îi oferă un frumos buchet 
de trandafiri şi-L roagă să semneze în Cartea de aur a 
Cohortei. “Cu multă plăcere!” – se execută pe loc Principele. 
În uralele cercetaşilor – cu braţul drept ridicat spre cer – 
automobilul regal porneşte spre Hunedoara. Trenul va porni 
şi el îndată spre Orăştie, unde va trebui să fim şi noi diseară. 
Trecem prin oraş şi pornim a urca înălţimile care-I străjuiesc 
dinspre miazănoapte, spre Silvaş. Suntem, deci, pe un drum 
cunoscut. Dar din Silvaş n’o mai luăm spre stânga, spre m-
rea. Prislopului, ci ţinem drumul drept înainte, spre nord-est. 
Ştim că ne vom repeta, dar ce să facem? – nu putem să nu 
spunem că de pe drumul acesta ai, privind spre sud, spre 
munţii Sebeşului, ai Parângului şi ai Retezatului, o privelişte 
de-a dreptul dumnezeiască (Ţineţi minte vorba noastră, cei 
care veţi face cândva drumul acesta)…Nu după mult timp 
coborâm în Huniedoara. Arcuri de triumf, ghirlande de flori şi 
verdeaţă – încunună străzi ca nişte punţi aeriene. 

Parcă s’au luat la întrecere localităţile prin care 
trecem: care să-L primească mai frumos şi mai bine pe 
Voevod. E greu de spus câtă dragoste I-au stârnit în suflet 
aceste entuziasmante primiri şi cât sentiment românesc I-a 
umplut pentru totdeauna inima, mulţumită lor. 

La Hunedoara vizităm mai întâi Uzinele. 
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Fig.63. Vederea generală a Uzinelor Huniedoara. 

 
Explicaţiile date în timpul vizitării uzinelor de către 

directorul lor general, una din persoanele de care Măria Sa 
s’a ataşat în chip deosebit în cursul celor două săptămâni de 
carte şi de excursii – explicaţiile acesta, deşi cam tehnice şi, 
deci, de specialitate, L-au interesat în chip deosebit pe 
copilul Principe, aşa cum Îl interesează pe Dânsul totdeauna 
toate cele de ordin tehnic. 

… Şi Voevodul face ochii mari când află că Minele de 
la Ghelar au fost exploatate încă din vremea Romanilor: s’au 
găsit în galerii scule şi lămpi din argilă, lăsate de muncitorii 
romani cari au lucrat odinioară în ele, – iar pe pereţii galeriilor 
s’au descoperit diverse insigne care aminteau nu numai 
numirea de pe atunci a galeriei ci şi numărul legiunii sau al 
centuriei din care făcea parte echipa de lucrători. O, timpurile 
acelea, când exploatarea se făcea prin metoda încălzirii rocii 
prin foc şi, apoi, prin stropirea ei cu apă! 

… Dar nu putem reproduce aici întreg firul prea 
interesantei lecţii de metalurgie. Vom menţiona, însă, că 
explicaţiile acestea erau date, bine înţeles, pe viu - adică ele 
însoţeau pas cu pas şi minută cu minută întregul proces 
metalurgic la a cărui desfăşurare asistam. A fost una din 
şedinţele şi asitenţele practice, ca să spunem aşa, cele mai 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-62.jpg
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interesante şi care a captat de la început până la sfârşit 
atenţia şi interesul Marelui Voevod, care mereu cerea 
lămuriri complimentare, ca să prindă cât mai bine cele ce i se 
expuneau. Am spus şi mai sus: când e vorba de proteica şi 
puternica întrebuinţare a metalului - luând cuvântul acesta în 
sensul lui cel mai larg – Principele nostru moştenitor 
manifestă cel mai aprig interes. Un virtuos al volanului  încă 
de când era cu adevărat copil, şi maestru la şedinţele de 
mecanică şi tehnologie pe care le face cu profesor anume, 
doinţa lui cea mai mare, astăzi, şi pe care nu pierde nicio 
ocazie spre a şi-o manifesta, este aceea de a deveni cât mai 
curând posibil - pilot, dar un pilot din cei cu adevărat 
straşnici, dacă se poate spune. Urmăreşte cu pasiune toate 
zborurile mari peste oceane şi mări şi se înfioară când află 
că a dispărut un Willy Post, un Kingsforth Smith sau alţi eroi 
ai aerului, de aceeaşi talie. Iată de ce a gustat, cum spun, 
aşa de mult, lecţia – şi cea practică şi cea orală – despre 
Uzinele care mâine vor fi una din pârghiile de susţinere 
naţională a Statului de cârma căruia El va ţine. Dar vizitarea 
uzinelor şi explicaţiile paralele au întrecut cu mult timpul 
destinat. Şi trebuie să vizităm, până în masă, neapărat, şi să 
facem lecţia respectivă – monumentalul Castel al Huniazilor. 

 

Fig.64. Castelul Corvineştilor de la Huniedoara. 
 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-63.jpg
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Fig.65. Huniedoara. Castelul Corvineştilor. 

 
E ora 12. Vizităm castelul cu de amănuntul. 

Impresionează sălile spaţioase, impresionează turnurile, 
pictura, camera de tortură etc. – şi impresionează întreagă 
monumentalitatea acestui edificiu. La intrarea în el – în faţa 
lui, mai bine spus – stă aruncată peste apa Cernei, la mare 
înălţime, falnica ghirlandă a podului de fier. Şi pe cât de mult 
impresionează înfăţişarea castelului când îl priveşti de 
undeva din apropiere, de atâta te impresionează 
împrejurimile, când le priveşti din turnurile castelului, până 
departe în zări. 

 

 
Fig.66. Castelul Corvineştilor. Faţada cu intrarea.  

(Clişeu Marele Voevod) 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-64.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-65.jpg
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Coborâm în curtea lui interioară, unde, aşezaţi pe 
iarbă, copiii ascultă explicaţiile teoretice complementare. 
Povestea castelului: originea lui, schimbările prin care au 
trecut arhitectura şi înfăţişarea lui prin veacuri, întâmplările şi 
faptele mai importante petrecute în interiorul sau sub zidurile 
lui – toate se deapănă şi trec ca într’un film pe sub ochii 
minţii copiilor. Şi astfel trec încă două ceasuri. E ora două, în 
adevăr. 

Dar e bine că s’a întâmplat aşa, fiindcă masa 
directorului general al Uzinelor, pe care o luăm la această 
întârziată oră: 2 ½ , e tot atât de delicioasă pe cât e de 
simpatică persoana lui: un bărbat tânăr, bucureştean, foarte 
bine pregătit, în fruntea acestei vaste întreprinderi industriale 
a statului românesc – îţi creşte inima şi încrederea. 

După masă, ne poartă spre Ghelar trenul cel mic. E 
iarăşi o excursie pe care n’o poţi uita. Am umplut şi ziua de 
astăzi, aşă dar, într’un chip care ne mulţumeşte de tot. 
General Grigorescu a stat mult în cumpănă când i s’a propus 
să facem excursia la Ghelar, excursie care nu fusese 
prevăzută în program. Dar domnii Daicovici şi Gheorghiu – 
dezgropătorul Ulpiei Traiane şi directorul Uzinelor – se întrec 
în a lăuda frumuseţea drumului până la Ghelar. 

A apăsat greu cumpăna următorul fapt: domnul 
Daicovici, la masă, ne spune că există o inscripţie publicată 
în Corpus Inscriptionum Latinarum - şi care, vorbind de nu 
ştim ce personagiu născut la Ghelar în vremea când Romanii 
stăpâneanu şi exploatau minele de fier de acolo, se exprimă 
cu privire la acel personagiu aşa: Natus ibi, ubi ferrum 
nascitur1. Ştirea aceasta pune în mişcare inimile şi 
sentimentele – şi în clipa când Măria Sa se adresează 
generalului Grigorescu: “Să mergem, Grigorescu, şi la 
Ghelar”, toată lumea porneşte să aplaude zgomotos: Bravo! 
Bravo!  

Drumul prin munţi ţine 16 km. Trecem prin 
satul Găvaşdia, apoi – tot pe vale – trenul suie mereu spre 
apus. În pereţii împăduriţi ai munţilor se despică necontenit, 
în dreapta şi în stânga deopotrivă, văile micilor ape care dau 

                                                           
1 “Născut acolo, unde se naşte fierul” – adică în Ghelarul de astăzi. 
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în Cerna, pe lângă a cărei albie trenul suie mereu spre apus. 
În staţia Ghelar ne dăm jos – şi mergem sus, la mine. Altă 
oră de explicaţii şi de atenţie încordată pentru copii, după 
care coborâm şi pornim înapoi, pe o vreme splendidă, pe 
valea fermecată.  

Oprim puţin în Huniedoara – şi, luându-ne rămas bun 
de la prietenii pe cari, în frunte cu directorul general al 
uzinelor, ni i-am făcut aici, pornim spre Orăştie. Soarele 
coboară spre apus şi arama lui aprinsă a început, deja, să 
incendieze vârfurile munţilor înconjurători. 

Ajungem în Orăştie. În piaţa “Regina Maria” din centrul 
orăşelului aşteaptă şcolile, autorităţile militare, cercetaşele şi 
cercetaşii. Masina opreşte lângă monumentul Regelui 
Ferdinand. Marele Voevod, primit cu urale, coboară şi 
strânge, pe rând, mâna primarului, a comandantului 
regimentului din localitate, apoi pe a cercetaşei Ileana Popa, 
care-I oferă un splendid buchet de garoafe roşii, apoi pe a 
cercetaşilor Mircea Lupaş şi Eugen Dobroiu, cari de 
asemena Îi dăruie flori şi cuvinte de bun sosit. Marele 
Voevod aruncă, vădit mişcat, o duioasă privire spre chipul în 
bronz al Regelui Întregitor; apoi, suind în maşină, Îşi ia rămas 
bun de la toată lumea, salutând cu mâna sus: Sănătate! 

E aproape seară când ajungem în gara depărată cu 
trei km. mai la răsărit de oraş. Trenul, plecat şi el odată cu 
noi din gara Haţeg, azi-dimineaţă, ne aşteaptă de mult în 
gara Orăsţie. Ne primeşte ca un prieten drag, în amurgul ce 
se lasă pe valea largă a Mureşului. Dincolo de Mureş, spre 
nord, munţii Apuseni se sting uşor în noaptea care cade – 
iar, spre sud, la fel, munţii Sebeşului. Dacă vom mai sta mult 
pe aici, o să ajungem să credem că toată România e făcută 
numai din munţi. De 10 zile, în adevăr, trăim numai între ei. 

 

10. DEVA-BRAD 

Ziua a XI-a, 20 iunie. 
 

La ora opt dimineaţa, programul zilei ne poartă spre 
Deva. Drumul, de cca. 20 km., merge paralel cu linia ferată, 
pe valea Mureşului, spre apus. Trecem pe lângă Simeria, cu 
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uriaşa gară, staţie-răscruce de linii. Din ea spre sud se 
desface linia care duce la Subcetate, de unde o ramură 
continuă drumul spre sud, la Pietroşani, iar o alta pleacă spre 
apus, peste Poarta de Fier, la Caransebeş. Ne apropiem de 
Deva. În dreapta, ca o enormă vietate, se îndoaie leneş 
Mureşul, ca Nilul în faimosul sonet al lui Herdia: Vers 
Bubaste ou Saïs, il roule son onde grasse. Pare nespus de 
leneş, abea tărându-se. Probabil că de pe aici a pornit 
cântecul: Mureş, Mureş, apă lină! Iată colo, în marginea de 
miazănoapte a Devei, cunoscuta colină eruptivă cea cu 
zveltă siluetă şi cu medievale ruine pe frunte, parcă stă să-i 
iasă înainte şi să-i închidă drumul. Dar, strecurându-se ca un 
şarpe printre ea şi munţii Apuseni, Mureşul se duce drept 
înainte, să cadă în Tisa pe un pământ străin. 
 

Fig.68. Vederea generală a Devei. 

 
Devina ne primeşte în haină de sărbătoare. Toată 

populaţia, românească şi minoritară deopotrivă, salută cu 
egală dragoste şi egală bucurie trecerea Voevodului. Nu 
oprim nicăieri, ci trecem dea-dreptul la colina cu cetatea. Ne 
dăm jos din maşini la grădina publică. Elevii şcolilor din oraş 
întâmpină cu urale şi buchete de flori pe Marele Voevod. 
Străbatem pe jos grădina publică pentru ca, traversând-o, să 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-67.jpg
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începem a urca, din extremitatea cealaltă, colina istorică la 
picioarele căreia se întind deopotrivă oraşul şi grădina. 
Drumul suie uşor, într’o serpentină care nu grăbeşte de loc. 
Iată-ne sus. Falnice ruine încunună creştetul colinei. După 
îngrozitoarea pustiire prin Ardeal a tătarilor în 1241 s’a ridicat 
aici cetate, asemeni unui cuib de pasăre peste vârf de 
stâncă. Înalte şi falnice ziduri îţi sugerează falnica siluetă a 
cetăţii de pe vremuri. 

Fig.69. Ruinele Cetăţii Deva. 
(Clişeu Marele Voevod). 
 

Suim pe ziduri, dăm ocol 
ruinelor. Ne oprim în 
extremitatea lor nord-estică, 
de unde ochiul prinde o 
superbă panoramă a 
munţilor Apuseni. Rotim 
privirile spre sud – şi 
prindem în ele munţii 
Sebeşului. Iar spre apus şi 
miazăzi, îndată de lângă 
colină, pleacă spre hotarul 
Bănatului şi spre Poarta de 
Fier  - masivul Poiana 
Ruscăi. Colţul lui de nord-
est, adică acesta pe care-l 
avem noi sub ochi acuma, 

uite colo, aproape – are linia superioară  tăiată aşa fel că 
încheagă perfect, ea şi muntele de sub ea, un chip de om cu 
mâinile pe piept, culcat pe spate. Prin părţile acestea, 
poporul spune că chipul acela de om croit din trup de munte 
al lui Decebal, al cărui geniu tutelar a ţinut să vegheze şi 
după moarte, în această înfăţişare, asupra pământului şi 
poporului românesc. 

Acest amănunt, integrat în scurta expunere geografică 
a ţinutului de sub privirile noastre, impresionează mult mai 
mult pe Măria Sa, şi pe ceilalţi copii, decât cele ce li se spun 
cu privile la meandrele Mureşului sau la originea colinei 
eruptive de sub noi: 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-68.jpg


132 
 

Fig.70. Ruinele cetăţii Deva. (Clişeu Ion Conea). 

 
- “Cum, Domnule Profesor, ăla e Decebal? Aşa aţi spus?” 
- “Aşa crede poporul, copii, şi credinţa asta a poporului noi 
trebuie s’o cunoaştem şi s’o respectăm.” 

Urmează expunerea istorică – mai bine zis, lecţia 
despre cetate, de ale cărei ruine nu ne mai săturăm privindu-
le. După lecţie, le mai ocolim odată. Măria Sa ia o fotografie, 
care se va dovedi foarte reuşită. Apoi, coborâm. Mergem la 
Muzeul Regional unde, cu profesorul de istorie, se face o 
singură lecţie, combinată, asupra celor văzute la Huniedoara 
şi Deva. O mică pauză, în care se vizitează muzeul, după 
care urmează “teza” cu următorul subiect: Ce am învăţat 
despre viaţa medievală şi începutul celei moderne, la 
Huniedoara şi Deva? Ba, după aceasta, se mai face şi o 
lecţie de franceză: discuţie asupra aceluiaşi subiect. La ora 
12:45, copii răsuflă uşuraţi că au scăpat, în sfârşit, de 
corvoada lecţiilor unei zile pe care la început o bănuiseră a fi 
de odihnă şi de pură excursie. 

Excursia – simplă excursie, fără lecţii – urmează de 
abea de acum înainte. Plecăm îndată spre Brad, cu maşinile. 
Iar prin munţi, cale de 40 de km. Dar de data aceasta 
călătorim prin munţi noi: Apusenii, munţii lui Avram Iancu, ai 
lui Horia, Cloşca, Crişan. Drumul ne poartă drept spre nord. 
Unele sate se îngrămădesc lângă drum pe fundul văii; altele 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-69.jpg
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se ascund în câte un mic bazin; iar altele, în sfârşit, se caţără 
sus, pe câte o creastă urmând şerpuirile acestora. E, parcă, 
alt duh, aici – şi o lume aparte.  

 

  
Fig.71. În ziua de 1 decembrie 1935 s’a dezvelit şi inaugurat în 
Brad bustul care înfăţişează chipul acesta, muncit de gânduri şi de 
suferinţă – dar înfiorat şi de o energie fără seamăn – al lui Crişan, 
erou şi martir al Revoluţie din 1784 & Monumentul lui Crişan, 
ridicat în Brad, încununat cu bustul precedent. 

 
În marginea fiecărui sat ne aşteaptă copiii de şcoală, 

cu învăţătorul şi preotul în frunte. Oprim mereu, pretutindeni, 
cu toate că e târziu şi mai e mult drum de făcut şi mai sunt 
multe de văzut până diseară. Oprim, să se dea jos Marele 
Voevod şi să strângă mâna preotului şi a învăţătorului, în 
care timp copiii şi femeile-L acoperă cu flori. Nu mai 
pridideşte cu buchetele şi cu maldărele de flori, câte I se dau. 
Dar spuneam că parcă-i un duh şi o lume aparte aici. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-70.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-71.jpg
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Constaţi – simţi, mai bine zis – aceasta chiar din chipul în 
care copiii de şcoală modulează pe întreitul Ura, cu care-L 
întâmpină pe Măria Sa: Uu-raa! Uu-raa! Uu-raa! – un ura 
trist, moale, cântat parcă pe o melodie de doină. Şi asta la 
fel, pretutindeni, până la Brad, în toate satele.  

 

Fig.73. Mormântul lui Avram Iancu. 

 
Şi astfel, după 40 de km de drum, un drum nespus de 

frumos, intrăm în Brad. Nu ştim dacă e o simplă părere a 
noastră sau e chiar aşa, cu adevărat: cea mai frumoasă 
primire, din toate câte ni s’au făcut, e aceasta(s.m.)! În tot 
cazul, cele mai multe şi mai frumoase flori aici le-a primit 
Marele Voevod. Doamnele şi copiii – fetiţele de şcoală, mai 
ales – I-au umplut de câteva ori braţele. Mulţi, mulţi crini albi. 
S’a umplut maşina. E atâta freamăt şi entuziasm şi 
exuberanţă, că ai impresia a nu te găsi în Brad, în mijlocul 
unor Români cu suflet adânc şi tăcut cum e populaţia din 
Apuseni – ci parcă am fi descins undeva în Oltenia, unde 
sufletul freamătă mai aprins şi mai viu decât oriunde.  

