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ARGUMENT 
 
 

Într-un discurs celebru, Theodore (Teddy) Roosevelt, cel 
de-al douăzeci şi şaselea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, 
aprecia că ,,[…] istoria nu a cunoscut o persoană care să aibă o viaţă uşoară 
şi al cărei nume să merite a fi reţinut”. O viaţă deloc uşoară a dus şi 
preotul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947), o viaţă presărată cu 
florile înţelepciunii, o viaţă de căutari, de piedici, de neîmpliniri, dar 
şi de reuşite pe plan cultural, politic şi bisericesc. 

Prin publicarea acestui volum, dedicat memoriei preotului 
cărturar Sebastian Stanca, Despărţământul ASTRA ,,Vasile Moga” 
Sebeş iniţiază colecţia ,,Personalităţi marcante ale Sebeşului”, o 
colecţie pe care ne-o dorim de prestigiu şi cât mai longevivă. 
Gândul iniţierii acestei colecţii a plecat de la constatarea că există 
foarte puţine informaţii atât la nivelul comunităţii locale, cât şi la 
nivel naţional, cu privire la personalităţile marcante ale Sebeşului, 
personalităţi ce au reuşit să-şi pună amprenta asupra culturii, 
literaturii, politicii, economiei române, influenţând, într-o manieră 
pozitivă, destinul celor din jurul lor. Oraşul Sebeş se poate înscrie 
cu succes în categoria celor mai importante oraşe din Transilvania 
atât datorită bogatei istorii, cât şi datorită personalităţilor care s-au 
ridicat din această comunitate, ducându-i faima în ţară şi străinătate. 
În această categorie intră episcopul Lucas Unglerus, episcopul 
Daniel Georg Neugeboren, episcopul Vasile Moga, prefectul 
Dionisie Pop Marţian, muzicianul Karl Filtsch, exploratorul şi 
diplomatul Franz Binder, preotul cărturar Sebastian Stanca, 
dramaturgul Radu Stanca, scriitorul Horia Sebastian Stanca, 
cântăreaţa Veturia Goga, economistul şi omul politic Petre 
Sebeşanul Aurelian, academicianul Alexandru Roman (originar din 
părţile bihorene, înmormântat la Sebeş), preotul Ioan Tipeiu, 
preotul Ioan Moga, preotul Sergiu Medean, preotul Vasile Oană, 
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preotul, profesorul şi latinistul Silviu Cărpinişianu, primarul Ilie 
Stricatu, episcopul Albert Klein, istoricul Theobald Streitfeld, 
scriitoarea Olga Caba şi mulţi alţii. Fiindcă orice comunitate are 
nevoie de memorie, de exemple, intenţionăm, prin intermediul 
acestei colecţii, să recuperăm fragmente din istoria Sebeşului, să 
comemorăm activitatea acestor personalităţi marcante cărora noi, 
cei din prezent, le datorăm recunoştinţă. 

Volumul dedicat preotului cărturar Sebastian Stanca (1878-
1947) se deschide prin redarea unei fişe bibliografice care prezintă, 
într-o manieră selectivă, volumele, studiile şi articolele publicate de 
acesta de-a lungul vieţii (cu excepţia materialelor politice, poeziilor 
şi articolelor publicate sub pseudonimul ,,Ibis”). Ţinând cont de 
faptul că din casa Stanca s-au ridicat adevăraţi bărbaţi ai culturii 
româneşti, ,,apostoli” ai neamului, am considerat necesar ca primul 
studiu să fie dedicat preotului Avram Stanca, tatăl celui evocat, iar 
ultimul celor doi urmaşi ai acestuia: Radu şi Horia Stanca. Reperele 
bio-bibliografice sunt însoţite de materiale privind contribuţiile 
preotului cărturar Sebastian Stanca la apariţia gazetei ,,Luceafărul” 
din Budapesta şi relaţia sa cu aşa-numita ,,generaţie a revistei 
Luceafărul”, privind calitatea sa de memorialist al Primului Război 
Mondial, privind activitatea literară, teologică şi istorică reflectată în 
opera sa publicistică, privind colaborarea sa cu ,,Revista Teologică”, 
precum şi calitatea sa de istoric al Bisericii Ortodoxe din Sebeş. 
Investigaţiile realizate de-a lungul ultimilor ani atât în marile 
biblioteci ale ţării, cât şi în arhivele naţionale, ori arhiepiscopale (din 
Cluj-Napoca), ne-au permis ca, în încheierea acestui volum, să 
publicăm şi o anexă care prezintă o serie de fotografii a căror 
personaje principale sunt preotul Sebastian Stanca şi familia 
acestuia. 

Sperăm că materialele publicate în acest prim volum al 
colecţiei ,,Personalităţi marcante ale Sebeşului”, a cărui continuitate 
ne-o asumăm, prin bogatele informaţii şi surse documentare 
oferite, să redea oraşului imaginea unuia dintre cei mai importanţi 
reprezentanţi ai săi în viaţa bisericească, cultura, literatura, politica 
română din prima jumătate a secolului al XX-lea. 
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De asemenea, ne dorim ca volumele ce vor fi publicate în 
cadrul colecţiei ,,Personalităţi marcante ale Sebeşului” să constituie 
punctul de plecare şi baza documentară pentru realizarea unui 
dicţionar al personalităţilor locale, personalităţi din domenii variate 
care au însemnat oraşul nostru pe harta României. 

În final, ne simţim datori să-i menţionăm pe cei care ne-au 
sprijinit în iniţierea acestui program editorial,   aducându-le calde 
mulţumiri. Ne aducem omagiile şi ne înclinăm în faţa memoriei 
regretatului istoric, profesor şi prieten drag, Nicolae Bocşan (1947-
2016), domnia sa fiind cel care, după retipărirea volumului 
Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1914-1919), semnat de Sebastian Stanca (reeditat de 
Mihai-Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan), ne încuraja 
să ducem mai departe acest proiect prin publicarea unui volum de 
studii. 

Gândul nostru cel bun şi sentimentul de recunoştinţă se 
îndreaptă spre cei nouă colaboratori (istorici, teologi, filologi, critici 
literari), autori ai studiilor redate în paginile prezentului volum care 
au aderat, fără nici o rezervă, la ideea acestui proiect şi şi-au 
sacrificat din timpul preţios pentru succesul acestuia. 

Mulţumim Primăriei Municipiului Sebeş care, prin sprijinul 
financiar oferit, în cadrul programului anual pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop 
patrimonial, pe anul 2015, sesiunea a II-a, a făcut posibilă apariţia 
acestui prim volum al colecţiei ,,Personalităţi marcante ale 
Sebeşului”. 

Nu în ultimul rând, mulţumirile noastre se cuvin domnului 
conferenţiar universitar doctor Valentin Orga, directorul Bibliotecii 
Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca, pentru 
disponibilitatea de care a dat dovadă în definitivarea acestui proiect 
editorial, precum şi colectivului din jurul editurii Argonaut, Cluj-
Napoca, care a editat cu profesionalism acest volum. 

În încheiere, ne exprimăm nădejdea că acest prim volum al 
colecţiei ,,Personalităţi marcante ale Sebeşului” va ajunge în 
bibliotecile tuturor sebeşenilor, pe care îi îndemnăm să-l citească, 
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să-l analizeze, pentru că acesta dovedeşte, încă o dată în plus, că 
istoria înseamnă mai mult decât o înşiruire de date, personaje şi 
artefacte, că istoria ne poate învăţa despre strămoşii noştri, despre 
noi, despre defectele noastre, despre speranţele, chiar şi despre 
visele noastre. Conchidem prin a afirma că oamenii trec, faptele 
rămân… 

 
Coordonatorii 
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SEBASTIAN STANCA: BIBLIOGRAFIE 
SELECTIVĂ* 

 
Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Volume: 
 
1) Sebastian Stanca, Cipariu Thimotheus: értekezés, Pertozsény, 
Muntyán Tivadar Könyvnyodmája, 1910, 77 p.; 
2) Sebastian Stanca, Pribegii. Comedie din viaţa meseriaşilor în două acte. 
Localizare după I. Nestroy, Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA, 1910, 46 p.; 
3) Sebastian Stanca, Bucătăreasa. Comedie într-un act. Prelucrare după 
Teodor Abt, Braşov, s.n., 1911, 22 p.; 
4) Sebastian Stanca, Pocăiţii. Studiu pentru combaterea sectei pocăiţilor, 
Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1913, 271 p.; 
5) Sebastian Stanca, Gheorghe Dima: jubileul activităţii sale de 40 de ani, 
Cluj, Tipografia Dr. Sebastian Bornemisa, 1922, 24 p.; 
6) Sebastian Stanca, Lazăr diacul. O întâmplare adevărată, Bucureşti, 
s.n., 1923, 40 p.; 
7) Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimei române din Ardeal la Răsboiul 
pentru Întregirea Neamului: 1916-1919, Cluj, Editura Cartea 
Românească, 1925, 180 p.;1 
8) Sebastian Stanca, Preoţimea şi politica, Cluj, Tipografia Eparhiei 
Ortodoxe Române, 1926, 28 p.; 
                                                           
* Prezenta fişă bibliografică a fost ordonată cronologic şi cuprinde doar 
materialele semnate ,,Sebastian Stanca”; studiile, articolele, poemele publicate 
sub pseudonimul ,,Ibis” nu au fost incluse. 
1  Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la Războiul pentru 
Întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de 
Mihai-Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, 
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, 314 p. 
(ISBN 978-606-8692-14-2). 
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9) Sebastian Stanca, Greva şi alte povestiri, Arad, s.n., 1926, 64 p.; 
10) Sebastian Stanca, Sergentul: episod din luptele de lângă Jiu şi Pasul 
Surduc la începutul lui septembrie 1916. Dramă într-un act, Arad, Editura 
,,Joseph Heyderich”, 1926, 46 p.; 
11) Sebastian Stanca, Dramă într-un act. Prelucrată după lucrarea lui I. 
Koener, Arad, Editura ,,Joseph Heyderich”, 1926, 46 p.; 
12) Sebastian Stanca, Carmen Saeculare. Preoţimea română din Ardeal în 
slujba idealului naţional. Conferinţă ţinută la 6 martie 1927 în sala IV a 
Universităţii din Cluj, în ciclul de conferinţe aranjate de Societatea Ortodoxă 
Naţională a Femeilor Române, Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe 
Române, 1927, 20 p.; 
13) Sebastian Stanca, Biserica ortodoxă din Sebeş, Cluj, Tiparul 
Tipografiei Eparhiale Ortodoxe Române, 1928, 35 p.; 
14) Sebastian Stanca, Biserica ortodoxă din Cluj. O pagină din trecutul ei, 
Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1928, 15 p.; 
15) Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului 
şi Clujului: 1919-1929, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale Ortodoxe 
Române, 1930, 167 p.; 
16) Sebastian Stanca, Pâinea vieţii. Carte de rugăciuni pentru toţi creştinii, 
Cluj, Tiparul Tipografiei Ortodoxe Române, 1931, 232 p.; 
17) Sebastian Stanca, Lege nouă: comedie într-un act, Sibiu, Tipografia 
,,Dacia Traiană”, 1933, 52 p.; 
18) Sebastian Stanca, Valoarea religioasă, culturală şi economică a 
organizaţiei noastre bisericeşti. Din ciclul de conferinţe publice organizate de 
Frăţia Ortodoxă Română la Cluj în primăvara anului 1933, Cluj, 
Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1934, 16 p.; 
19) Sebastian Stanca, Gheorghe Lazăr în Sibiu, Cluj, Tiparul 
Tipografiei Eparhiale Ortodoxe Române, 1934, 16 p.; 
20) Sebastian Stanca, Mănăstirea de la Râpa-Râmeţului: 1486-1827, 
Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1936, 23 p.; 
21) Sebastian Stanca, Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. Corna-
Şard, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1937, 12 p.; 
22) Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-
1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, 127 p.; 
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23) Sebastian Stanca, Apis şi Este. Traducere după Bruno Brehm, 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1942, 489 p.; 
24) Sebastian Stanca, Monografie istorico-geografică a localităţii Petroşeni 
din Valea Jiului, ediţie îngrijită de Dumitru Velea, Petroşani, Editura 
Fundaţiei ,,Ion D. Sârbu”, 1996, 98 p.; 
25) Sebastian Stanca, Istoricul Episcopiei Clujului, Cluj, Tipografia Dr. 
Sebastian Bornemisa, f.a., 15 p.; 
26) Sebastian Stanca, Mihai Viteazul în Alba-Iulia, Alba-Iulia, 
Tipografia Cetatea, f.a., 13 p.; 
 

Studii şi articole: 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Învierea”, în Telegraful Român, an XLVII, 
număr 42, 1899, p. 170; 
2) Sebastian Stanca, ,,Păstorul (după Uhland)”, în Revista Orăştiei, an 
V, număr 12, 1899, p. 45; 
3) Sebastian Stanca, ,,Pe prund!”, în Revista Orăştiei, an V, număr 17, 
1899, p. 114; 
4) Sebastian Stanca, ,,Soarte”, în Revista Orăştiei, an V, număr 17, 
1899, p. 114; 
5) Sebastian Stanca, ,,Păstorul (după Uhland)”, în Telegraful Român, 
an XLVII, număr 90, 1899, p. 367; 
6) Sebastian Stanca, ,,În zori. În amurg. Luna. Galeria de tablouri”, 
în Telegraful Român, an XLVIII, număr 48, 1900, p. 190; 
7) Sebastian Stanca, ,,Dorul. După maial”, în Telegraful Român, an 
XLVIII, număr 60, 1900, p. 245; 
8) Sebastian Stanca, ,,La umbră. Noapte (după Korner)”, în 
Telegraful Român, an XLVIII, număr 74, 1900, p. 301; 
9) Sebastian Stanca, ,,Chin de for. Forfecuţa”, în Telegraful Român, 
an XLVIII, număr 91, 1900, p. 373; 
10) Sebastian Stanca, ,,Dorul. Poveste”, în Telegraful Român, an 
XLIX, număr 107, 1901, pp. 435-437; 
11) Sebastian Stanca, ,,Hanibal şi Scipio. Dialog. După Gr.”, în 
Telegraful Român, an XLIX, număr 130, 1901, p. 527; 
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12) Sebastian Stanca, ,,Hanibal şi Scipio. Dialog. După Gr.”, în 
Telegraful Român, an XLIX, număr 131, 1901, p. 530; 
13) Sebastian Stanca, ,,Hanibal şi Scipio. Dialog. După Gr.”, în 
Telegraful Român, an XLIX, număr 133, 1901, p. 539; 
14) Sebastian Stanca, ,,Copilul la izvor (după Schiller)”, în Telegraful 
Român, an L, număr 73, 1902, p. 230; 
15) Sebastian Stanca, ,,Dimineaţa”, în Telegraful Român, an L, număr 
74, 1902, p. 297; 
16) Sebastian Stanca, ,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, 
număr 2, 1902, pp. 1-2; 
17) Sebastian Stanca, ,,Vis!”, în Luceafărul, an I, număr 2, 1902, p. 5; 
18) Sebastian Stanca, ,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, 
număr 3, 1902, pp. 34-35; 
19) Sebastian Stanca, ,,G. E. Lessing, Faust, traducere de Sebastian 
Stanca”, în Luceafărul, an I, număr 6, 1902, pp. 93-94; 
20) Sebastian Stanca, ,,Dr. Petru Pipoş, Istoria pedagogiei (pentru 
preparandii), ediţia a II-a (Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, număr 
8, 1902, pp. 127-128; 
21) Sebastian Stanca, ,,Manuale (Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, 
număr 9-10, 1902, pp. 159-160; 
22) Sebastian Stanca, ,,Cetatea bolii”, în Luceafărul, an II, număr 2, 
1903, pp. 29-32; 
23) Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendarul Poporului Român 
pe anul 1903, Budapesta, 1903, pp. 132-133; 
24) Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendariu pe anul visect de la 
Christos 1904, Sibiu, 1904, pp. 157-159; 
25) Sebastian Stanca, ,,Cei doi fraţi”, în Calendariul Românului pre 
anul 1905, Bucureşti, 1905, pp. 115-117; 
26) Sebastian Stanca, ,,Războiul ruso-japonez”, în Calendarul 
Poporului Român pe anul 1905, Budapesta, 1905, pp. 110-129; 
27) Sebastian Stanca, ,,Pastelele lui Alecsandri”, în Transilvania, an 
XXXVI, număr 1, 1906, pp. 29-45;2 
                                                           