Trecem la masă, la Cercul militar: “Da bune fragi mai 
cresc în Apuseni!”, observă, mâncându-le cu poftă la desert, 
Măria Sa. E târziu – şi mai sunt multe de făcut. Plecăm, drept 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-72.jpg
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aceea, îndată după masă, să vizităm mina de aur Barza. Cu 
trenul cel mic din vagonetele mărunte, descoperite, 
pătrundem în hruba în care de milioane de ani “se coace 
fabulosul metal”. După explorarea şi pătrunderea în taina 
minelor, piticul tren ne aduce din nou ad superos. În maşini, 
repede, şi pornim spre Ţebea. 

 
Fig.74. Gorunul lui Horia, 
care veghează la 
mormântul lui Avram Iancu, 
la Ţebea. 

 
Drumul e frumos pe 
valea largă a Crişului Alb. 
Ajungem în Ţebea unde, 
în numele populaţiei din 
Zarand, o fetiţă urează 
Voevodului bun sosit şi-I 
oferă florile satului. Am 
oprit în drum, lângă 
biserică. Suim la ea 
îndată, pe tăpşanul care-
o poartă. N’am să uit 
niciodată ce splendidă 
lecţie de istorie a făcut 
acolo – a vorbit, mai 
bine spus – profesorul 
Enache Ionescu. Îi vibra 

glasul de emoţie şi ochii îi jucau în lacrimi, vorbind 
Voevodului şi întregii asistenţe (s.m.). 
Sunt multe locurile şi punctele pământului românesc cari pot 
fi socotite drept sanctuare ale istoriei şi ale naţiei româneşti – 
dar nu sunt multe acelea care să poată sta alături – să te 
impresioneze, adică, şi să-ţi dea aşa de mult fiorii 
sentimentului de patrie – ca bucata asta de tăpşan, din faţa 
bisericii din Ţebea, pe care stau alăturea: Gorunul lui Horia şi 
Mormântul lui Avram Iancu. Fotografiile foarte frumoase, pe 
care le reproducem aici, împrumută şi ele, celui care le 
priveşte, măcar o parte din fiorii care nu se pot numi şi care 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-73.jpg
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inundă sufletul celui care merge la faţa locului. În ceas se 
seară, pe tăpşanul acela sacru, când aurul apusului incendia 
munţii din jurul Ţebei – iată în ce cadru a ascultat 
Moştenitorul Tronului românesc lecţia despre Avram Iancu. 
 

 
Fig.75. Clipe de profundă emoţie: toată lumea ascultă lecţia de 

istorie lângă mormântul lui Avram Iancu, în faţa bisericii din Ţebea 
(înainte de plecarea spre Brad). 

 
Pornim înapoi. Înainte de Brad, cu puţin, pe dreapta 

şoselei, o mare şi frumoasă troiţă de lemn. Oprim şi aici. Ne 
coborâm şi mergem la troiţă, cum am oprit şi am coborât pe 
valea Jiului, lângă bustul generalului Dragalina. E una din 
cele 10 troiţe pe care, încă de anul trecut, le-au ridicat 
Românii1 ţinutului, la împlinirea celor 150 de ani de la 
revoluţia lui Horia. La Grădiştea Sarmizegetuzei, toată lumea 

                                                           
1 Iată localităţile în care s’au ridicat cele zece troiţe 

comemorative: Vălişoara, pe şoseaua Brad-Deva; Crişilor, 
Mihăileni, Buceş, pe şoseaua Brad Abrud; Curech, pe şoseaua 
Băiţa-Zlatna; Mesteacăn (cea pe care am văzut-o) şi Ribiţa, pe 
şoseaua Brad-Baia de Criş; apoi, la Hălmagiu şi Gurahonţ în jud. 
Aradului şi, în sfârşit, la Arad, unde s’a ridicat şi bustul lui Crişan. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-74.jpg
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trăieşte în duhul lui Traian; aici – deşi regiune de aceeaşi 
intensă colonizare romană – duhul lui Horia şi al lui Avram 
Iancu au împins în uitare orice altă tradiţie şi toată lumea – 
intelectualii, ţăranii, ca şi ciobanii de pe culmi – are gândul 
cuprins de amintirea celor doi eroi ai Zărandului şi Bihariei2. 

Trecem din nou prin Brad cel în sărbătoare şi cu 
temperament oltenesc şi luăm drumul care poartă spre 
Mureş şi Deva. La Vălişoara – una din cele zece localităţi în 
care s’au înălţat troiţele amintite – lăsăm drumul din stânga, 
pe care am venit, şi o luăm pe cel din dreapta, mai scurt. 
Trecem acum prin alte sate. Iată-ne la Mureş. Îl trecem pe 
pod – un pod uriaş, aproape, ca şi apa de sub el. În adevăr, 
Mureşul pare aici un fluviu adevărat: atâta apă poartă şi atâta 
impresie de forţă elementară dă celui ce-l priveşte! Şi curge, 
de parcă stă locului – aşa de încet. 

Trecem prin Deva în soarele gata să apună. După un 
sfert de oră – cu Măria Sa la volan! – coborâm în gara 
Orăştie. Deşi e aproape noapte, unul din noi se gândeşte să 
prindă pe Măria Sa într’o fotografie care să-i amintească 
mereu de această frumoasă zi, în care populaţia Branului l-a 
acoperit cu flori. Obosit, dar cu două mari şi splendide 
buchete în braţe, Voevodul acceptă bucuros. Reproducem 
aici ambele fotografii luate atunci (Aşa intenţionam, dar 
nefiind reuşite, nu s’a putut reproduce niciuna – n. Ion 
Conea). Din una din ele se vede suficient cât de obosit a 
sosit în seara ceea la tren. Pe dosul ei, când I s’a dat la 
Bucureşti copia, a scris, în liniştea camerei Sale, următoarele 
cuvinte: “în halul ăsta (adică: în halul ăsta de obosit, fiindcă 
aşa, foarte obosit, în adevăr, îl arăta acea fotografie) mă 
aflam în seara când am sosit în Orăştie de pe urma multelor 
şi frumoaselor primiri pe care le-am avut în drumul Bradului. 

                                                           
2 Aşă îşi are fiecare ţinut mitul lui local. “Un oltean din ţara Oltului 
ajunge să retrăiască Ţara, în aurora formaţiei sale, prin mitul local 
al lui Negru Vodă; un moţ regăseşte în adâncul istoriei locale 
sensul luptei lui Horia şi a lui Avram Iancu; un maramureşean se 
ridică la Dragoş sau Bogdan, un gorjan găseşte în istoria locală 
gândul lui Tudor Vladimirescu, un avrigean pe Gheorghe Lazăr”… 
etc. (Ion I. Ionică, Ţară şi ţări, în “Rânduiala”, No.2). 
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20 iunie 1935.” Îi rămăsese, se vede, bine întipărită în minte 
imaginea acelei neuitate zile. 
 

 
Fig.77. Troiţa din Iosăşel, sfinţită în ziua de 24 noiembrie 1935. 
Această troiţă şi alte nouă, ridicate în alte localităţi ale Ţării 
Zarandului, au fost ridicate de poporul din regiune în 1934 când 
s’au comemorat 150 de ani de la Revoluţia lui Horia şi 100 de ani 
de la naşterea lui Avram Iancu. 

 
După masă, toată lumea e aşă de obosită că trece 

îndată la somn. Pentru mâine, programul este nu se poate 
mai ademenitor: vizitarea cetăţilor dace de la Costeşti. 
Pentru pomâine, acelaşi drum: la Costeşti. Atâta ni s’a vorbit 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-76.jpg
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despre Costeşti şi Grădiştea Muncelului că abea aşteptăm 
să ne vedem acolo. Comandantului cohortei de cercetaşi din 
Orăştie, care întreabă şi roagă pentru a doua oară să aprobe 
o şezătoare cercetăşească în onoarea Marelui Voevod, – 
generalul Grigorescu îi răspunde că cercetaşele şi cercetaşii 
Orăştiei pot da această şezătoare mâine, ora 5 după masă, 
când Măria Sa se va înapoia de la Costeşti. 
 

11. TRIUNGHIUL DE CETĂŢI DACE DIN MUNŢII 

ORĂŞTIEI 

Daci inhaerent montibus (Annaeus Florus).* 
 
Penultima zi (a XII-a), 21 iunie. 
 

În lungul hotarului de răsărit al Ţării Haţegului curge, 
formând el însuşi acest hotar, Streiul. Iar din Strei şi până la 
Cibin şi Olt, la Turnu Roşu, se întind munţii Sebeşului – 
numiţi astfel după apa care, izvorând vecină cu Lotrul şi 
pornind drept spre miazănoapte pentru a merge la Mureş, îi 
taie drept în două. Munţii Sebeşului, aşa dar. Geografia îi 
numeşte pe cei din răsărit de apă – munţii Cândrelului, iar pe 
cei din apus – munţii Surianului, după două din vârfurile cele 
mai înalte şi mai caracteristice ale fiecăreia din jumătăţi. Nu 
există, în toţi Carpaţii României, un alt sector de munţi pe 
care istoria naţională să-l impună aşa de mult atenţiei 
noastre ca jumătatea de apus a munţilor Sebeşului, pe care 
multă vreme istoriografia noastră a socotit-o a fi fost vestitul 
râu Sargetias în albia căruia Decebal, după înfrângere, şi-a 
ascuns comorile. Dar nu atât această apă vecină, în care unii 
continuă să vadă încă pe vechiul Sargetias, ridică atât de 
mult în ochii şi sufletul nostru pe aceşti munţi ai Sebeşului. Ci 
îi ridică cetăţile, multele cetăţi dace, care înununau odinioară 
o sumă din vârfurile lor. 

În dreapta Orăştiei se varsă în Mureş după ce trece 
prin acest oraş apa numită a Grădiştei (urmăriţi harta – n.Ion 

                                                           
* „Dacii se ţin ţare în munţi”. 
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Conea). Izvoarele ei sunt în sud, sub coasta muntelui 
Godeanul. Pornind de acolo, ea merge o bucată de vreme 
spre apus, apoi se întoarce spre nord şi curge aşa până la 
vărsare. Aceasta e apa care a smuls de pe fruntea Streiului, 
dacă putem spune aşa, coroana de care pomeneam. În 
lungul ei, în adevăr, ase înşiră cele mai multe din cetăţile 
dace de care va fi vorba şi între care vom găsi-o pe 
însăşi Sarmizegethusa lui Decebal. 
 

 
 

De la Orăştie şi până la Sarmizegethusa cea mai 
mare de la Grădiştea Muncelului sunt circa 40 de km. La 
Costeşti – unde era grupa de cetăţi-avanposturi, păzitoare 
ale drumului spre cetatea cea mare din fund – e calea 
jumătate. Iar de la Costeşti spre apus până la grupul de la 
Piatra Roşie sunt cam 10 km.Pornim din Orăştie spre 
miazăzi, în lungul râului. Înaintea noastră se desfăşură, 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-81.jpg
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netedă ca o masă, lunca lui, largă de patru km. E o luncă pe 
care n’a făcut-o numai râul Grădiştei ci şi râul Sibeşelului, a 
cărui ieşire din defileul munţilor o vedem înaintea noastră, 
drept spre miazăzi. Ambele aceste ape, aşa dar, au clădit 
aici una şi aceeaşi luncă, argă şi netedă ca în palmă. Curg 
fiecare pe câte o extremitate a ei, – una pe cea de răsărit, 
alta pe cea de apus – şi se varsă una într’alta în marginea de 
răsărit a Orăştie, după care se aruncă laolaltă în Mureş. 

Marginea dinspre Orăştie a munţilor Sebeşului e 
dreaptă ca un zid. În faţa noastră, acolo unde Sibeşulul o 
sparge ca să iasă în larg, ea are trei sute de metri înălţime 
peste luncă. În plus, care pe luncă aproape cu aceeaşi 
înălţime peste tot, aşa că ai mai de grabă impresia că aici, 
deasupra acestei frumoase lunci, nu se isprăveşte o lume de 
munţi, ci un podiş înalt, care se curmă dintr’o dată în 
marginea unei gropi.  

Facem la dreapta, despărţindu-ne de drumul care de 
aici duce la satul Sibeşelului şi o apucăm spre apus, pe 
acela al Costeştilor. Abruptul de munţi e acum pe stânga 
noastră, în vreme ce pe dreapta o altă serie de înălţimi, 
dominând valea cu cca. două sute de metri, îi ţine demnă 
tovărăşie. Două maluri de munţi, străjuind o mică apă (dar, 
totuşi, cu o foarte largă luncă). Lărgimea luncii a scăzut la 
trei km. După şapte km., de drum, coborâm un grind abrupt, 
înalt de şase-şapte metri: de aici încolo drumul merge prin 
lunca personală a râului nostru. S’a isprăvit tovărăşia 
Sibeşelului. Satele sunt dese, locuite azi numai de Români, 
dar odinioară şi de Saşi. Te impresionează mereu abruptul 
muntelui şi mai ales înălţimea lui, aceeaşi tot drumul. 
Uitasem să spun că încă un farmec al lui îl face pădurea, 
care-l îngroapă literalmente, de sus până jos, deasă ca peria. 
Cel din dreapta (malul) e pleşuvit, însă, de această 
podobabă, care dă atâta farmec cestuilalt. Castău, Beriu, 
Săraca, Orăştioara de jos, Bucium, Orăştioara de sus, 
Ludeştii şi, în sfârşit, Costeştii – iată numele satelor care se 
prind, în lungul apei, când de un mal, când de celălalt, când 
de ambele. Au fizionomie sătească: uliţa principală e largă 
cât un bulevard; casele dau toate în drum, lipite una de alta 
şi având fiecare câte o poartă uriaşă, cu straşină de ţiglă. 
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Unde-i grădiniţa olteană şi munteană, de fiecare casă câte 
una, dacă nu spre drum, măcar în spate, bucurând şi 
umplând privirea stăpânului şi a trecătorului deopotrivă? 
Casele nu dau în drum nici cu faţa, nici cu spatele, ci cu una 
din laturi, al cărei acoperiş apare ca retezat, nerămânând din 
el decât o mică rădăcină, sus: astfel, o fereastră în zidul 
descoperit priveşte larg în stradă 

. 
Fig.82. Monumentul 
Regelui Ferdinand 
din piaţa Orăştiei. 

 
În Castău, în 
marginea satului, 
ne aşteaptă copiii 
de şcoală, cu 
preotul şi 
învăţătorii. Oprim 
în urale. Marele 
Voevod coboară şi 
strânge mâna cui 
e mai aproape. 
Râde voios, 
primind de la copii 
un braţ de flori. În 
Beriu, în Săraca – 
la fel. Tot 
învăţători tineri. Şi 

numai populaţie românească, deşi în sângele ei aleargă, 
topit, şi acela al Saşilor pe cari documentele îi pomenesc 
aici, cu veacuri înainte. Urmează Orăştioara de jos, cea de 
sus, Ludeştii, Costeştii…. Toate sunt în sărbătoare. 
Impresionează mulţimea glastrelor de flori, pe balustrada 
prispelor. Nu pricepem cum de au mai rămas atâtea, când 
toată lumea, copiii, femeile, bărbaţii, aruncă cu ele potop 
spre Marele Voevod. Oprim mereu, la intrarea în sate sau în 
dreptul şcolilor. Nesfârşite urale, regulate coborâri din 
maşină ale Marelui Voevod. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-82.jpg
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Dar, pe măsură ce trecem prin sat în sat şi drumul ne 
poartă tot mai spre munte, malurile de înălţimi din dreapta şi 
stânga se tot apropie unul de altu. Din lunca largă adineaori 
de patru km, n’a mai rămas, când intrăm în Costeşti, nici 
măcar una de două sute de metri. Dar şi pe aceasta, iată, o 
închide dintr’o dată o lume de muncele. Nu e, deci, de aici 
înainte, o îngustare treptată a văii, ci o înfundare a ei 
dintr’odată. De unde până aici râul părea, pentru valea lui, 
mult prea mare şi largă pentru el – un şoricel în cuşca unui 
lei, acum te uiţi înainte şi te întrebi pe unde se vor fi 
strecurând albia şi apa lui, din sus de muncele care astupă în 
faţa noastră privirile şi valea deopotrivă? Aşa de multe şi 
înghesuite sunt acestea. Parcă un zeu s’a jucat, rupând din 
munţii cei mari dinspre sud o sumă de vârfuri, pe care le-a 
adus aici şi a astupat cu ele valea, pentru ca de aici în sus 
nimeni, venind dinspre Orăştie pe valea cea largă, să nu 
poată pătrunde spre izvoarele râului. Aceasta, în adevăr, e 
întrebuinţarea pe care nu zeii, ci un popor de muritori, 
nemuritori prin vitejia lor, au dat-o cânda muncelelor din faţa 
noastră: să închidă prin ele acccesul, pe vale, spre inima 
muntelui. Dar mult mai bine vom înţelege acest lucru suindu-
ne pe unul din ele şi privind de acolo împrejurimile. 

A venit azi noapte de la Cluj profesorul Teodorescu, 
cel care de unsprezece ani scoate din coasta înălţimilor de 
pe aici tâlcul celei mai însemnate epoci din istoria dacă - şi a 
venit, de asemenea, încă de aseară, profesorul Daicovici, 
care cam de tot atâta vreme dezgroapă de sub ruine, la 
Grădiştea Haţegului, cealaltă Sarmizegethusă: Ulpia Trajana 
Dacica. Şi iată-i acum suind, împreună cu noi, pe coasta 
Cetăţuii, pe un drum pe care de atâtea ori l-au bătut. Până 
sus se discută, fireşte, numai istoria dacică. 

Suim, aşa dară, pe drumul care duce sus, pe vârful 
‘Cetăţuiii”, cel dintâi din muncelele care astupă, în acest loc, 
valea pe care am venit dinspre Orăsţie. Drumul se întoarce 
pe după ea, prin partea de nord, şi te duce astfel, în 
serpentină, pe coasta ei de vest. Ajuns aici, nu mai vezi în 
jurul tău nimic altceva decât monticule de acestea, izolate, 
dar îngrămădindu-se totuşi unul într’altul, ca nişte vietăţi 
care-şi caută societate. Ba de Cetăţuia se prinde strâns, 
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până la o anumită înălţime, de par’c’ar fi crescut cu ea din 
aceeaşi rădăcină, Ciocuţa – mai mică şi frumoasă, ca o 
păpuşă. Parcă-i un stog de fân, cu vârful furat de vânt. Şi-i 
rotund de jur împrejur, de parcă-i lucrat de o mână de artist. 
Vârful îi este retezat într’un plan perfect orizontal. 

 

 
Fig.84. Muncelul Cetăţuia Costeştilor, purtătorul cetăţii dace cu 

acelaşi nume. 

 

 
Fig.85. Grupul de muncele purătoare de cetăţi dace de la Costeşti. 

 
Drumul nostru face la stânga, suind pe coasta 

Cetăţuii. Am abordat-o pe aceasta dinspre est, am urcat pe 
povârnişul ei nordic, apoi, ajunşi pe coasta ei dinspre vest, 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-84.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-85.jpg
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facem la stânga şi o urcăm dinspre apus. Profesorii 
Teodorescu şi Daicovici ne invită să lăsăm restul şi să privim 
de acum înainte numai pe coastele Cetăţuii. Iată, în adevăr: 
drept în faţa noastră, un val de pământ se întoarce ca o 
cingătoare pe drum după trupul conic al Cetăţuii. După 
mersura lui, îl bănuim că o încinge de jur împrejur. Bănuim – 
mai bine spus, începem a bănui – cu toţii cam de ce poate fi 
vorba, mai ales că ni se spusese dinainte că pe Cetăţuia 
este cetatea cea dezgropată. Păşim încet, parcă spre a nu 
turba liniştea de veacuri a sacrelor vestigii. Mergem să 
vedem secţiunea pe care profesorul Teodorescu a făcut-o în 
val, să-i descifreze contrucţia. Privim atenţi cu toţii şi 
ascultăm explicaţiile. Valul este compus din două elemente: 
un schelet de lemn şi valul propriu zis, de pământ, pe care 
acest schelet îl susţine; la origine, scheletul consta din două 
palisade de lemn, compuse din pari puternici, groşi, în jurul 
cărora erau împletite nuiele sau crengi de grosime variabilă; 
palisadele mergeau paralel una cu alta, iar la mijloc, între 
ele, spaţiul era umplut cu pământ – resp. cu grăunţiş de 
şisturi cristaline, din care sunt zidite, ca să spunem aşa, toţi 
munţii şi muncelele de aici. Ni se arată, în secţiunea valului, 
tiparul unuia din parii palisadei. Aşa dar, un val – un fel de 
“brazdă a lui Novac” – format din sfărâmături de stânci şi pe 
care-l strângea pe laturi armătura din lemn a palisadelor. În 
exterior, feţele zidului astfel obţinut erau acoperite cu o 
tencuială foarte groasă, formată din lut bine frământat şi 
amestecat cu pleavă. Specialiştii bănuie că tencuiala aceasta 
era lustruită cu îngrijire şi văpsită într’un ton cenuşiu închis. 
Aşa a fost construit valul la început şi aşa s’a păstrat el până 
astăzi, în stare de ruine – bine înţeles, în cea mai mare a lui 
întindere. Spunem în cea mai mare a lui întindere şi nu în 
întregime pentru că, iată, aici, pe latura lui sudică, unde 
urmăm pe cel care l-a turburat din somnul lui milenar 
disecându-l, valul s’a surpat pe o bună bucată – rezultat al 
unei lunecări de teren care a dezgolit coasta dealului până la 
roca mumă a lui. În părţile surpate ale valului s’a păşit mai 
apoi la reconstrucţia lui. Mergem spre est, pe coasta sudică, 
să vedem şi o secţiune a valului reconstruit: observăm că 
aici, în plus, cele două palisade ale valului, la distanţa de 
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peste doi metri una de alta, erau legate prin puternice bârne 
transversale, lucru care făcea ca valul astfel construit să aibă 
o mai mare putere de rezistenţă. 

Dăm ocol Cetăţuii, tot pe coama valului. Ne 
convingem, astfel, că acesta îmbrăţişa de jur împrejur 
Cetăţuia (adică: muncelul aşa numit) conică. Profesorul 
Teodorescu ne spune că erau şi alte asemenea valuri – 
adică fragmente de valuri de aceasta, căţărate pe coasta 
muncelului nostru, la diverse înălţimi, cu rostul de a apăra 
năvala inamicului spre inima cetăţuii care, începând cu valul 
inelar, mergea din treaptă în treaptă, reprezentată prin tot alt 
fel de construcţii, până sus – în vârful cel retezat şi încununat 
cu două puternice turnuri, pe care le vom primi când vom sui 
la ele. Dar trebuie să mai dăm cititorului încă o lămurire: valul 
acesta, sau zidul – dacă reţi – nu era o simplă ridicătură de 
pământ care se prindea ca simplă o cingătoare de coasta 
repede a muncelului, deci cu creasta îndreptată spre 
exterior, perpendicular pe coasta colinei, – ci valul de pământ 
era înălţat vertical pe muchea marginală a unei terase 
preexistente lui sau, dacă voiţi, preconstruire; ori a fost, aşa 
dară, o terasă naturală care ocolea ca o treaptă colina, şi pe 
care omul doar a tivit-o cu val pe margine, ori că omul a 
săpat el în coasta muncelului, de jur împrejur, o astfel de 
treaptă, de buza căreia, mai apoi, a prins tot el valul de 
apărare. Oricum va fi fost, însă, trebuie reţinut acest lucru: că 
valul era construit pe muchea unei terase şi că, din el şi până 
în coasta colinei, această terasă se întinea ca un plan perfect 
orizontal, lat de zece metri pe coasta dinspre apus şi putând 
suporta pe el, în spatele valului, alte multe construcţii şi 
putând adăposti un mare număr de ostaşi cari, de după val, 
puteau slobozi săgeţi şi pietre şi puteau împunge şi izbi e cei 
cari ar fi suit până în val, la asaltul cetăţii. 

Iată, deci, prima şi principala terasă a cărei bordură 
omul a garnisit-o cu fortificaţii şi pe a cărei putere de 
rezistenţă la asaltul inamicului se răzima mai întâi cetatea de 
la Costeşti. 
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Fig.86. Vedere de pe “Cetăţuia” Costeştilor spre Orăştie. 

 
Aceasta e valea pe care o închideau, la marginea 

munţilor, cetăţile şi cetăţuile de la Costeşti.Trecem mai sus. 
O altă terasă, care numai e de lăţimea celei dintâi şi care nici 
nu mai înconjoară, ca aceasta, de jur împrejur, trupul 
muncelului. E mai îngustă şi se prinde, ca o treaptă, numai 
pe coasta de vest şi sud a muncelului – deci numai pe 
jumătate din circuitul acestuia, ba încă nici atât. Patru turnuri-
contraforturi susţineau această terasă, pline în interior şi fără 
nici o intrare. Un zid trecea, unindu-le, prin toate patru, şi 
făcând ca teresa să se termine printr’un perete abrupt, foarte 
greu accesibil. Construcţia de piatră, atât a turnurilor cât şi a 
zidului care le unea şi susţinea, e cât se poate de 
interesantă: mai întâi, zidul nu are o substrucţie proprie, ci 
este aşezat direct pe pământ, care numai a fost netezit şi 
bătătorit. Grosimea lui e, în medie, de 3 metri; este alcătuit 
din doi pereţi de piatră, care-i formează cele două feţe, 
exterioară şi interioară, iar spaţiul dintre feţe e umplut cu 
pământ, cu sfărâmături de stânci şi cu bucăţi de piatră mai 
mari (v. fig. 87 – n.Ion Conea). Cele două feţe sunt construite 
din blocuri de piatră de calcar, mari, destul de regulat tăiate 
şi aşezate în strate perfect orizontale, fără nicio legătură a 
stratelor între ele, nici prin mortar, nici prin vreun sistem de 
scoabe. Legătura era făcută numai între cele două feţe ale 
zidului (era, aşa dar, o legătură transversală) printr’un mijloc 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-86.jpg
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foarte ingenios: din distanţă în distanţă, atât pietrele din faţa 
exterioară cât şi cele din faţa interioară au pe faţa de 
deasupra câte un jghiab tăiat în “coada de rândunică”, cu 
partea mai înaltă în afară. În aceste jghiaburi, care 
corespundeau pe o faţă şi alta, erau fixate nişte bârne tăiate 
la cele două capete în forma jghiabului, astfel că fixau 
puternic cei doi pereţi ai zidului… Zidul de piatră astfel 
construit era completat în partea de deasupra printr’un alt zid 
– fie numai din lemn, fie din cărămizi e lut amestecat cu 
pleavă şi usucate pur şi simplu la soare… 

Am spus că terasa aceasta, a doua era numai o parte 
din ocolul colinei: spre sud şi vest. În aceleaşi părţi – uitam 
să spunem – valul şi terasa primă sunt şi ele mult mai 
puternice şi mai întărite decât pe laturile de nord şi est ale 
colinei. Iată de ce: panta colinei e mult mai abruptă, aproape 
inabordabilă pe aceste din urmă două laturi, aşa că în părţile 
acestea nu era nevoie de multe şi puternice lucrări de 
fortificaţie, cum era pe celelalte două. De aceea, deci, pe 
acestea din urmă era şi valul prim mai puternic şi mai existau 
totodată şi cele patru turnuri cu zidul dintre ele (acestea din 
urmă erau numai pe aceste două laturi). 

 

Fig.87. Turn-contrafort la cetatea dacă a Costeştilor. 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-87.jpg
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Suim şi mai sus. Profesorul Teodorescu ne duce să 
vedem cele două puternice turnuri-adăpost, care înununau 
vârful muncelului. Acest vârf, mai întâi, era retezat în forma 
unui plan elipsoid, perfect orizontal. Lungimea lui, orientată 
est-vest, purta la extremitaţi câte un puternic turn de acestea, 
de adăpost. Mergem să-l vedem, mai întâi, pe cel din 
extremitatea vestică. Suim la el, cum suiau şi stăpânii cetăţii 
cândva, pe o frumoasă scară de piatră. Această scară dădea 
în terasa, tot de piatră, care înconjura turnul dinspre sud şi 
vest – deci tot în părţile mia uşor accesibile. Azi scara e 
ruinată, dar pe vremea ei de glorie era închisă între două 
balustrade iarăşi de piatră şi pe lângă ea, în partea dreaptă 
cum urci în sus, scobora un canal deschis, construit şi el din 
piatră de calcar; deasupra, scara aceasta avea un 
acoperământ de lemn – era, deci, ca un portic. 

Trecem, după aceea, la turnul-adăpost din 
extremitatea estică. Ce splendidă vedere ai de aici, privind în 
lungul văii pe care venirăm adineaori de la Orăştie! Până în 
Mureş privirea aleargă pe ea nestingherită de nimic. Se văd 
toate satele amintite adineaori, se vede în fund Orăştie şi se 
văd, dincolo de Mureş, spre nord, munţii Apuseni. Ca o 
sentinelă veghea muncelul nostru purtător de cetate, să nu 
fie dinspre Mureş, pe neaşteptate, duşmanul. Toată cetatea 
era una de pază. Ea închidea drumul care venea încoace 
dinspre Mureş şi Orăştie; ieşea în calea, ca să spunem aşa, 
duşmanului năvălitor din acea parte, şi-l pironea aicea 
locului. Dar, a propos de turnul doi, lângă care ne găsim 
acum: era şi el construit ca şi primul: mai întâi, la bază, un 
zid de piatră; după aceea, peste el, un zid de cărămizi de lut 
nearse; şi peste acest zid, în sfârşit, venea construcţia de 
lemn a acoperişului. 

Ne înfioară, aproape, ce ne spune acuma profesorul 
Teodorescu: “aţi citit cu toţii că, atunci când Dacii s’au 
convins că le va fi peste putinţă să respingă pe Romani de 
sub zidurile Sarmizegethusei, ei au dat foc zidurilor şi cetăţii 
întregi, ca să n’o cucerească intactă Romanii…  Şi iată, aici, 
în faţa noastră, dovada: atât de mare a fost în adevăr 
cantitatea de lemn întrebuinţată la acoperişul turnurilor 
acestora, încât atunci când cetatea a ars, cărămizile cele de 
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lut s’au prefăcut, de prea mult foc, în cărămizi veritabile, 
roşii-  precum le vedeţi”. 

Profesorul ne arată cum până şi pământul care ne 
care înconjoară de jur împrejur cele două turnuri-adăpost 
este şi el roşu de sfărâmăturile acestor ziduri arse, şi cum 
pietrele de calcar ale zidului de la baza turnurilor (la ambele) 
sunt atât de calcinate şi ele, încât nu mai au nicio putere de 
rezistenţă… Este, în adevăr, un monument de înfiorare 
acesta – în care ascultăm povestea arderii cetăţii. Dar nu 
aici, pe colina aceasta numită Cetăţuia, pe care suntem noi 
acum, nu pe ea a fost Sarmizegethusa cea adevărată, – ci, 
cum vom vedea îndată, aceasta a fost în altă parte. Aici, pe 
Cetăţuia şi pe muncelele care-i ţin tovărăşie în grup, au fost 
– dacă putem vorbi astfel – nişte sarmizegethuse mai mici, 
nişte sarmizegethuse de avantgardă, construite în gura văii 
înguste care ducea acolo departe, la Sarmizegethusa cea 
mare de la Grădiştea Muncelului…. Măria Sa Mihai ascultă 
îngândurat, cu ochii ţintă la profesor – după cum îngânduraţi 
ascultăm cu toţii. Trăim aevea, parcă, clipele de groază ale 
arderii şi cuprinderii cetăţii. Îi trece ca un fulger prin minte, un 
gând: e posibil, oare, să uite vreodată clipele de acum 
Copilul Acesta, Regele de mâine, care ascultă înfiorat 
povestea Sarmizegethusei din gura chiar a celui care a 
dezgropat cetăţile de aici? Iată, îţi spun, marea valoare 
educativă a intuiţiei geografice, a descifrării pe teren a 
trecutului… Ascultând povestea arderii cetăţii, parcă te 
aştepţi să auzi chiotul morţii, pe zidurile cuprinse de vâlvătaia 
focului – şi parcă-i vezi pe apărătorii dinăuntru ai cetăţii 
aruncându-se în flăcări sau înfingându-şi sabia în piepturi… 
E unul din momentele cele mai emoţionante pe care le-am 
trăit de când umblăm prin ţinutul Haţegului şi al Huniedoarii… 

Dar n’am isprăvit: iat-o aici, lângă Cetăţuia chiar, şi 
crescută parcă dintr’o rădăcina cu dânsa, iat-o pe Ciocuţa – 
muncelul cel mic de care am mai vorbit, lipit de latura dinspre 
vest a celei dintâi. Şi iat-o, dincolo de Ciocuţa, pe “Cetăţuia 
înaltă” – mai înaltă şi decât Cetăţuia, nu numai decât 
Ciocuţa. Deci, cu toatele, până acum, trei muncele – unul 
lângă altul. Pe Ciocuţa şi pe Cetăţuia înaltă, ne spune 
profesorul Teodorescu, erau turnuri de pază şi de observaţie, 
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zidite din piatră. Dar iată – mai încolo spre sud şi vest, altă 
serie de muncele: cel mai apropiat de noi e Faeragul şi 
dincolo de el, mai spre sud, deci şi mai în munţi, e Blidariu: 
Pe fiecare din ele, ne spune domnul Teodorescu, era câte o 
o “puternică cetate”. Şi poate că şi alte muncele, din cele 
multe pe care le privim acum, vor fi fost încunutate cu cetăţi 
pe frunţi – dar nu putem şti sigur, fiindcă nu s’au făcut pe 
toate săpături. Oricum, sunt deajuns cele cinci pomenite, 
care toate, cum am spus, purtau pe vârfuri cununi de 
fortificaţii… 

 

 
Fig.89. Scara care suie la turnul-adăpost din extremitatea vestică a 
terasei, prin care se termină, în loc de vârf, muncelul Cetăţuia, 
care poartă cetatea. 

 
“Priviţi, Măria Voastră” – se adresează domnul 

Teodorescu Marelui Voevod – “priviţi încolo (şi-I arată cu 
mâna drept spre sud, departe în munţi); vedeţi acolo, 
departe, culmea aceea de munţi, pleşuvă, care merge de la 
răsărit spre apus? E culmea Muncelului – o coamă de 
munte, de 1600 m. înălţime. E coboară dinspre est, din vârful 
Godeanului, spre vest. E pleşuvă, fiindcă – prin înălţimea ei – 
ea intră deja în zona alpină, unde stăpâneşte păşunea. Ei 
bine, pe versantul ei de dincolo, cel care priveşte spre miază 
zi – se răsfăţa în soare, acuma două mii de ani, 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-89.jpg
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Sarmizegethusa cea Mare, capitala lui Boerebista mai întâi şi 
a lui Decebal, mai apoi. Iată colo, în fundul zării mai spre 
vest, masivul Parângului şi iată, şi mai spre vest, dincolo, 
culmea uriaşă a Retezatului. Noi aicea suntem înşine pe 
munţi, deşi Cetăţuia n’are decât 500 de m. Să privim spre 
apus: iarăşi munti. Să afle Măria Voastră că şi încolo, spre 
apus, dincolo de muncelele din faţa voastră, mai departe, 
spre apa Streiului, stă risipită pe vârfuri de munţi o altă serie 
de cetăţi. Cea mai importantă din ele a fost pe vârful numit 
Piatra Roşie. Tot cetaţi dace au fost şi acelea”.  