2 Material reeditat în anul 2010 în ciclul ,,Conferinţele Astrei. Restituiri” (a se 
vedea: Sebastian Stanca, ,,Pastelurile lui Alecsandri”, în Conferinţele Astrei. 
Restituiri, Sibiu, Biblioteca Judeţeană Astra, 2010, pp. 3-21). 
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28) Sebastian Stanca, ,,Seara”, în Calendariu pe anul visect de la Christos 
1907, Sibiu, 1907, pp. 148-150; 
29) Sebastian Stanca, ,,Închinare: Memoriei Marelui Andreiu”, în 
Revista Teologică, an III, număr 9-10, 1909, p. 391; 
30) Sebastian Stanca, ,,Omagiu cu prilejul jubileului de 100 de ani al 
Seminarului Andreian”, în Telegraful Român, an LIX, număr 102, 
1911, p. 435; 
31) Sebastian Stanca, ,,Pocăiţii: cuvântări bisericeşti de dr. N. 
Brânzău, preot gr.-cat. în Vulcan”, în Revista Teologică, an VII, număr 
8, 1913, pp. 250-253; 
32) Sebastian Stanca, ,,Dr. Alexandru Bogdan”, în Telegraful Român, 
an LXIII, număr 112, 1915, p. 450; 
33) Sebastian Stanca, ,,În exil”, în Telegraful Român, an LXV, număr 
16, 1917, p. 62; 
34) Sebastian Stanca, ,,Dor de ţară”, în Telegraful Român, an LXV, 
număr 17, 1917, p. 67; 
35) Sebastian Stanca, ,,Trist”, în Telegraful Român, an LXV, număr 
19, 1917, p. 75; 
36) Sebastian Stanca, ,,Toamnă”, în Telegraful Român, an LXV, 
număr 21, 1917, p. 83; 
37) Sebastian Stanca, ,,Vântul”, în Telegraful Român, an LXV, număr 
22, 1917, p. 86; 
38) Sebastian Stanca, ,,Toamnă târzie”, în Telegraful Român, an LXV, 
număr 24, 1917, p. 97; 
39) Sebastian Stanca, ,,În cimitir”, în Telegraful Român, an LXV, 
număr 26, 1917, p. 104; 
40) Sebastian Stanca, ,,Eroul (după Korner)”, în Telegraful Român, an 
LXV, număr 77, 1917, p. 308; 
41) Sebastian Stanca, ,,Eroul (după Korner)”, în Telegraful Român, an 
LXV, număr 78, 1917, pp. 312-313; 
42) Sebastian Stanca, ,,Eroul (după Korner)”, în Telegraful Român, an 
LXV, număr 79, 1917, p. 317; 
43) Sebastian Stanca, ,,Eroul (după Korner)”, în Telegraful Român, an 
LXV, număr 81, 1917, pp. 324-325; 
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44) Sebastian Stanca, ,,Resignare”, în Telegraful Român, an LXV, 
număr 107, 1917, p. 67; 
45) Sebastian Stanca, ,,Crâşnicul din Costeşti. Povestire”, în 
Telegraful Român, an LXVI, număr 2, 1918, p. 9; 
46) Sebastian Stanca, ,,Crâşnicul din Costeşti. Povestire”, în 
Telegraful Român, an LXVI, număr 3, 1918, p. 9; 
47) Sebastian Stanca, ,,Vedenia. Povestire”, în Telegraful Român, an 
LXVI, număr 15, 1918, pp. 57-58; 
48) Sebastian Stanca, ,,Naţionalismul lui Şaguna”, în Revista 
Teologică, an XIII, număr 6-7, 1923, pp. 195-200; 
49) Sebastian Stanca, ,,Alexandru Lapedatu-Noul ministru de 
culte”, în Renaşterea, an I, număr 9, 1923, pp. 1-2; 
50) Sebastian Stanca, ,,Ghinion”, în Cosînzeana, an VII, număr 5, 
1923, pp. 82-83; 
51) Sebastian Stanca, ,,Blestem de mamă”, în Cosînzeana, an VII, 
număr 10-11, 1923, pp. 156-157; 
52) Sebastian Stanca, ,,Avansare”, în Cosînzeana, an VII, număr 13, 
1923, pp. 198-199; 
53) Sebastian Stanca, ,,Istoricul episcopiei Clujului”, în Calendarul 
,,Clujul Românesc”, număr I, 1923, pp. 110-127; 
54) Sebastian Stanca, ,,Ciprian Porumbescu-conferinţă ţinută în sala 
Teatrului Naţional din Cluj cu ocazia punerii pietrei fundamentale a 
catedralei”, în Renaşterea, an I, număr 10, 1923, pp. 5-6; 
55) Sebastian Stanca, ,,Recăsătorirea preoţilor”, în Renaşterea, an I, 
număr 13, 1923, pp. 1-2; 
56) Sebastian Stanca, ,,Recăsătorirea preoţilor văduvi”, în Renaşterea, 
an II, număr 41, 1924, pp. 1-3; 
57) Sebastian Stanca, ,,Schimbarea calendarului”, în Renaşterea, an 
II, număr 50, 1924, pp. 1-3; 
58) Sebastian Stanca, ,,Români în Debreţin la 1696”, în Cosînzeana, 
an VII, număr 23-34, 1924, p. 313;  
59) Sebastian Stanca, ,,O judecată dreaptă la 1819”, în Revista 
Teologică, an XV, număr 7, 1925, pp. 214-216; 
60) Sebastian Stanca, ,,Primul client”, în Cosînzeana, an IX, număr 1, 
1925, pp. 5-6; 
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61) Sebastian Stanca, ,,Păcăleli”, în Cosînzeana, an IX, număr 7, 
1925, pp. 95-96; 
62) Sebastian Stanca, ,,Telefonul indiscret”, în Cosînzeana, an IX, 
număr 11, 1925, pp. 156-157; 
63) Sebastian Stanca, ,,F. Karinthy, La morgă, traducere de Sebastian 
Stanca”, în Cosînzeana, an IX, număr 23-24, 1925, p. 230; 
64) Sebastian Stanca, ,,Sergentul. Dramă într-un act. Arad. 
Biblioteca Semănătorul, nr. 119”, în Telegraful Român, an LXXIV, 
număr 48-49, 1926, p. 6; 
65) Sebastian Stanca, ,,Balicul”, în Cosînzeana, an X, număr 2, 1926, 
pp. 16-18; 
66) Sebastian Stanca, ,,Prima zi în exil”, în Cosînzeana, an X, număr 
8, 1926, p. 77; 
67) Sebastian Stanca, ,,Frizura”, în Cosînzeana, an X, număr 34-35, 
1926, pp. 339-340; 
68) Sebastian Stanca, ,,Leacul femeii arţăgoase”, în Cosînzeana, an X, 
număr 44, 1926, pp. 430-431; 
69) Sebastian Stanca, ,,Domnul”, în Cosînzeana, an X, număr 47-52, 
1926, pp. 475-476; 
70) Sebastian Stanca, ,,Răbdarea creştinească”, în Renaşterea, an IV, 
număr 9, 1926, pp. 1-2; 
71) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 46, 1926, pp. 3-6; 
72) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 47, 1926, pp. 2-4; 
73) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 48, 1926, pp. 4-5; 
74) Sebastian Stanca, ,,Carmen saeculare. Preoţimea română din 
Ardeal în slujba idealului naţional”, în Renaşterea, an V, număr 15, 
1927, pp. 1-6; 
75) Sebastian Stanca, ,,Luceafărul şi domnişoarele române”, în 
Cosînzeana, an XI, număr 8, 1927, pp. 104-105; 
76) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 31, 1928, pp. 4-5; 
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77) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 32, 1928, pp. 2-3; 
78) Sebastian Stanca, ,,Gheorghe Lazăr la Sibiu”, în Societatea de 
Mâine, număr V, 1928, p. 113; 
79) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 33, 1928, pp. 4-5; 
80) Sebastian Stanca, „Luptă bună am luptat”, în Renaşterea, an 
VIII, număr 20, 1930, pp. 3-4; 
81) Sebastian Stanca, ,,Pricina pentru o carte bisericească-Soborul 
vlădicului Varlaam la 1689”, în Revista Teologică, an XX, număr 1-2, 
1930, pp. 31-34; 
82) Sebastian Stanca, ,,Odă lui Octavian Goga”, în Renaşterea, an X, 
număr 8, 1932, p. 3; 
83) Sebastian Stanca, ,,O luptă între predică şi cazanie”, în Revista 
Teologică, an XXIII, număr 1-2, 1933, pp. 35-48; 
84) Sebastian Stanca, ,,Cuvântarea dlui. consilier eparhial. dr. Seb. 
Stanca”, în Renaşterea, an XII, număr 39, 1934, pp. 2-3; 
85) Sebastian Stanca, ,,Mormântul lui Hristos”, în Renaşterea, an 
XIII, număr  17-18, 1935, p. 3; 
86) Sebastian Stanca, ,,Ardeleni şi regăţeni-scrisoare deschisă către 
părintele Manea S. Popescu din Bucureşti”, în Renaşterea, an XII, 
număr 46, 1935, p. 2; 
87) Sebastian Stanca, ,,Cărţi călătoare”, în Revista Teologică, an XXV, 
număr 1-2, 1935, pp. 19-23; 
88) Sebastian Stanca, ,,Cuvântarea P. C. S. Dr. Sebastian Stanca, în 
numele Eparhiei văduvite”, în Renaşterea, an XIV, număr 7-8, 1936, 
pp. 9-10; 
89) Sebastian Stanca, ,,Cuvântul păr. Seb. Stanca în numele 
eparhiei”, în Renaşterea, an XIV, număr 27-28, 1936, p. 2; 
90) Sebastian Stanca, ,,Primarii satelor româneşti din Ardeal înainte 
de 1848”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, număr VII, 1936-
1938, pp. 703-705; 
91) Sebastian Stanca, ,,Sava Popovici Barcianu din Răşinari, întors 
din călătoria sa la Innsbruck, e întâmpinat de consăteni, 1848”, în 
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Anuarul Institutului de Istorie Naţională, număr VII, 1936-1938, pp. 
706-707; 
92) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Corna”, în Revista Teologică, an XXVII, număr 6, 1937, pp. 213-218; 
93) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Şard”, în Revista Teologică, an XXVII, număr 7-8, 1937, pp. 269-272; 
94) Sebastian Stanca, ,,Un an de la moartea episcopului Nicolae 
Ivan”, în Renaşterea, an XV, număr 5, 1937, p. 1; 
95) Sebastian Stanca, ,,Iertarea şi iubirea”, în Renaşterea, an XV, 
număr 18, 1937, pp. 2-3; 
96) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. 
Peleş-Valea-Verde”, în Renaşterea, an XV, număr 37, 1937, p. 2;  
97) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. 
Peleş-Valea-Verde”, în Renaşterea, an XV, număr 38, 1937, p. 2; 
98) Sebastian Stanca, ,,Pace vouă”, în Renaşterea, an XV, număr 52, 
1937, p. 2; 
99) Sebastian Stanca, ,,O rară bunătate sufletească (Patriarhul 
Miron Cristea)”, în Biserica Ortodoxă Română, an LVI, număr 11-12, 
1938, pp. 648-650; 
100) Sebastian Stanca, ,,Şaguna şi literile latine-o mică rectificare”, 
în Revista Teologică, an XXVIII, număr 6, 1938, pp. 258-259; 
101) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Cărpiniş”, în Revista Teologică, an XXVIII, număr 7-8, 1938, pp. 336-
340; 
102) Sebastian Stanca, ,,Un popas istoric”, în Renaşterea, an XVI, 
număr 32-33, 1938, pp. 1-2; 
103) Sebastian Stanca, ,,Pace pe pământ”, în Renaşterea, an XVI, 
număr 52, 1938, pp. 3-4; 
104) Sebastian Stanca, ,,La mormântul Prot. Iovian Murăşan”, în 
Renaşterea, an XVII, număr 11, 1939, p. 3; 
105) Sebastian Stanca, ,,Avertisment divin”, în Renaşterea, an XVII, 
număr 15, 1939, p. 3; 
106) Sebastian Stanca, ,,Politica preoţimei-Cuvântarea P. C. 
consilier Dr. Sebastian Stanca, la deschiderea Congresului 
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Asociaţiei Preoţilor din secţia Cluj, ţinut în Huedin în 27 Iunie 
1939”, în Renaşterea, an XVII, număr 27, 1939, pp. 1-2;  
107) Sebastian Stanca, ,,Scrisoare deschisă către P. C. Păr. P. 
Partenie preot, profesor, directorul Seminarului Central, 
preşedintele Asociaţiei Generale a Clerului şi senator”, în Renaşterea, 
an XVII, număr 48, 1939, p. 1; 
108) Sebastian Stanca, ,,Problema uniaţiei în Munţii Apuseni-
Roşia”, în Revista Teologică, an XXIX, număr 10-11, 1939, pp. 412-
422; 
109) Sebastian Stanca, ,,Povestiri creştine. Înger şi diavol”, în 
Renaşterea, an XVIII, număr 1, 1940, p. 3; 
110) Sebastian Stanca, ,,Pilda unui preot”, în Renaşterea, an XVIII, 
număr 17-18, 1940, pp. 2-3; 
111) Sebastian Stanca, ,,Morala lui Hristos”, în Renaşterea, an XVIII, 
număr 42-43, 1940, p. 7; 
112) Sebastian Stanca, ,,Graiul antimiselor”, în Omagiu Înalt Prea 
Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Bălan Mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de 
arhipăstorire, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1940, pp. 719-722; 
113) Sebastian Stanca, ,,Răsplata dumnezeiască”, în Revista Teologică, 
an XXXI, număr 9-10, 1941, pp. 464-465; 
114) Sebastian Stanca, ,,Şcoala şi religia”, în Renaşterea, an XIX, 
număr 19, 1941, pp. 1-2; 
115) Sebastian Stanca, ,,Pater Iani de la Alba-Iulia”, în Revista 
Teologică, an XXXII, număr 1-2, 1942, pp. 34-40; 
116) Sebastian Stanca, ,,Biserica în Rusia Sovietică”, în Revista 
Teologică, an XXXII, număr 3-4, 1942, pp. 228-229; 
117) Sebastian Stanca, ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti”, în 
Revista Teologică, an XXXII, număr 11-12, 1942, pp. 491-495; 
118) Sebastian Stanca, ,,Adevărata fericire”, în Duh şi adevăr, an II, 
număr 10-12, 1942, pp. 49-52; 
119) Sebastian Stanca, ,,Galia Tudor”, în Renaşterea, an XX, număr 
8, 1942, p. 1; 
120) Sebastian Stanca, ,,O pildă de ingratitudine”, în Renaşterea, an 
XX, număr 24, 1942, p. 2; 
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121) Sebastian Stanca, ,,O vedenie”, în Renaşterea, an XX, număr 28-
29, 1942, p. 1; 
122) Sebastian Stanca, ,,De ziua Învierii”, în Renaşterea, an XX, 
număr 13-14, 1942, pp. 2-3; 
123) Sebastian Stanca, ,,Metamorfoze în nomenclatura preoţilor 
români din Ardeal”, în Revista Teologică, an XXXV, număr 3-4, 1945, 
pp. 128-134; 
124) Sebastian Stanca, ,,Experienţe pastorale: un moment critic în 
viaţa preotului”, în Revista Teologică, an XXXV, număr 9-10, 1945, 
pp. 386-390; 
125) Sebastian Stanca, ,,Mulţumirea sufletească”, în Renaşterea, an 
XXIII, număr 11, 1945, pp. 2-3; 
126) Sebastian Stanca, ,,Experienţe pastorale: Metehne electorale în 
parohie”, în Revista Teologică, an XXXVI, număr 1-2, 1946, pp. 81-
84; 
127) Sebastian Stanca, ,,Mânia”, în Renaşterea, an XXIV, număr 24-
25, 1946, p. 2; 
128) Sebastian Stanca, ,,Pâinea”, în Renaşterea, an XXIV, număr 28-
29, 1946, p. 2; 
129) Sebastian Stanca, ,,Poesia religioasă”, în Revista Teologică, an 
XXXVII, număr 7-10, 1947, pp. 298-309; 
130) Sebastian Stanca, ,,Cum am înfiinţat revista Luceafărul la 
Budapesta”, în Revista de Istorie şi Teorie Literară, număr IV, 1970, pp. 
31-32; 
 

Lista studiilor şi articolelor grupate pe reviste:3 
 

,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională” 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Primarii satelor româneşti din Ardeal înainte 
de 1848”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, număr VII, 1936-
1938, pp. 703-705; 

                                                           
3 Cele publicate în timpul vieţii. 
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2) Sebastian Stanca, ,,Sava Popovici Barcianu din Răşinari, întors 
din călătoria sa la Innsbruck, e întâmpinat de consăteni, 1848”, în 
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, număr VII, 1936-1938, pp. 
706-707; 

 
,,Biserica Ortodoxă Română” 

 
1) Sebastian Stanca, ,,O rară bunătate sufletească (Patriarhul Miron 
Cristea)”, în Biserica Ortodoxă Română, an LVI, număr 11-12, 1938, 
pp. 648-650; 
 

,,Calendare” 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendarul Poporului Român pe 
anul 1903, Budapesta, 1903, pp. 132-133; 
2) Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendariu pe anul visect de la 
Christos 1904, Sibiu, 1904, pp. 157-159; 
3) Sebastian Stanca, ,,Războiul ruso-japonez”, în Calendarul Poporului 
Român pe anul 1905, Budapesta, 1905, pp. 110-129; 
4) Sebastian Stanca, ,,Cei doi fraţi”, în Calendariul Românului pre anul 
1905, Bucureşti, 1905, pp. 115-117; 
5) Sebastian Stanca, ,,Seara”, în Calendariu pe anul visect de la Christos 
1907, Sibiu, 1907, pp. 148-150; 
6) Sebastian Stanca, ,,Istoricul episcopiei Clujului”, în Calendarul 
,,Clujul Românesc”, 1923, pp. 110-127; 
 

,,Cosînzeana” 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Ghinion”, în Cosînzeana, an VII, număr 5, 
1923, pp. 82-83; 
2) Sebastian Stanca, ,,Blestem de mamă”, în Cosînzeana, an VII, 
număr 10-11, 1923, pp. 156-157; 
3) Sebastian Stanca, ,,Avansare”, în Cosînzeana, an VII, număr 13, 
1923, pp. 198-199; 
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4) Sebastian Stanca, ,,Români în Debreţin la 1696”, în Cosînzeana, 
an VII, număr 23-34, 1924, p. 313;  
5) Sebastian Stanca, ,,Primul client”, în Cosînzeana, an IX, număr 1, 
1925, pp. 5-6; 
6) Sebastian Stanca, ,,Păcăleli”, în Cosînzeana, an IX, număr 7, 1925, 
pp. 95-96; 
7) Sebastian Stanca, ,,Telefonul indiscret”, în Cosînzeana, an IX, 
număr 11, 1925, pp. 156-157; 
8) Sebastian Stanca, ,,F. Karinthy, La morgă, traducere de Sebastian 
Stanca”, în Cosînzeana, an IX, număr 23-24, 1925, p. 230; 
9) Sebastian Stanca, ,,Balicul”, în Cosînzeana, an X, număr 2, 1926, 
pp. 16-18; 
10) Sebastian Stanca, ,,Prima zi în exil”, în Cosînzeana, an X, număr 
8, 1926, p. 77; 
11) Sebastian Stanca, ,,Frizura”, în Cosînzeana, an X, număr 34-35, 
1926, pp. 339-340; 
12) Sebastian Stanca, ,,Leacul femeii arţăgoase”, în Cosînzeana, an X, 
număr 44, 1926, pp. 430-431; 
13) Sebastian Stanca, ,,Domnul”, în Cosînzeana, an X, număr 47-52, 
1926, pp. 475-476; 
14) Sebastian Stanca, ,,Luceafărul şi domnişoarele române”, în 
Cosînzeana, an XI, număr 8, 1927, pp. 104-105; 
 

,,Duh şi adevăr” 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Adevărata fericire”, în Duh şi adevăr, an II, 
număr 10-12, 1942, pp. 49-52; 
 

,,Luceafărul” 
 
1) Sebastian Stanca, ,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, număr 
2, 1902, pp. 1-2; 
2) Sebastian Stanca, ,,Vis!”, în Luceafărul, an I, număr 2, 1902, p. 5; 
3) Sebastian Stanca, ,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, 
număr 3, 1902, pp. 34-35; 
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4) Sebastian Stanca, ,,G. E. Lessing, Faust, traducere de Sebastian 
Stanca”, în Luceafărul, an I, număr 6, 1902, pp. 93-94; 
5) Sebastian Stanca, ,,Dr. Petru Pipoş, Istoria pedagogici (pentru 
preparandii), ed. a II-a (Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, număr 8, 
1902, pp. 127-128; 
6) Sebastian Stanca, ,,Manuale (Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, 
număr 9-10, 1902, pp. 159-160; 
7) Sebastian Stanca, ,,Cetatea bolii”, în Luceafărul, an II, număr 2, 
1903, pp. 29-32; 
 

,,Renaşterea” 
 

1) Sebastian Stanca, ,,Alexandru Lapedatu-Noul ministru de culte”, 
în Renaşterea, an I, număr 9, 1923, pp. 1-2; 
2) Sebastian Stanca, ,,Ciprian Porumbescu-conferinţă ţinută în sala 
Teatrului Naţional din Cluj cu ocazia punerii pietrei fundamentale a 
catedralei”, în Renaşterea, an I, număr 10, 1923, pp. 5-6; 
3) Sebastian Stanca, ,,Recăsătorirea preoţilor”, în Renaşterea, an I, 
număr 13, 1923, pp. 1-2; 
4) Sebastian Stanca, ,,Recăsătorirea preoţilor văduvi”, în Renaşterea, 
an II, număr 41, 1924, pp. 1-5;  
5) Sebastian Stanca, ,,Schimbarea calendarului”, în Renaşterea, an II, 
număr 50, 1924, pp. 1-3; 
6) Sebastian Stanca, ,,Răbdarea creştinească”, în Renaşterea, an IV, 
număr 9, 1926, pp. 1-2; 
7) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 46, 1926, pp. 3-6; 
8) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 47, 1926, pp. 2-4; 
9) Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, 
număr 48, 1926, pp. 4-5; 
10) Sebastian Stanca, ,,Carmen saeculare. Preoţimea română din 
Ardeal în slujba idealului naţional”, în Renaşterea, an V, număr 15, 
1927, pp. 1-6; 



Sebastian Stanca: Bibliografie selectivă 

 27

11) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 31, 1928, pp. 4-5; 
12) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 32, 1928, pp. 2-3; 
13) Sebastian Stanca, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an IV, număr 33, 1928, pp. 4-5; 
14) Sebastian Stanca, „Luptă bună am luptat”, în Renaşterea, an VIII, 
număr 20, 1930, pp. 3-4; 
15) Sebastian Stanca, ,,Odă lui Octavian Goga”, în Renaşterea, an X, 
număr 8, 1932, p. 3; 
16) Sebastian Stanca, ,,Cuvântarea dlui. consilier eparhial. dr. Seb. 
Stanca”, în Renaşterea, an XII, număr 39, 1934, pp. 2-3; 
17) Sebastian Stanca, ,,Mormântul lui Hristos”, în Renaşterea, an 
XIII, număr 17-18, 1935, p. 3; 
18) Sebastian Stanca, ,,Ardeleni şi regăţeni-scrisoare deschisă către 
părintele Manea S. Popescu din Bucureşti’, în Renaşterea, an XII, 
număr 46, 1935, p. 2; 
19) Sebastian Stanca, ,,Cuvântarea P. C. S. Dr. Sebastian Stanca, în 
numele Eparhiei văduvite”, în Renaşterea, an XIV, număr 7-8, 1936, 
pp. 9-10; 
20) Sebastian Stanca, ,,Cuvântul păr. Seb. Stanca în numele 
eparhiei”, în Renaşterea, an XIV, număr 27-28, 1936, p. 2; 
21) Sebastian Stanca, ,,Un an de la moartea episcopului Nicolae 
Ivan”, în Renaşterea, an XV, număr 5, 1937, p. 1; 
22) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. 
Peleş-Valea-Verde”, în Renaşterea, an XV, număr 38, 1937, p. 2; 
23) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. 
Peleş-Valea-Verde”, în Renaşterea, an XV, număr 37, 1937, p. 2;  
24) Sebastian Stanca, ,,Iertarea şi iubirea”, în Renaşterea, an XV, 
număr 18, 1937, pp. 2-3; 
25) Sebastian Stanca, ,,Pace vouă’, în Renaşterea, an XV, număr 52, 
1937, p. 2; 
26) Sebastian Stanca, ,,Un popas istoric”, în Renaşterea, an XVI, 
număr 32-33, 1938, pp. 1-2; 
27) Sebastian Stanca, ,,Pace pe pământ”, în Renaşterea, an XVI, 
număr 52, 1938, pp. 3-4; 
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28) Sebastian Stanca, ,,Avertisment divin”, în Renaşterea, an XVII, 
număr 15, 1939, p. 3; 
29) Sebastian Stanca, ,,Politica preoţimei-Cuvântarea P. C. consilier 
Dr. Sebastian Stanca, la deschiderea Congresului Asociaţiei 
Preoţilor din secţia Cluj, ţinut în Huedin în 27 Iunie 1939”, în 
Renaşterea, an XVII, număr 27, 1939, pp. 1-2; 
30) Sebastian Stanca, ,,La mormântul Prot. Iovian Murăşan”, în 
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VIGUROASA RĂDĂCINĂ A STĂNCEŞTILOR: 
PREOTUL MARTIR AVRAM STANCA  

DIN PETROŞANI (1843-1916) 
 

Pr. Mihai Muntean 
Episcopia Devei şi Hunedoarei 

  
 

Istoria Văii Jiului începe în timpurile străvechi. Mărturii certe 
în acest sens atestă existenţa unor aşezări omeneşti în paleolitic şi 
neolitic, pentru ca acestea să evolueze în epocile următoare, a 
bronzului şi a fierului. Descoperirile arheologice „vorbesc” despre 
statornicia unei vieţi omeneşti pe aceste meleaguri, trecând prin 
epocile daco-romană şi a migraţiei popoarelor, până dincolo de 
încheierea amplului proces de etnogeneză.              

Prima menţiune scrisă despre locuri din Valea Jiului apare în 
actul de donaţie din 18 ianuarie 1493. Regele maghiar Vladislav al II-
lea dăruia nobilului Mihaly Kendeffy (Mihai Cândea) din Râu-de-
Mori (Ţara Haţegului) moşii în Valea Jiului. Între acestea erau Malee 
(Maleea) şi Rathond (Rotunda), toponime petroşenene. 

Bogatele păşuni, pâraiele limpezi, pădurile masive pline de 
vânat au oferit condiţii prielnice pentru dezvoltarea unor aşezări 
omeneşti, ai căror locuitori se îndeletniceau cu păstoritul. La anul 1640, 
douăzeci de familii de iobagi aduse din satul Petros-Haţeg au fost 
colonizate aici. De la colibele provizorii, ele au început să-şi facă 
aşezări stabile, căsuţe de lemn, iar prin poienile munţilor au apărut 
stânele.  

Fără îndoială, oamenii veniţi aici au fost creştini ortodocşi, cu 
obiceiurile şi tradiţiile la care nu au renunţat. Primul lăcaş de cult al 
acestei aşezări a fost edificat în jurul anului 1775, o bisericuţă din lemn. 

Conscripţia din anul 1818 arată că Petroşaniul avea 233 de 
suflete, cătunele Maleea: 58 şi Dâlja: 89, deci un total de 380 de 
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locuitori, toţi români ortodocşi. În 1857, aceleaşi aşezări aveau 
împreună 581 de locuitori (ulterior, cele două cătune vor intra în 
componenţa oraşului). 

Odată cu începerea exploatării zăcămintelor de cărbuni 
(1840) şi a construirii căii ferate spre Simeria (1867-1870), românii 
din Petroşani au trecut printr-o adevărată revoluţie socială, care le-a 
zdruncinat din temelie viaţa patriarhală cu specificul ei perpetuat 
nealterat de sute de ani. Pentru noile rosturi ale aşezării au fost aduşi 
muncitori mineri din Munţii Apuseni, dar şi străini, de toate 
neamurile şi de toate confesiunile. Drept urmare, în 1869, populaţia 
Petroşaniului era de 1728 de locuitori.1 

Din 1875, vreme de 41 de ani, aici a desfăşurat o activitate de 
excepţie preotul Avram Stanca, într-o perioadă plină de frământări: 
atitudinea discriminatorie faţă de români a stăpânirii austro-ungare, 
susţinuta propagandă greco-catolică şi tensiunile sociale generate de 
începuturile industriei miniere (venirea „străinilor”, presiunile asupra 
„băştinaşilor” etc.). 

 
Momente biografice 

 
Avram Stanca a venit pe lume ca dar al lui Dumnezeu, la 24 

decembrie 1843,2 în familia cântăreţului bisericesc Ioan Stanca şi a 
Elisavetei din Sebeş. Ei au fost binecuvântaţi cu patru copii: Avram, 
Ioan, Saveta şi Ileana. În 1855, tatăl lor a fost hirotonit de episcopul 
Andrei Şaguna ca preot la Pianul de Sus, lângă Sebeş. 

Crescut în tinda bisericii, Avram Stanca a descifrat de mic 
tainele cititului din cărţile de la strană scrise cu litere chirilice. A 
continuat  la şcoala confesională ortodoxă. Între anii 1858-1862,3 a 
                                                           
1 Informaţiile au fost preluate din Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a 
localităţii Petroşeni, ediţie îngrijită de Dumitru Velea, Petroşani, Editura Fundaţiei 
Culturale „Ion D. Sîrbu”, 1966, pp. 10-28. 
2 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, cuvânt înainte de Zoe Anghel 
Stanca, ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea, Petroşani, Editura 
Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu”, 1998, p. 26. 
3 Horia Stanca, Portrete de familie-Moşu de la Petroşeni, manuscris, f. 6 (primit de la 
doamna Sorana Georgescu-Gorjanu, nepoată). 
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urmat cursurile Liceului Săsesc din Sebeş (învăţând limba germană şi 
maghiară), apoi a studiat la  Institutul Teologic-Pedagogic (secţia 
pedagogică) din Sibiu. 