Ascultăm cu toţii, înfioraţi, povestea profesorului1…  
“Ei bine”, continuă acesta, “dacă unim cu o linie, pe 

hartă sau prin spaţiu, cu închipuirea, dacă unim grupul de 
cetăţi lângă care ne găsim noi acum, cu grupul de la Piatra 
Roşie, pe de o parte, şi îl unim prin altă linie cu cetatea cea 
mare în fund, de la Grădiştea Muncelului, pe de alta, – şi 
dacă, în sfârşit, vom uni cu o a treia linie grupul Piatra Roşie 
cu Grădiştea Muncelului, – vom obţine un uriaş triunghiu 
de munţi. În cele trei vârfuri ale lui stau grupele de cetăţi 
amintite. Cea mai mare din ele, cum am spus, e cea din 
fund, de la Muncelu. Grupa aceasta de la Cetăţuia şi cu cea 
de la Piatra Roşie erau posturi înaintate ale cetăţii celei mari, 
din fund, care trebuie privită ca fiind fost refugiul de 
căpetenie şi capitala unui mare stăpânitor. Grupul Cetăţuia 
închidea drumul pe care inamicul putea veni dinspre Orăştie, 
pe valea pe care am venit noi, – iar grupul Piatra Roşie 
închidea drumul inamicului care ar fi venit dinspre Simeria şi 
Huniedoara pe valea Luncanilor sau ar fi încercat să 
pătrundă spre Muncelu peste munţi dinspre Pui, din valea 

                                                           
1 Cititorul care vrea mai multă şi mai amănunţită informaţie asupra 

cetăţilor dace din munţii Orăştiei să citească următoarele studii ale 
profesorului D. M. Teodorescu: 1) Cercetări arheologice în Munţii 
Hunedoarei, din colecţia: Publicaţiile Comisiunii Monumentelor 
istorice - secţiunea pentru Transilvania, Cluj 1923; apoi: 2) Cetatea 
dacă de la Costeşti şi 3) Cetatea dacă de la Grădiştea 
Muncelului (judeţul Hunedoara), ambele extrase din “Anuarul” 
Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania, resp. pe anii 
1929 şi pe 1930/31.  
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Streiului. Aşa dară, temeiul era acolo, la Grădiştea 
Muncelului – iar grupele de cetăţi avant-garde flancau 
cetatea cea mare şi o puneau la adăpost de orice surprinză 
care ar fi venit din cele trei direcţii amintite. 

Fig.90. Ce a rămas 
dintr’unul din cele două 
turnuri-adăpost, care 
încununau Cetatea 
dacică de pe Cetăţuia, 
după arderea cetăţii.  

 
Avem sub priviri ţinutul 
de munţi în care este 
extrem de probabil că 
s’au dat ultimele lupte 
din războiul al doilea 
dintre Romani şi Daci. 
Un istoric roman – 
Cassius Dio – vorbind 
de greutaţile celui de al 

doilea război cu Dacii, spune că Romanii au trebuit să 
cucerească “munte după munte”. Dacii, aşa dar, au opus 
ultima şi cea mai înverşunată rezistenţă, în cetăţile de pe 
munţii. Şi mai spun apoi, povestitorii războaielor cu Dacii, că 
aceştia dădeau foc cetăţilor lor în momentul când pierdeau 
nădejdea că le-ar mai putea salva de la cucerire. Adică, 
tocmai ceea ce văzurăm noi că s’a petrecut aici – la Cetăţuia 
– şi ce trebuie să se fi petrecut şi în celelalte două puncte, cu 
celelalte grupe de cetaţi. Câte nopţi nu vor fi luminat cetăţile 
dace munţii – cu focurile zidurilor lor… E măreaţă şi 
dătătoare de fiori priveliştea de la Poarta de Fier Transilvană 
cu ruinile Sarmizegethusei Romane; e măreaţă şi dătăroare 
de fiori, deopotrivă, şi buza tăpşanului cel sacru de ieri, pe 
care odihneau Gorunul lui Horia şi Mormântul lui Avram 
Iancu, alăturea – dar parcă nicio altă bucată de loc, nu numai 
din cele pe care le-ai vizitat Măria Ta în cele din urmă două 
săptămâni, ci de pe tot cuprinsul ţării noastre, nu este aşa 
de măreaţă şi nu-ţi dă aşa de mult fiorii dragostei de ţară 
şi de neam, cum ţi-i dă privirea, hrănită cu gând şi 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-90.jpg
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înţelegere istorică, privirea triunghiului acestuia de 
munţi, triunghiu sacru, pe cuprinsul căruai s’a scris cu 
sânge începutul de epopee al neamului românesc… 

Se vede dedesubt construcţia în zid; deasupra 
acesteia era construcţia în cărămidă, după care, deasupra 
de tot era acoperişul în lemn. Când a ars cetatea (aşa ne 
spun istoricii vechi şi columa lui Traian totodată: că Dacii au 
dat foc cetăţii când au văzut că n’o mai pot apăra, când a ars 
cetatea aşa dar, cantitatea mare de lemn a acoperişului a 
alimentat focul atât de mult timp încât cărămida nearsă – cu 
astfel de cărămidă zideau Dacii cetăţile – a turnului a ars 
deabinelea, deveind roşie ca şi cărămizile noastre cele 
arse).De aici de unde suntem, privirea prinde numai munţi, 
de jur împrejur. Şi Ţara Haţegului, ca şi Ţara asta a Orăştiei, 
ca s’o numim aşa, sunt ţări de munţi. Şi tocmai în aceste ţări 
de munţi găsim c’au fost vetrele dace cele mai temeinice. 
Fără să vrei, îţi vin în minte vorbele lui Annaeus Florus: Daci 
inhaerent montibus. Cu părere de rău că o părăsim, începem 
a coborî de pe Cetăţuia. Coborâm spre casa lui Moş Matei 
Gheorghe, aşezată la rădăcina colinei purtătoare de ruine. 

S’a luat masa la poala Cetăţuia, la umbra merilor care 
‘nconjoară gospodăruia lui Moş Matei Gheorghe. Acest moş 
Matei îşi are casa lângă Cetăţuia. Înainte de a veni 
profesorul Teodorescu de la Cluj şi a începe săpăturile care 
au dus la dezgroparea cetăţii, moş Matei umblase pe 
Cetăţuia în toate părţile şi chipurile; mirose el că pe cioaca2 
asta au trăit cândva oamenii şi căutase, drept aceea, să dea 
de vreo comoară îngropată în coastele ei; dar n’a nimerit 
niciuna. A găsit, în schimb, multe cioburi de oale şi alte 
“nimicuri”. I le-a arătat pe toate profesorului Teodorescu, 
căruia – tot timpul, în toate verile când s’au făcut săpături, i-a 
fost gazdă şi călăuză pe înălţimile de pe aici, purtătoare de 
vechi aşezări omeneşti. El şi cu un frate al lui îşi au casele 
chiar aici, la pola Cetăţuii. 
- “De când stai cu casa aici, moş Gheorghe?” 

                                                           
2 Cioacă se cheamă, şi aici, ca şi în Oltenia dinspre munte, o 

înălţime izolată. 
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- “D’apoi, cum de când? că doar nu eu sunt ăl care am venit 
de aiurea aici; or fi venit moşii mei, care ori fi venit şi de unde 
or venit, că eu nu ştiu; da cred mai de grabă că n’a venit 
niunu din altă parte – ci că suntem rădăcină de aici; aici s’or 
pomenit bătrânii mei”. 

În adevăr, nu trebuie să ne mire de loc faptul că lângă 
Cetăţuia şi toate celelalte muncele istorice de care vorbirăm 
găsim astăzi aşezări omeneşti statornice: trebuie să fie o 
stare de lucruri moştenită din veacuri şi milenii; aşa va fi fost 
şi pe vremea când cetăţuile de pe muncelele locului îşi trăiau 
din plin menirea pentru care fuseseră zidite; era plină 
regiunea cu aşezări omeneşti, ai căror locuitori – la nevoie – 
se trăgeau pe înălţimile fortificate şi rezistau de acolo 
duşmanului care venea să turbure viaţa populaţiei de 
munteni care umpleau pe atuncea locul. 

Fig.91. Marele 
Voevod între copii 

din Costeşti. 
(Clişeu M. Ionniţiu) 

 
Astăzi chiar: uite 
colo, dincolo de 
Blidariu, sunt trei 
cătune căţărate 
pe creste de 
munţi ori risipite 
pe versantele văii 
Luncanilor, în 
jurul muntelui 
Piatra Roşie, pe 
al cărui vârf 

odihnea odinioară cetatea dacă ocrotitoare: Urşiciu, Târsa şi 
Cioclovina. Cum e azi, aşa va fi fost şi pe atunci: în jurul 
cetăţilor odihneau, risipite în soare, satele. Şi iată tocmai 
colo, departe, cam în poala cetăţii de la Grădiştea 
Muncelului, este şi astăzi satul cu acelaşi nume, după cum şi 
mai sus, în munte, tot lângă cetatea aceea, este satul 
Măgurea, la 1200 m altitudine – după cum, iarăşi, undeva 
între aceste două sate actuale, deci tot lângă cetate, 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-91.jpg


156 
 

profesorul Teodorescu a găsit urmele unei vechi aşezări 
rurale. E aproape sigur că acea aşezare umană va fi fost vie 
în vremea când şi cetatea de la Grădiştea Muncelului îşi trăia 
din plin viaţa de primejdii pentru care fusese înălţată. 

Dar nu numai atât: lângă satul Cioclovina, de care 
pomenirăm, se ştie că se află marea şi vestita peşteră cu 
acelaşi nume – în care s’au găsit multe şi sigure urme de 
viaţă paleolitică, deci din cea mai veche epocă a existenţii 
umane. Şi atunci: când munţii aceştia se dovedesc a fi fost 
locuiţi în chip sigur în paleolitic (acum vreo 6-7000 de ani); şi 
când se dovedesc, după aceea, a fi fost sigur locuiţi acuma 
două mii de ani, iar astăzi ne apar semănaţi cu sate, – nu 
suntem oare în drept să tragem încheierea că munţii din raza 
cetăţilor dace din această regiune au fost neîntrerupt locuiţi 
din paleolotic şi până astăzi?… 

Fig.92. Muntele Piatra Roşie de pe Valea Luncanilor, zece km, 
apus de Costeşti. Pe Piatra Roşie şi pe alţi munţi din juru-i odihnea 
una din grupele de fortăreţe dace ale regiunii. (Clişeu Ion Conea) 

 
Fig.93. Vedere de pe 
muntele Gridanul, din 
raza Costeştilor, spre 
Sarmizegethusa de la 
Grădiştea Muncelului. 
În fund, pe stânga, e 
muntele Muncelul (1600 
m), pe faţada sudică a 
căruia s’au descoperit 
ruinele. Iar în dreapta, 

în sud, ca o părere: Munţii Parângului. (Clişeu Ion Conea) 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-92.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-93.jpg
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“Moş Matei Gheorghe, dumneata porţi în lume firul 
vieţii autohtone care pulsează aici de milenii; strămoşii 
dumitale, unii din ei, au fost arcaşi ai lui Boerebista; după 
aceia, alţii, ai lui Decebal; dumneata ai fost ostaş al Întregirii 
sub Vodă Ferdinand I, după cum feciorul dumitale va fi 
mâine oastaş al Marelui Voevod, care-ţi cercetează acuma 
casa şi stă de vorbă cu micii nepoţi ai dumitale”. Ne-au 
pregătit, moş Gheorghe cu ai lui, o masă cum ştiu ei la 
umbra merilor. A servit pe Marele Voevod cu mălăoni3 şi 
usturoi de păstrăvi, ba şi cu ceapă. A fost o masă minunată 
şi complet epuizantă. 

După masă ne-am suit pe Ciocuţa, mica pereche a 
Cetăţuii. După noi, toţi copiii satului Costeşti. Marele Voevod 
şi-a ales prieten şi călăuză pe Mihăila Molocoi, flăcău de 13 
ani. Ştie spune toate cioacele şi ciocuţele şi văile şi păraiele 
– până la mare depărtare de aici – le ştie spune cum se 
cheamă. S’a fotografiat şi el, lângă Măria Sa, la coborârea de 
pe Ciocuţa, în faţa uneia din clăile de fân ale lui moş Matei. 
 

 
Fig.94. Vedere de pe “Cetăţuia” Costeştilor spre Sarmizegethusa 

cea mare, din Munţi. (Clişeu Ion Conea) 

 
E ora trei. Pornim spre Orăştie. Regretăm din plin că 

plecăm prea curând de lângă ruinele sacrelor cetăţi. Ne 
mângâiem, totuşi, cu gândul că mâine tot aici vom veni şi ne 
                                                           
3 Mălai, turtă de făină de cucuruz (porumb, păpuşoi). 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-94.jpg
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vom petrece ziua. Dar chiar aşa, tot n’am fi plecat, ci am fi 
rămas până seara, să vedem cum apusul soarelui aprinde în 
amurg coamele munţilor lui Decebal; dar pentru astăzi, la ora 
5, e hotărâtă şezătoarea pe care cercetaşii din Orăştie vor 
s’o dea în cinstea Marelui Voevod – acolo în lunca 
Mureşului, lângă trenul regal. 

 

 
Fig.95. În drum de la Costeşti spre Grădiştea Munceiului. 

 
Plecăm, deci. În toate satele pe care le-am numit 

adineaori, la venire, aşteaptă lumea adunată grupuri la porţi, 
trecerea noastră. Copiii, femeile, bătrânii – toată lumea se 
descopere la vederea Voevodului, strigă ura, bate naiv din 
palme, manifestându-şi astfel clipa de bucurie, şi aruncă cu 
flori spre maşină. Iar între sate, vedem cum lumea, auzind de 
departe zgomotul maşinii, îşi lasă sapele şi coasele pe câmp 
şi fuge într’un suflet, la întrecere, să ajungă la timp la şosea, 
înainte de întrecerea maşinei, să-L mai vadă odată pe 
Voevod. Măria Sa râde şi se bucură nespus. Salută în 
dreapta şi stânga, ridicând mâna sus şi fluturând bascul, pe 
care şi-l scoate mereu de pe cap. Camarazii Lui iau parte vie 
la bucuria şi satisfacţia adâncă, pe care le citesc în ochii şi 
pe faţa Voevodului, se bucură de bucuria Lui. Şi încep a 
cânta Marşul Cercetaşilor; apoi, Pe-al nostru steag… 
Încetează, însă, la intrarea în sate: aici se iau la întrecere 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-95.jpg
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care să prindă din zor mai multe din florile pe care le aruncă 
lumea în Voevod. Maşina merge “la pas”, fiindcă aşă cer 
locuitorii: ‘încet, să-L vedem şi noi”. Iar ieşim din sat, – şi iar, 
de pe ogoare, vedem cum aleargă lumea ‘n stoluri, să iasă la 
şosea şi să-L vadă pe Marele Voevod. E nevoit să stea 
numai în picioare, Măria Sa – fiindcă la tot pasul, în sate şi 
între, cer locuitorii să-L vadă. S’a obişnuit – şi nici nu mai 
caută să stea jos, ci rămâne tot în picioare, râzând şi 
fluturând bascul spre cei cari-L aclamă necontenit. 

Fig.96. Drumul de la 
grupa de cetăţi Costeşti 
spre Sarmizegethusa de 
la Grădiştea Muncelului. 

 
Am ajuns în gară, la 
patru. Mai e un ceas 
până vin cercetaşii. 
Se joacă foot-ball, 
Măria Sa făcând pe 
arbitrul. Cu toată 
goana şi truda de 
peste azi, nu pare de 
loc obosit. Şi-
aminteşte, în schimb, 
cât de obosit era 
aseară, la înapoierea 
de la Brad, când abea 
mai putea duce 
buchetele de crini şi 
flori de câmp, cu care-
l încaseră zărăndenii. 

Dar, iată, au sosit cercetaşii. Se aprinde un foc mare, 
mare cât cele strămoşeşti de pe vremuri, pe vârfuri de munţi, 
şi toată lumea – clasa Marelui Voevod, amestecată în grupa 
mult mai numeroasă a cercetaşilor şi cercetaşelor orăştience 
– se aşează în semicerc în jurul focului: câţiva pe scăunele, 
cei mai mulţi pe iarbă, jos. Se dă onorul şi se rosteşte deviza 
străjerilor: „Sănătate! Muncă şi credinţă pentru ţară şi Rege. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-96.jpg
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„Sănătate!” - şi începe şezătoarea. Măria Sa e încadrat de 
opt cercetaşe îmbrăcate în splendide costume naţionale şi 
care de care mai frumoase şi mai simpatice. Cercetaşul 
Eugen Dobroiu spune Legea Cercetaşului, emoţionat – dar 
pronunţând tare şi apăsând fiecare cuvânt: Cercetaşul îşi 
ţine totdeauna Cuvântul; Cercetaşul… Urmează comedioara 
plină de haz: Les quatre prunes. Apoi un cercetaş declamă 
cu elan: “Omagiu Majestătii Sale Regelui”, de Radu Gyr. 
Şezătoarea, cum vedeţi, e în toi – numai că, să fim drepţi, cel 
puţin jumătate din cercetaşi (cercetaşele, cel puţin, toate – 
fără excepţie) îşi au gândul şi privirile animate mai mult de 
chipul Voevodului, pe care nu de multe ori L-am văzut aşa de 
dispus ca acuma. Urmează ghicitorile. Un concurs în toată 
regula. Unele mai grele, altele mai uşoare. Marele Voevod şi-
aduce aminte de cele pe care le auzise toamna trecută la 
şezătoarea sătească de la Nucşoara-Muscel, când cu vizita 
la echipa studenţească de acolo – şi-aduce aminte şi le 
spune pe acelea: nimeni nu poate ghici nicuna. E tare 
satisfăcut. Iarăşi declamaţii. Cercetaşul Ionel Albu declamă, 
în graiul bănăţean, o poezie foarte frumoasă, de care Măria 
Sa râde cu adevărată poftă mare: Ha mai şoadă.  
 

Fig.97. Şezătoarea cercetăşească de la Orăştie. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-97.jpg
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După aceea,  toată lumea, în picioare, cântă Marşul 
Cercetaşilor. Răsună lunca Mureşului până în malul de 
dincolo. N’o să uite, probabil, toată viaţa lor – cercetaşele şi 
cercetaşii din Orăştie – aceste clipe de înălţare, pe care le 
trăiesc acum în preajma şi în tovărăşia Voevodului. O mică 
pauză – şi vin la rând strigătele cercetăşeşti. Cel mai 
aplaudat este strigătul grupii Voevodului, căruia toată lumea 
e de acord să i se decearnă premiul întâi. 
Urmează Lugojana, cântată şi jucată de cele opt frumoase 
cercetaşe care formează garda Voevodului: A-şa joa-că pe la 
noi… Măria Sa aplaudă cu toată pofta şi dragostea inimii. 
Vine la rând un duet de fluere, care place grozav. Se cântă, 
după aceea, în grup: “Uraaa! Uraaa! Toţi străjerii, Majestate, 
Vă urează sănatate! Uraaa! Uraaa!”. Iar, ca încheiere, se 
încinge o horă mare, la care se prinde toată lumea. Cele opt 
cercetaşe se desprind mereu din locul lor şi vin să se prindă 
lângă Voevod, dizlocând cu greu pe cele care, fericite, joacă 
lângă Dânsul. 

 

 
Fig.98. Marele Voevod în mijlocul cercetaşelor şi cercetaşilor, la 

şezătoarea din lunca Mureşului, la Orăştie. 