Din anul 1866,4 Avram Stanca a activat ca învăţător la Petrila 
şi deşi a stat doar trei ani, prin vrednicia sa a câştigat dragostea şi 
preţuirea tuturor. Întors la Sibiu, a continuat studiile  la secţia 
teologică, absolvind în anul 1873. 

În anul 1874, s-a cununat cu Ioana, din numeroasa familie a 
consăteanului Petru Chirca şi a Revecăi (şase copii).5 

Hirotonit de mitropolitul Miron Romanul, a fost adus preot 
la Petroşani de Crăciunul anului 1875, de către fostul lui profesor 
sibian, Ioan Raţiu,  protopop al Haţegului.6  A păstorit cu aceeaşi 
râvnă şi comunităţile ortodoxe din Băniţa, Maleea, Dâlja, Aninoasa, 
Vulcan, Dealul Babii şi Lupeni care, unele mai  mult timp, altele 
vremelnic, au fost filii ale Petroşaniului.7 

Între anii 1891-1899 a activat ca administrator protopopesc 
şi protopop al Haţegului. Scurtă vreme, după 1900, a administrat şi 
protopopiatul Hunedoarei.8 

În toată activitatea sa, a avut un sprijin de nădejde în 
preoteasa Ioana, numită de Nicolae Iorga „doamna Văii Jiului” şi 
decorată cu „Meritul Cultural” pentru lucrarea sa în calitate de 
preşedintă a „Reuniunii Femeilor Ortodoxe din Petroşani”.9    

Aici socotesc de bine a face o prezentare a „chipurilor” lor 
aşa cum au rămas în conştiinţa urmaşilor: „[...] Tatăl meu era preot 
desăvârşit, plin de credinţă, era o figură reprezentativă, deosebit de venerat şi 
stimat de toată lumea, indiferent de religie şi de naţionalitate. Acasă sever, dar 
drept, nu pedepsea căci avea darul de a te face să-ţi recunoşti vina, să o regreţi şi 

                                                           
4 Dumitru Gălăţan-Jieţ, Tiberiu Svoboda, Petrila în oglinda timpului, Petrila, Editura 
Confluenţe, 2009, p. 17. 
5 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, p. 16. 
6 Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni, p. 67. 
7  Mihai Muntean, Maria-Elena Pica, Biserica „Sf. Nicolae” din Petroşani-110 ani, 
Petroşani, Editura Genesis, 2010, p. 73. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 74. 
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să-ţi promiţi ţie însuţi să nu o mai repeţi. Nu admitea minciuna, cearta, 
duşmănia între noi copiii, dar nici cu alţii, ne învăţa permanent să nu invidiem pe 
cei ce au mai mult sau mai bine decât noi, să nu râvnim la nimic ce nu ni se 
potriveşte [...] Aşa era tatăl meu şi aşa era secondat de mama mea. În casa 
noastră nu a existat ceartă, cuvântul acesta ca şi alte expresii grele, nu au existat 
în vocabularul familiei noastre. Cu o astfel de moştenire nu a fost greu să intrăm 
mai târziu şi noi copiii în vârtejul vieţii, care ne-a frământat adeseori, dar nicio 
împrejurare, cât de grea să fi fost ea, nu ne-a putut face să deviem de pe linia 
trasată de părinţii noştri”. 10  Horia Stanca, nepotul preotului Avram 
Stanca, amintea că „[...] Moşu de la Petroşeni [...] a fost mai presus de toate 
un om senin. Un om echilibrat. Fără accese de veselie, dar şi fără excese de nervi. 
A fost un om serios, fără să dea seriozităţii sale aerul de gravitate şi de răceală, 
care distanţează şi face pe un om nesuferit. Sufleteşte apropiat de ceilalţi, Moşu 
era în schimb serios cu sine. Îşi controla cuvintele, îşi măsura gesturile. Nu se lăsa 

niciodată furat de impresii şi nici nu se pripea în concluzii. Gândea mult înainte 
de a lua deciziile. Nu-şi însoţea gândurile cu poza meditativă, încruntată, a 
omului consumat în interior. Mult mai în grabă îşi îmbrăca meditaţiile cu un 
uşor surâs care te umplea de încredere pentru ceea ce avea să-ţi spună. Şi pentru că 
gândea mai mult decât vorbea, comunicativitatea lui era reţinută. Nu împrăştia 
niciodată prea multe vorbe, nu se rostogolea peste fraze şi nici nu se risipea în 
argumente. Vorbea puţin, simplu şi întotdeauna în pilde. Moşu era un păstor 
deplin. Şi în felul cum gândea şi în felul cum se purta. De la aerul prevenitor cu 
care îi întâmpina pe oameni acasă şi până la sublimitatea totală cu care îl primea 
pe Iisus în biserică”. 11  Într-un document, păstrat în arhiva parohiei 
ortodoxe române din Petroşani, erau menţionate următoarele 
rânduri: „Casa preotului Avram Stanca era deschisă tuturor românilor. Aici 
era centrul românesc din Valea Jiului, aici se dădea lupta dârză de împotrivire 
contra asupririlor şi forţei de maghiarizare. De aici a pornit şi avântul de a aduce 
meseriaşi români în Petroşeni şi a aduce copii români la şcolile secundare, pentru 
a întări forţa de rezistenţă a românilor ameninţaţi în fiinţa lor naţională. O 
luptă dârză s-a dat aici, ceas de ceas, zi de zi iar flacăra dragostei de neam şi a 
rezistenţei o ţinea în mână preoteasa Ioana. Aici era locul unde se întâlneau elevii 

                                                           
10 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, pp. 29-30. 
11 Horia Stanca, Portrete de familie-Moşu de la Petroşeni, f. 5. 
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de la şcolile din Petroşeni, în casa aceasta primeau aceştia hrană sufleteasă şi 
educaţie românească [...] Casa preotului Avram Stanca era făclia luminoasă care 
ţinea trează conştiinţa şi dragostea de limbă şi lege românească”.12 

Într-o astfel de atmosferă s-au născut, au crescut şi s-au 
format cei cinci copii cu care Dumnezeu le-a binecuvântat viaţa: 
Elisabeta (căsătorită cu Traian Raţiu, director de bancă), Elena 
(căsătorită cu preotul Ioan Duma, întâiul protopop al Petroşanilor), 
Sebastian (preot, consilier eparhial la Cluj, doctor în filosofie, 
publicist, istoric), Constantin (medic, doctor în ştiinţe medicale, 
profesor universitar, autor a peste 160 de lucrări) şi Dominic (medic, 
autor de studii de specialitate, literat). Din viguroasa rădăcină (preotul 
Avram şi preoteasa Ioana) s-a dezvoltat un impresionant arbore 
genealogic, ajuns la a şasea generaţie, având în ramurile sale urmaşi 
de valoare, care au activat/lucrează (sau studiază) în variate domenii 
ale vieţii spiritual-materiale atât în România, cât şi în numeroase ţări 
ale lumii. 

 
Aspecte ale activităţii preotului Avram Stanca 

 
Având experienţă ca învăţător şi cunoscând problemele 

comunităţilor Văii Jiului, proaspătul preot a fost preocupat de 
problema instrucţiei şi a educaţiei copiilor români. În anul 1871, la 
Petroşani fusese înfiinţată o şcoală primară cu predare în limba 
germană, iar din anul următor, în colonia Livezeni, funcţiona o şcoală 
cu predare în limba maghiară.13 

Observând ,,plângerile poporenilor pentru causa şcolară”, preotul 
Avram Stanca începe anevoiosul drum pentru înfiinţarea unei şcoli 
româneşti. La 26 iunie 1876,14 în şedinţa Comitetului Parohial este 
desemnată o „eforie şcolară”, compusă din patru   bărbaţi de frunte 

                                                           
12 Arhiva Parohiei Orodoxe Române  Petroşani  I, Memoriu pentru decorarea doamnei 
văd. Ioana Stanca n. Chirca, preoteasă, nr. 65 din 18.V.1938, f. 1 (în continuare A. P. O. 
R. P. I). 
13 Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni, p. 68. 
14 A. P. O. R. P. I, Registrul de procese verbale ale corporaţiunilor parohiale 1876-1893, f. 3. 
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care, împreună cu preotul lor, să facă demersurile cuvenite în acest 
sens.  Cu toate lipsurile materiale şi rezerva autorităţilor, în anul 1877 
a luat fiinţă prima şcoală românească (confesională) din Petroşani.15 
O vreme, şcoala a funcţionat într-o cameră a casei parohiale, apoi în 
locuinţa învăţătorului; ulterior a fost închiriată o clădire, iar mai târziu 
a fost edificat un local propriu.16 „Leafa” învăţătorului era asigurată 
din bugetul parohiei şi din contribuţiile plătite de familiile 
credincioşilor cu copii de vârstă şcolară, iar pentru acele timpuri, 
numărul lor era destul de mare. Spre exemplu, în anul 1882, 
contribuiau 179 de familii (Petroşani, cu filiile Dâlja şi Maleea), iar în 
1911, un număr total de 214 familii.17 Primul învăţător a fost preotul 
Avram Stanca, apoi Dionisie Ungur, Gheorghe Şandru, Ioan Boţa, 
Ioan Arad, Ioan Nicolaiu, Nicolae Haneş, Pop Virgil.18 După anul 
1918 nu se mai găsesc menţiuni în arhiva parohială despre şcoală sau 
învăţători, elevii fiind  cuprinşi în învăţământul de stat. 

Lăcaşul de cult în care slujea părintele Avram era o bisericuţă 
din lemn edificată în 1775 (vizitată şi apreciată de Nicolae Iorga în 
1901),19 dar neîncăpătoare chiar şi pentru credincioşii săteni. Datorită 
sporirii numărului enoriaşilor prin dezvoltarea industriei miniere şi 
pentru că ,,băieşii” (lucrătorii minieri) nu aveau loc în vechea biserică, 
în şedinţa Comitetului Parohial din 19 mai 1878 se dă expresie 
,,dorinţei poporului de a avea o biserică mai mare”.20  

Cel mai aprig susţinător al idealului dintre membrii 
organismelor parohiale şi colaborator apropiat al preotului Avram 
Stanca era epitropul Avram Brânduşa, moţ de origine, pe care ,,[...] 

                                                           
15 Constantin Pascu, Mircea Munteanu, Tania Angelescu, Dumitru Velea, Teatrul 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani sau Teatrul în Valea Jiului-60 de ani, Petroşani, Editura 
Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu”, 2008, p. 11; Sebastian Stanca, Monografia istorico-
geografică a localităţii Petroşeni, p. 68.  
16 A. P. O. R. P. I, Registrul de procese verbale ale corporaţiunilor parohiale 1876-1893, f. 21. 
17 Mihai Muntean, Maria-Elena Pica, Biserica „Sf. Nicolae” din Petroşani-110 ani, p. 54. 
18 Ibidem, p. 55. 
19 Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni, p. 53; Ioan Velica, 
Istoria Petroşaniului în date, Petroşani, Editura Focus, 2004, p. 38. 
20 A. P. O. R. P. I, Registrul de procese verbale ale corporaţiunilor parohiale 1876-1893, f. 7. 
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voinţa lui Dumnezeu l-a trimis în Valea Jiului ca pe un apostol al neamului 
românesc şi al bisericii greco-orientale (ortodoxe-n.n.), ca mână în mână cu cel 
mai vrednic preot [...] să depună temelia aşezămintelor ortodoxe româneşti în 
acele plaiuri [...] Adevărate minuni au produs aceşti doi soli ai providenţei, prin 
muncă fără prihană, prin sufletul lor blând şi nobil, prin dibăcia şi zelul lor şi 
prin respectul pe care îl ştiau impune autorităţilor-părintele Stanca din partea 
clerului, iar tatăl nostru [...] din partea poporului, a credincioşilor”.21 Avram 
Brânduşa a fost chemat la Domnul în anul 1883, dar lucrarea sa va fi 
continuată de un alt vrednic epitrop, Petru Iacob. 

Demersurile oficiale încep la Boboteaza anului 1883, când 
sinodul parohial a hotărât edificarea bisericii şi s-a început colectarea 
fondurilor necesare. Hotărârea a fost reconfirmată la 28 decembrie 
1886, în prezenţa protopopului Ioan Raţiu de la Haţeg.22 Urmează 
alţi ani de stăruinţe, pentru ca la 3 aprilie 1898, soborul format din 
preoţii Avram Stanca, Simion Suciu (Petrila) şi Basiliu Socol (Livezeni) 
să puna piatra de temelie a viitorului lăcaş, eveniment deosebit în viaţa 
comunităţii, la care a asistat „un public foarte numeros, între care chiar şi 
credincioşi de alte confesiuni”,23dovadă a faptului că părintele Stanca era 
un precursor al ecumenismului local. Cunoscător al limbii germane şi 
maghiare, a căutat să fie în permanenţă un promotor al relaţiilor de 
pace, bună-înţelegere şi armonie între oameni.  

Lucrările au fost încheiate în primăvara anului 1900, iar 
slujba de târnosire a fost săvârşită de mitropolitul Ardealului, Ioan 
Meţianu, înconjurat de un sobor de preoţi, în asistenţa unui 
impresionant număr de credincioşi, la 22 iulie 1900. 24  Biserica 
„Sfântul Ierarh Nicolae” era primul lăcaş de cult ortodox 
monumental din Petroşani şi al doilea din Valea Jiului, după cel de la 
Petrila-Taia. Deşi era cea mai numeroasă, comunitatea românească 
ortodoxă a reuşit cu greu să-şi împlinească idealul şi pentru faptul că 
a găsit puţină înţelegere la mai marii şi mai puternicii acelor timpuri. 

                                                           
21 Ibidem, Act nr. 2/30.07.1922, f. 1-2. 
22 Mihai Muntean, Maria-Elena Pica, Biserica „Sf. Nicolae” din Petroşani-110 ani, p. 26. 
23 Petru Iacob, ,,Corespondenţă”, în Revista Orăştiei, an IV, 9 aprilie 1898, p. 51. 
24 A. P. O. R. P. I, Cronica parohială, f. 7. 
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Spre lămurire: Direcţia Minelor de Cărbuni a acordat terenul şi suma 
de 3.400 de florini pentru edificiu,25 în timp ce doar manopera pentru 
construcţie a fost de 5.500 florini, numai cărămizile pentru ziduri 
1.617 florini, la care se adaugă valoarea celorlalte materiale (lemn, var, 
nisip, eternit etc.) şi a amenajărilor interioare.26 Pentru a face faţă 
cheltuielilor, principalii contribuabili au fost enoriaşii, cărora li s-au 
adăugat o serie de credincioşi şi parohii din Mitropolia Ardealului, la 
care a apelat, de nevoie, părintele Avram Stanca. 

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, în Valea Jiului 
existau doar trei parohii ortodoxe bine conturate organizatoric: 
Petrila, Livezeni şi Petroşani, subordonate administrativ tractului 
(protopopiatului) Haţeg din Arhiepiscopia Alba-Iuliei şi Sibiului 
(Mitropolia Ardealului). Comunităţile ortodoxe de pe Jiul de Vest îşi 
aveau bisericuţele lor de lemn, dar numărul credincioşilor fiind redus, 
nu aveau posibilitatea fiinţării lor ca parohii de sine stătătoare. În 
timp, pentru trebuinţele lor religioase oficiau fie preoţii din cele trei 
parohii jiene, fie cei trimişi temporar din zona Haţegului, însă multă 
vreme au fost în legătură cu Petroşaniul. Spre exemplu, în 
1907, 27 parohia Petroşani avea şapte filii: Dâlja, Maleea, Băniţa, 
Aninoasa, Vulcan, Dealul Babii şi Lupeni, fiecare cu bisericuţa şi cu 
şcoala ei, la construirea sau la înfiinţarea lor aducându-şi o contribuţie 
esenţială părintele Avram Stanca. Mai târziu, aceste comunităţi se vor 
constitui în parohii, dar Maleea şi Dâlja vor rămâne filii până în a 
doua jumătate a secolului trecut. 

Între anii 1891-1899, părintele Avram Stanca a activat şi ca 
administrator protopopesc şi protopop al Haţegului şi scurtă vreme, 
după 1900, administrator al protopopiatului Hunedoarei, rosturi pe 
care le-a împlinit cu aceeaşi dragoste şi dăruire faţă de credincioşi, 
preoţi şi Biserică 28  Dar n-a vrut să-şi părăsească credincioşii, 
mutându-se din Petroşani. În arhiva parohiei stau mărturie o serie de 

                                                           
25 Ibidem, Registrul de procese verbale ale corporaţiunilor parohiale 1876-1893, f. 183. 
26 Ibidem, f. 185. 
27 Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni, p. 68. 
28 Mihai Muntean, Maria-Elena Pica, Biserica „Sf. Nicolae” din Petroşani-110 ani, p. 73. 
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acte oficiale trimise de la Sibiu ce dovedesc varietatea problemelor 
primite spre rezolvare şi alte înscrisuri care vădesc modul înţelept şi 
drept cu care a acţionat în calitatea avută. 

În afara spaţiului parohial, care a constituit centrul preocupă-
rilor sale, părintele Avram Stanca a fost un sprijinitor al lucrării 
social-culturale din mitropolie. Semnalăm câteva momente în care a 
acţionat împreună cu comunitatea parohială:29 în anul 1907 a acordat 
un ajutor de 24 de coroane Gimnaziului Ortodox din Brad (această 
instituţie şcolară, alături de Liceul din Braşov erau, la momentul 
înfiinţării lor, 1868, respectiv 1850, de către episcopul, mai apoi 
mitropolitul Andrei Şaguna, singurele instituţii şcolare de nivel mediu 
din Transilvania la care puteau  învăţa copiii români ortodocşi; 
desigur, existau şcoli maghiare şi germane de stat sau confesionale, 
şcoli greco-catolice); a contribuit cu 20 de coroane, tot în 1907, 
pentru trecerea de la patru la opt clase a şcolii comunale, înfiinţată în 
anul 1904; în anul 1909, a donat 100 de coroane fondului cultural al 
Arhiepiscopiei Sibiului pentru susţinerea şcolilor confesionale sărace 
şi a ajutat cu 20 de coroane la ridicarea bustului mitropolitului Andrei 
Şaguna în curtea protopopiatului din Haţeg. 

Sensibil la durerile semenilor de alt neam şi de altă credinţă, 
la începutul anului 1909, a contribuit cu 100 de coroane pentru 
sinistraţii din Messina (Italia), ca urmare a devastatorului cutremur 
din anul 1907. 

La iniţiativa părintelui Avram Stanca, sinodul parohial a 
hotărât „înfiinţarea unei reuniuni de femei, în scopul înfrumuseţării bisericii 
noastre celei nouă” la 20 ianuarie 1905. Două luni mai târziu, a avut loc 
şedinţa de constituire a „Reuniunii Femeilor Ortodoxe Române din 
Petroşani”, la care au fost prezente 50 de credincioase, preşedintă 
fiind aleasă preoteasa Ioana Stanca. Obiectivele declarate erau 
înfiinţarea şi susţinerea unui cor bisericesc şi înfrumuseţarea bisericii. 
Demersurile pentru aprobarea funcţionării acestui nou organism 
parohial au trebuit să fie făcute la autoritatea ecleziastică de la Sibiu şi 
la guvernul de la Budapesta, acţiunea încheindu-se la 23 august 1905. 
                                                           
29 Ibidem, p. 38. 
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Între timp, Reuniunea îşi împlinea rosturile, între care un loc impor-
tant l-a avut cel neînscris în documente, lucrarea social-caritativă. 
Acest organism va funcţiona până în anul 1949.30 

Creşterea numărului credincioşilor l-a determinat pe părintele 
Avram ca, în anul 1910, să solicite înfiinţarea unui post de capelan, 
care a fost ocupat în 1912 de părintele Ioan Duma, ginerele său.31 

Venind de la Sibiu, preotul Stanca a adus cu sine mai multe 
cărţi tipărite de mitropolitul Andrei Şaguna, între care Biblia ilustrată. 
Astfel pune bazele bibliotecii parohiale. 

În legătură cu personalitatea sa, se cuvine a face referire la 
excepţionalul tact pastoral dovedit de-a lungul misiunii sale. Depre ce 
este vorba? La jumătatea secolului al XIX-lea, odată cu venirea 
„străinilor”, ţăranii „[...] au fost pur şi simplu jefuiţi. Li s-au luat 
pământurile cu forţa, fără nici o formalitate de expropiere şi fără să fie măcar 
răscumpărate; li s-au luat pământurile cu ameninţări, cu jandarmi şi agenţi 
financiari plătiţi anume de cei interesaţi”32 De aici, aversitatea momârla-
nilor33 faţă de toţi cei veniţi, numiţi „barabe”. Nu arareori izbucneau 
dispute fizice. În aceste condiţii, prezent cu duhul blândeţii, părintele 
Avram a reuşit să aplaneze nenumărate stări conflictuale, să-i apropie 
pe unii de alţii şi să-i unească pe români în acţiune pentru idealul 
comun: biserica. 

 
Sfârşit martiric 

 
Începuse Primul Război Mondial. În august 1916, armata 

română a intrat în Valea Jiului. La Petroşani, preotul Avram Stanca a 
primit-o cu urale şi discurs de bun venit. 34  A oferit o serie de 

                                                           
30 Ibidem, pp. 57-59. 
31 Ibidem, p. 39. 
32 Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni, p. 55. 
33  ,,Momârlan”: ,,Muntean, ţăran de la munte, porecla locuitorilor din Ţara 
Haţegului (întâlnită uneori şi în Banat)”. 
34  Dumitru Velea, Camera cu pereţi de oglinzi (interviul cu Horia Stanca), Craiova, 
Editura Sitech, 2006, p. 49.  



Preotul martir Avram Stanca 

 47

informaţii şi l-a pomenit pe regele României la slujbe.35 Iar preoteasa 
Ioana a înfipt în turnul bisericii drapelul românesc primit de la princi-
pele Ferdinand la inaugurarea şoselei din pasul Surduc în 1894.36 

Acest moment a însemnat începutul împlinirii unei aspiraţii 
de veacuri prezente în sufletele românilor transilvăneni, aşa cum scria 
acum 110 ani, Badea Cârţan37 într-o scrisoare  adresată părintelui 
Avram38 şi publicată în revista „Poporul Român”, în anul 1904: „Să 
ştiţi dumneavoastră, domnule părinte, că o să se facă o Ţară mare. Şi aceasta va 
fi a românilor. Şi limba noastră va fi o limbă Sfântă acolo”. Din păcate, 
pentru niciunul timpul nu a mai avut răbdare. 