 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-98.jpg
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Un apus de foc închide, dincolo de Orăştie, hotarul 
acestei frumoase zile. Se sparge şezătoarea, spre marea 
părere de rău a cercetaşilor şi spre desperarea cercetaşelor. 
O aud pe una, întrebând pe alta: “Cu tine dădu mâna?”. 
“Cum să nu! Vaai! Da’ se putea!?”. “Şi cu mine dădu – 
văzuşi? Eu n-am să mă mai spăl niciodată pe mâini, de 
acum încolo”. “Ba eu, drept să-ţi spun, am să mă spăl… aşa, 
peste o săptămână, două, – şi am să pun apa la sticlă, că e 
apă cu leac”… Comandantul dă raportul de plecare. Şi iar 
răsună lunca Mureşului de strigătul “Sănătate”. Suim malul 
luncii sus, pe tăpşanul pe care stă gara şi trenul nostru. 
Măria Sa trece la vagon, dar camarazii săi din Orăştie nu se 
îndură să plece. Stau grămadă în aripa dreaptă a gării, cu 
ochii spre vagonul Voevodului, doar L-or mai zări. Şi iată-L, 
în adevăr, pe Măria Sa că apare la fereastră.  

 

Fig.100. Între cercetaşe, la Orăştie. Penultima zi, 21 iunie. 

 
O cercetaşă vine în faţa Comandantului: “Domnule 

Comandant, hai să dăm iureşul în Onoarea Măriei Sale!”. 
“Bravo! Bravo! Să dăm, Domnule Comandant, să dăm!”, cere 
cu insistenţă toată lumea. Şi, la semnalul Comandantului, ca 
la o năvală de luptă, toată lumea aleargă spre vagon, până 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-100.jpg
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sub fereastra Voevodului, fluturând pălării, fulare, bascuri. 
Fluturarea durează câteva minute în faţa vagonului, de la 
fereastra căruia Marele Voevod mulţumesţe zâmbind, viu 
impresionant… Soarele a căzut pe după munţii Devei. Doar 
raze din el ţăşnesc în evantai, în corpul zilei care moare. Dar 
ce zi, plină de farmec şi poezie şi darnică de cele mai 
frumoase amintiri! Voevodul – la masă – mărturiseşte sincer 
că n’are s’o poată uita. 
 

(22 iunie) Cât timp ciudat! Ieri, o minune: azi, zi de 
toamnă. Tot cerul o pâclă, din care se cerne pe încetul o 
burniţă fără sfârşit. În miez de vară, o zi de autentică toamnă. 
Păcat de programul zilei de azi, care prevede un drum mai în 
afundul munţilor, dincolo de Costeşti, spre marea cetate de 
la Grădiştea Muncelului! Ce regretăm noi, dar ce regretă 
Marele Voevod! – El care de ieri repetă mereu că ceea ce 
Le-a impresionat mai mult decât orice, în tot decursul celor 
două săptămâni de drum şi de învăţătură vie în judetul 
Huniedoara, au fost Ruinele de la Costeşti4! Şi oricât am vrea 
să mergem iar acolo, nu se poate! – pentru că vremea e aşa 
de întunecată nu poţi vedea cumsecade nici o sută de paşi – 
şi acolo, doar asta e: să cuprinzi cu privirea un cât mai larg şi 
încăpător orizont de munţi, până dincolo de Grădiştea 
Muncelului, spre Vârful lui Pătru şi Părâng. 

 
 
 

Fig.102. O parte 
din zidul circular al 
sanctuarului dacic 

de la Grădiştea 
Muncelului 

(Sarmizegethusa 
lui Decebal). 

 

                                                           
4 La conferinţa de sfârşit de an, ţinută peste vreo zile zile la Palat, 

M. S. Regele a spus în două rânduri profesorilor că “ceea ce L-a 
impresionat cel mai mult pe Mihăiţă, mai mult decâr orice, a fost 
Cetatea de la Costeşti”. 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-102.jpg
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- “Ascultă, Grigorescu!”, se adresează Marele Voevod, “să 
ştii că ţin neapărat să merg şi la Cetatea cea din fund, de la 
Muncelu, a lui Decebal; şi dacă nu se poate azi, apoi mai 
spre toamnă, încolo, când o fi, dar să ştii că ţiu să merg 
oricum”.  

Generalul Grigorescu, fericit şi radiând de mulţumire 
în toată fiinţa lui, răspunde: 
- “Cu cea mai mare plăcere şi mulţumire, la acest ordin al 
Măriei tale! La prima ocazie, când timpul şi ocupaţiile Îţi vor 
permite Măriei Tale, vom porni şi vom merge şi la marea 
cetate din fund, cum spuseşi Măria Ta.” 

Regretă şi profesorii, regretă şi elevii ceilalţi, 
deopotrivă. Mereu cu ochii la cer, ne convingem să nu mai e 
nicio nădejde de îndreptare a vremii. S’a aşternut pe ploaie 
lungă şi domoală, ca toamnă. Trecem la vagon, să facem 
lecţia scrisă asupra celor văzute ieri. S’a hotărât, între timp, 
în faţa vremii ingrate, să plecăm chiar astăzi spre Bucureşti, 
fiindcă tot degeaba am rămâne mâine, aşa cum prevedea 
programul. Drept aceea, lecţia scrisă la care păşim acuma va 
fi ultima. Va fi, ca să spunem aşa, una de încheiere a 
socotelilor şi de filmare, prin faţa ochilor minţii, a tuturor celor 
văzute şi învăţate din ziua poposiri în Haţeg şi până astăzi. 
*** 
- “Copii!”, începe generalul Grigorescu: “Se apropie ceasul 
plecării. Au trecut ca un vis frumos cele două săptămâni. 
Cred că vă pare rău că trebuie să plecăm. Îmi pare şi mie, 
dar ce să facem? Măria Sa, însă, cum L-aţi auzit şi voi 
adineaori, e hotărât să revină cât de curând, de îndată ce 
împrejurările îi vor permite, aici la Costeşti. Ne vom sui atunci 
pe toate muncelele de acolo, pe care le încununau cândva 
fortăreţele strămoşilor daci, ba vom merge şi mai departe, 
spre creierii munţilor, al Cetatea Muncelului, sub zidurile 
căreia şi-a dat viaţa Decebal; vom merge şi mai sus, mai în 
munte, unde de asemnea odihnesc ruine de cetaţi dace… 
 Dar asta, cum spun, altă dată. Acum, însă, ne găsim 
cu câteva ceasuri înainte de plecarea spre Bucureşti. Să ne 
adunăm, deci, gândurile, şi să facem un fel de încheiere a 
socotelilor: Ce am văzut şi ce am învăţat noi, tot timpul cât 
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am stat şi am umblat prin acest minunat colţ de ţară, pe care-
l formează ţinutul Haţegului şi al Huniedoarei, din Poarta de 
Fier şi până aici la Orăştie, din Pietroşani şi până sus la 
Ţebea? Aţi văzut, mai întâi, un ţinut de o frumuseţe fără 
pereche. Munţii cu zăpadă pe frunte, chiar vara; păduri 
întinse, aruncate pe umerii lor ca nişte mantii dumnezeieşti; 
văi largi şi roditoare – şi mai ales acea vale între munţi, 
frumoasă şi scumpă ca o bijuterie, care este Ţara 
Haţegului… Aţi văzut, după aceea, cum în rărunchii acestui 
ţinut de munţi stau bogăţii nepreţuite; aurul de la Brad şi 
Gura Barza şi din nisipul Crişului Alb, fierul de la Ghelar – 
bogăţii exploatate încă din vremea strămoşilor noştri daci şi 
romani; apoi minele de cărbuni ale căror zăcăminte 
căptuşesc tot bazinul Pietroşanilor. Aţi văzut, după aceea, 
cum munca şi priceperea şi hărnicia românească fructifică 
aceste bogăţii ale pământului românesc. Dar aţi văzut şi 
altceva, mai important – poate: aţi văzut sacre vestigii şi 
monumente amintitoare ale suferinţilor, ale trudei şi ale 
vitejiei strămoşilor şi înaintaşilor noştri. Nimeni din voi n’are 
să uite, de sigur, cât va trăi, acel impresionant bust al 
generalului-erou Dragalina, înălţat acolo în defileul Jiului, 
chiar în locul în care l-a răpus glonţul duşmanului. 

Şi tot astfel n’are să uite niciunul din voi, niciodată, 
tăpşanul acela sfânt din faţa bisericii din Ţebea, unde aţi 
ascultat lăcrămând lecţia despre Gorunul lui Horia şi 
Mormântul lui Avram Iancu, amândouă unul lângă altul… 
Dar nu numai atât: ia aduceţi-vă aminte de Poarta de Fier 
transilvană… de luptele Romanilor cu Dacii, petrecute acolo; 
de marea victorie a lui Ioan Corvin asupra Turcilor, în 1442… 
Aduceţi-vă aminte de vorbele părintelui Pasca, când spunea 
Măriei Sale: Măria Ta, în părţile astea ale noastre, dacă ai să 
cauţi, ai să găseşti în tot locul oase omeneşti: atâte necaz şi 
atâta moarte s’a abătut pe aici; putem spune că tot colţul 
ăsta de ţară e un cimitir. Nu-i aşa că vă cutremuraţi din nou, 
numai amintindu-vă aceste cuvinte? 

Aţi văzut, după aceea, turnurile de pază medievale de 
la Crivadia şi Merişor, apoi pe acelea de la Subcetate… E 
drept că acestea n’au fost zidite de o stăpânire românească, 
dar au fost zidite, în schimb, tot de braţe româneşti, prin 
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muncă românească… Şi am trecut, în cele din urmă, la 
Costeşti: dacă la Grădiştea Haţegului aţi văzut dezgropată în 
întregime Sarmizegethusa lui Traian, zidită de el sa fie 
capitală a Daciei romane, apoi la Costeşti aţi văzut alte ruine, 
parcă şi mai de preţ decât acelea: acolo a zidit Traian 
dincoace – Boerebista şi Decebal, regii Dacilor nemuritori… 

Şi ai mai văzut ceva, Măria Ta: ai văzut -şi aţi văzut cu 
toţii – această admirabilă lume de ţărani, legaţi cu toate 
fibrele sufletului lor de pământul moştenit şi păstrat cu 
trudă din strămoşi, prin mii de ani – din începuturi, când 
vor fi fost, şi până astăzi (s.m.)! Şi acuma două mii de ani, 
înainte de venirea Romanilor, tot ăsa era: ţăranii – ţăranii 
daci – îşi creşteau pe munţi şi văi turmele, suindu-le vara şi 
coborându-le toamna, şi păşeau gânditori pe urma plugului 
care răsturna brazda. Au venit apoi Romanii: s’au amestecat 
cele două neamuri de ţărani şi din acest amestec a ieşit un 
popor nou, admirabil, cu un suflet de aur, plin de calităţi. Mai 
spre noi, încoace, acuma o mie de ani, au venit Ungurii şi l-
au spus – ăi au domnit peste el toată mia asta de ani, până 
în 1918, când lanţurile robiei au fost aruncate… Totuşi, cu 
toată această robie, care a ţinut o mie de ani, aţi văzut voi ce 
curat s’a păstrat poporul românesc în tot ţinutul străbătut de 
noi? Limba, portul, obiceiurile, chipul – i-au rămas 
neschimbate de toate furnunile pe care el a avut să le îndure. 

Se miră învăţaţii de la noi şi de aiurea şi stau 
nedumeriţi: cum de a putut să străbată poporul românesc 
prin atâtea greutăţi şi să rămână curat şi tare ca şi când 
nimic nu s’ar fi abătut peste el? Şi, mai întâi, cum de n’a 
pierit el? Umblă prin cărţile de istorie, în această privinţă, o 
vorbă pe care voi e bine s’o cunoaşteţi: Miracolul sau 
minunea valahă. Şi în adevăr că e o minune cum de au putut 
răzbate Românii prin atâtea primejdii şi lupte şi cum de au 
putut răzbate ei atâta de curaţi, până în zilele noastre. 
Minunea aceasta se va fi datorind şi lui Dumnezeu, dar se 
datoreşte sigur şi calităţilor sufleteşti şi trupeşti ale poporului 
nostru. Despre lucrurile acestea vi se va vorbi vouă mai 
târziu, mai pe larg. A fost poate o încercare a lui Dumnezeu 
că am trecut noi prin atâtea primejdii. Astăzi, însă, de sub 
toate primejdiile acestea, poporul românesc s’a smuls şi s’a 
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strâns laolaltă, un trup şi un suflet – lângă Regele lui. De la 
Nistru până la Tisa şi din Dunăre până la Ceremuş, în toată 
această casă a lui e stăpân poporul românesc, singur el. Iată 
patria noastră: acest pământ şi acest popor. Spuneţi si voi, 
acum, dacă nu este cu adevărat o fericire să trăieşti, să lupţi 
să mori pentru o astfel de patrie. Să mulţumim lui Dumnezeu 
şi să ne simţim în orice clipă fericiţi că ne-am născut pe un 
astfel de pământ şi un astfel de popor. 

Şi poate că nu există alt colţ din ţara românească, din 
vederea şi cunoaşterea căruia să nu poţi cunoaşte şi iubi şi 
preţui patria întreagă, mai bine ca în Ţara Haţegului. Ei bine, 
copii! Voi ştiţi că cel care a ales Ţara Haţegului pentru cursul 
nostru de sintetizare nu este altcineva decât Majestatea Sa 
Regele. Majestatea Sa s’a gândit mai întâi la Ţara Haţegului 
şi Majestatea Sa a hotărât ca în cele două săptămâni de 
sintetizare să stăm numai în ea, să umblăm numai prin ea. Şi 
cum pentru voi Regele Ţării nu este numai Cel care conduce 
şi reprezintă – sau, cum se spune, personifică Patria – ci mai 
mult: este un părinte şi un îndrumător al vostru, – voi sunteţi 
datori către El cu toată recunoştinţa sufletului vostru; şi mai 
ales acuma, când facem suma muncii noastre pe cele două 
săptămâni, şi când nu ne mai despart decât cinci ore de 
plecarea spre Bucureşti, gândul vostru şi recunoştinţa 
voastră trebuie să se îndrepte întregi spre Majestatea Sa 
Regele. Lui îi datoraţi, şi numai Lui, toată comoara de simţiri 
şi de cunoştinţe noi cu care mintea şi sufletul vostru s’au 
îmbogăţit în cele două săptămâni şi cu care pornesc ele 
încărcate, acum, spre Bucureşti.” 

Toţi copii, în frunte cu Marele Voevod, au ascultat 
cuvintele generalului într’o linişte de mormânt. Am impresia 
că li s’au înfipt în suflete ca nişte ace într’o perniţă, pentru 
toată viaţa. În sfertul de oră care se acordă pentru repaos, 
cei mai mulţi rămân pe locuri, în jurul mesei de lucru – uitând 
să iasă şi să mai zburde pe afară. I-a fixat locului lecţia de 
simţire românească a generalului. 

Iată-i pe toţi cu caietele dinainte. Li se dă, drept cea 
din urmă temă de scris: Ultima zi de şcoală în Ţara 
Haţegului. Fără excepţie, au “făcut” cu toţii nişte compoziţii 
admirabile. S’au întrecut pe ei înşişi. 
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Fig.103. Pădurea seculară de fagi care a crescut pe cetatea de la 
Grădiştea Muncelului (Sarmizegethusa lui Decebal). 

 

Fig.104. Pădurea de fagi care acoperă cetatea îngropată, sub ea 
şi sub pământ, de la Grădiştea Muncelului.  

 
*** 
Şi… 
Trenul ne poartă de o oră spre Bucureşti. Am luat drumul 
Sibiului prin Vinţul de jos. Astfel, copiii au prilejul să vadă şi 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-103.jpg
http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-104.jpg
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Valea Oltului, după ce au văzut-o, acuma o săptămână, pe 
aceea a Jiu;ui. Ba trebuie să spunem că tocmai în acest 
scop s’a ales, pentru înapoierea la Bucureşti, drumul Oltului. 
Aşa dar, chiar în acest ultim ceas de seară al ultimei zile de 
şcoală asupra pământului şi poporului românesc, până şi el e 
folosit.  

Dar şi avem ce vedea, în adevăr! Am trecut de Sibiu şi 
iată: Valea Oltului se înfige între munţii Făgăraşului şi ai 
Sibiului, aruncându-i pe unii în dreapta, pe alţii în stânga. De 
sus şi până jos, din vârfuri şi până în rădăcină, i-a muşcat şi 
despicat apa Oltului. E soare, e după ploaie – şi nici urmă de 
nour pe cerul ca cicoarea. Lunecăm – era să spun: plutim – 
într’un cadru de grandioasă şi magnifică natură. Ne 
strecurăm în defileul Boiţei. Aspecte asemănătoare cu cele 
de pe valea Jiului. Dar iată, se luminează. Pe stânga se dau 
munţii mai în fund, încolo – spre răsărit. Numai pe dreapta 
zidul înălţimilor mari se ţine mereu în marginea Oltului. 
Suntem în Loviştea – depresiune şi “Ţară” intracarpatică – pe 
care o umplu douăzeci de străvechi sate româneşti. O 
cunosc copiii de anul trecut (1934, n.ed.). Trecem pe lângă 
Brezoiu. Intrăm în defileul Coziei. Parcă ieri a căzut pe munţii 
de aici o sabie uriaşă din ceruri, despicându-i până jos – aşa 
e de îngust şi sălbatic defileul. Şi iar ieşim în larg, la 
Călimăneşti, unde – însă – nu mai găsim soare şi lumină 
pentru că, între timp, a izvorât seara din păduri şi văile 
munţilor. În jurul mesei celei mari din vagonul-sufragerie ne-
am adunat toţi profesorii şi însoţitorii Măriei Sale. Numai 
Voevodul şi colegii lipsesc. Citim lucrările scrise, făcute azi în 
tren, la Orăştie. Duşa era cunoscut ca un element nu chiar 
strălucit. De aceea, lucrarea lui surprinde cu adevărat. 
Chemăm pe toţi elevii, în cap cu Voevodul, şi le-o citim şi lor. 
Şi “cneazul Duşa” devine, astă seară, obicectul atenţiei şi 
simpatiei generale.  

Iată lucrarea: 
Ultima zi de şcoală în Ţara Haţegului 

„La sfârşitul anului şcolar M. S. Regele a hotărât să 
facem cursul de sintetizare în frumoasa şi pitoreasca ţară a 
Haţegului. Plecând cu trenul din Bucureşti, în dimineaţa zilei 
de 10 iunie, am ajuns la Haţeg (locul nostru de popas). De 
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la Haţeg în fiecare zi ne duceam în câte un loc important. 
Am fost la biserica Dânsuş, Sânta Maria Orlea şi la m-rea 
Prislop. Am fost la Poarta de Fier transilvană, unde Romanii 
s’au luptat cu Dacii şi unde Ioan Corvin a bătut groaznic pe 
Turci. 