Mai târziu, armata germană a lansat contraofensiva. Tunurile 
acesteia au bombardat biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, perforându-
i acoperişul şi iconostasul. Apoi îi vor fi luate două clopote pentru 
fabricarea de tunuri.39 Bătrânul preot a fost arestat, după ce i s-a făcut 
percheziţie şi i-a fost devastată locuinţa şi apoi purtat pe drumuri, 
într-o noapte de octombrie, spre a fi întemniţat. Iată ce istorisea, 
despre acest moment, unul dintre copii: „Familia noastră, în frunte cu 
tata, slăbit [...] cu mama, mai viguroasă şi cu surorile mele cu copii, au fost 
înghesuiţi peste lăzile goale de muniţii, într-o căruţă, care mergea la Pui după alte 
muniţii. Ploua mărunt şi vântul bătea rece. Tata era înfrigurat şi cu durerea în 
suflet că trebuie să părăsească [...] oamenii, satele dimprejur pe care le-a păstorit 
şi cărora le-a ridicat biserici, pe când căruţa înainta pe drumul cuprins de beznă, 

                                                           
35 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca/Deva, Editura 
Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, p. 111; Mircea 
Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada 
dualismului 1867-1918, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, 1986, p. 188. 
36  A. P. O. R. P. I, Memoriu pentru decorarea doamnei văd. Ioana Stanca n. Chirca, 
preoteasă, nr. 65 din 18.V.1938, f. 2. 
37  Nicolae Feier, Viaţa şi activitatea Prot. Dr. Sebastian Stanca, teză de licenţă la 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1979, mss. 
38 Administrator protopopesc/protopop la Haţeg, părintele Stanca s-a cunoscut 
cu Badea Cârţan probabil în anul 1896, cu prilejul călătoriei acestuia spre Roma. 
39 A. P. O. R. P. I, Act nr. 45 din 10.VII.1921. 
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printre bubuituri de tunuri cu ecouri îndelungate, ce răsunau din văgăunile stâncoase, 
tristeţea şi durerea creştea în piepturile celor ce înaintau fără nicio ţintă”.40 

Preotul Avram Stanca s-a îmbolnăvit grav şi a fost lăsat la 
Sebeş, în casa fiului său, preotul Sebastian, care la acel moment era 
închis la Rust.41 

De acolo pleacă spre veşnicie, în acelaşi ajun al Naşterii 
Domnului în care venise în vremelnicie; acum era anul 1916. A fost 
înmormântat în cimitirul bisericii vechi din Sebeş. Dar pergrinarea sa 
nu s-a încheiat atunci. Ceea ce era imposibil în acele vremuri, s-a 
împlinit după cuviinţă la 10 noiembrie 1923: rămăşiţele pământeşti 
ale părintelui Avram Stanca au fost depuse lângă intrarea în ctitoria 
sa, biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Petroşani. În 1944 s-au 
alăturat şi cele ale vrednicei preotese Ioana.42 

La 26 decembrie 1943, împlinindu-se 100 de ani de la 
naşterea ctitorului ei, în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae’’ s-a săvârşit 
o slujbă de pomenire, iar diaconul profesor Nicolae Mladin (viitorul 
mitropolit al Ardealului) a conferenţiat despre viaţa şi activitatea 
părintelui Avram Stanca.43 

În semn de recunoştinţă, autorităţile petroşenene din 
perioada interbelică au atribuit străzii pe care se află biserica din lemn 
„Izvorul Tămăduirii” numele de „Preot Avram Stanca”. Ca o voită 
ironie, după 1948, strada a fost numită „Karl Marx”(actualmente 
„George Enescu”). 

În anul 2002, Şcoala Generală numărul 4 a primit numele 
întemeietorului primei şcoli româneşti din Petroşani.  De atunci, an 
de an, grupul coral al Şcolii „Avram Stanca’’, participant la Concertul 
de colinde „Lăsaţi copiii să vină la Mine!’’ de la biserica „Sfântul 
Ierarh Nicolae’’, depun o coroană de flori, aprind lumânări şi rostesc 
o rugăciune la mormântul părintelui Avram Stanca. 

                                                           
40 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, pp. 226-227. 
41 Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în 
perioada dualismului 1867-1918, p. 188. 
42 Mihai Muntean, Maria-Elena Pica, Biserica „Sf. Nicolae” din Petroşani, p. 39. 
43 Ibidem, p. 25. 
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Ca încheiere, potrivite sunt câteva din cuvintele pe care   le-a 
aşternut în memoriile sale doctorul Constantin Stanca despre tatăl 
său,44 gânduri de aleasă preţuire, la care subscrie un urmaş al slujirii la 
acelaşi altar: „[...] Lungul interval de timp dintre leagăn şi mormânt, a fost 
împlinit de o viaţă exemplară, pusă în slujba Domnului, cu toată smerenia şi cu 
tot devotamentul duhovnicesc. Viaţa lui Hristos i-a fost îndreptarul. Întreaga lui 
fiinţă era simbolul credinţei desăvârşite, curate, care trecută însă prin filtrul unei 
educaţii superioare, a putut să atragă o imensă lume în jurul său, că ştia să 
folosească cuvântul pentru a captiva. Puritatea vieţii, blândeţea, dragostea pentru 
toţi cei pe care îi păstorea i-au făcut un deosebit nimb şi l-au ridicat pe un 
piedestal de supremă cinstire”. Pentru viaţa de dăruire până la jertfă şi 
pentru lucrarea pusă în slujba Neamului şi a Bisericii, preotul Avram 
Stanca poate fi socotit cea mai proeminentă personalitate a Văii Jiului 
de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea. 

 

                                                           
44 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, p. 225. 
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SEBASTIAN STANCA (1878-1947):  
UN CLERIC-CĂRTURAR  

DIN SEBEŞUL DE ALTĂDATĂ.  
MEDALION BIO-BIBLIOGRAFIC* 

 
Mihai-Octavian Groza 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 
,,Cărturarii sunt aleşi de Dumnezeu ca să mângâie oamenii cu graiuri 

noi şi cu povestiri frumoase şi ca să le facă viaţa mai lină şi mulţumirile mai 
adânci”.1 Un astfel de cărturar, ales de Dumnezeu, pe nedrept uitat 
de istorie, a fost preotul, istoricul, gazetarul, scriitorul, omul politic 
Sebastian Stanca (1878-1947), personaj revendicat de trei zone 
geografice diferite (judeţele Hunedoara, Alba şi Cluj). Figura acestui 
cleric-cărturar este una interesantă şi într-o egală măsură aproape 
necunoscută publicului larg atât datorită penuriei de cercetări 
istorice dedicate vieţii şi activităţii acestuia (cu excepţia unor mici 
micro-monografii, de factură romantică, care au la bază diferite 
                                                           
* Prezentul studiu face parte dintr-un şir de cercetări, derulate împreună cu 
Mircea-Gheorghe Abrudan, materializate prin publicarea următoarelor studii: 
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la Războiul pentru Întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei 
Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, 314 p.; Mihai-Octavian Groza, 
,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, 
an II, număr 4, 2014, pp. 85-93; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric cărturar astrist 
uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi 
opera”, în Analele Aradului, an I, număr I, 2015, pp. 614-630; Mircea-Gheorghe 
Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator destoinic şi ,,prim sfetnic” al 
episcopului Nicolae Ivan: protopopul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947)”, în 
Tabor, an X, număr 2, 2016, pp. 86-106. 
1  Tudor Arghezi, ,,Scrisul-vorbire cu cerneală”, în Idem, Scrieri, volum VI, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964. 
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informaţii furnizate de dicţionare, enciclopedii, monografii locale şi 
mai puţin o temeinică documentare arhivistică, 2  semnate de 
cercetători precum Mircea Păcurariu, Florin Dobrei, Ioan Băndean 
etc.), cât şi învăluirii într-un con de umbră, datorită activităţii 
desfăşurate de fiul său, celebrul poet, dramaturg şi regizor Radu 
Stanca. Pornind de la această afirmaţie, cu caracter constatativ, vom 
încerca, pe parcursul demersului nostru, creionarea unui mic 
medalion biografic printr-o reevaluare a surselor, care să constituie 
o umilă contribuţie la cunoaşterea vieţii şi activităţii acestui cleric-
cărturar, care s-a făcut remarcat prin contribuţia sa la îmbogăţirea 
zestrei culturale a poporului român din Transilvania, la dezvoltarea 
vieţii bisericeşti (prin aportul adus la reînfiinţarea Episcopiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului), la modernizarea învăţământului 
teologic, la promovarea şi răspândirea culturii teologice etc. 

Înainte de a intra în subiectul propriu-zis al studiului nostru, 
ne propunem realizarea unui scurt istoric al familiei Stanca, o 
familie cu origini în Sebeşul-Săsesc (astăzi municipiul Sebeş, judeţul 
Alba), care a dat comunităţii româneşti o serie de preoţi şi învăţători 
care, prin misiunea lor de ,,apostoli ai neamului”, şi-au adus 
contribuţia la luminarea poporului român. Originile familiei se 
pierd în negura vremii, unele surse menţionând faptul că cel mai 
îndepărtat vlăstar al acestei familii a fost identificat în localităţile 
Vurpăr şi Vinţul de Jos, în susţinerea acestei teorii fiind invocată 
existenţa, în Vinţul de Jos, a aşa-numitului ,,castel al doamnei 
Stanca”, fostă soţie a domnitorului moldovean Aron Vodă (urmaşii 
acesteia fiind împrăştiaţi în localităţile Sebeş, Alba-Iulia, Pian, 
Petroşani, Cluj-Napoca, Bucureşti etc.). 3  Un prim membru al 
familiei Stanca, atestat de sursele consultate, a fost Ioan Stanca, 
cântăreţ la biserica ortodoxă română din Sebeşul-Săsesc, ulterior 
preot în localitatea Pianul de Sus. Referitor la activitatea acestuia, 
                                                           
2 Aceasta şi datorită faptului că, până în prezent, cu excepţia lucrărilor tipărite şi a 
materialelor publicate de Sebastian Stanca în diverse periodice, nu deţinem date 
concrete despre o posibilă arhivă personală a acestuia. 
3 Livia Ciupercă, Dominic Stanca. Studiu monografic, Bucureşti, Editura Universalia, 
2011, p. 17. 
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precum şi la mutarea familiei la Pianul de Sus, nepotul acestuia, 
Constantin Stanca, în memoriile sale, preciza următoarele: ,,[…] 
Murind preotul din parohia Sebeşului, poporul a cerut Consistoriului de la 
Sibiu ca să-l sfinţească preot pe Ion Stanca, deoarece cunoaşte rânduielile ca şi 
un preot. Este cucernic, credincios, evlavios, cinstit. Mitropolitul Şaguna, care 
chiar trecuse prin oraş în drum spre Viena, a promis că, la întoarcerea lui de la 
Curte, îl va sfinţi preot, ca să satisfacă dorinţa poporului. Dar Şaguna a 
zăbovit cam mult la Viena şi când a sosit la Sibiu, adversarii lui Stanca au 
prins de veste şi au prezentat pe un altul ca să fie hirotonit. Astfel, s-au trezit 
credincioşii cu un preot nou, pe care majoritatea nu l-au dorit. Dar poporul nu 
s-a lăsat păcălit. O delegaţie de ţărani, în frunte cu Ion Stanca, s-a prezentat în 
faţa mitropolitului şi a cerut ca să împlinească făgăduinţa. Abia acum a 
observat mitropolitul că făcuse o nedreptate şi ca să repare greşeala, i-a dat lui 
Stanca o parohie în apropierea oraşului Sebeş, la Pianul de Sus şi l-a sfinţit, 
trimiţându-l acolo pe preot, cu promisiunea că-l va aduce în curând la Sebeş. 
Astfel, familia Stanca s-a mutat la Pianul de Sus, aşteptând cu fermă speranţă 
împlinirea solemnă a făgăduinţei mitropolitului de a reveni acasă. Speranţa a 
rămas speranţă, căci mitropolitul murind, cel care i-a urmat nu a mai respectat 
promisiunea Marelui Vlădică”. 4  Fiul acestuia, preot la rândul său, 
Avram Stanca (1843-1916), fost secretar/scrib, în timpul studiilor 
teologice, al episcopului, mai târziu mitropolitului Andrei baron de 
Şaguna, cunoscut al ,,crăişorului” Avram Iancu, a slujit, ca preot, în 
localitatea Vidra, apoi, ca protopop, în Petroşani, aici desfăşurând 
un adevărat apostolat în vederea ridicării culturale a poporului 
român (prin înfiinţarea şi întreţinerea unor şcoli confesionale), 
precum şi în vederea edificării unor lăcaşuri de cult (fiind ctitor al 
bisericii ortodoxe ,,Sfântul Nicolae” din Petroşani).5 A fost căsătorit 

                                                           
4 Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, cuvânt înainte de Zoe Stanca, 
ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea, Petroşani, Editura Fundaţiei 
Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1998, p. 14. 
5 Ioan Velica, Carol Schreter, Călătorie prin vârstele Văii Jiului. Istoria în date a Văii 
Jiului, Deva, Editura Destin, 1993, pp. 44-45; Dumitru Peligrad, Emilian Budac, 
,,Cronică de familie: Stănceştii”, în Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a 
localităţii Petroşeni din Valea Jiului, ediţie îngrijită de Dumitru Velea, Petroşani, 
Editura Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1996, p. 87. 



Sebastian Stanca (1878-1947) 

 54

cu Ioana Chirca (1856-1944), originară tot din Sebeşul-Săsesc, 
preşedintă a ,,Reuniunii Femeilor Române Greco-Ortodoxe din 
Petroşeni”, supranumită, de către Nicolae Iorga, ,,doamna Văii 
Jiului”, decorată, pentru întreaga activitate, cu ordinul ,,Meritul 
Cultural”.6 Descendenţii acestora, preotul Sebastian Stanca, medicii 
Dominic (medic ginecolog şi profesor al Facultăţii de Medicină din 
Cluj)7 şi Constantin Stanca (medic oncolog, profesor al Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti şi primul director al Institutului Oncologic 
din Cluj),8 vor continua opera începută de înaintaşii lor, ducând 
renumele familiei mai departe. 

Sebastian Stanca s-a născut la data de 17 octombrie 1878, la 
Petroşani, în casa preotului Avram Stanca, de la care a moştenit 
dragostea de ţară, de neam, de muncă şi de cunoaştere, care i-a 
ghidat întreaga activitate culturală, bisericească şi editorială. Şi-a 
început studiile la Gimnaziul Evanghelic din Sebeş (1890-1893), 
după care a trecut la Liceul Ortodox ,,Andrei Şaguna” din Braşov 
(1893-1898), iar obârşia în ,,ţara minerilor”, a celor care zi de zi 
coboară în subteran şi îşi pun viaţa în mâinile Marelui Creator, l-a 
îndemnat să îşi îndrepte paşii spre biserică şi spre preoţie, urmând 
cursurile Seminarului Teologic Andreian din Sibiu (1898-1901).9 

Proaspăt absolvent, în 1901, a luat drumul Budapestei, 
înscriindu-se la Facultatea de Litere şi Filosofie, din cadrul 
Universităţii din Budapesta, instituţie care îi va conferi, în anul 
1910, titlul de doctor, pentru o lucrare dedicată lui Timotei Cipariu 
(publicată în acelaşi an).10 Pentru un tânăr transilvănean ajuns într-

                                                           
6 Ştefan Nemecsek, Literatura hunedoreană (de la începuturi până în prezent). Scriitori din 
Valea Jiului, volum II, Vulcan, Editura Realitatea Românească, 2008, p. 354, 
7 Ibidem, pp. 354-355. 
8 Ibidem, pp. 352-354. 
9 Maria Razba, Personalităţi hunedorene. Oameni de cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport 
(secolele XV-XX). Dicţionar, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Deva, Editura Emia, 
2004, p. 523; Vasile Sava, ,,Doctor Sebastian Stanca”, în Renaşterea, an XXV, 
număr 46-47, 1947, p. 1. 
10 A se vedea: Sebastian Stanca, Cipariu Timotheus: értekezés, Pertozsény, Muntyán 
Tivadar Könyunyomdája, 1910, pp. 3-70. 
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un oraş străin, departe de familie şi de meleagurile natale, 
sentimentul dezrădăcinării, al pierderii identităţii a fost o realitate. 
Cu timpul, acest sentiment a dispărut, viaţa de student antrenându-l 
spre alte preocupări, alegerea cursurilor, găsirea unei gazde, diverse 
prietenii şi distracţii.11 În capitala Regatului Apostolic al Sfântului 
Ştefan, din care făcea parte şi Transilvania din anul 1868, tânărul 
Sebastian Stanca a debutat ca literat, gazetar, la 3 octombrie 1901 
punând bazele, împreună cu studentul Dionisie Stoica, gazetei 
,,Poporul Român”,12 periodic care a apărut aici până în aprilie 1911, 
după care şi-a mutat activitatea la Arad. În calitate de redactor-şef al 
acestei publicaţii a scris şi editat o serie de materiale literare, dar mai 
ales politice, în apărarea intereselor poporului român.13 În perioada 
1901-1902 a ocupat funcţia de preşedinte al Societăţii Literare 
,,Petru Maior” a studenţilor români de la Universitatea din 
Budapesta,14 calitate din care, în anul 1902, a pus bazele, alături de 
alţi colegi (printre care se numărau Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ilie 
Minea, Ion Montani, Dionisie Stoica, Ion I. Lapedatu, Alexandru 

                                                           
11 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în 
epoca modernă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 264; Idem, 
,,Viaţa cotidiană a studenţimii române de la universităţile din Austro-Ungaria”, în 
Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ,,Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş, număr II, 
1999, pp. 162-174. 
12 ,,Poporul Român”: periodic politic, social şi economic, apărea de 2-3 ori pe 
săptămână la Budapesta (1901-1911), apoi la Arad (1911-1914), cu o întrerupere 
în perioada ianuarie 1908-decembrie 1909, sub redacţia responsabilă a lui Dimitrie 
Birăuţiu. Începând cu anul 1907, gazeta a devenit ,,organul poporal al Partidului 
Naţional Român”, având ca editor şi proprietar pe Aurel Vlad (Georgeta Răduică, 
Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1995, pp. 319-320). 
13 Maria Razba, Personalităţi hunedorene, p. 523. 
14 Societatea Literară ,,Petru Maior” a fost înfiinţată în anul 1862, sub denumirea 
de ,,Societatea de lectură a tinerilor români din Pesta”. Conform statutului 
elaborat de membrii fondatori, societatea avea ca principal scop deprinderea ,,în 
limba română” prin prelucrarea operelor literare, istorice, religioase etc., precum şi a 
diverselor traduceri (Eugenia Glodariu, ,,Înfiinţarea, organizarea şi activitatea 
culturală desfăşurată de Societatea ,,Petru Maior” a studenţilor români din 
Budapesta”, în Acta Mvsei Napocensis, număr XIII, 1976, pp. 505-522). 
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Ciura, Gheorghe Tulbure, Horia Petra Petrescu, Gheorghe Popp, 
Octavian Tăslăoanu), gazetei ,,Luceafărul”,15 revistă a unei ,,generaţii 
de excepţie”, după cum remarca istoricul Cornel Sigmirean.16 Acesta a 
participat, săptămânal, la întrunirile comitetului de redacţie, care 
discuta şi aproba sumarele revistei şi care hotăra apariţiile viitoare, 
cu excepţia unei scurte perioade de timp în care, pe fondul unui 
conflict între redactori, şi-a dat demisia. 17  În paralel, Sebastian 
Stanca a colaborat şi cu alte publicaţii româneşti, precum ,,Lupta” 
(Budapesta) şi ,,Telegraful Român” (Sibiu).18 Peste ani, rememo-
rând perioada petrecută în capitala Ungariei atât ca student şi 
preşedinte al Societăţii Literare ,,Petru Maior”, cât şi ca publicist, 
gazetar, apreciindu-şi aportul la mişcarea naţională a românilor, 
Sebastian Stanca nota următoarele rânduri:    ,,[…] Şi astăzi trebuie să 
recunoaştem că gazetele de la Budapesta au adus în deceniul de dinaintea 
Primului Război Mondial servicii deosebit de preţioase problemelor de viaţă 

                                                           
15 ,,Luceafărul”: periodic ilustrat de cultură, literatură şi artă, apărea bilunar la 
Budapesta (1902-1906), apoi la Sibiu (1906-1914), din iniţiativa tinerilor 
universitari din Budapesta. ,,Oglindă a tuturor frământărilor vieţii româneşti”, revista a 
promovat numeroşi scriitori de prestigiu, precum Octavian Goga, Ion 
Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Ioan Luca Caragiale, Liviu 
Rebreanu, Andrei Bârseanu, Onisifor Ghibu, Eugen Lovinescu, Lucian Blaga, 
Silviu Dragomir. Redacţia a publicat şi o serie de numere speciale, dedicate lui 
Mihai Eminescu, Aurel Vlaicu, Nicolae Grigorescu, Alexandru Vlahuţă, George 
Coşbuc etc. Revista a reapărut la 1 ianuarie 1919, la Bucureşti, sub conducerea lui 
Octavian Tăslăoanu (Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei, pp. 
261-262). 
16 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii, p. 270; a se vedea şi: Sebastian 
Stanca, ,,Cum am înfiinţat revista Luceafărul la Budapesta”, în Revista de Istorie şi 
Teorie Literară, număr IV, 1970, p. 645; Maria Berényi, Cultura românească la 
Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000, pp. 77-82; Maria Berényi, ,,Gazetele şi 
calendarele poporale ale lui Dimitrie Birăuţiu, proprietarul Tipografiei ,,Poporul 
Român” din Budapesta”, în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, număr XXXI, 2010, 
pp. 3-25. 
17  Constantin Pascu, ,,Un cărturar originar din Petroşani între ctitorii revistei 
Luceafărul”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, număr XVI-XVII, 1982-1983, p. 662. 
18  Mircea Păcurariu (coordonator), Enciclopedia ortodoxiei româneşti, Bucureşti, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 598. 
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naţională a poporului român, contribuind în măsură covârşitoare la cristaliza-
rea şi fortificarea principiilor idealului naţional care se înfiripa tot mai stăruitor 
în sufletul poporului român şi acesta este un fapt pe care cronica vremii nu-l 
poate tăgădui ,,instituţiei” româneşti din capitala Ungariei”.19 

Anul 1907 a reprezentat un moment de cotitură în activitatea 
tânărului Sebastian Stanca, marcat de divizarea studenţimii româ-
neşti din Budapesta în două tabere, una condusă de Ioan Duma, 
cealaltă de Petru Groza, fiecare reclamând pentru sine controlul 
asupra gazetei ,,Lupta”. Astfel, Sebastian Stanca şi-a depus demisia, 
revenind în Transilvania.20 

Întors pe meleagurile natale, în anul 1907, s-a căsătorit cu 
Maria Muntean, nepoata criticului literar Titu Maiorescu, originară 
din Ocna Sibiului, avându-l ca părinte spiritual pe ,,poetul pătimirii 
noastre”, Octavian Goga, de care îl lega o apropiată şi sinceră 
prietenie încă din anii studenţiei. În acelaşi an a fost hirotonit preot, 
de către mitropolitul Ioan Meţianu, pe seama parohiei Vulcan, unde 
a activat până în anul 1911, când a fost transferat în localitatea 
Sebeşul-Săsesc.21 

Pasionat fiind de cercetarea istoriei românilor, în anul 1910, 
s-a înscris la Facultatea de Filosofie, Limbi şi Istorie a Universităţii 
,,Ferencz József” din Cluj,22 eforturile sale, în acest domeniu, fiind 

                                                           
19  Markert Virgilia, ,,Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta, Caragiale şi 
Badea Cârţan”, în volumul Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din 
Banat-Crişana, IX, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile 
Goldiş” University Press, 2014, p. 614; pentru mai multe detalii a se vedea şi: 
Andreea Oana Dăncilă, Elite culturale româneşti în Transilvania în prima perioadă a 
secolului al XX-lea, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2012; Idem, ,,Ipostaze ale elitei 
culturale româneşti din Transilvania începutului de secol XX: generaţia 
,,Luceafărul” (1902-1914)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, număr 
14/I, 2010, pp. 229-238. 
20  Florin Dobrei, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca-
micromonografie”, în Revista Teologică, an XVI, număr 1, 2006, p. 133. 
21 Idem, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu, 
2010, p. 647. 
22 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii, p. 588. 
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încununate de obţinerea titlului de doctor în istorie din partea noii 
universităţi româneşti, constituite după anul 1918.23 

Din această perioadă datează şi implicarea sa în viaţa politică 
transilvăneană, fiind un sprijinitor activ al mişcării ,,tinerilor oţeliţi”, 
constituită în jurul gazetei ,,Luceafărul”, grupare radicală condusă 
de Octavian Goga, care a intrat în conflict cu liderii Partidului 
Naţional Român din Transilvania, acuzându-i de moderaţie şi de 
compromisuri în tratativele lor cu guvernul maghiar,24 dovadă stând 
corespondenţa purtată între Sebastian Stanca şi liderul acestei 
grupări: ,,[…] Acum, după ce s-a mai domolit puhoiul frământărilor ce te-au 
zbuciumat în vremea din urmă, viu şi eu, ca unul care ţine la tine, cu inima, nu 
cu gura, să te felicit pentru uriaşa energie cu care ai dus o luptă atât de grea 
până la sfârşit […] Noi, cei cu inima curată, am tăcut şi am lucrat aici în 
linişte pentru ideile tale şi izbânda va fi a noastră. Dumnezeu să-ţi dea puterea 
şi trăire din belşug ca să duci idealul nostru, al tuturor, regenerarea noastră, la 
izbândă”.25 

Activitatea clericală a fost dublată de o bogată activitate 
culturală, desfăşurată în cadrul Asociaţiunii Transilvane pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), 26 
despărţământul Sebeş, una dintre primele filiale constituite, al cărui 
secretar a fost în perioada 1911-1912, activitate curmată de 
izbucnirea Primului Război Mondial.27 Apoi, după mutarea familiei 
la Cluj, Sebastian Stanca a activat în cadrul despărţământului Cluj, 
                                                           
23 Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian 
Stanca”, p. 88. 
24 Lucian Boia, Eugen Brote, 1850-1912. Destinul frânt al unui luptător naţional, ediţia a 
II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, pp. 280-292. 
25  Octavian Goga în corespondenţă, volum II, ediţie îngrijită de Mihai Bordeianu, 
Ştefan Lemny, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, pp. 402-403. 
26 Dat fiind faptul că Asociaţiunea ASTRA a menţinut o strânsă legătură cu 
biserica, cu autorităţile ecleziastice şi cu slujitorii altarelor, după cum bine sublinia 
părintele Maxim (Iuliu-Marius) Morariu (a se vedea: Maxim (Iuliu-Marius) 
Morariu, Preoţii năsăudeni şi ASTRA (1861-1918), Cluj-Napoca/Bistriţa, Editura 
Argonaut/Editura Charmides, 2016, p. 15). 
27 Petru I. Faur, Profesorul Silviu Cărpinişianu, reprezentant al culturii în secolul al XX-lea 
în Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2004, pp. 50-51. 
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aducându-şi contribuţia, în calitate de membru al comitetului de 
conducere, la revitalizarea activităţii acestuia, ameninţat, pe fondul 
înfiinţării universităţii româneşti, a teatrului şi operei naţionale, a 
episcopiei, cu excluderea din viaţa culturală a oraşului.28 

Pe fondul izbucnirii Primului Război Mondial, al intrării 
Regatului României în război de partea Antantei în anul 1916, al 
eşecului campaniei desfăşurate de armata română în Transilvania şi 
al derutei provocate de acestea, 29  autorităţile austro-ungare au 
procedat la instituirea aşa-numitei ,,graniţe culturale” şi la 
încarcerarea intelectualilor, formatori de opinie, în special a 
preoţilor,30 dat fiind faptul că ,,[…] preoţii au fost vestalele cari au ţinut 
pururea vie flacăra focului credinţei naţionale în poporul românesc”.31 Mulţi 
preoţi au fost internaţi în închisorile din Cluj şi Făgăraş, dar 
majoritatea au luat drumul exilului, fiind internaţi în lagărele 
înfiinţate în oraşul Şopron (astăzi la graniţa dintre Austria şi 
Ungaria), precum şi în localităţile limitrofe.32 

Alături de alţi intelectuali din Sebeşul-Săsesc (protopopul 
ortodox Sergiu Medean, protopopul greco-catolic Ioan Simu, 
medicul Ioan Elekeş, avocatul Dumitru Ştefan, negustorul Nicolae 

                                                           
28 Valer Moga, ASTRA şi societatea (1918-1930), Sebeş, Editura Emma Books, 
2011, p. 307. 
29 Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2014, p. 76. 
30  Petru Pinca, ,,Contribuţia preoţimii române la înfăptuirea unirii de la 1 
decembrie 1918”, în Astra Blăjeană, număr 4 (73), 2014, p. 6. 
31 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 21. 
32  Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. 
Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015, p. 
41; Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscută a Marelui Război. 
Instituirea ,,graniţei culturale”, arestarea, încarcerarea şi deportarea preoţilor 
români transilvăneni în Ungaria (1916-1918)”, în Astra Salvensis, an III, număr 6, 
2015, pp. 43-61; Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, ,,Displacements of 
Populations in the Years of the Great War. The Arrest, the Incarceration and the 
Deportation of the Romanian Transylvanian Priests in the West Hungary (1916-
1918)”, în volumul Między Geopolityką a Emigracją, coordonat de Robert 
Mieczkowski, Varşovia, Editura Armagraf, 2016, pp. 11-32. 
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Tincu), preotul Sebastian Stanca a fost încarcerat şi deportat în 
judeţul Şopron.33 Referitor la această perioadă deţinem o serie de 
informaţii, oferite de lucrarea acestuia, dedicată contribuţiei 
preoţilor transilvăneni la războiul pentru întregirea neamului. 
Condeiul preotului Sebastian Stanca va descrie calmul cu care a 
întâmpinat momentul deţinerii, menţionând că ,,[…] Ce mari şi 
minunate sunt lucrurile lui D[umne]zeu în împărăţia sufletului omenesc. În 
momentele cele mai grele ale vieţii, dă acestui suflet energii neînchipuite. O linişte 
grozavă mi-a cuprins sufletul în aceste momente, liniştea înspăimântătoare, care 
ca un preludiu cuprinde natura întreagă în preajma furtunei ce clocote înăbuşită 
în adâncime. Îmi făcusem repede seama cu mine. Dacă atâtea sute şi mii de 
mucenici au sângerat pentru înfăptuirea unui ideal visat de veacuri, cu atât mai 
vârtos acum când înfăptuirea e în prag, reclamă acest ideal jertfă şi mai multă 
de sânge. Iar dacă D[umne]zeu mi-a scris ca şi eu să dau acest tribut glorios şi 
sfânt, fie voia Domnului. Acum înţeleg pe deplin, de ce cei mai mari nevinovaţi 
ai istoriei au păşit pe treptele eşafodului cu atâta linişte şi bărbăţie”,34 precum 
şi greutăţile care au urmat după aceasta: despărţirea de familie, 
tratamentul şi condiţiile de încarcerare, alimentaţia sărăcăcioasă a 
celor deţinuţi etc. 

În aceeaşi manieră, Sebastian Stanca descrie momentul 
ajungerii în localitatea Rust (localitate limitrofă oraşului Şopron), 
menţionând că: ,,[…] În amurgul serii de 5 sept[embrie] pe când ciurzile de 
vite coboară de pe colină intram în sat şi amestecaţi cu aceste vite blânde, care 
căscau ochii mari la veneticii necunoscuţi, ne facem intrarea ,,festivă” în cuibul, 
care avea să închidă pe lungă vreme cu lanţurile nelegiuirilor suspinele sufletelor 
noastre obosite. Un poliţai ursuz ne ia din nou pomelnicul şi după ce ne ceteşte 
regulile aspre ale internării ne dă drumul în comună. Zadarnică ne-a fost 
reclamaţia că n-avem bani, n-avem haine, n-avem alimente, n-avem nimic şi 
zadarnică cererea ca să ne dea un adăpost. O ridicare din umeri a fost tot 
răspunsul. Noroc că în comună erau multe case goale, pe care mai cu binele, 
mai cu forţa le ocupam câte doi-trei în tovărăşie”. 35  Cu acelaşi lux de 

                                                           
33  Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Sebastian Stanca (1878-
1947)”, în Sebeşul Povestit, an II, număr 4, 2015, p. 29. 
34 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 46. 
35 Ibidem. 
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amănunte este descrisă şi viaţa exilaţilor (,,[…] expuşi primejdiei de a 
pieri aici de foame”),36 relaţia cu autorităţile maghiare (cărora ,,[…] 
suferinţa noastră le oferă prilej de plăcere şi satisfacţie”),37  lipsa de ocupaţie 
a celor internaţi (,,[…] lipsiţi de orice ocupaţie fizică şi intelectuală nu ne 
rămâne alta decât să hoinărim vagabonzi pe uliţi, pe malul lacului şi prin 
vii”),38 precum şi alimentaţia precară  (,,[…] Cu alimentaţia o ducem tot 
mai rău. Voluminoasa noastră cârciumăriţă ne înăspreşte tratamentul din zi 
în zi. Carnea de bou bătrân pusă la fiert la 11 ni se aşterne caldă la ora 12, 
garnisită cu legume crude, stropite cu apă rece, sare şi oţet. Zgârciurile de stomac 
ne silesc adeseori să postim ziua întreagă”). 39  Cu toate acestea, după 
părerea noastră, deţinerea, încarcerarea şi deportarea preoţilor 
români transilvăneni în Ungaria a fost exagerat comparată, de unii 
istorici, cu sistemul penitenciar din perioada comunistă. Trebuie 
precizat că cei deţinuţi şi deportaţi au beneficiat de o ,,pensie” de 
internare (care varia de la câteva coroane, până la câteva zeci de 
coroane şi care îi permitea celui deţinut asigurarea unui minin 
alimentar), de colete cu alimente expediate de familii sau de 
diferitele bănci româneşti, puteau trimite şi primi corespondenţe, 
aveau acces la diferitele periodice ale vremii, inconvenientul, pentru 
un intelectual, fiind arestul la domiciliul stabilit, într-un teritoriu 
străin, condiţiile improprii, ocara populaţiei maghiare, precum şi 
limbajul aspru şi jignitor utilizat de autorităţile de ordine maghiare. 

Dorul de casă, de familie, greutăţile detenţiei sunt surprinse 
într-o serie de poeme, impregnate de o sensibilitate aparte, trimise 
de Sebastian Stanca redacţiei ,,Telegrafului Român” şi publicate în 
paginile acestuia: ,,În exil”,40 ,,Dor de ţară”,41 ,,Trist”,42 ,,Resignare”,43 
                                                           
36 Ibidem, p. 56. 
37 Ibidem, p. 57. 
38 Ibidem, p. 58. 
39 Ibidem. 
40 Idem, ,,În exil”, în Telegraful Român, an LXV, sâmbătă 4/17 martie, număr 16, 1917. 
41 Idem, ,,Dor de ţară”, în Telegraful Român, an LXV, marţi 7/20 martie, număr 17, 
1917. 
42 Idem, ,,Trist”, în TelegrafuL Român, an LXV, marţi 14/27 martie, număr 19, 1917. 
43 Idem, ,,Resignare”, în Telegraful Român, an LXV, sâmbătă 18/31 martie, număr 
20, 1917. 
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,,Toamnă”, 44  ,,Vântul”, 45  ,,Toamnă târzie”, 46  ,,În cimitir”, 47 
,,Rugăciune”. 48  De departe, singurătatea şi dorul de meleagurile 
natale sunt motivele regăsite în majoritatea poemelor compuse de 
Sebastian Stanca în exil: ,,Vremea trece, ‘n al meu suflet/Creşte jalea val cu 
val,/Când te-oi mai vedea eu iară/Mult doritul meu Ardeal?” (,,În exil”), 
,,Gându-mi sboară’n depărtare/Drum de ţară până’n zare,/Trece’n fugă deal 
cu deal/La iubitul meu Ardeal/Văd pe culmi un mândru plai,/Unde adesea 
mă purtai/Doina de mi-o trăgănai./Turma iese’n luminiş/Din huceagul de-
aluniş/Doina glasul şi-l înstrună/Şi de multă voie bună/Sună codrul de 
răsună” (,,Dor de ţară”), ,,Mi dor de chipul scump al ţării mele/Şi-l caut cu 
ochii-n zarea de mătasă/Dar plâng nemângâiat şi’n suflet se pogoară/Povara 
grea a dorului de casă” (,,Trist”) şi exemplele pot continua. 

La începutul anului 1917, în urma numeroaselor intervenţii 
ale populaţiei locale, incapabilă să întreţină numărul mare de 
încarceraţi, autorităţile maghiare au procedat la eliberarea unui 
însemnat număr de deţinuţi, printre aceştia numărându-se şi preotul 
Sebastian Stanca, eliberat la 17 februarie 1917.49 Eliberarea nu i-a 
uşurat situaţia, dimpotrivă, întors acasă şi-a aflat avutul ,,pustiu, jaf şi 
mizerie”, fiind obligat să se prezinte de două ori pe săptămână la 
poliţie şi să suporte supravegherea fiecărei acţiuni de către organele 
de ordine maghiare.50 Cum afirmam şi în rândurile de mai sus, de 
pe urma acestei experienţe, Sebastian Stanca ne-a lăsat o lucrare cu 
caracter memorialistic, care tratează atât propria experienţă a 
autorului, cât şi aceea a unui important număr de preoţi, din diferite 

                                                           
44 Idem, ,,Toamnă”, în Telegraful Român, an LXV, marţi 21 martie/3 aprilie, număr 
21, 1917. 
45  Idem, ,,Vântul”, în Telegraful Român, an LXV, sâmbătă 25 martie/7 aprilie, 
număr 22, 1917. 
46 Idem, ,,Toamnă târzie”, în Telegraful Român, an LXV, joi 6/19 aprilie, număr 24, 
1917. 
47 Idem, ,,În cimitir”, în Telegraful Român, an LXV, joi 13/26 aprilie, număr 16, 
1917. 
48 Idem, ,,Rugăciune”, în Telegraful Român, an LXV, marţi 30 mai/12 iunie, număr 
40, 1917. 
49 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 67. 
50 Ibidem. 
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zone ale Transilvaniei, în special zonele de graniţă, publicată în anul 
1925. Referitor la preoţii români care au avut de suferit în perioada 
Marelui Război, acesta a realizat, pe baza informaţiilor colectate de 
la cei închişi, internaţi sau refugiaţi, următoarea statistică: 16 
preotese şi 252 preoţi, ortodocşi şi uniţi, din Transilvania şi Banat, 
mai ales din vecinătatea graniţei cu România (Caraş-Severin, Haţeg, 
Hunedoara, Sibiu, Făgăraş, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş) au 
fost internaţi în lagărele înfiinţate în oraşul Şopron, în localităţile din 
jur şi în Voivodina; 3 preotese şi 111 preoţi încarceraţi în închisorile 
din Cluj, Făgăraş, Târgu-Mureş, Odorhei, Timişoara, Seghedin şi 
Vaţ; 106 preoţi pribegi în România; 15 preoţi decedaţi în perioada 
arestului, interogaţiilor, internărilor şi a pribegiei, iar alţi 28 decedaţi 
la scurtă vreme după întoarcerea acasă datorită suferinţelor şi a 
lipsurilor îndurate.51 

Odată întors acasă, Sebastian Stanca şi-a reluat activitatea, 
implicându-se activ în lupta pentru unire a Transilvaniei cu Regatul 
României, calitate din care, în toamna anului 1918, îl vom găsi ca 
membru activ al Consiliului Naţional Român din Sebeşul-Săsesc, pe 
care îl va conduce, pentru o scurtă periodă de timp, în luna 
decembrie a aceluiaşi an. De asemenea, s-a numărat printre cei care 
au avut ocazia să facă parte din delegaţia sebeşenilor participanţi la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, care a consfinţit unirea 
Transilvaniei cu România.52 

                                                           
51  Ibidem, p. 162; Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un 
colaborator destoinic”, pp. 97-98; ancheta efectuată de Sebastian Stanca a fost 
întregită de statisticile publicate de Romulus Cândea, Grigore N. Popescu, Mircea 
Păcurariu (a se vedea: Romulus Cândea, ,,Biserica ardeleană în anii 1916-1918”, în 
Candela. Revistă teologică şi bisericească, an XXXVII, număr 10-11, 1926, pp. 244-253; 
Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, volum II, Temniţe şi lagăre, 
Bucureşti, Tipografia ,,Vremea”, 1940, pp. 15-356; Mircea Păcurariu, Politica 
statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada dualismului (1867-
1918), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1986, pp. 179-199, 260-282). 
52 Mihai-Octavian Groza, ,,Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind activitatea 
Consiliului Naţional Român din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în 
volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura 
Emma Books, 2014, pp. 145-146. 
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Datorită bogatei activităţi desfăşurate până în momentul 
Marii Uniri, la începutul anului 1919, Sebastian Stanca a fost 
cooptat (alături de Pompei Moruşca, viitor episcop al românilor 
ortodocşi din Statele Unite ale Americii şi Canada şi Virgil Nistor) 
în comisia prezidată de asesorul consistorial Nicolae Ivan, trimisă la 
Cluj, de către Sinodul Arhidiecezan de la Sibiu, care urma să pună 
bazele reînfiinţării Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.53 În 
anul 1921, prin legea cu numărul 3235/1921, a fost reînfiinţată 
Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului, asesorul Nicolae Ivan 
fiind înălţat la rangul de episcop al noii eparhii. 54  În primul 
consistoriu al eparhiei Clujului, printre alţii, a fost ales şi preotul 
Sebastian Stanca, în calitate de referent şcolar.55 După zece ani, 
rememorând activitatea şi eforturile depuse pentru reînfiinţarea 
Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Sebastian Stanca îi 
mărturisea protopopului de Bistriţa, Grigore Pletosu, următoarele: 
,,[…] Când am ajuns în Cluj n-am găsit nici masă, nici casă, dar ne-am 
trudit părinte, ne-am trudit şi … iată ce-a ieşit!”.56 

Din momentul alegerii sale în consistoriul noii eparhii 
clujene, Sebastian Stanca, alături de familia sa, s-a mutat la Cluj, 
unde a rezidat până în anul 1940, îndeplinind funcţiile de asesor 

                                                           
53 În cadrul acestei comisii au fost cooptaţi, ulterior, Ioan Lupaş, Tuiliu Roşescu, 
Vasile Duma, Grigore Pletosu, Petru Popovici, Jovian Mureşan, Ioan Iliescu, 
Aurel Muntean, Zaharia Man, Zosim Chirtop, Gavril Buzura, Alexandru 
Dragomir, Vasile Pahone, Simion Ciuca, George Wiltt, Ioan Herman şi Antonie 
Mandeal. 
54  Ioan Vasile Leb, ,,Nicolae Ivan (1855-1936), întâiul episcop al Vadului, 
Feleacului şi Clujului”, în volumul Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani 
(1921-2011), editat de Ştefan Iloaie, Bogdan Ivanov, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2012, p. 109; Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, Cluj-
Napoca, Editura Eikon/Renaşterea, 2014, pp. 42-43. 
55  Nicolae Bocşan, ,,Istoricul reînfiinţării Episcopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului”, în volumul Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), 
editat de Ştefan Iloaie, Bogdan Ivanov, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2012, p. 
80. 
56 Nicolae Feier, ,,Despre reîntemeierea Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului”, 
în Tabor, an V, număr 9, 2011, p. 95. 
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consistorial, protopop, iconom stavrofor, preşedinte al Asociaţiei 
Clerului ,,Andrei Şaguna” (secţia Cluj), prim-sfetnic al episcopului 
Nicolae Ivan (la moartea acestuia a devenit chiar locţiitor al 
scaunului episcopal, până la alegerea noului ierarh), deputat în 
Congresul Naţional Bisericesc etc.57 

Prin numeroasele sale intervenţii, beneficiind şi de sprijinul 
părintelui său spiritual, ministrul Octavian Goga, Sebastian Stanca a 
reuşit, prin intervenţia Ministerului de Interne, să obţină din partea 
primăriei oraşului Cluj, cu titlu de gratuitate, terenul din faţa Teatrului 
Naţional pentru ridicarea viitoarei catedrale, deoarece ,,[…] clădirea 
unei catedrale ortodoxe române în Cluj se impune ca o necesitate culturală şi 
naţională şi de aceea, credem că ea trebuie să se ridice în inima oraşului”.58 

De asemenea, tot lui Sebastian Stanca i se datorează şi 
înfiinţarea Muzeului de Antichităţi Religioase, pe lângă centrul 
eparhial, format iniţial din piesele şi obiectele donate de el însuşi.59 
Din raportul consiliului eparhial clujean către adunarea eparhială a 
episcopiei, din anul 1925, aflăm că, la un an de la înfiinţarea 
muzeului eparhial, în patrimoniul acestuia intraseră 15 obiecte 
bisericeşti, raportorii notând totodată lipsa de interes a preoţilor 
faţă de sporirea patrimoniului muzeal. Datorită eforturilor depuse 
de Sebastian Stanca, patrimoniul muzeal a crescut anual, în 1930 
numărând 49 de obiecte vechi (icoane, cruci, şfeşnice, prapori, 
odăjdii), 129 de cărţi vechi, 30 de antimise, 11 protocoale cu 
ordinaţiuni consistoriale şi guberniale din 1770-1865, iar în anul 
1936 deţinea 60 de obiecte vechi, 140 de cărţi vechi, 122 de 
antimise, 15 protocoale cu ordinaţiuni consistoriale şi guberniale 
din 1770-1865 şi 1710, acte vechi din perioada anilor 1770-1865.60 

                                                           
57 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a II-a revăzută şi întregită, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 451. 
58 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului Feleacului şi Clujului, 1919-
1929, Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1930, p. 65. 
59 Maria Razba, Personalităţi hunedorene, p. 523. 
60 Iosif E. Naghiu, ,,Muzeul Eparhiei Ortodoxe a Clujului”, în Gazeta Ilustrată, an 
VII, număr 3, 1938, p. 31; Gabriel-Viorel Gârdan, ,,Ctitoriile episcopului Nicolae 
Ivan”, în Tabor, an V, număr 9, 2011, p. 83. 
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Patrimoniul muzeului a continuat să se îmbogăţească atât prin 
colectele iniţiate de Sebastian Stanca, cât şi prin donaţiile venite 
direct din partea acestuia, sau a cărturarului Gheorghe Sion, 
episcopului Nicolae Colan etc.61 