Una din cele mai impresionante zile a fost la 
Grădişte, unde am văzut urmele cetăţii Ulpia Traiană şi 
unde am călcat pe locul unde acum 1829 de ani a călcat 
împăratul Traian. 

Ca recompensă pentru munca depusă, ne-am dus şi 
prin defileul Jiului să-l vedem cât este de frumos. Oprindu-
ne la Pietroşani, am vizitat una din multele mine din care se 
scoate aurul negru (cărbune). Când am trecut defileul Jiului, 
ne-am adus aminte de luptele care s’au dat acolo în 
războiul pentru întregirea neamului. Am văzut locul unde 
marele general Dragalina a murit luptând pentru patrie. 

În ziua de 19 am plecat din depresiunea Haţegului 
propriu zisă şi ne-am îndreptat spre Huniedoara, unde am 
vizitat o mină de fier. La Huniedoara am văzut şi frumosul 
castel al Corvineştilor. 

Trenul a plecat după aceea spre Orăştie, locul de 
popas pentru trei zile. De la Orăştie ne-am înapoiat a doua 
zi şi am vizitat cetatea Devei, aşezată pe un con vulcanic. 
De la Deva am plecat în aceeaşi zi spre Brad în Ţara 
Moţilor. Acolo am vizitat o mină de aur. Am plecat spre Ţara 
Zărandului unde au murit cerând dreptate multe mii de 
Români în frunte cu Horia, Cloşca şi Crişan şi cu Avram 
Iancu. La Ţebea din ţara Zărandului am văzut mormântul lui 
Avram Iancu. Am văzut lângă mormânt şi un gorun, care se 
spune că e de pe timpul lui Horia. Am avut un moment de 
reculegere pentru Avram Iancu. 

Dar cea mai impresionantă zi este astăzi, când ne 
aflăm pe locurile unde a călcat Decebal. Aici a fost capitala 
lui în munţi. Un Roman a spus următoarele vorbe: Daci 
inhaerent montibus. El a avut dreptate, fiindcă Dacii erau 
prieteni foarte buni cu munţii. Până la capitala cea 
adevărată, Dacii îşi făceau alte întărituri. Întăriturile aici 
constă din dealuri întărite cu câte o cetate. Capitala era 
aşezată tocmai în mijlocul munţilor, la Grădiştea Muncelului. 
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Câteva din întăriturile dace care apărau intrarea văii spre 
capitală erau: Cetăţuia mare, Cetăţuia mică, Ciocuţa, 
Blidariu şi Faerag. Toate aceste cetăţi au fost luate de către 
Romani prin lupte crâncene. Pe vârful muncelelor s’a 
petrecut ultimul act al tragediei lui Decebal. În cele din 
urmă, văzând că nu mai poate ţine piept armatelor romane, 
viteazul Decebal s’a sinucis acolo în cetatea din munţi. 

Unde a fost capitala lui Decebal a fost şi capitala lui 
Boerebista. 

După cum vedem, acest judeţ este cel mai bogat în 
amintiri istorice. Este şi cel mai bogat judeţ în aur şi este 
foarte bogat în cărbuni şi fier. Iar populaţia lui ,care a stat o 
mie de ani sub Unguri, nu şi-a pierdut nici limba, nici 
obiceiurile strămoşeşti şi s’a păstrat curată până acum. 

Plecând din această ţară trebuie să fim cu mult mai 
trişti faţă de când am venit, fiindcă plecăm dintr’un ţinut unic 
în felul lui. 

Duşa Gheorghe” 
 
Dar copii, după lectură, se retrag, pentru somn. Numai 

noi rămânem, comentând fapte şi amintiri din cele două 
săptămâni de drumuri şi popasuri prin Ţara Haţegului şi 
Huniedoara. Între cei mai impresionaţi de câte am văzut este 
şi domnul Thévenin, corespundentul lui “Le Temps” şi 
profesorul de franceză al Clasei. Dânsul a umblat şi a văzut 
multe – şi este, în plus, cineva care cu adevărat ştie să vadă 
şi să observe, pentru ca, după aceea, să compare şi să 
categorisească “en maître”. Discuţia lunecă asupra 
frumuseţii şi specificului în pitoresc al pământului românesc. 
Şi am ascultat, în seara târzie, o splendidă lecţie de 
geografie românească, de glorificare a pământului 
românesc, făcute de un francez care ne cunoaşte deopotrivă 
pământul şi poporul: 

„J’affirme, avec une pleine, une entère sincérite, que le 
paysage roumain m’a frappé par des caractères vraiment 
particuliers, par des traits qui le différencient nettement des autres 
pays de l’Europe. 

D’abord, le paysage roumain, comme le paysage grec, est 
toujors construit. Il est fait pour susciter des musiciens et des 
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peintres, comme le paysage grec pour éveller des statuaires et 
des architectes. En Roumanie, en effet, le paysage est toujours 
harmonieux. Cette harmonie me paraît venir d’une double source: 
d’abord, il a toujours une base; ensuite, sur cette base, il multiplie, 
il diversifie à l’infini ses variations. 

En Roumaine, la base du paysage est fournei par la 
montagne ou par le fleuve. Ce sont là les deux accord profonds, 
donnés parfois insolément, parfois ensemble, qui tracent à 
l’horizon de vos plaines, commes aux contours de vos vallées, non 
seulement de charpente et la strucutre physique des paysages, 
mais leur cadre historique. L’atmosphère, en Roumanie, este toute 
chargée d’histoire. La géographie et le passé de la race y chantent 
ensemble la même chanson. Je plaindrais l’étranger qui, ayant 
vécu quelque temps parmi vous, n’aurait pas entendu cette 
chanson et, l’ayant entendue, n’en aurait pas aimé et l’aire et les 
paroles. Chez vous la montagne est partout. Et quand la 
montagne n’est pas là, c’est le fleuve qui confisque alors l’intérêt, 
et qui raconte votre âme expansive, comme la montagne rappelle 
votre fierté sauvage, votre patriotisme ombrageux, votre amour de 
l’indépendance. 

Et puis, chers amis, notez bien une chose: C’est que la 
véritable Danube n’est qu’à vous. D’autres peuples ont les 
promesses, les ébauches, les commencements de ce grand 
fleuve. Mais c’est à vous seuls, Roumains, que le Danube 
appartient dans ce qu’il a d’unique, d’exceptionnel, on pourrait dire 
de divin: car le Danube n’est un dieu qu’à partir du moment où il a 
franchi les Portes de Fer. Alors il sort de l’histoire et il entre dans la 
Légende. 

Et puis, j’ai remarqué bien d’autres choses encore. Tenez, 
chaque fois que je reviens en Roumanie, au début de l’automne, 
et que, collé à la vitre de l’express, j’absorbe avec toute ma 
sensibilité – et, je puis le dire – onte ma tendresse, vos paysages, 
je remarque que le paysan, la paysanne, l’homme du peuple enfin, 
est toujours élégant. J’entends de cette élégance morale qui se 
communique à la personne. Son travail n’a rien de servile. Il a de 
la race, de l’aristocratie, dans sa démarche, dans es attitudes, 
dans son costume. Jamais le train n’a franchi la frontière, qu’il soit 
le Simplom, l’Arlberg ou l’Orient, sans que le coeuer ne me batte à 
la vue de la première fota,au premier blanc costume dans son 
champ de maïs, parce que j’ai toujours trouvé en Roumanie un 
répertoire inépuisable d’attidues nobles dans le travail, et de 
délicatese raffinée jusque dans la rusticité. 
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Et si vous me demandiez maintenant de préciser par un 
mot l’impression que la Roumanie a laissée en moi, au cours du 
long séjour que j’ai fait parmi vous, je vous répondrais par le 
mot: musical. Puissant en fin, profond et délicat, intime et 
harmonieux, émouvant et ordonné, pareil à toutes les belles 
choses de ce monde, le paysage roumain concilie et unit les 
contraires. Synthèse du Nord et du Midi, son ciel est à la fois la 
plus fine des perles et la plus eblouissant des saphirs.”* 

                                                           
* „Vă spun, cu toată sinceritatea, că peisajul românesc m-a frapat 
prin caracteristicile sale particulare, prin însuşirile care îl 
diferenţiază cu totul de alte ţări din Europa. 

Mai întâi, peisajul românesc, precum peisajul grecesc, este 
totdeauna construit (apare mereu ca o construcţie). Este creat 
pentru a inspira muzicienii şi pictorii, precum peisajul grecesc 
pentru a trezi sculptorii şi arhitecţii. În România, în fapt, peisajul 
este întotdeauna armonios. Această armonie îmi pare că vine din 
două surse: mai întâi, are o bază (ca o construcţie de arhitectură), 
apoi, pe această bază, îşi multiplică, îşi diversifică variaţiunile. 

În România, elementul de bază al peisajului este oferit de 
munte sau de cursul apei. Acestea sunt cele două împletiri 
profunde, pe care uneori le găsim izolate, alteori împreună, care, 
la orizontul câmpiilor voastre şi pe conturul văilor, conturează nu 
doar construcţia şi structura lor fizică ci şi cadrul lor istoric. 

Atmosfera, la români, este încărcată deplin de istorie. 
Geografie şi trecutul rasei cântă împreună aceeaşi melodie. L-aş 
deplânge pe străinul care, după ce a trăit o vreme printre voi, nu a 
auzit acest cântec şi, auzindu-l, nu i-au plăcut sunetele şi versurile 
sale. 

La voi, muntele este pretutindeni. Şi când muntele lipseşte, 
atunci apa captează interesul, care cuprinde sufletul vostru 
expansiv, aşa cum muntele aminteşte de mândria voastră 
sălbatică, patriotismul vostru umbritor (asemenea muntelui), 
iubirea voastră pentru independenţă (libertate). 

Şi apoi, dragi prieteni, luaţi bine aminte acest aspect: că 
adevărata Dunăre este doar a voastră. Ceilalţi au doar promisiuni, 
contururi, începuturile acestui mare fluviu. Dar numai vouă, 
românilor, vă aparţine Dunărea prin ce are mai unic, mai 
excepţional, am putea spune chiar divin: căci Dunărea nu este o 
divinitate decât din momentul în care a trecut pragul Porţilor de 
Fier. Atunci ea iese din istorie şi intră în legendă. 
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Fig.106. Plecarea spre Bucureşti (ultimile clipe la Orăştie). 

 

S’au încheiat, aşa dară, cele două săptămâni de carte 
în largul naturii din Ţara Haţegului ale Măriei Sale 
Voevodului. Mai e oare nevoie, acum la încheiere, să ne 

                                                                                                                                   
Şi apoi, am remarcat şi alte lucruri. Iată, de fiecare dată 

când revin în România la începutul toamnei şi când, lipit de 
geamul trenului, admir, cu toată sensibilitatea şi - pot spune - toată 
 afecţiunea, peisajele voastre, remarc că ţăranul, ţăranca, în fine, 
omul din popor, este tot timpul elegant. Înţeleg prin asta acea 
eleganţă morală transmisă prin întreaga persoană. Munca sa nu 
are nimic servil: are rasă, aristocraţie, în ţinută, în atitudini, în 
costum. Niciodată nu am trecut graniţa, fie cu Simplon, Albers sau 
Orient Express, fără să-mi bată inima, când am văzut prima fotă, 
primul costum alb în mijlocul lanului de grâu, pentru că am găsit 
întotdeauna în România un repertoriu inepuizabil de atitudini 
nobile la lucru şi delicateţe rafinată până şi în spaţiul rustic. 

Şi dacă mi-aţi cere să exprim printr-un cuvânt impresia pe 
care mi-a lăsat-o România de-a lungul şederii mele la voi, acel 
cuvânt ar fi: muzicalitate. Puternic şi rafinat, profund şi delicat, 
lucrurile frumoase ale acestei lumi, peisajul român împacă şi 
uneşte contrariile. Sinteză şi a nordului şi a sudului, cerul său este 
în acelaşi timp cea mai fină perlă şi cel mai strălucitor safir.” 
[mulţumesc pentru ajutorul în traducere d-nei.prof. Marina Ştefan – n.ed.] 

http://clasapalatina.files.wordpress.com/2014/05/fig-106.jpg
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întrebăm ce au însemnat ele pentru sufletul şi pentru 
instrucţia Prinţului moştenitor? Cetitorul care ne-a urmărit va 
trebui să spună şi el, acum, ceea ce spuneam noi la început: 
cu greu s’ar fi putut alege, în tot cuprinsul ţării, un mai 
nimerit, adică mai înzestrat, cadru pentru cursul de 
sintetizare pe care l-am expus, decât acela al Ţării Haţegului. 
Nicăieri ideea de patrie nu putea fi înţeleasă şi trăită aşa de 
viu ca pe bucata aceea de pământ în care stau laolaltă şi 
alăturea: Sarmizegethusele dace, Sarmizegethusa romană, 
monumentul victoriei lui Ion Corvin, gorunul lui Horia, 
mormântul lui Avram Iancu…. Nicăieri, ca acolo, la Poarta de 
Fier transilvană, unde preotul Pasca spunea Voevodului: 
“Aici, Măria Ta, oriunde ai săpa cât de puţin în pământ, e 
sigur că vei găsi oseminte omeneşti”, nicăieri ca acolo nu se 
poate înţelege mai bine adevărul cuprins în vorbele marelui 
francez: că patria este un imens, în timp şi în spaţiu, cimitir 
de înaintaşi autohtoni. Şi iarăşi, în puţine ale locuri şi regiuni 
ar fi putut verifica – Copilul, care mâine va fi Regele – 
adevărul din spusele lui Bălcescu – că România (el, 
Bălcescu, spunea, propriu zis, Ardealul – n. Ion Conea) este 
una din cele mai frumoase din ţările semănate de Domnul pe 
pământ…  Nu putem uita, în adevăr, clipa aceea în care, 
privind de pe muntele Băleea peste întinsul Ţării Haţegului, 
Marele Voevod recunoaşte că nici în Alpii Dolomitici, nicăieri 
n’a putut cuprinde cu ochii o privelişte mai frumoasă decât 
aceea a Ţării Haţegului, care I se întindea atuncea la 
picioare….  După cum, iarăşi, nu putem uita nici insistenţa cu 
care, în ultima zi, la Orăştie, cerea să mergem, cu toată 
ploaia din acea zi, să vedem şi ruinele Sarmizegethusei celei 
mari de la Grădiştea Muncelului… După cum, în sfârşit, nu 
putem uita nici mărturisirea Majestăţii Sale Regelui că: “ceea 
ce am văzut că L-a impresionat pe Mihăiţă mai mult şi mult, 
din tot ce a văzut în cursul celor două săptămâni prin Ţara 
Haţegului, au fost ruinele cetăţilor dace de la Costeşti”. Şi 
dacă-i adevărat că piesagiile sufletului nostru se construiesc 
după chipul şi asemănarea peisagiilor pe care ochii noştri le 
iau din lumea exterioară, putem bănui de pe acum în ce chip 
fericit se contruieşte, pe încetul, în sufletul Regelui de mâine, 
imaginea pământului şi poporului românesc. 
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ANEXĂ 

O SERIE – APROAPE COMPLETĂ – DIN LUCRĂRILE SCRISE 
FĂCUTE În ŢARA HAŢEGULUI DE CLASA MARELUI VOEVOD 
DE ALBA IULIA (10-21 IUNIE 1935) 

Am văzut, din cele ce preced, că luna sau cursul de sintetizare 
la Clasa Marelui Voevod înseamnă, mai ales, un curs de 
sinteză întemeiat pe ideea naţională. Dar, trăind din această 
idee şi încadrat mereu în ea, cursul de sintetizare este, 
totodată, unul de instrucţie generală. El urmăreşte, aşa dar, 
dezvoltarea tuturor facultăţilor şi aptitudinilor copiilor; constă, 
prin urmare, din probe şi aplicaţii la toate obiectele; el este, 
deci, Şcoala din Bucureşti transpusă pe teren. Aceasta, dar, 
totodată mai mult: Este Şcoala din Bucureşti transpusă pe 
teren, dar făcută într’un spirit de sinteză întemeiat pe ideea 
naţională. Se va vedea aceasta, într’o oarecare măsură, şi din 
seria de lucrări scrise pe care, luate din caietele copiilor şi al 
Voevodului, le prezentăm în anexa  de faţă

1
. 

********************************************************************* 
Haţeg, am 10 Juni, 1935 
Limba germană 
1. Wann sind wir gestern abend abgefahren? 
Wir sind gestern abend pünktlich um acht Uhr abgefahren. 
2. Aus was für Wagen besteht unser Zug? 
Unser Zug besteht aus: vier Schafwagen. 
3. Wo löst man die Fahrkarte? 
Die Fahrkarte löst man am Schalter. 
4. In welchem Buch stehen die Abfahrts – und Ankunftszeiten? 
Die Abfahrts – und Ankunftszeiten stehen im Fahrplan oder 
Kursbuch. 
Duşa Gheorghe 
********************************************************************* 
Luni, 10 iunie 1935, Lângă biserica din Dânsuş 
Descrierea bisericii vechi din Dânsuş (Istorie şi română) 
Biserica veche din Dânsuş e zidită pe un tăpşan neted, 
deasupra satului Dânsuş, în Ţara Haţegului. Această biserică a 

                                                           
1
 Vor lipsi mai ales cele de higienă şi de matematică, cu toate că şi 

acestea tot în spirit de sinteză românească au fost concepute (lecţiile de 
higienă, de pildă, au fost făcute toate în franceză sau germană). Iar 
desen şi muzică s’au făcut în toate zilele, peste tot (n. Ion Conea). 
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fost zidită probabil un cneaz
2
 al Dânsuşului, prin secolele XII 

sau XIII. Este în stil romanic, cu o navă patrulateră, cu un altar 
şi cu un coridor boltit în partea dreaptă a bisericii. Ea mai are şi 
o tindă adăogată ulterior. Această biserică are o turlă foarte 
curioasă, susţinută în interior de patru pilaştri legaţi prin bolţi 
pentru suportarea greutăţii ei. Turla are forma de prismă 
patrulateră, sfârşită printr’un acoperiş triunghiular. Materialul de 
construcţie al bisericii este format din blocuri mari de piatră 
cioplită, aduse de la Sarmizegetuza

3
 din bolovani de râu şi 

cărămidă. Blocurile servesc la susţinerea bisericii, adică se 
găsesc la bază, bolovanii de râu (servesc) la consolidarea 
zidurilor, iar cărămizile pentru ornamentaţie. Interiorul bisericii 
se prezintă astfel: mijlocul este ocupat de cei patru pilaştri. 
Deoarece pilaştrii sunt făcuţi din blocuri aduse de la 
Sarmizegetuza, se găseşte pe unul din ei următoarea inscripţie 
latinească: 

 D.                M. 
(Deis, diis, dis) (Manibus) 

LONGINUS 
MAXIMUS 

VIXIT ANNOS 
LVIII. CONJUX 
JULIA APHRO- 
-DISIA POSUIT 

B.      M. 
(Bene) (Merenti)

4
 

Biserica a fost zugrăvită prin secolul XIV, căci seamănă cu cea 
de la Biserica Domnească de la Curtea de Argeş. Zugrăveala 
s’a păstrat numai în partea stângă şi dreaptă a altarului. Ea 

                                                           
2
 Părerea aceasta – o ipoteză – că biserica din Dânsuş trebuie să fie 

ctitoria vreunuia din cnezii secolelor XII sau XIII şi care, cam aceeaşi cu a 
lui Mommsen pe care am văzut-o, şi contrazicând-o pe aceea a domnului 
Iorga, Cernovodeanu Dan – ca şi toţi colegii lui – şi-a însuşit-o de la cei 
doi profesori care au făcut lecţia de istoria şi română de la Dânsuş: 
Constantin Daicovici şi Pr. Nicolae Popescu. 
3
 Peste câteva zile după ce Dan Cernovodeanu va vizita săpăturile Ulpiei 

Traiane, unde va vedea acest nume scris pe o sumă de inscripţii, n’are 
să mai scrie Sarmizegetuza, el va scrie Sarmizegethusa. 
4
 Parantezele acesta, ca şi cele de mai sus, sunt, fireşte, adaose de 

Cernovodeanu: note ale lui, reţinute din explicaţie (pentru că lecţia de la 
Dânsuş a fost, cu ocazia descifrării acestor inscripţii, şi una de latină. 



178 
 

reprezintă întâi pe mucenici apoi pe Sfinţii Apostoli şi Sfânta 
Împărtăşanie. În altar se găsesc zugrăviţi arhiereii şi diaconii. 
Biserica din Dânsuş este una din cele mai vechi din ţara 
noastră. 
Cernovodeanu Dan 
********************************************************************* 
Haţeg, 10 iunie 1935 
Matematica 
Biserica din Dânsuş are 2 acoperişuri: unul, al bisericii propriu 
zise, format din patru trapeze isoscele cu laturile paralele de 
3,50 m şi 6 m, iar latura neparalelă de 4,05 m – şi al doilea, al 
turlei, format din 4 rombri cu diagonalele de 3,40 m şi 4,50 m. 
Să se afle: 
1. Raportul dintre suprafeţele celor două acoperişuri. 
2. Cât cu costat cele două acoperişuri, ştiind că olanele din care 
ele-s făcute au dimensiunile 35 X 20 cm, că preţul unei bucăţi a 
fost de 2 lei şi că aşezarea olanelor s’a făcut cu 15% din preţul 
lor. 
********************************************************************* 
Limba franceză 
Sarmizégéthouse fut une ville des Daces. Elle était située dans le 
territoire de de Hatzeg. Les Romains vainquirent les Daces et 
lâtirent sur ce même territoare la cité de Ulpia Trajana Augusta, 
que les habitants appelen appellent aujourd’hui Grădiştea. 
Cette cité fut construite à l’époque de Trajan et aprés sa mort. 

Mihai 
********************************************************************* 
Auf der Cetate, am 11 Juni, 1935 
Limba germană: Die alte irche 
Wir haben gestern die Kirche von Dânsuş gesehen. Die Mauern 
sind aus Steinen und aus Ziegeln. Das Dach der Kirche ist aus 
Holz, aus Blech oder aus Ziegeln. Auf oder an der Kirche ist ein 
Turn. Auf den Wäden der Kirche sind schöne Bilder. Auf dem Altar 
stehen goldene und silberne Geräte. Der Pfarrer predigt in der 
Kirche. Wir haben zwei unierte und eine protestantische Kirche 
gesehen. 
Dinulescu Ion 
********************************************************************* 

(lucrare la istorie, geografie şi română) Despre Ţara Haţegului  
În dimineaţa zilei de 10 iunie am intrat cu trenul în “Ţara 
Haţegului”. Această “Ţară a Haţegului” este situată la sud-vestul 
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Transilvaniei, în partea de jos. “Ţara Haţegului” este o 
depresiune (popular groapă) în Carpaţii meridionali şi 
înconjurată de următorii munţi (stând cu faţa la sud avem): 
Munţii Retezat spre sud, Munţii Sebeşului la răsărit, Munţii 
Poaiana Ruscăi la miază-noapte şi apus. După cum vedem, 
“Ţara Haţegului” este o cetate inter-carpatică. Ţării Haţegului i 
se mai zice şi leagănul poporului român pentru că strămoşii 
noştri aici şi-au avut centrul. Un mare învăţat român, membru la 
Academia Română (d. Densuşianu) a scris o carte foarte 
frumoasă despre “Ţara Haţegului”. Tot un mare scriitor român 
(Nicolae Bălcescu) a spus despre Transilvania următoarele 
cuvinte: “Un brâu de munţi ocoleşte precum zidul o cetate toată 
această mândră ţară”. Aceste cuvinte sunt şi mai potrivite 
pentru Ţara Haţegului. 
Această ţară are 2500 km şi 75.000 de locuitori români. Ea mai 
este împodobită cu frumoase păduri de stejar, pe care oamenii 
le-au tăiat în parte, ca să-şi facă locuinţe şi să aibă pământ de 
muncit ca să se hrănească. 
Ca râuri sunt: Râul Mare (izvorăşte din munţii Retezat) şi Streiul 
(izvorăşte din munţii Sebeşului). 
Ca încheiere, pot să spun că în această “ţară” îmi place foarte 
mult, iar lecţiile mi se par mai uşoare decât atunci când le 
facem în clasă la Bucureşti sau în vagon. 
Popescu Ştefan 
********************************************************************* 
11 iunie 1935 
Biserica Sântă Măria-Orlea 
Biserica Sântă Măria Orlea este clădită prin secolele XIV sau 
XV, din piatră. Ea trebuie să fie opera vreun (?) puternic voevod 
român ortodox de prin părţile Haţegului, din vremurile acelea. 
Biserica este aşezată pe un tăpşan care predomină 
împrejurimile. Ea trebuie să fi fost cândva o biserică fortăreaţă. 
A fost zidită în stil romanic, amestecat ulterior cu gotic, şi are 
trei părţi: turla, nava şi un altar patrulater. Acoperişurile sunt 
aşezate în gradaţie. Turla are patru frontoane, la ale căror 
colţuri se găsesc patru burlane de piatră. 
Biserica a fost zugrăvită şi în exterior (probe avem numai pe 
turlă). 
Uşa bisericii este formată dintr’un arc susţinut de patru coloane 
profilate. 
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Acoperişul sfântului locaş este drept (în interior), deci e în stil 
romanic. El este făcut din lemn, dar se vede că a fost făcut 
ulterior. 
Altarul este boltit în formă de cruce. 
Zugrăveala interioară e peste tot şi are două straturi de picturi: 
una ortodoxă şi cealaltă catolică. În altar sunt zugrăviţi sfinţii 
Evanghelişti şi sfinţii Apostoli. Tot în altar se mai găseşte şi o 
firidă pentru cădelniţă şi pentru vasele sfinte (ceea ce ne arată 
originea ortodoxă a bisericii). În sânul bisericii sunt zugrăviţi 
sfinţii regi unguri. Picturile din interior arată rivalitatea dintre 
bisericile ortodoxă şi catolică. 
Cum am spus, biserica a fost la început ortodoxă. Mai pe urmă, 
însă, când în Ungaria era rege Sigismund I (1382-1432), 
biserica a fost făcută catolica. Mai târziu, însă, aducându-se 
ţărani calvini pentru a popula regiunea, biserica s’a făcut 
calvină. 
Biserica Sânta Maria-Orlea este importantă mai ales prin aceea 
că ea a fost ridicată de un voevod român ortodox, mai înainte 
ca acesta să treacă, împreună cu alţii, la catolicism. 
Cernovodeanu Dan 
********************************************************************* 
Mănăstirea Prislop, 12 iunie 1935 
Lucrare la Religie, Istorie, Română, Geografie 
Mănăstirea Prislopului 
Mănăstirea Prislopului este aşezată într’un fund de vale, la 
confluenţa a două părâie mici. Ea este zidită pe un tăpşan în 
munţii Poiana Ruscăi, la nord şi vest de orăşelul Haţeg. Locul 
pe care este aşezată mănăstirea are altitudinea de 620 metri. 
Ea a fost clădită de credinciosul călugăr Nicodim, pe la anul 
1400. Înainte de a căpăta voie pentru clădirea bisericii de la 
regele Sigismund, sfântul Nicodim a trebuit să treacă o probă 
foarte grea, dar la care a izbutit cu ajutorul lui Dumnezeu. În 
urma acestei probe care l-a convins pe regele Sigismund că 
religia ortodoxă este plăcută lui Dumnezeu, însuşi regele a 
ajutat la ridicarea sfintei biserici. Până pe la anul 1700 au slujit 
într’însa călugării ortodoxi (?). În timpul acesta, sfântul lăcaş a 
fost odată şi ars. După anul 1700 a trecut în mâinile uniţilor. 
Biserica a fost de mai multe ori reparată în cursul vremii. Astăzi 
ea ni se înfăţişează astfel: 
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Planul are forma unei frunze de trifoi. Tinda este 
dreptunghiulară. Sânurile sunt ieşite în formă semicirculară, iar 
altarul la fel ieşit. Este zidit în parte din material adus din ruinile 
de la Sarmisegetuza. Câmpul faţadelor este împărţit în două de 
un brâu. Deasupra brâului, câmpul cel mic este împodobit cu 
ocniţi. Câmpul cel mare dedesupt este împodobit numai pe 
sânuri şi pe altar cu arcuri trilobate susţinute de stâlpişori. În 
partea de jos a zidului se găsesc şi ferestrele bisericii, câte una 
în părţile plane ale zidului, câte două pe ieşiturile sânului şi 
patru la altar. Acoperişul este în formă de şea şi făcut de 
tinichea. Deasupra acoperişului se înalţă turla pe un pat pătrat. 
Turla are forma unei prisme octogonale. În fiecare latură a 
prismei se vede o semiboltă sculptată terminându-se într’un 
dreptunghiu în care se găseşte câte o fereastră. Turla este 
acoperită şi ea cu tinichea. 
În tindă se găseşte mormântul dominţei Safira. Aceasta a fost 
fiica Domnului Ţării Româneşti Moise Basarab. Ea fugise cu 
tatăl său din Mutenia în Transilvania. Tatăl ei murind într’o luptă 
pentru dobândirea tronului, Zamfira s’a retras în mănăstirea 
Prislopului. Rămânându-i avere de la tatăl său, ea cheltui o 
parte cu repararea sfântului locaş. De aceea a fost trecută în 
rândul ctitorilor mănăstirii. A murit în anul 1580. 
Inscripţia latinească de pe mormântul ei sună aşa: 

SAPHIRA FILIA MOISINI 
PRINCIPIS TRANSALPINORUM 

RELICTA MAGNIFICI 
STANISLAI NISOWSKI 

MORTUA IN ANNO 1580 
DIE MENSIS MARTY 

ANNO AETATIS SUAE XLIII 

care înseamnă pe româneşte: Zamfira, fiica lui Moise Domnul 
Ţării Româneşti, părăsită de magnificul Stanislau Nisovschi, 
moartă în anul 1580 într’o zi de Martie, în anul vieţii sale al 
patruzeci şi patrulea. 
Zugrăveala s’a păstrat mai bine în tindă. Ea ne prezintă câteva 
icoane din viaţa Mântuitorului şi a Maicii Domnului. Înăuntru se 
văd deasupra navei patru arcuri, care susţin bolta turlei. 
Zugrăveala din altar nu se mai păstrează şi s’a înlocuit cu alta 
nouă. În navă se păstrează şi o icoană veche, care a scăpat din 
focul pus de generalul Bucov în anul 1762. Deasupra uşii de 
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intrare este zugrăvit patronul bisericii Sfântul Ioan 
Evanghelistul. În dreapta uşii se vede raiul, iar în stânga iadul. 
Mănăstirea Prislopului seamănă ca plan şi clădire cu 
Mănăstirea Coziei, pe care am vizitat-o vara trecută. Acest fapt 
este o dovadă că aceste două biserici sunt din acelaşi timp. 
Mănăstirea Prislopului are o mare importanţă istorică, deoarece 
este ctitoria unui călugăr din Oltenia (sf. Nicodim) şi a unei 
domniţe din Muntenia (Zamfira) şi ea a fost ca un fel de 
legătură între Ţara Românească şi Transilvania din punct de 
vedere cultural şi naţional. 
Heltmann Walter 
********************************************************************* 
Poarta de Fier, 13 iunie, 1935 
Poarta  de Fier transilvană 
Poarta de Fier transilvană, după cum arată şi numele, este o 
poartă de trecere, mai bine zis un coridor. Acest coridor se mai 
numeşte şi al Bistrei şi uneşte groapa Haţegului cu Banatul. 
Poarta de Fier transilvană este pe cumpâna apelor dintre 
aceste două ţinuturi. Din dreptul ei curge apa Bistrei spre apus 
şi apa Zăicanilor spre răsărit. Munţii ei sunt formaţi din roci şi 
şisturi cristaline, iar mai spre Banat şi din calcar. 
În acest loc, în acest coridor s’au petrecut dealungul veacurilor 
fapte de o foarte mare importanţă istorică. Aici şi-a pus deseori 
istoria pecetea cu literele sale de foc. 
Iată o vorbă despre istorie: “După  minunile lumii, după 
priveliştile naturii, nimic nu este mai interesant, nimic nu este 
mai măreț şi mai vrednic de luare aminte decât istoria” (M. 
Kogălniceanu). Dar nu este mai puţin adevărat că această 
Istorie se ţine mână în mână cu Geografia. Când spunem 
cuvântul istorie nu se poate să nu se înţeleagă şi cuvântul 
geografie. Iată ce spune marele Napoleon despre ele: La 
Géographie, c’est la mére de l’Histoire. Deci, ce legătură mai 
strânsă poate exista decât aceea dintre o mamă şi o fiică. Dar 
acum să trecem la fapte. Pe aici, prin această poartă sau 
coridor, au trecut din Banat în Haţeg în primăvara anului 102 
a.Chr., armatele împăratului Traian, învingătoarele de la Tapae. 
Au trecut spre Sarmizegetusa, unde mândrul Decebal a trecut 
să capituleze şi să îngenunche la picioarele învingătorului. Dar 
după încheierea păcii mintea mândrului rege nu s’a gândit 
decât la spălarea ruşinei. Deci iată după câtiva ani munţii şi 
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văile clocotind din nou de vuietul luptei îndârjite. Dar cu toată 
vitejia fără de margini a lui Decebal şi a poporului său, aquilla 
romană a triumfat din nou. 
…. 
Iată-ne într’o lume nouă. Barbarii au şters de pe faţa pământului 
orice semn de civilizaţie antică. Ultimii, dar cei mai grozavi 
barbari: turcii ameninţau tot răsăritul. Soarta a vrut din nou ca 
una din luptele cele mai strălucite ale creştinătăţii contra 
păgânilor să se dea tot pe aceste meleaguri, obişnuite cu 
luptele din vremile cele mai îndepărtate. 
Iată-ne deci în 1442 după Cristos. Semiluna avea să se 
întâlnească cu creştinătatea reprezentată prin Unguri. Cu toate 
că zicem Unguri, trebuie să spunem că victoria a fost repurtată 
de Ioan Corvin de Huniade, român de origină, şi de armata sa 
compusă din Români din Huniedoara şi Haţeg. Din nou răsună 
zgomotul luptei atât de cunoscut bucuriilor acestora. Din nou 
luptă sângeroasă. Armata semilunei mult mai mare ca număr 
este zdrobită de strănepoţii celor care s’au numit cândva 
Romani şi Daci. La sfârşitul luptei, mii de duşmani morţi şi alte 
multe mii de prizonieri. Lupta aceasta strălucită ne aminteşte o 
altă luptă tot atât de strălucită: Lupta sau bătălia de la Posada, 
unde ca şi aici duşmanii noştri au fost cu adevărat zdrobiţi. În 
amintirea luptei de la Poarta de Fier s’a ridicat în satul Zăicani, 
unde a fost propriu zis lupta, un monument ca să proslăvească 
această strălucită victorie. 
Poarta de Fier transilvană nu ne aminteşte numai luptele 
glorioase ale strămoşilor noştri, ci ne arată şi frăţia dintre 
neamul şi pământul românesc, care frăţie va dura cât o mai 
exista Români pe lumea aceasta. 
Cernovodeanu Dan 
********************************************************************* 
Grădiştea-de-Haţeg, 14 iunie, 1935 
Lucrare la latină: Ulpia Trajana Sarmizegethusa 
Urbs celeberrima Dacorum Sarmizegethusa fuit. 
Sarmizegethusa in terra Hatzeg sita. Romani Dacos 
superaverunt et civitatem Ulpiam Trajanam – quam incolae 
hodie Grădiştea appellant – in eadem terra Hatzeg 
aedificaverunt. Haec civitas, in tempore et post mortem Trajani 
imperatoris, aedificata fuit. Videmus multas inscriptiones, 
quarum una haec est: 
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C (aio). ARRIO.ANTONINO.FIL(io). 
C(ai).ARRLANTONINLLEG(ati).August(ti). 
PR(o).PR(etore). 
COL(onia).ULP(ia).TRAIA(na). 
AUG(usta).DAC(ica).SARM(izegethusa). 
Grămadă Gheorghe 
********************************************************************* 
Grădiştea, 14 iunie 
Limba germană 
Die berühmteste Stadt der Daken war Sarmizegethusa, im Land 
von Hatzeg. Die Römer besiegten die Daken und bauten die 
Stadt Ulpia Trajana, welche die Einwohner heute Grădiştea 
heissen, in demselben Land Hatzeg. Diese Stadt wurde in der 
Zeit und nach dem Tode des Kaisers Trajan gebaut. Wir sehen 
viele Inscriften, von welchen eine folgende ist: 
C(ais).ARRIO.ANTONINO etc.etc. …. 
Chiaburu Radion 
********************************************************************* 
14 iunie, 1935, Grădiştea 
Lucrare la română: Impresii din Ulpia Traiană 
Ce zăduf! 
Plecând de la muzeul din Grădiştea, unde am văzut o sumă de 
statui, inscripţii şi bani de ai Romanilor, ne-am îndreptat spre 
ruinele cetăţii, Sarmizegethusa…. Pe drum gândul nostru (al 
meu) era numai la epoca de jale şi de vitejie a Dacilor, cu 
viteazul lor rege Decebal, şi la epoca de glorie a Romanilor, cu 
împăratul lor vestit Traian. 
Am ajuns!… Intrăm în încăperea amfiteatrului, care era afară 
din oraş şi unde strămoşii noştri petreceau, râdeau şi se luptau 
(în zilele când aveau liber (?!)