Beneficiind de experienţa editării unui periodic, dobândită în 
timpul anilor de studiu, din iniţiativa sa, la 10 octombrie 1919, ieşea 
de sub teascurile tipografiei eparhiale, primul număr al ,,Foii 
bisericeşti”, pas urmat, la 1 septembrie 1923, de apariţia organului 
oficial al episcopiei, botezat sugestiv ,,Renaşterea”. 62  În primul 
număr al acestei gazete, redactorul responsabil Sebastian Stanca 
preciza următoarele: ,,Cu sentimente de adevărată bucurie creştinească 
vestim cucernicilor noştri preoţi şi tuturor celor ce poartă la inimă interesele 
eparhiei noastre, că în ziua de astăzi am ajuns iarăşi în situaţia de a vă pune 
la dispoziţie o gazetă oficială a Consistoriului nostru […] prin reînvierea 
gazetei noastre şi munca noastră neprihănită vom putea da şi noi o modestă 
contribuţie la consolidarea temeliilor statului nostru românesc”.63 

Datorită muncii depuse atât în activitatea de reînfiinţare a 
episcopiei Clujului, Vadului şi Feleacului, cât şi în plan cultural, 
naţional, bisericesc, protopopul stavrofor Sebastian Stanca a fost 
decorat de către autorităţile române cu medalia ,,Răsplata Muncii 
pentru Biserică” (clasa I) şi ,,Coroana României” în grad de 
cavaler.64 

În anul 1940, după trecerea Ardealului de Nord în compo-
nenţa Ungariei, prin Dictatul de la Viena, Sebastian Stanca a luat în 
mână toiagul pribegiei şi s-a refugiat dincolo de linia de demarcaţie, 
la Sibiu, împreună cu alte instituţii, organizaţii şi personalităţi ale 
vieţii culturale transilvănene, de unde, prin numeroase călătorii şi 

                                                           
61 Matei Popovici, ,,Colecţia de artă veche religioasă românească transilvăneană de 
la Centrul Eparhial din Cluj”, în Mitropolia Ardealului, an XXVI, număr 1-3, 1981, 
pp. 170-171; Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un 
colaborator destoinic”, p. 104. 
62 Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti, p. 647. 
63 ***, ,,Gazeta noastră”, în Renaşterea, an I, 1 septembrie 1923, număr 1, p. 1. 
64 Maria Razba, Personalităţi hunedorene, p. 523. 
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intervenţii şi-a adus aportul la organizarea noului vicariat de la 
Alba-Iulia,65 precum şi a Episcopiei Maramureşului.66 

Ca literat, dramaturg, gazetar, Sebastian Stanca s-a remarcat 
printr-o serie de lucrări publicate: în domeniul literar amintim 
următoarele volume: Pribegii. Comedie din viaţa meseriaşilor (Sibiu, 
1910), Bucătăreasa. Comedie într-un act (Braşov, 1911), Lazăr Diacul. O 
întâmplare adevărată (Bucureşti, 1923), Fiul cantonierului şi alte nuvele 
(Bucureşti, 1925), Sergentul. Episod din luptele de lângă Jiu în pasul Surduc 
la începutul lui septembrie 1916. Dramă într-un act (Arad, 1926), Lege 
nouă. Comedie într-un act (Sibiu, 1933), Apis şi Este (Bucureşti, 1942) 
etc.; în domeniul literaturii religioase amintim următoarele volume: 
Pocăiţii. Studiu pentru combaterea sectei pocăiţilor (Sibiu, 1913), Pâinea 
vieţii. Carte de rugăciuni pentru toţi creştinii (Cluj, 1923) etc.; a susţinut o 
serie de conferinţe, ale căror texte au fost publicate fie în paginile 
revistei ,,Renaşterea”, fie în diversele publicaţii ale ASTREI, fie sub 
formă de broşură (Mihai Viteazul, Gheorghe Dima, Gheorghe 
Lazăr, Ciprian Porumbescu, Timotei Cipariu); în manuscris au 
rămas mai multe piese de teatru, precum şi o serie de traduceri din 
Schiller, Goethe, Uhland şi Heine. La fel de importante au fost şi 
colaborările sale la ,,Telegraful Român”, ,,Luceafărul”, ,,Ţara 
Noastră”, ,,Cosînzeana”, ,,Revista Teologică”, ,,Tribuna”, ,,Libertatea”, 
,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională” etc.67 Pe lângă contribu-
ţiile, amintite mai sus, Sebastian Stanca s-a remarcat şi ca traducător 
                                                           
65 Pentru mai multe detalii a se vedea: Alexandru Moraru, ,,Vicariatul Ortodox 
Român Alba-Iulia (1940-1945). Aspecte generale”, în volumul Identităţi confesionale 
în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI), coordonat de Nicolae Bocşan, Ana 
Victoria Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 
491-510; Cosmin Cosmuţa, ,,Momente privitoare la organizarea Vicariatului 
Ortodox Român de Alba-Iulia”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia 
Orthodoxa, an LIII, număr 1, 2008, pp. 47-56; Cosmin Cosmuţa, ,,Vicariatul 
Ortodox Român de Alba-Iulia-documente referitoare la înfiinţarea şi desfiinţarea 
sa”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, volum X, 2008, pp. 
271-280; Cosmin Cosmuţa, Vicariatul Ortodox Român Alba-Iulia (1940-1945), Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014. 
66 Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti, p. 647. 
67 Ibidem, pp. 647-648. 
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de librete de operă şi operetă, într-o vreme când la Cluj se puneau 
bazele teatrului muzical în limba română. Conform surselor 
consultate, Stanca a tradus şi adaptat în versuri un număr de peste 
11 librete, printre acestea numărându-se: Lucia de Lamermoor (de 
Donizetti), Frumoasa Elena (de Offenbach), Romeo şi Julieta (de 
Gounod), Freischütz (de Weber), Vânătorul de păsări (de Zeller) etc.68 

Cu toate acestea, ceea ce defineşte activitatea culturală a 
clericului-cărturar Sebastian Stanca este cercetarea istoriei bisericeşti 
a românilor transilvăneni. Conform istoricului Ioan Băndean aria 
cercetărilor istorice, desfăşurate de Sebastian Stanca, poate fi 
împărţită în patru mari direcţii de cercetare: o direcţie dedicată 
frământărilor generate de încercările de atragere a românilor la 
uniaţie, o alta dedicată identificării clerului bisericii ortodoxe din 
Transilvania cu interesele sociale şi bisericeşti ale românilor de sub 
stăpânirea austriacă, apoi austro-ungară, o alta dedicată aportului 
preoţilor ardeleni la războiul pentru întregirea neamului, ultima 
fiind dedicată cercetării istoricului Episcopului Vadului, Feleacului 
şi Clujului.69 Aceasta ultimă direcţie de cercetare s-a concretizat prin 
publicarea volumului omagial Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, la zece ani de la reînfiinţarea episcopiei, moti-
vându-şi demersul astfel: ,,[…] Socotim deci de datoria noastră să aducem, 
cu prilejul împlinirii celor dintâi zece ani de la reînvierea episcopiei noastre, 
deoparte un modest prinos de cinste înaintaşilor noştri, iar de altă parte să dăm 
o icoană a străduinţelor noastre în timpul acestor zece ani de activitate”.70 

Dintre lucrările sale istorice, de departe, cea mai importantă 
este monografia dedicată vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, 
de fapt teza sa de doctorat, coordonată de istoricul Ioan Lupaş, 
publicată în anul 1938. Pornind de la considerentul că o serie de 
                                                           
68 Constantin Pascu, ,,Un cărturar originar din Petroşani”, p. 663. 
69  Ioan Băndean, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). 
Contribuţia sa la cunoaşterea istoriei bisericii transilvane şi la reînfiinţarea 
Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului”, în Mitropolia Ardealului, an XXXI, 
număr 5, 1986, p. 60. 
70 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, 1919-
1929, p. 5. 
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istorici de prestigiu, precum Ilarion Puşcariu, Gheorghe Bodgan-
Duică, Nicolae Iorga, care s-au ocupat de perioada păstoririi 
episcopului şi mitropolitului Andrei baron de Şaguna, au blamat 
personalitatea şi activitatea desfăşurată de predecesorul acestuia, 
episcopul Vasile Moga, întâiul episcop român ortodox după încor-
porarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, prin cercetările sale, 
prin numeroasele documente analizate, Sebastian Stanca a reuşit, 
prin lucrarea Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), 
publicată la Cluj, în anul 1938, să reabiliteze figura vrednicului 
ierarh. Punându-se capăt controverselor din jurul personalităţii 
episcopului Vasile Moga, însuşi Nicolae Iorga va lăuda eforturile 
depuse de Sebastian Stanca, afirmând următoarele: ,,Bravo, părinte 
Stanca! Bine că s-a terminat odată povestea cu Vasile Moga”.71 

Pe lângă acestea, Sebastian Stanca s-a arătat preocupat şi de 
întocmirea unor monografii bisericeşti (monografia bisericii 
ortodoxe din Sebeş), 72  mănăstireşti (monografia mănăstirii de la 
Râpa Râmeţului)73 şi locale.74 

                                                           
71 Ioan Băndean, ,,Protopop stavrofor”, pp. 62-63. 
72 Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxă din Sebeş, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale 
Ortodoxe Române, 1928, pp. 3-25. 
73  Idem, Mănăstirea de la Râpa Râmeţului: 1486-1827, Cluj, Tiparul Tipografiei 
Eparhiale Ortodoxe Române, 1936, pp. 3-23. 
74 Sebastian Stanca a lăsat în manuscris o monografie istorico-geografică a Văii 
Jiului, premiată în anul 1934 de către Academia Română şi publicată în revista 
,,Steagul Roşu” din Petroşani, de-a lungul câtorva numere în perioada 1971-1972. 
Textul monografiei, premiat de Academia Română, a fost apreciat, în termeni 
elogioşi, de către istoricul Alexandru Lapedatu, care afirma că: ,,Din citirea acestui 
bogat manuscris, autorul se vede a fi un om cu bogate şi temeinice informaţii asupra localităţii şi 
a regiunii căreia acesta aparţine, informaţiuni culese nu numai din cărţi, ci şi din cunoştinţă 
directă şi intuiţia proprie a locurilor, oamenilor şi împrejurărilor de care se ocupă. El utilizează 
în lucrarea sa tot ce s-a publicat mai important în limba română, maghiară” (a se vedea: 
,,Raportul domnului Alexandru Lapedatu în şedinţa Academiei Române din 29 
mai 1933 asupra acestei monografii”, în Analele Academiei Române. Secţia istorică, 
număr III, 1932-1933, p. 99). Versiunea integrală a monografiei a fost publicată în 
anul 1996 de către Dumitru Velea (a se vedea: Sebastian Stanca, Monografia istorico-
geografică a localităţii Petroşeni din Valea Jiului, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale 
,,Ion D. Sârbu”, 1996, pp. 5-98). 
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Rămas la Sibiu, Sebastian Stanca va trece la cele veşnice, 
după o lungă suferinţă, în dimineaţa zilei de 9 noiembrie 1947, fiind 
înhumat în cimitirul central din localitate, ducând cu el în mormânt 
o experienţă istorică de o viaţă, o adevărată şcoală istorică, 
teologică, literară, publicistică. În necrologul semnat de Vasile Sava, 
publicat pe prima pagină a revistei ,,Renaşterea”, din 23 noiembrie 
1947, se consemnau următoarele rânduri: ,,[…] Cu el s-a stins un 
suflet nobil şi o inimă largă, care încălzea pe toţi care veneau în contact cu el. 
Când mergeam la Bucureşti sau în alte Eparhii şi spuneam că sunt de la Cluj 
toată lumea mă întreba: Dar ce mai face părintele Stanca? Trebuia să ne dăm 
seama că acest om al Bisericii devenise o personalitate bine cunoscută pe toate 
plaiurile româneşti. Acest nume bun şi l-a câştigat prin ţinuta sa cu adevărat 
preoţească şi prin muncă asiduă şi neprecupeţită depusă în toate locurile unde l-
a rânduit soarta […] Am stat cu el, cu birourile alăturate timp de 18 ani. 
Am locuit tot 18 ani în aceiaşi curte, uşă în uşă, în perfectă armonie şi 
netulburată prietenie. Am văzut preoţi bătrâni plini de griji şi greutăţi intrând 
şi ieşind din biroul lui. Am văzut tineri candidaţi la preoţie intrând şi cerându-
i un post sau alt ajutor. Toţi au ieşit mângâiaţi şi satisfăcuţi. L-am văzut la 
şedinţele corului şi ale Societăţii Femeilor ortodoxe, pururea radiind de voie 
bună şi ajutând toate lucrurile bune cu înţeleptul său sfat. Pentru aceasta îl 
răsplătea toată lumea cu stima şi iubirea lor […] S-a dus şi părintele Stanca. 
Legea firii este necruţătoare. Când crezi că ai dobândit lumea, ţi-ai aşezat 
copiii, în groapă te sălăşluieşti. Unica mângâiere este că acolo nu sunt cunoscute 
scârbele şi durerile lumii acesteia”.75 

Talentul literar va fi moştenit şi continuat de doi dintre fiii 
acestuia, Radu Stanca (poet, dramaturg, regizor, discipol şi asistent 
al marelui Lucian Blaga, profesor de estetica teatrului la 
Conservatorul Popular din Sibiu, mentor şi membru marcant al 
,,Cercului Literar de la Sibiu”, redactor al revistelor ,,Maine”, 
,,Symposion”, ,,Curţile Dorului” şi ,,Naţiunea Română”), respectiv 
Horia Stanca (memorialist, cronicar dramatic, traducător, ofiţer de 
artilerie, ataşat de presă şi secretar cultural la Legaţia Română din 

                                                           
75 Vasile Sava, ,,Doctor Sebastian Stanca”, p. 1. 
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Berlin, funcţionar al Ministerului de Externe şi în Ministerul 
Informaţiilor).76 

Cărturar de excepţie, animat de un sensibil spirit critic, 
teolog, literat, gazetar, Sebastian Stanca a rămas în memoria celor 
care l-au cunoscut şi nu numai un neobosit căutător al pietrei 
filosofale, a cărui viaţă şi activitate i-au fost încununate de funcţiile 
deţinute, de conferinţele susţinute, dar mai ales de opera istorică şi 
literară, care a îmbogăţit zestrea culturală a poporului român şi care 
rămâne o mărturie vie, peste veacuri, a eforturilor depuse pe 
meleagurile cunoaşterii.  
 

                                                           
76 Florin Dobrei, ,,Protopop stavrofor”, pp. 142-143. 
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Rândurile de mai jos nu îşi propun să dezvolte neapărat un 
parcurs biografic al lui Sebastian Stanca, ci mai degrabă, să includă 
devenirea acestuia în cadrul mai larg al generaţiei culturale din care 
acesta face parte. În anul 1926, Ioan Lupaş, încercând să abordeze 
istoria Transilvaniei de după 1848 luând ca unităţi de măsură 
generaţiile, văzute ca nişte forţe motrice organizate din grupuri de 
indivizi uniţi printr-o forma mentis comună, localiza o „a treia 
generaţiune în politica românească din Ardeal” în intervalul 1905-1914. 
Aceasta va fi denumită de către istoric „generaţia ,,Luceafărului”, a 
,,Ţării noastre” şi a ,,Tribunei” din Arad”, fiind puternic impregnată de 
amprenta culturalului, a unui cultural manifestat însă, mai cu seamă 
în presă. În explicarea resorturilor care fac ca aceasta să fie 
considerată o generaţie, adică o structură beneficiind de o anume 
autonomie în planul evoluţiei istorice, Ioan Lupaş enumeră 
influenţa mult mai pregnantă sub raport literar şi ştiinţific venită 
dinspre Vechiul Regat pe care aceşti intelectuali o asumă, dar şi 
înaltul nivel cultural, pe care, spre deosebire de generaţia 
antecedentă (cea activând în intervalul 1881-1905) îl manifestă. 
Dacă Ioan Lupaş ar putea fi acuzat de subiectivism atunci când 
descria generaţia din care el însuşi făcea parte, John Neubauer, un 
reputat profesor de literatură comparată al zilelor noastre, confirmă 
concluziile istoricului sibian şi demonstrează că această efervescenţă 
culturală este una simptomatică şi pentru cazul maghiar şi săsesc 
transilvănean, unde de asemenea apare „o remarcabilă nouă generaţie 
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culturală” formată din scriitori născuţi în ultimele două decenii ale 
secolului al XIX-lea.1 

Dacă o generaţie culturală reprezintă un grup restrâns de 
intelectuali care împărtăşesc o serie de valori comune şi se 
consideră diferiţi, sub raport cultural, de predecesorii lor,2 generaţia 
din care şi Sebastian Stanca face parte, va insista mereu pe ceea ce o 
delimitează de cea a „bătrânilor”, clamând aşadar o vârstă culturală 
diferită, dar şi o abordare mult mai dinamică în chestiuni de 
autodefinire ce îi permite să se lanseze în numeroase polemici ce o 
consacră ca grup şi în acelaşi timp îi conferă o vizibilitate accentuată 
pe scena transilvăneană. 

Dintre numele care constituie nucleul dur al acestei generaţii 
culturale de început de secol XX menţionăm pe: Ion Agârbiceanu, 
Zaharia Bârsan, Aurel Paul Bănuţ, Ion Borcia, Alexandru Ciura, 
Onisifor Ghibu, Eugen Goga, Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ion 
Montani, Horia Petra Petrescu, Ghiţă Popp, Sextil Puşcariu, Ion 
Iosif Şchiopul, Gheorghe Stoica, Octavian Codru Tăslăuanu şi 
desigur Sebastian Stanca. Concret, este vorba despre un grup de 
intelectuali care îşi câştigă notorietatea în spaţiul public 
transilvănean după momentul Memorandumului, capitalul lor de 
imagine nefiind unul dependent de acest eveniment, chiar dacă 
moştenirea anului 1892 va influenţa puternic modul lor de acţiune, 
strategiile de popularizare şi devenire. 

O privire asupra fişelor biografice ale numelor menţionate 
relevă unele constante care se regăsesc în parcursul formativ al 
fiecăruia dintre aceştia, cu unele mici excepţii. Între anii 1880-1914 
se consumă etapa de formare şi dezvoltare a tinerilor nominalizaţi, 
intervalul reprezentând o fază distinctă în procesul modernizării 
Transilvaniei, aparte mai ales prin ritmul în care se continuă 
                                                           
1 John Neubauer, „Conflicts and Cooperation between the Romanian, Hungarian 
and Saxon Literary Elites, 1850-1945”, în Victor Karady, Borbála Zsuzsanna 
Török (eds.), Cultural dimensions of elite formation in Transylvania, Cluj-Napoca, EDRC 
Foundation, 2008, p. 163.   
2 Definiţia îi aparţine profesorului Sorin Mitu (a se vedea: Sorin Mitu. Transilvania 
mea: istorii, mentalităţi, identităţi, Iaşi, Editura Polirom, 2006, pp. 34-35).  
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fenomenele anterioare. Şi pentru celelalte naţionalităţi din Imperiul 
Austro-Ungar, perioada este una care consacră o accelerare a luptei 
pentru supravieţuire naţională şi a desfăşurării ei cu arme moderne 
precum instituţiile financiare, asociaţiile culturale, presa.3 Segmentul 
temporal menţionat se remarcă printr-o efervescenţă susţinută de 
unele dinamici progresive în plan demografic, de o urbanizare susţi-
nută, industrializare, şcolarizare, diversificare profesională şi mobili-
tate socială.4 Toate aceste procese sugerează trecerea la un alt ritm 
al modernizării, chiar şi pentru elementul românesc din Transilva-
nia, parte deloc inertă în acest tăvălug reformator5 care coboară 
până la graniţele universului său prin excelenţă, spaţiul rural. Avem 
aşadar, la sfârşitul secoluluial XIX-lea o lume care se acomodează 
cu noul, cu rigorile unui alt timp, ce reclamă alte practici de 
supravieţuire economică, socială, culturală, în fine, identitară.  

                                                           
3 Robin Okey, The Habsburg Monarchy 1765-1918, Londra, Macmillan Press, 2001, 
p. 329. 
4  Analiza laborioasă a acestor decoruri transilvănene este efectuată în lucrări 
precum cele coordonate de Teodor Pavel, Tradiţie şi modernizare în societatea transilvă-
neană 1850-1918, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003; Ion Bolovan, Transilvania 
între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2009; Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională românească 
din Transilvania 1860-1914, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000; Vasile 
Dobrescu, Elitele economice în lumea satului transilvănean 1867-1918, Târgu-Mureş, 
Editura Universităţii ,,Petru Maior”, 1996. Perioada analizată corespunde celei de-
a doua etape a urbanizării care face trecerea către  un nou model ocupaţional 
influenţat de scăderea ponderii populaţiei active ocupată în agricultură, creşterea 
populaţiei implicate în minerit, siderurgie, industrie şi meşteşuguri, sectorul 
comercial şi financiar. Din perspectiva şcolarizării universitare, dacă în 1892 din 
totalul de 3380 de studenţi ai Universităţii de la Budapesta, 81 se declarau 
vorbitori de limbă română, în 1913 numărul acestora ajunge până la 248 (a se 
vedea: Cornel Sigmirean, „Dilemele modernităţii. Din viaţa studenţilor români la 
Budapesta. Sfârşitul de secol al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea”, în Studia 
Universitas Petru Maior. Series Historia, număr 7, p. 118). 
5  Procesele modernizatoare care afectează societatea transilvăneană reflectă în 
micro şi cu oarecare diferenţe de ritm ceea ce se petrecea la scara întregii Ungarii 
(a se vedea: Paul Lendvai, Ungurii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001, pp. 327-
330; Gergely András, Istoria Ungariei, Bucureşti, Editura Kriterion, 2000, pp. 89-92). 
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Cu puţine excepţii, majoritatea celor pomeniţi de noi ca 
făcând parte din rândurile acestei generaţii culturale provin din 
familii în care tatăl este preot sau învăţător (Octavian Goga, 
Sebastian Stanca, Alexandru Ciura, Octavian Tăslăuanu). Restul 
sunt fie copii de ţărani (Onisifor Ghibu, Gheorghe Stoica), fie îşi 
revendică originea din sânul încă fragilei burghezii româneşti (tatăl 
lui Aurel Paul Bănuţ este judecător, al lui Ion Iosif Şchiopul primul 
farmacist român din Reghin, al lui Horia Petra Petrescu, directorul 
băncii „Cordiana” din Fofeldea-Sibiu, al lui Ion Borcea, avocat). 
Însă chiar şi atunci când se dezvoltă la oraş, intelectualitatea 
românească din Transilvania păstrează o sensibilitate rurală aparte, 
o nostalgie a satului, proiectat drept un paradis pierdut, spaţiu 
imaculat, păstrător, în viziunea acestora, al adevăratei culturi 
naţionale. Despre aceşti cărturari transilvăneni formaţi până la 
Unirea din 1918, istoricul literar Ion Breazu spunea că reprezintă o 
„eflorescenţă a ţărănimii”, nicidecum o clasă aparte cu caractere bine 
definite.6 

Într-o vreme în care educaţia era privită ca „vehicul al avansării 
sociale”, existând o recunoaştere comunitară a importanţei acestui 
proces, tinerii se îndreaptă, firesc, spre instituţii de învăţământ, 
influenţaţi de această mentalitate colectivă, obişnuită să perceapă 
devenirea individuală şi colectivă prin grila educaţională, 
funcţionând în cadrul acelui „etos al instruirii” propriu lumii central-
răsăritene, teoretizat de Virgil Nemoianu.7  Deşi parcursul şcolar 
necesita încă uriaşe sacrificii materiale din partea familiei, în ciuda 
politicilor de stipendii tot mai frecvente în epocă, societatea 
românească transilvăneană este dispusă să mizeze în grad mare pe 
actul educaţional, privit ca un accesoriu indispensabil avansării 
sociale. 
                                                           
6 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1944, p. 
155. 
7 Virgil Nemoianu, „Cazul etosului central-european”, în Adriana Babeţi (coord.), 
Europa Centrală-Nevroze, dileme, utopii, Iaşi, Editura Polirom, 1997, pp. 168-192; 
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în 
epoca modernă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 232.  
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Urmărind traseul formării acestor intelectuali, aşa cum 
transpare din fişele biografice ale acestora, se observă că după 
absolvirea şcolii primare în localitatea de baştină, gimnaziul îi 
orientează spre centrele consacrate ale Transilvaniei, la Sibiu, Blaj, 
Braşov, Beiuş, Năsăud, oraşe cu o prezenţă românească considera-
bilă, clasă mijlocie în plină evoluţie, tot mai dedată asociaţionis-
mului şi dezvoltată suficient cât să asigure acţiuni culturale şi 
economice din ce în ce mai articulate. 