5
). Trecem mai departe şi domnul 

profesor Daicovici ne arată până unde era zidul cetăţii la nord şi 
la est, adică până unde se întindea cetatea. După aceea 
vizităm ruine de săli, odăi, temple, statui şi multe alte lucruri 
frumoase şi interesante. Ascultând la explicaţiile ce ni le dă 
domnul profesor, mă gândesc cu mirare că această cetate 
(oraş) a stat în taină în pământ o mie şi opt sute de ani. 

                                                           
5
 Micul nostru autor vrea să spună că, în zilele când strămoşii noştri 

“aveau liber” (cum are el liber de la şcoală Duminica, probabil) ei se luau 
la luptă, adică la trântă dreaptă şi la joacă (oina, probabil) acolo, în 
amfiteatru. 
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Omul n’a ştiut, dar Dumnezeu a ştiut.
6
 

Popescu Ştefan 
********************************************************************* 
În ziua a VII-a (15 iunie), după vizitarea Uzinelor Pietroşani, s’a 
făcut o lucrare scrisă cu următorul subiect:  
Lucrare la fizică 
1. Aplicaţiuni ale pârghiilor. 
2.  Aplicaţiuni ale presiunii 
3.  Aplicaţiuni ale căldurii 
4.  Aplicaţiuni ale electricităţii 
5.  Transformările electricităţii în căldura şi ale căldurii în lucru 
mecanic 
********************************************************************* 
Grădiştea, 18 iunie 
Ce am învăţat despre viaţa romană la Ulpia Trajană 
Sarmizegetusa 
Ulpia Traiană a fost zidită în depresiunea intracarpatică a 
Haţegului. Ea a fost zidită după ce Dacia a fost transformată în 
provincie romană, deci pe vremea împăratului Traian. Viaţa 
romană în acest oraş a ţinut de la 106 până în 271. Ulpia 
Traiană a ocupat locul întâi între oraşele Daciei şi deci a fost 
capitala acestei provincii. Suprafaţa oraşului era cam de 30 de 
ha. După această suprafaţă am putea crede că oraşul nu a avut 
o populaţie aşa de mare. Însă pe vremea aceea străzile erau 
mai strâmte decât astăzi şi astfel pe această suprafaţă a putut 
încăpea o populaţie destul de mare. 
Ulpia Trajana Sarmizegetusa fiind capitală de provincie, ea 
trebuie să fi avut un palat al propretorului, dar acesta n’a fost 
descoperit până acum. Însă a fost descoperit Templul 
Augustalilor, adică al celor ce îngrijeau ca jurământul de 
credinţă către împărat şi patrie să fie mereu ţinut. Aci se adunau 
odată pe an toţi slujbaşii statului şi reînoiau jurământul. Templul 
avea o latură de 60 de m. şi alta de 80 de m. În faţa lui era o 
curte mare, unde erau găzduiţi slujbaşii ce-şi reînoiau 
jurământul. În această curte se mai afla şi un altar, ca şi o 
statuie a împăratului. Templul avea o ieşire ce dădea în for. 
Acest for este dezgropat astăzi aproape în întretime. El avea pe 
margine două portice acoperite. Între cele două portice erau 

                                                           
6
 Gând frumos – exprimat de un copil cum a crezut şi s’a priceput el. 
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statuile cetăţenilor şi pretorilor, cari meritau această cinste. 
Pereţii forului aveau plăci de marmură, pe care erau scrise 
numele cetăţenilor onorabili. 
Pentru distracţia cetăţenilor din Ulpia Traiană era şi un 
amfiteatru. Amfiteatrul avea o formă eliptică, cu un diametru de 
80 m. şi celălalt de 50 de m. Erau patru intrări şi opt cuşti pentru 
animale. Serbări multe se dădeau când veneau slujbaşii din 
întreaga Dacie să-şi reînoiască jurământul de credinţă către 
Împărat şi către Roma. 
Ruinile de la Ulpia Trajana nu sunt aşa de frumoase ca cele de 
la Atena sau Roma, dar nouă ele ne vorbesc mai mult decât 
acelea, pentru că pe ele noi nu le privim doar cu ochii minţii, ci 
şi cu ochiul sufletului. Când ne gândim că pe aici a trecut un 
Decebal, un Traian, ne înfiorăm cu adevărat. Pentru noi, aceste 
ruine sunt aproape sfinte şi trebuie să le îngrijim şi să le 
păstrăm, pentru ca urmaşii noştri să vadă şi ei ce am văzut noi. 
Ionniţiu Mircea 
********************************************************************* 
Lucrare la higienă, fizică şi limba franceză 
Huniedoara, 19 iunie 1935 
Întrebări: 

1. Quelle sont les différentes 
formes d’énergie que l’on utilise 
pour l’extraction du fer du 
minérais jusqu’à la fonte? 
2. Quel est le phénomène 
physique que rend possible la 
séparation des scories de la 
fonte?Par quel moyen se fait 
cette séparation? 
3. Quelles sont les mesures de 
défense et d’hygiène que 
prennent les ouvriers dans cette 
usine? 

1. Care sunt diferitele forme 
de energie care se 
întrebuinţează pentru 
extragerea ferului din minereu 
până la fontă? 
2. Care este fenomenul fizic 
care face posibilă separarea 
sgurei din fontă? Prin ce 
mijloc se face această 
separaţiune? 
3. Care sunt măsurile de 
apărare şi de higienă, pe care 
le iau lucrătorii în această 
uzină? 

Răspunsuri: 

1. Les différentes formes 
d’énergie qui sont utilisées pour 
l’extraction du fer du minérais 

1. Diferitele forme de energie 
care sunt utilizate pentru 
extragerea ferului din minereu, 
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jusqu’à la fonte, sont les 
suivantes:a) l’ énergie 
electrique, 
b) l’ énergie calorique, 
c) le travail mécanique et 
d) l’electromagnetisme 
(l’énergie electrique au ciseau 
electrique, l’energie calorique 
au haut fourneau, le travail 
mecanique à la traction 
mecanique – au transport du 
minérais -, et 
l’electromagnetisme à la 
magnéto qui élève et transporte 
les blocs de fonte). 
2. La phénomene physique qui 
rend possible la séparation des 
scories de la fonte, est la 
différence de densité: la scorie, 
ayant une densité plus petite, 
reste à la surface, où elle este 
nettoyée. 
3. Les mesures de défense et 
de’hygiène que prennent les 
ouvriers sont les suivantes: les 
lunettes bleues contre la 
lumière trop forte, un paravent 
métallique contre les gouttes de 
fonte bouillonante et puis un 
tablier de caoutchouc. 
L’installation de l’usine est 
spécialement construite: pour 
permettre l’élimination de tous 
les gaz qui pourraient asphyxier 
les ouvriers. Ceux-ci, pour se 
refoidir dans l’usine, s’arosent 
de temps en temps avec de 
l’eau. Dans l’usine il y a en 
permanence un post sanitaire. 

până la fontă, sunt 
următoarele:a) energia 
electrică, 
b) energia clorică, 
c) lucrul mecanic şi 
d) electromagnetismul (energia 
electrică la dalta electrică, 
energia calorică la furnale, 
lucrul mecanic la tracţiunea 
mecanică – la transportul 
minereului -, şi magnetismul la 
magnetul care ridică şi 
transportă blocurile de fontă). 
  
2. Fenomenul fizic care face 
posibilă separarea zgurei de 
fontă este diferenţa de 
densitate: zgura, mai uşoară, 
rămâne la suprafaţă, de unde 
este curăţată. 
  
3. Măsurile de apărare şi de 
higienă pe care le iau lucrătorii, 
sunt următoarele: ochelarii 
albaştri contra luminei prea 
puternice, un paravan metalic 
contra stropirilor de fontă topită 
şi, apoi, un şort de cauciuc. 
Instalaţia uzinei este în aşa fel 
făcută ca să permită eliminarea 
tuturor gazelor, care ar putea 
asfixia pe lucrători. Aceştia, ca 
să reziste căldurii prea mari, se 
stropesc din când în când cu 
apă. În uzină se află în 
permanenţă un post sanitar. 

Cernovodeanu Dan 
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Costeşti, le 20 juin 
Sarmizégéthouse des Daces 
La cité dace de Costeşti fait partie d’une groupe de cités qui 
défendait le chemin qui conduisait à la cité de Grădiştea 
Muscelului. C’était une résidence royale. Cette citadelle de 
Costeşti a, à sa base, une terrase défendue par un 
tetranchement, une tranchée et une muraille très forte. La 
tranchée était longue de 11 mètres. 
Ionniţiu Mircea 
********************************************************************* 
Deva, 20 iunie 1935,  
Lucrare la istorie şi română:  
Ce-am învăţat noi despre viaţa medievală şi începuturile 
celei moderne la Huniedoara şi Deva 
Ieri, 19 iunie 1935, am vizitat castelul din Huniedoara. Istoria 
acestui castel este bine cunoscută. Pe la anul 1252 p.Chr. când 
a fost zidit, el nu avea rol de castel particular, ci de castru 
public. Pricina care a făcut să se zidească acest castel şi altele 
la fel a fost groaza care intrase în populaţie când cu năvălirea 
Tătarilor din 1241. 
După vreo 150 de ani, adică prin 1409, Sigismund de 
Luxemburg, regele Ungariei, a dăruit lui Voicu din neamul 
Corvineştilor, şeful gărzii sale, acest castru care de atunci a 
rămas proprietate particulară a lui Voicu (tot pe acea vreme 
Sigismund a dăruit lui Frederic de Zollern, strămoş al dinastiei 
noastre domnitoare, provincia din nordul estul Germaniei, care 
se cheamă Brandenburg). 
După moartea lui Voicu, fiul său Ioan Corvin de Huniade a mărit 
castelul, făcându-l aproape o cetate. Dar a lăsat această 
restaurare neisprăvită, deoarece a văzut că în faţa prafului de 
puşcă, care atunci apăruse în părţile acestea, ca şi în faţa 
tunurilor, cetăţile de formă medievală şi castrele nu mai 
prezentau mare valoare. 
Totuşi, acest castru transformat de el în cetate şi apoi în castel 
a fost locuit de însuşi Ioan Corvin. Astăzi castelul nu mai are 
înfăţişarea lui de la început, pentru că unii din arhitecţii cari l-au 
restaurat mereu în cursul vremii i-au dat altă înfăţişare. Azi se 
poate privi de afară măreţia sa pe aceste stânci, iar înăuntru 
marile sale apartamente şi săli, unde se adunau cavalerii şi 
notabilii. Avea şi un paraclis frumos în stil gotic pentru 
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închinăciune. Înfăţişarea lui interioară ne spune că în acest 
castel nu se ducea o viaţă modestă, ci una foarte luxoasă. 
Ieri am vizitat castelul de la Huniedoara: azi am văzut 
confirmarea groazei poporului în faţa năvălirii Tătarilor, vizitând 
şi cetatea de la Deva, aşezată pe fruntea unui con eruptiv situat 
lângă Mureş, în partea de nord a oraşului. Această cetate are şi 
ea o înfăţişare majestoasă, dominând oraşul. 
Amândouă aceste clădiri au fost modificate mai târziu de familia 
Bethlen, ai cărei membri au adăogat ziduri de apărare şi turnuri 
de observaţie. 
Atacuri venite de departe la această cetate n’au fost. Numai 
năvala Românilor din munţii Apuseni spre valea Mureşului în 
1784 şi 1848 au făcut pe Unguri să întărească şi să le ţină piept 
la această cetate. Am mai văzut la poalele cetăţii palatul lui 
Bethlen, principele Ardealului, palat care este în stilul renaşterii 
germane şi de la care ducea până sus la cetate un drum în 
serpentină, care se vede şi astăzi. 
Din cele văzute în aceste două zile în Huniedoara şi la Deva 
ne-am dat seama că în Ardeal influenţa medievală a 
feudalismului apusan a fost mult mai mare decât în Muntenia şi 
Mooldova, unde au influenţat Bizantinii şi Turcii. 
Mavrus Dan 
********************************************************************* 
Costeşti, 21 iunie 1935 
Ultima zi de şcoală în Ţara Haţegului 
Iată-ne azi 21 iunie în Costeşti, la poalele cetăţii lui Decebal. 
Ziua aceasta de 21 iunie este ultima zi de sintetizare. 
În prima zi (10 iunie) am poposit în oraşul Haţeg. Din ziua de 10 
şi până în ziua de 19 am străbătut Ţara Haţegului în lung şi în 
lat, vizitând în primul rând biserici: Dânsuş, Sf. Maria Orlea şi 
Prislop, pe urmă cetăţi vechi şi anume: Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. Apoi am văzut castelul de la Huniedoara şi 
ruinele cetăţii de la Deva. Din Ţara Haţegului am plecat spre 
Orăştie în ziua de 19, trecând prin Huniedoara, unde am făcut o 
lecţie. De la Orăştie am plecat la punctul cel mai însemnat, 
Cetatea lui Decebal de la Costeşti. Drumul de la Orăştie până 
la Costeşti duce pe o vale largă, astupată deodată de o colină, 
care pe fruntea ei poartă o coroană de care poate să fie 
mândră. Cetatea Costeşti face parte dintr’un grup de cetăţi care 
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apărau drumul care duce la cetatea cea mare de la Muncel, 
numită azi Grădiştea Muncelului (Grădişte-cetate). 
Aici s’au dat lupte mari între Traian şi Decebal. Traian a năvălit 
cu oastea şi Decebal s’a apărat mai întâi în cetăţile de la 
Costeşti, de care am pomenit. Aceste cetăţi închideau complet 
drumul spre cetatea cea mare regească de la Grădiştea 
Muncelului. Aceasta din urmă era ultimul refugiu al regelui 
Decebal. De la Costeşti paznicii vedeau de pe munţi până 
dincolo de Mureş spre miazănoapte. Traian a năvălit cu oastea 
dinspre Orăştie şi Decebal a rezistat mai întâi la Costeşti, în 
cetăţile de care am pomenit. Apoi s’a retras la Sarmizegetusa 
lui, azi numită Grădiştea Muncelului, unde a fost învins după 
luptă grea şi s’a sinucis: unii zicând că a bătut otravă, alţii că şi-
a împlântat pumnalul. Aşa s’a sfârşit duelul între aceşti doi mari 
ostaşi, amândoi strămoşii noştri. 
Noi putem spune ca acest judeţ al Huniedoarei este judeţul 
care a păstrat cele mai multe şi mai vechi urme despre viaţa 
strămoşilor noştri. Pe mine m’a impresionat tot judeţul 
Huniedoara, însă mai mult dintre toate cele văzute m’a 
impresionat cetatea de la Costeşti, şi ţin mult să merg să văd şi 
Sarmizegethusa lui Decebal de la Grădiştea Muncelului, acolo 
în munţi. 
Este adevărat şi pentru mine ce a spus Popi că am văzut prea 
multe peisagii şi prea multe mănăstiri şi biserici şi cetăţi

7
, 

însă cu toate acestea ele mi-au plăcut mie aşa de mult încât 
aş fi bucuros s’o iau de la început (s.m.). 
Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Popescu Ştefan, botezat Popi de către camarazii de carte ai Măriei 

Sale, este unul din colegii de clasă – şi el spusese, în timpul pregătirii 
lecţiei despre ultima zi în Ţara Haţegului, că “i s’au îngreunat ochii şi-l 
doare capul de câte a văzut şi a auzit în cele două săptămâni de şcoală 
prin aceste locuri”. 
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  9 iunie: seara, clasa palatină părăreşte Bucureştiul cu trenul. 

10 iunie: clasa palatină ajunge în gara Haţeg. Vizitează biserica 

din Dânsuş. 

11 iunie: clasa palatină vizitează biserica din satul Sf. Maria Orlea. 

12 iunie: clasa palatină vizitează Mănăstirea Prislopului. 

13 iunie:clasa palatină vizitează Poarta de Fier Transilvană, la 

“cumpăna apelor între Ţara Haţegului şi bazinul Timişului”. Aici a 

avut loc biruinţa lui Ioan de Hunedoara împotriva turcilor în 1442, 

în satul Zăicani. 

14 iunie: clasa palatină vizitează Sarmizegethusa romană. 

15 iunie: Marele Voevod, însoţit de generalul Traian Grigorescu şi 

de colegul Mircea Ionniţiu, împart ajutoare minerilor şomeri de la 

Pietroşani (“un fel de Vale a Plângerii muncitoreşti”). Restul 

colegilor fac cercetăşie pe muntele Băleea cu colonelul Emil 

Pălăngeanu. 

16 iunie: Marele Voevod Mihai, însoţit de întreaga clasă, 

revizitează Pietroşani, la cererea de ziua trecută a localnicilor. 

17 iunie: clasa palatină (re)vizitează Muntele Băleea, ghidaţi de 

Partenie Iovănesc din satul Hobiţa. 

18 iunie: clasa palatină revizitează Sarmizegethusa romană (Ulpia 

Traiană), în compania profesorului Constantin Daicovici. 

19 iunie: clasa palatină vizitează oraşul Hunedoara (uzinele, 

Castelul Corvineştilor) şi Ghelar – ajungând până noaptea la 

Orăştie. 

20 iunie: clasa palatină vizitează Deva (unde, printre altele, văd 

monumentul dedicat lui Crişan, gorunul lui Horea şi mormântul lui 

Avram Iancu – în faţa bisericii din Ţebea) şi Brad. 

21 iunie: clasa palatină vizitează “triunghiul de cetăţi dacice” din 

munţii Orăştiei (Sarmizegethusa lui Decebal/dacică, Costeşti, 

Piatra Roşie) – în ziua solstiţiului de vară – în prezenţa prof. 

Daicovivici şi D.M. Teodorescu. Seara, participă la o şezătoare 

cercetăşească în Orăştie. 

22 iunie: datorită vremii rele, clasa palatină se înapoiază, cu 

trenul, spre Bucureşti. 
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