Constatăm că în proporţie covârşitoare cei indicaţi de noi a 
face parte din tânăra generaţie culturală trec pentru o perioadă mai 
lungă ori mai scurtă pe la Liceul ,,Andrei Şaguna” din Braşov. Fie 
că vorbim de Sextil Puşcariu, Octavian Goga, Ion Lupaş, Onisifor 
Ghibu, Ioan Montani, Ghiţă Popp, Zaharia Bârsan, Sebastian 
Stanca (prezent la această instituţie de învăţământ între 1893-1898, 
după câţiva ani petrecuţi la Gimnaziul Evanghelic din Sebeş), 
această etapă va fi una semnificativă în evoluţia lor şi se va înscrie în 
acea geografie a întâlnirilor acestor tineri care se constituie de fapt, 
în acumulări de experienţe comune, cu rol major în coagularea 
ulterioară a grupului. 

Braşovul, la sfârşitul secolului, făcea figura primului 
intermediar cultural între Vechiul Regat şi Transilvania, un punct 
esenţial în difuzarea junimismului peste Carpaţi,8 aici viaţa culturală 
beneficiind de o anvergură sporită, asigurată mai ales de societăţile 
care împânzeau oraşul,9 dar şi de existenţa unui jurnal reper pentru 
românii din monarhie, ,,Gazeta Transilvaniei”. 

Profesorii braşoveni ai generaţiei urmărite de noi au fost 
Vasile Goldiş, Andrei Bârseanu, Virgil Oniţiu, Valeriu Branişte, 

                                                           
8 Septimiu Albini, „Direcţia nouă în Ardeal”, în D. Pecurariu (coord.), Lui Ion 
Bianu. Amintire din partea foştilor şi actualilor funcţionari ai Academiei Române la împlinirea 
a şasezeci de ani, Bucureşti, Carol Göbl, 1921, pp. 3-37; Sara Iercoşan, Junimismul în 
Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, passim. 
9 Vasile Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1968, pp. 33-42; Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale 
tineretului studios român din Monarhia Habsburgică, Cluj-Napoca, Biblioteca Acta 
Musei Napocensis, 1998, p. 26. 
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Iosif  Blaga, Gheorghe Dima, nume care aduc cu ele pe lângă 
încărcătura culturală şi un puternic mesaj identitar, care îi va 
familiariza pe elevi cu un tip de practică discursivă şi ulterior îi vor 
orienta spre demersuri cu finalitate românească.10Aceşti dascăli sunt 
cei care aduc prezentul istoric la clasă, conectându-şi elevii la 
dimensiunea evenimentelor politice. 11  Reproducem aici pentru 
genul de retorică practicat, mesajul profesorului Gheorghe Pop 
către elevii şcolilor secundare braşovene, din rândurile cărora se vor 
recruta viitoarele elite culturale: „Ce credeţi că e viitorul dumneavoastră? 
E cel mai trist. După ce veţi ieşi de aici şi veţi merge să vă continuaţi studiile, 
veţi fi spionaţi, veţi fi urmăriţi, ba veţi fi chiar ameninţaţi, pentru că aţi rămas 
credincioşi principiului naţional. Şi după ce veţi jertfi avere, muncă, anii cei mai 
frumoşi din viaţă, credeţi că vă aşteaptă posturi grase? Nu! Dumneavoastră nu 
veţi fi hrăniţi la ieslele statului [...] Da, de acum trebuie să ştiţi că n-aţi venit 
aici ca pentru mai târziu să puteţi dormi pe perne, ci aţi venit să vă oţeliţi 
pentru o luptă crâncenă. În lupta aceasta pe care nu noi am provocat-o, care ni 
s-a impus cu puterea, în lupta aceasta veţi avea Dumneavoastră să vă arătaţi 
vrednicia. Şi cum să vi-o arătaţi? Unire nesfărâmată între fiii de acelaşi sânge, 
mândrie şi demnitate naţională în mijlocul urii şi îngâmfării duşmanului, iată 
condiţia unui tânăr român în aceste vremuri”.12 

Anticipând, putem afirma că potenţialul contestatar al 
acestor tineri va fi unul predat şi exersat la şcolile braşovene, într-o 
vreme în care atenţia sporită a autorităţilor maghiare asupra 
subvenţiilor româneşti către Transilvania nu face decât să 
                                                           
10 Aurel A. Mureşianu, Şcoalele Naţionale Centrale şi Liceul Andrei Şaguna din Braşov, 
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1933, passim. 
11 Momentul Memorandului va fi unul intens popularizat în şcolile braşovene, 
după cum sugerează şi volumul de amintiri al lui Vasile Gionea, Ecoul 
Memorandului în şcolile secundare, Extras din Gazeta Juridică a Transilvaniei, Braşov, 
1942, p. 8. 
12 Ion I. Lapedatu, Din anii Memorandului, Extras din volumul ,,Omagiu profesorului 
Ioan Lupaş”, Bucureşti, 1941, p. 7. De altfel, profesorul Gheorghe Pop va fi forţat, 
din cauza conţinutului sensibil al discursurilor sale şcolare să părăsească postul de 
profesor de la Braşov în urma intervenţiei Ministerului Instrucţiunii Publice de la 
Budapesta şi să se refugieze în România (a se vedea: Axente Banciu, Vălul 
amintirilor, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 170). 
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favorizeze astfel de atitudini.13 Anii în care se internaţionalizează 
dosarul fondurilor alocate de către guvernul român şcolilor 
braşovene, 1896-1899,14 se suprapun peste perioada în care generaţia 
tinerilor mai sus menţionaţi tocmai intra la studiu în respectiva 
instituţie de învăţământ. Ea va urmări cu real interes această 
încleştare diplomatică româno-austro-ungară, dublată de o conside-
rabilă efervescenţă naţionalistă în presa momentului, dar şi la 
cursurile şcolare: „tineretul braşovean, primea în gimnaziul cu vechi tradiţii 
româneşti, o educaţie naţională pe care nu trebuia să o propovăduiască 
profesorii, ci care era în atmosferă, ea sălăşluia între zidurile lui. Profesorii nu 
predicau naţionalismul, dar erau o pildă vie a lui” .15 

Epoca în care aceşti tineri se formează, cea de după 1880, 
reprezintă un timp al acumulărilor şi al dezbaterilor privind 
„conştiinţa şi cultura naţională”, asumate la scenă tot mai deschisă 
drept direcţii esenţiale ale strategiei naţionale.16 Un punct important 
în înţelegerea atmosferei acestei epoci îl reprezintă „anul temelie” 

                                                           
13  În memorialistica foştilor elevi se invoca o complicitate tacită din partea 
corpului profesoral de la Braşov care le permitea să îşi exerseze manifestări ce 
erau ulterior taxate drept ,,iredentiste” de către procurorii maghiari: arborarea 
tricolorului la mormântul lui Andrei Mureşanu, protestele ocazionate de procesul 
Memorandului (a se vedea: Axente Banciu, Vălul amintirilor, pp. 131-171). 
Rapoartele Ministerului de Interne de la Budapesta confirmă şi ele atenţia cu care 
autorităţile supervizau activitatea profesorilor braşoveni (a se vedea: Ion Bozdog, 
Statul poliţist, Extras din Gazeta Transilvaniei, Braşov, Institutul de Arte Grafice 
,,ASTRA”, 1943-1944, p. 26).  
14  Pentru o analiză amănunţită asupra chestiunii, a se vedea Teodor Pavel, 
Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor Centrale (1894-1914), 
volum II, Timişoara, Editura Facla, 1982, pp. 80-94. 
15 Sextil Puşcariu, Braşovul de altădată, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 231. 
16 Nicolae Bocşan în volumul Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat în 
secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997 inventariază şi 
analizează avatarurile acestor concepte în spaţiul intelectual transilvănean. Pentru 
acumulările teoretice ale sfârşitului de secol XIX, se remarcă studiile lui Ion 
Sbiera, Conceptul de naţiune şi însemnătatea graiului naţional, Cernăuţi, 1880, cel al lui 
Ion Popescu, ,,Educaţiunea naţională” şi cel semnat de Alexandru Mocioni, 
,,Conştiinţa naţională”, ambele apărute în Almanachul Societăţii Academice Social 
Literare ,,România Jună”, Viena, II, 1888.    
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1881, moment ce prilejuieşte coagularea mai articulată a programu-
lui politic românesc prin vocea Partidului Naţional Român din 
Transilvania şi construirea unui discurs centrat pe deziderate 
precum: autonomie, cultura şi limba română, reformă electorală, 
reprezentare românească sporită în administraţie, şcolarizare în 
limba maternă etc. Platforma Partidului Naţional Român este astfel 
una care produce soluţii în toate câmpurile societăţii româneşti, 
chiar dacă rămâne ancorată în dezideratul idealist al autonomiei 
Transilvaniei. 

Însă, sfârşitul de secol al XIX-lea, anii de după episodul 
Memorandumului, aduc o epuizare a soluţiilor salvatoare, inaugu-
rând o perioadă în care e nevoie de o regrupare de forţe după 
eşecul momentului îndelung premeditat. Dintr-o anumită 
perspectivă, e vorba deopotrivă de o oboseală politică, dar şi de una 
culturală aceea resimţită de Transilvania în anii post-Memorandum. 
După etapele de flux şi reflux din literatura transilvăneană a 
secolului al XIX-lea, respectiv latinism, apoi junimism, urmează o 
perioadă de acalmie, de încercări de orientare, de căutare a unei 
direcţii. Confiscarea actului cultural de ingerinţele prezentului 
politic devine în contextul dat tot mai vizibilă: „Luptele politice, mai 
ales în epoca Memorandului, absorbeau cu totul preocupările clasei culte. 
Discuţiile despre originile românilor şi continuitatea lor în Dacia, trasă la 
îndoială de adversari, erau urmărite cu mai multă pasiune decât literatura, deşi 
pe terenul ştiinţific nu apăreau lucrări mai remarcabile”.17 

Revenind la parcursul tinerei generaţii, următoarea etapă în 
parcursul formării acesteia au reprezentat-o studiile universitare. 
După finalizarea studiilor de la liceul braşovean, Sebastian Stanca 
optează pentru cursurile Seminarului Teologic Andreian din Sibiu şi 
abia apoi, în 1901, se înscrie la facultate. Preponderent, tinerii 
amintiţi de noi s-au orientat către Universitatea din Budapesta, 
Facultatea de Litere şi Filosofie (Ioan Lupaş, Octavian Goga, Horia 
Petra Petrescu, Alexandru Bogdan, Ion Agârbiceanu, Ion Borcia, 
din 1901 şi Sebastian Stanca), sau Teologie (Ion Agârbiceanu, 
                                                           
17 Sextil Puşcariu, Braşovul de altădată, p. 259. 
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Alexandru Ciura). Liviu Maliţa explică aceste orientări de studiu ale 
tinerilor transilvăneni ca exprimând o moştenire a Şcolii Ardelene, 
ce conferă cărturarului un considerabil prestigiu, investindu-l 
totodată şi cu o înaltă funcţie civică şi civilizatoare.18 La Facultatea 
de Litere şi Filosofie de la Universitatea din Budapesta, de la 24 de 
studenţi români înscrişi în anul 1892-1893 se înregistrează un punct 
maxim în anul 1899-1900, respectiv 43 de studenţi români, pentru a 
coborâ apoi treptat, până în 1904 la 33.19 

Revenind la opţiunile profesionale ale lui Sebastian Stanca, 
trebuie precizat că aceste pendulări între teologie-filologie (întâlnite 
şi la Ion Agârbiceanu, Alexandru Ciura) sau drept-filologie (Ion 
Borcea, Lucian Bolcaş) sunt relevante pentru o societate prea puţin 
dispusă să mizeze profesional pe cariera umanistă, asumată mai 
degrabă în termeni de supapă vocaţională decât de ocupaţie 
cotidiană. O parte dintre elevii români vor prefera siguranţa unei 
cariere preoţeşti, mai ales sub imboldul familiei, urmând un profil 
profesional consacrat al elitei culturale. Simptomatic pentru 
societatea transilvăneană este şi faptul că majoritatea acestor tineri 
ajung să studieze la universităţi de prestigiu din ipostaza beneficia-
rilor unor subvenţii provenite din partea unor instituţii cultural-
religioase ca: Fundaţia ,,Emanuil Gojdu” (Ion Lupaş, Octavian Goga, 
Eugen Goga), Societatea ,,Transilvania” (Ion Lupaş, Octavian Goga, 
Onisifor Ghibu, Ion Iosif Şchiopul), Societatea pentru fond de 
teatru român (Aurel Paul Bănuţ), Liga culturală (Onisifor Ghibu), 
ASTRA (Octavian Goga, Ioan Lupaş), fonduri bisericeşti (Sextil 
Puşcariu, Onisifor Ghibu). Această politică de stipendii continuă o 
tradiţie mai veche a mecenatului cultural transilvănean ce ia o 
amploare deosebită la cumpăna secolelor XIX-XX. În cazul lui 
                                                           
18 Liviu Maliţa, Eu, scriitorul, Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română/Centrul de 
Studii Transilvane, 1997, p. 37. 
19 La nivelul întregii universităţi budapestane, Facultatea de Litere şi Filosofie este, 
în acest interval, facultatea cu cea mai mare creştere a numărului de studenţi, de la 
523 în 1892, la 1763 în 1904, fapt sugestiv pentru  reaşezarea Europei Centrale 
într-o altă vârstă a opţiunilor sale profesionale (a se vedea: Cornel Sigmirean, 
Istoria formării intelectualităţii, p. 172). 
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Sebastian Stanca, consistoriul sibian îi furnizează bursa de 
subsistenţă pentru perioada în care acesta învaţă la Budapesta. 

Ajunşi în capitala Ungariei, tinerii studioşi trebuie să facă faţă 
şocului acomodării şi supravieţuirii într-un oraş resimţit iniţial ca 
mediu ostil („am stat tot drumul zmerit şi zburlit făr ͗a putea scoate o vorbă 
de groaza necunoscutului ce mă aştepta. Auzisem vorbind acasă, că departe este 
un oraş mare, unde oamenii numai ungureşte vorbesc”),20 care îi exclude şi îi 
provoacă la o marginalitate nu doar socială, ci şi culturală. Tema 
plecării de acasă şi ulterior a „neaşezării”, va constitui de altfel o 
meditaţie exploatată literar, dar şi o constantă dilemă prin care e 
pusă în joc de fapt, miza modernizării lor culturale. Cele două 
variante luate în calcul, blocarea în atmosfera patriarhală a satului 
sau devenirea în centre universitar-urbane par a se consuma ca 
drame pentru aceştia. 

În aceste condiţii, mediul care le creează o anumită 
familiaritate împreună cu şansa implicării în proiecte colective este 
societatea studenţească ,,Petru Maior”. Înfiinţată în capitala 
Ungariei în 1862, aceasta reuşea să concentreze tineretul român de 
la universitatea budapestană, să-l anime,  să-i pregătească o retorică, 
în sensul unui naţionalism de multe ori dincolo de limita legalităţii, 
altfel spus, să le întreţină idealismul exersat de acasă.21 Oricât de 
insolit ar părea, în centrul Budapestei, în cadrul acestei societăţi, îşi 
vor sedimenta tinerii studenţi români cultura naţională românească 
(biblioteca societăţii cuprindea peste 2200 de volume la sfârşitul 
secolului al XIX-lea), preluând de la mai vechii lor colegi, cei şcoliţi 
în timpul Memorandumului, un proiect care obliga, acela al 
identificării cu o „companie de asalt în chestiuni naţionale”.22 

În 1901, preşedinte al acestei societăţi este ales Sebastian 
Stanca cel care chiar în acel an îl invita la Budapesta pentru o 
                                                           
20 Emil Haţieganu, „Amintiri din trecut”, în Almanahul Societăţii Academice ,,Petru 
Maior”, Cluj-Napoca, 1929, p. 3. 
21 O succintă monografie a societăţii la Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale 
tineretului studios român din monarhia habsburgică 1860-1918. 
22 Octavian Goga, „Dela Petru Maior de demult”, în Almanahul Societăţii Academice 
,,Petru Maior”, Cluj-Napoca, 1929,  pp. 5-13.  
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conferinţă tocmai pe istoricul Nicolae Iorga, iniţiativă care stârnea 
îngrijorarea autorităţilor maghiare, mai ales că tema acestei prelegeri 
era, deloc întâmplător aleasă, unirea ţărilor române sub Mihai 
Viteazul. Chiar o circulară a Ministerului de Interne maghiar tratează 
subiectul discursului lui Iorga, insistând pe următoarele precizări: 
„Din faptul că voievodul Mihai a unit în anul 1601 Transilvania cu România, 
Basarabia şi Muntenia, conferenţiarul a accentuat că datorinţa principală a 
fiecărui român cinstit trebuie să fie ca idealul lui Mihai să nu rămână numai 
vis, ci să se realizeze, pentru cât e nevoie ca tineretul român să lucreze cu 
însufleţirea şi tăria de voinţă vrednică de viitorul unei mari naţiuni. Totodată a 
calificat de eroism şi faptul că tinerimea română din ţara ungurească rămâne tot 
românească, pe lângă toate împrejurările politice de azi”.23 

Astfel de manifestări creează, împreună cu alte evenimente 
de aceeaşi factură, un decor deosebit de energizant pentru aceşti 
tineri. Atunci când rectorul universităţii din Budapesta îi va chema 
la el „pe cei mai aleşi universitari” români (Sebastian Stanca - preşedin-
tele Societăţii ,,Petru Maior”, Octavian Goga, Gheorghe Tulbure, 
Alex Bojinca, Petru Groza, Horia Petra Petrescu) şi le va interzice 
participarea la serbările de la Putna organizate în anul 1904 în 
amintirea lui Ştefan cel Mare, ameninţându-i cu exmatricularea,24 
aceştia refuză astfel de exerciţii de prudenţă şi trimit circulare şi 
studenţilor de la celelalte centre universitare să li se alăture: „Represen-
tanţii studenţilor din Paris, Viena, Cernăuţi, Budapesta, Cluj, Oradea-Mare, 
adunaţi într-o consfătuire din incidentul jubileului ,,Familia”, considerând 
marea importanţă naţională a serbărilor de la Putna, considerând absoluta 
necesitate a representărei demne a studenţimei române din Transilvania şi 
Ungaria [...] Facem apel la sentimentul Ţării de dragoste şi entuziasm pentru 
sfânta causă naţională şi te rugăm ca în interesul onoarei naţionale să te 
presenţi fără şovăire, vrednic şi demn la 16 Iulie la mormântul lui Ştefan”.25 
                                                           
23 Circulara Ministerului de Interne nr. 737I Res. din 25 octombrie 1901, apud 
Ion Bozdog, Statul poliţist, pp. 112-113. 
24  Biblioteca Academiei Române, Manuscrise, S16 (3) DXI, 8/21 mai 1904, 
Octavian Tăslăuanu către Ioan Bianu.  
25 Biblioteca Naţională a României (în continuare B. N. R.), Colecţii Speciale, Horia 
Petra Petrescu către Aurel Paul Bănuţ, 10 iunie 1904, Ms. 6104. Scrisoarea, pe 
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Este important de remarcat tendinţa de autonomizare 
culturală în raport cu statul, prin exersarea unui tip de asociaţionism 
universitar deosebit de dinamic şi atractiv pentru studioşii români. 
În spaţiul transilvănean, această mişcare nu e decât o altă faţetă a 
unei modernizării impuse din câmpul societăţii civile, din spaţiul 
non-guvernamental. În lipsa unui politic instituţionalizat, asociaţio-
nismul românesc are valenţele unui tip de extraparlamentarism, aşa 
cum îl descria Liviu Maior, o fuziune de mesaj cultural, religios, 
politic, de fapt mişcare naţională.26 

Mediul universitar a reprezentat pentru aceşti tineri 
transilvăneni o supapă de idealism, de vehiculare de proiecte cu 
finalitate majoră. Studenţia budapestană va însemna însă, pentru cei 
mai mulţi şi debutul lor jurnalistic, intervalul 1884-1914 fiind, de 
altfel, considerat un moment de maximă înflorire a ziaristicii 
româneşti din Transilvania 27  prin dezvoltarea fără precedent a 
publicaţiilor periodice de limbă română, respectiv 39 în intervalul 
1890-1902, dintre care opt de profil literar sau cultural, iar restul 
politic, social sau economic.28 

În acest context favorabil, în anul 1901, Sebastian Stanca 
împreună cu Dimitrie Birăuţiu şi Dionisie Stoica înfiinţează la 
Budapesta gazeta ,,Poporul Român”, iniţiativă primită cu mult 
entuziasm de către studenţii din capitala Ungariei. Un an mai târziu, 
în 1902, Aurel Paul Bănuţ hotărăşte să înfiinţeze o revistă a 
tinerimii universitare, un mai vechi proiect al studenţilor, niciodată 

                                                                                                                         
lângă invitaţia ce o făcea de a reprezenta tinerimea universitară din Cluj, enumera 
şi pe ceilalţi participanţi desemnaţi: din partea Budapestei, Octavian Goga şi 
Horia Petra Petrescu, de la Oradea, Caius Brediceanu, Ghiţă Popp, I. U. Soricu, 
de la Cernăuţi, Alecu Procopovici, iar de la Viena, Mihai Popovici. 
26 O pertinentă analiză a fenomenului se găseşte în studiul semnat de Liviu Maior, 
„Asociaţionism transilvan şi modernizarea societăţii româneşti (sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea)”, în Ioan Bolovan, Sorina Bolovan 
(coord.), Schimbare şi devenire în istoria României, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2008, pp. 90-100. 
27 Ioan Lupaş, Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1988, p. 221. 
28 Mihail Triteanu, Luceafărul, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1972, p. 9. 
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concretizat din lipsă de fonduri. Din structura primului comitet al 
revistei, ce avea să poarte numele ,,Luceafărul” făcea parte 
Sebastian Stanca, alături de Octavian Goga, Alexandru Ciura, Ion 
Lupaş, Ion Montani şi alţii.29 În relativ scurt timp, această revistă 
devine marca tinerei generaţii, tribuna care a însoţit manifestările şi 
exprimările culturale ale acesteia. Indiferent de schimbările ce au 
avut loc la nivelul comitetului redacţional, acest grup iniţial care s-a 
întâlnit în anul 1902 sub sigla acestei reviste va rămâne în istoria 
culturală a Transilvaniei drept „generaţia Luceafărului”. Deşi Sebastian 
Stanca nu s-a regăsit decât pentru puţin timp între membrii revistei, 
fiind forţat să părăsească redacţia la puţin timp după venirea lui 
Octavian Tăslăuanu30 la cârma acesteia, afilierea la acest grup, va 
continua să funcţioneze şi mai departe. Reamintind peste ani acest 
episod, al părăsirii revistei, Sebastian Stanca aprecia drept „lipsit de 
tact” felul în care Tăslăuanu a ştiut să se impună în redacţie, 
clamând încă de la primele momente un ascendent cultural asupra 
celorlalţi membri, sugerând astfel că a funcţionat inclusiv o luptă de 
orgolii la nivelul tinerei redacţii care a gestionat greu succesul fără 
precedent al primelor sale numere. După retragerea de la 
,,Luceafărul”, Sebastian Stanca va continua să scrie pentru gazeta 
,,Poporul Român” şi ulterior pentru ,,Lupta”, un alt organ 
publicistic apărut la Budapesta. 

Anul 1905 este unul emblematic pentru această tânără 
generaţie. Momentul în care Partidul Naţional Român din 
Transilvania anunţă renunţarea la pasivism şi participarea la 
alegerile parlamentare a reprezentat o turnură inclusiv pentru aceşti 
tineri redactori. Scrisul lor devine tot mai absorbit de interpretarea 

                                                           
29 O carte poştală din 1903 trimisă de la Budapesta către Nicolae Petra Petrescu şi 
semnată colectiv de Sebastian Stanca, Dimitrie Birăuţiu, Zaharia Bârsan, Octavian 
Goga, Horia Petra Petrescu sugerează că funcţiona deja un grup sudat de aceleaşi 
experienţe şi preocupări culturale (a se vedea: Biblioteca ASTRA Sibiu, Colecţii 
speciale, MXXIV\9\3). 
30  Octavian Tăslăuanu, un transilvănean cu studii superioare la Facultatea de 
Litere a Universităţii Bucureşti era la acea dată secretar-interpret al consulatului 
român de la Budapesta. 
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şi analiza faptului politic, virând puternic în zona militantismului. 
Ziarul ,,Lupta”, la care menţionam că Sebastian Stanca devine 
colaborator, este o publicaţie înfiinţată tocmai de conducerea 
Partidului Naţional Român pentru a-şi susţine mesajul electoral 
prin intermediul presei şi a face educaţie politică în rândul 
maselor.31 

Un alt moment din devenirea lui Sebastian Stanca, destul de 
puţin cunoscut, se consumă în anul 1905 când acesta candidează la 
funcţia de secretar al ASTREI, ipostază ce îl putea plasa în rolul 
unui major organizator al câmpului cultural transilvănean. 
Competiţia pentru ocuparea noului post se anunţa strânsă, mai ales 
că, după cum informează procesele verbale ale Asociaţiunii 
ASTRA, expectanţele comisiei de selecţie nu erau foarte riguroase: 
„Concurenţii au să dovedească că sunt români, că au terminat studii academice 
şi eventual activitatea lor pe terenul cultural şi literar”. 32  La o grilă de 
evaluare atât de generoasă se vor înscrie următorii: Iuliu Moisil, 
profesor de liceu secundar, custode al Muzeului Gorjan şi director 
al şcolii de ceramică din Târgu-Jiu, Sebastian Stanca, fost redactor al 
,,Luceafărului”, absolvent al Facultăţii de Filosofie, „de prezent 
rigorozant”, Leontin Pallady, licenţiat în teologie, doctor în filosofie, 
fost profesor şi paroh, pe atunci funcţionar de bancă în Seini, 
Octavian Goga, „candidat de profesor şi scriitor din Răşinari”, Corneliu 
Roşescu, absolvent al Universităţii din Viena, fost funcţionar de 
stat. 33  Cum concursul se desfăşura la puţin timp de la apariţia 

                                                           
31 Alexandru Vaida Voevod era directorul acestui cotidian cu sediul la Budapesta, 
Aurel Vlad era editor-proprietar, iar din comitetul redacţional mai făceau parte şi 
Iuliu Maniu, Teodor Mihali, Liviu Lemenyi, Aurel Novac, Ştefan Cicio-Pop, 
George Popovici. Mai multe despre destinul acestui periodic transilvănean în 
Andreea Dăncilă, „Elite politice şi culturale la începutul secolului XX în 
Transilvania. Aspecte din activitatea ziarului Lupta de la Budapesta”, în Annales 
Universitatis Apulensis. Series Historica, număr 17/I, 2013, pp. 95-105.  
32 Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, Fond ASTRA, Procese Verbale, 
III 27, f. 90. 
33 Ibidem, 1905/1465. Descrierea candidaţilor este exact cea care apare în cererile 
lor oficiale trimise ASTREI.  
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primului volum de poezii al lui Octavian Goga, primit extraordinar 
de critica bucureşteană, lobby-ul din spatele acestuia fiind mult mai 
puternic decât al celorlalţi candidaţi (menţionăm doar câteva nume 
din anturajul poetului răşinărean: Partenie Cosma, Miron Cristea, 
Nicolae Ivan), în mod previzibil, Goga câştigă. 

La numai câţiva ani după întoarcerea din studenţia 
budapestană (1905-1910), aceşti foşti absolvenţi universitari, 
împânzesc mare parte din compartimentele strategice ale sferei 
culturale din Transilvania: asociaţii şi societăţi culturale (ASTRA, 
Societatea pentru fond de teatru român, Fundaţia pentru ajutorarea 
ziariştilor români, Societatea Scriitorilor Români) şi presă (mai ales 
,,Luceafărul”, ,,Ţara Noastră”, ,,Tribuna”). 

Aşa cum precizam, Sebastian Stanca va continua să rămână 
fidel câmpului jurnalistic chiar şi după anul 1907, când acesta se 
întoarce în Transilvania şi este hirotonit preot în Vulcan. O 
scrisoare adresată naşului său de cununie, Octavian Goga, imediat 
după instalarea la Vulcan sugerează însă dificultatea adaptării într-
un spaţiu deloc ofertant intelectual pentru acesta: „Neorânduială 
exemplară am aflat în toate trebile parohiei. Şi eu în naivitatea bunei intenţiuni 
le-am luat pe toate de bani buni şi am pornit cu zel învăpăiat şi apostolic să 
lecuiesc toate ranele.   M-am convins însă abia acum târziu că munca nu e 
răsplătită totdeauna după merit, ba mai ai ici colea şi câte o neplăcere. Şi e o 
muncă extraordinar de ingrată ce trebuie să o săvârşesc eu în mijlocul celor mai 
desăvârşite stupidităţi intelectuale. Mi acru sufletul de ei. N-am un singur om, 
absolut niciunul cu care să pot schimba o vorbă mai cuminte... Îmi zic mulţi că 
e o jertfă naţională. Mersi”.34 

După cum sugerează corespondenţa cu Octavian Goga, 
perioada în care Sebastian Stanca a îndeplinit funcţia de păstor al 
comunităţii din Vulcan a reprezentat un interval dezolant, viaţa „în 
mijlocul adevăraţilor barbari”, după cum se exprima acesta, constituind 
o provocare căreia cu greu putea să-i reziste: „Un sceptic în locul meu 
de mult ar fi desperat”.35 
                                                           
34  Gheorghe I. Bodea (ed.), Octavian Goga-Corespondenţă primită, volum I, Cluj-
Napoca, Editura Limes, 2003, p. 30. 
35 Ibidem. 
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În faţa unui prezent profesional nu întotdeauna la nivelul 
expectanţelor lor, refugiile acestei tinere generaţii, după terminarea 
studiilor, continuă să rămână redacţiile revistelor şi ziarelor 
transilvănene, aceşti intelectuali resimţind puternic tentaţia 
diagnozelor politice într-o vreme în care acestea deveniseră 
discursul dominant. De altfel, această translaţie lină înspre spaţiul 
politic, în sensul analizei şi evaluării sale se produce urmând un 
firesc al profilului literatului transilvănean, mult aplecat spre social 
şi etic, obişnuit cu imaginea ,,educatorului” maselor, un om ataşat 
cetăţii, în condiţiile în care a fi ,,numai scriitor” reprezenta, în 
contextul dat, o dezertare în plan civic.36 

Apropierea de Octavian Goga a reprezentat pentru Sebastian 
Stanca implicarea în toate proiectele jurnalistice demarate de acesta. 
În condiţiile în care frica de repercusiuni din partea autorităţilor 
maghiare îi forţează pe mulţi dintre redactori să-şi ascundă 
identitatea auctorială, doar o analiză scrupuloasă a colecţiilor 
,,Lupta”, ,,Ţara noastră”, ,,Tribuna” care să identifice elementele 
constante ale scriiturii lui Sebastian Stanca ne va putea ajuta să 
aproximăm participarea reală, măsurabilă cantitativ a acestuia la 
efortul jurnalistic.   

Ultimele două publicaţii menţionate mai sus iniţiază în 
intervalul 1908-1912 puternice campanii de presă împotriva felului 
în care liderii Partidului Naţional Român aleg să acţioneze şi să 
apere interesele românilor din Transilvania. Speriaţi de verva 
acestor analize, care se înteţesc mai ales după eşecul în campania 
electorală din 1910, deputaţii vor reacţiona imediat la atacurile 
venite dinspre o tânără generaţie care se pronunţa pentru 
intransigenţă în materie de politică şi risca să scindeze electoratul 
transilvănean. Acest dialog tensionat între politicieni şi ziariştii-
scriitori se încheie abia în 1912, după o îndelungată polemică 
purtată în rândurile gazetelor, atunci când mai mulţi redactori sunt 
obligaţi să semneze o declaraţie prin care se obligau să contribuie 

                                                           
36 Leon Volovici, Apariţia scriitorului în cultura română, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche, 2004, p. 21. 



Generaţia revistei „Luceafărul” 

 89

prin scrisul lor la acţiunea de propagandă publicistică a partidului. 
Printre numeroşii semnatari ai acestui act37 se găseşte şi Sebastian 
Stanca, semn că fusese reperat şi el de către tabăra politicienilor 
drept un element radical, ce alături de ceilalţi colegi redactori putea 
destabiliza peisajul politic intern transilvănean. În ciuda declaraţiilor 
de pace la care s-au angajat cele două tabere, diferendele vor 
continua, fractura dintre politicieni şi tinerii redactori acutizându-se, 
astfel că tabăra oţelită,38 prin vocea lui Sextil Puşcariu, lua în calcul 
inclusiv înfiinţarea unui „partid al scriitorilor”.39 

Prin aceste incursiuni în zona scrisului militant, Sebastian 
Stanca se încadrează alături de colegii săi de generaţie în tipologia 
intelectualului angajat, a celui care imaginează constant proiecte de 
larg ecou comunitar, combinând activitatea reflexivă cu activismul 
cultural şi politic. Această tânără generaţie a fost una care s-a gândit 
permanent pe sine ca executoarea unui vast proiect cultural, de 
importanţă naţională, de aici şi fervoarea cu care membrii săi 
produc soluţii culturale. Este o generaţie care caută cu asiduitate 
scena publică, de altfel locul său predilect de manifestare şi care 
după primul deceniu al secolului XX este tot mai preocupată de 
acapararea de capital politic. 

Ceea ce însă merită remarcat atât la Sebastian Stanca, dar şi la 
întreg grupul „tinerilor oţeliţi” din care acesta a făcut parte, este 
admirabila consecvenţă a propriilor proiecte cultural-politice. Deşi 
mare parte din grupul redactorilor de la ,,Luceafărul” aleg, după 
                                                           
37 Octavian Goga, Eugen Goga, Ion Agârbiceanu, Ilarie Chendi, Zaharia Bârsan, 
Aurel Esca, Silviu Dragomir, Ion Matei, Ion Lupaş, Onisifor Ghibu, Iuliu 
Enescu, Gheorghe Popp, Sextil Puşcariu, Gheorghe Stoica, Sebastian Stanca, 
Octavian Tăslăuanu, Lazăr Triteanu, Traian Suciu, Pavel Roşca, Ioan U. Soricu, 
Victor Stanciu, Vasile C. Osvadă, Tiberiu Brediceanu, Tit Liviu Blaga, Constantin 
Bucşan, Ştefan Octavian Iosif, Pompiliu Nistor, Ioan Duma, Ascaniu Crişan (a se 
vedea: „Declaraţie”, în Românul, an II, număr 241, 1/14 noiembrie 1912, p. 1). 
38 Sub această denumire a „tinerilor oţeliţi” vor fi reperaţi toţi cei care semnau 
articole, mai cu seamă în paginile ,,Tribunei” arădene, împotriva felului în care 
Partidul Naţional Român îşi stabilea strategia politică în anii 1910-1912. 
39 Daniela Poenaru (ed.), Octavian Goga în corespondenţă, volum I, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1975, p. 298, Sextil Puşcariu către Octavian Goga, 12.XI.1912. 
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declanşarea Primului Război Mondial să treacă graniţa şi să înceapă 
la Bucureşti o amplă campanie pentru intrarea României în război 
alături de Antantă, există un eşantion al celor care rămân în 
Transilvania şi consimt să lucreze, în condiţii infinit mai riscante, 
pentru aceeaşi cauză. Documente inedite descoperite în cadrul 
Arhivelor Naţionale sugerează că Sebastian Stanca şi tatăl acestuia, 
Avram Stanca au stat în perioada neutralităţii în legătură cu Direcţia 
Poliţiei şi Siguranţei Generale de la Bucureşti, furnizând informaţii 
strategice şi construind o celulă de acţiune în zona Petroşani dedată 
activităţilor de spionaj în favoarea României şi pregătind terenul 
pentru momentul în care trupele române aveau să intre în 
Transilvania. 40  Sfârşitul anului 1916 a reprezentat însă pentru 
amândoi începutul calvarului, al unui martiriu care se va răsfrânge 
asupra numeroşilor reprezentanţi ai preoţimii române, consideraţi 
de autorităţile maghiare drept elemente neloiale ce necesitau o 
supraveghere constantă.41 Ulterior, experienţa belică atât a fiului, cât 
şi a tatălui va fi receptată în termenii exemplarităţii de către 
comunitate. 

Dacă euforia verbală a antebelicului transilvănean poate 
deruta uşor prin notele sale de teatralism, prin impresia de eroizare 
coborâtă la rang cotidian, experienţa războiului va fi aceea care îi va 
obliga pe scriitorii-redactori la poziţionări autentice. Se remarcă la 
majoritatea celor ce au făcut parte din generaţia lui Sebastian Stanca 
o admirabilă consecvenţă între genul de discurs practicat în anii 
1905-1914 şi felul de a acţiona în timpul conflagraţiei, prin 
asumarea proiectelor militante şi continuarea exercitării funcţiilor 
intelectualului-angajat fie de acasă, de pe front sau din redacţiile 
unor ziare de propagandă. 
                                                           
40  Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale, Fond Direcţia Poliţiei şi Siguranţei 
Generale, dosar 592/1914, f. 18. 
41 Pentru un tablou complet, a se vedea Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii 
române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu 
itroductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, 
Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 
2015. 
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Această elită culturală transformă Transilvania începutului de 
secol într-o scenă polifonică de o intensitate aparte, în care partitura 
asumată de Sebastian Stanca rămâne în continuare una care suportă 
permanente deschideri interpretative pe măsura localizării unor noi 
surse documentare care să poată completa profilul profesional al 
acestuia. 
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SEBASTIAN STANCA:  
MEMORIALIST AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 
Născut într-o familie preoţească din părţile Hunedoarei, 

Sebastian Stanca a moştenit de la părinţii săi dragostea de neam, de 
biserică şi de cunoaştere, care i-au ghidat întreaga activitate culturală, 
bisericească şi editorială. Devenit la rândul său slujitor al Bisericii 
Ortodoxe şi astfel factor de opinie în comunitatea românească din 
Sebeş, Sebastian Stanca a fost arestat de autorităţile maghiare 
imediat după emiterea declaraţiei de război a Regatului României 
faţă de Austro-Ungaria fiind internat, alături de mulţi alţi confraţi 
de-ai săi, în vestul Ungariei, în cursul anilor 1916-1917. Revenit la 
Sebeş, Sebastian Stanca, şi-a reluat activitatea sacerdotală şi culturală 
implicându-se, pe fondul prăbuşirii monarhiei Austro-Ungare, în 
lupta pentru unire a Transilvaniei cu Regatul României.1 Astfel, în 
toamna anului 1918, îl întâlnim ca membru activ al Consiliului 
Naţional Român din Sebeşul-Săsesc, pe care îl va conduce, pentru 
o scurtă perioadă de timp, în luna decembrie a aceluiaşi an. De 
asemenea, s-a numărat printre cei care au avut ocazia să facă parte 
din delegaţia sebeşenilor participanţi la Marea Adunare Naţională 
de la Alba-Iulia, care a consfinţit unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei, Maramureşului şi Sătmarului cu România.2 Pasionat de 
                                                           
1 O sinteză recentă asupra evenimentului la Vasile Vesa, „Unirea Transilvaniei cu 
România”, în volumul Istoria Transilvaniei, III (de la 1711 până la 1918), coordonat 
de Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane, 2008, pp. 607-625. 
2 Mihai-Octavian Groza, ,,Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind activitatea 
Consiliului Naţional Român din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în 
volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura 
Emma Books, 2014, pp. 145-146; Idem, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român 
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cercetarea istorică, de trecutul neamului românesc şi a Bisericii 
Ortodoxe din Transilvania, dar totodată conştient de rolul jucat de 
preoţime în mişcarea naţională a românilor din Transilvania şi 
Ungaria în cursul secolelor XVIII-XIX, Sebastian Stanca a dorit să 
ofere contemporanilor şi urmaşilor lor o mărturie scrisă asupra 
evenimentelor grele şi încărcate de suferinţă din anii 1916-1919. În 
studiul de faţă voi încerca să ilustrez modul şi felul în care părintele 
Stanca a rememorat tocmai acele clipe trăite în cursul arestării şi în 
lunile petrecute alături de confraţii săi în surghiunul din oraşul 
Şopron, de la graniţa austro-ungară de astăzi. Se va vedea în acest 
fel că pentru Sebastian Stanca, ca de altfel pentru majoritatea 
contemporanilor săi, războiul României împotriva Austro-Ungariei 
şi suferinţele preoţimii din Ardeal din anii 1916-1919 au fost 
îndurate cu stoicism şi percepute drept o jertfă pentru nobilul scop 
al „întregirii neamului”. 
 
Intrarea României în război şi internarea preoţimii române în 

vestul Ungariei 
 

Pe fondul desfăşurării Primului Război Mondial3 şi în urma 
intrării Regatului României în conflagraţie de partea „Triplei 
Înţelegeri” (constituită din Franţa, Marea Britanie şi Imperiul 
Ţarist), în noaptea dinspre 14/27 spre 15/28 august 1916, al 
ofensivei armatei române în Transilvania, 4  campanie militară 
soldată însă cu un eşec datorită înfrângerilor suferite de români pe 
                                                                                                                         
din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor la Marea Unire (noiembrie 1918-februarie 
1919)”, în volumul Sebeş, timp regăsit. Lucrările conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea 
Primului Război Mondial. Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coordonat de 
Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 143-150. 
3  Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui 
Război (1914-1918), Bucureşti, Editura Corint Educaţional, 2014; Lucian Boia, 
Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2014; Jay Winter (coord), The Cambridge History of the First World War, 
volum I-III, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 
4 Despre impactul conflagraţiei asupra Transilvaniei şi a locuitorilor acesteia vezi: 
Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, 
moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015.  
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frontul de sud, în luptele cu armatele germano-bulgare,5 a derutei şi 
a panicii provocate de trupele române în rândul maghiarilor şi 
saşilor,6 respectiv a euforiei trăite de românii ardeleni din ţinuturile 
Braşovului, Ţării Bârsei şi a zonelor cucerite de către armata 
română, 7  autorităţile austro-ungare au dispus, prin ordinul cu 
numărul 4845 din 31 august 1916 al ministrului ungar de interne 
către conducerea tuturor comitatelor din Transilvania, suprave-
gherea şi urmărirea „cu maximă vigilenţă a mişcărilor naţionaliştilor români 
[…] a activităţii mişcărilor naţionale române şi mai ales a activităţii 
asociaţiilor române”.8 

A doua etapă a măsurilor guvernamentale maghiare a avut 
un caracter represiv deoarece a prevăzut, pe de o parte, arestarea, 
încarcerarea şi deportarea intelectualilor: preoţi, dascăli, notari, 
avocaţi şi ziarişti români transilvăneni acuzaţi de „trădare de patrie”, 
„simpatie faţă de Regatul Român”, „instigare împotriva autorităţilor”, 
„spionaj în favoarea României” şi „instigare contra naţiunii maghiare şi legii 
maghiare”, iar, pe de altă parte, numirea unor comisari ministeriali 
maghiari în toate „preparandiile confesionale române”, 9  precum şi 
instituirea unei „graniţe culturale” pe lanţul Carpaţilor ce însemna de 
fapt etatizarea şi maghiarizarea tuturor şcolilor confesionale 

                                                           
5 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, traducere din limba engleză 
de Dan Criste, Bucureşti,  Meteor Publishing, 2014, pp. 77-106. 
6  Emil Sigerus (ed), Aus der Rumänenzeit. Ein Gedenkbuch an sturmbewegte Tage. 
Zugunsten der siebenbürgisch-sächsischen Kriegswitwen und-weisen, Hermannstadt, Druck 
und Verlag von Joseph Drotleff, 1917. 
7 Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac, Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 
1918, ediţia a II-a, Bucureşti, 1972, pp. 464-466; Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidiană 
în Făgăraş în anul 1916: însemnările vicarului Iacob Popa, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane, 2011, pp. 136-183; Glenn E. Torrey, România în Primul Război 
Mondial, pp. 73-76. 
8 Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac, Unirea Transilvaniei cu România, pp. 464-465. 
9  Albert Apponyi către Vasile Mangra, 6 iunie 1917, în Mircea Păcurariu, Politica 
statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului (1867-
1918), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1986, pp. 240-241. 
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româneşti, ortodoxe10 şi greco-catolice, în interesul „siguranţei statului” 
(ungar n. n.) pentru ca „ţara (Ungaria n. n.) să fie pe deplin asigurată în 
contra strecurării oricărui spirit de atragere către statul vecin, mai ales în 
comitatele mărginaşe”, cum se exprima ministrul ungar Albert Apponyi.11 
Cu alte cuvinte, autorităţile maghiare au intenţionat extragerea şi 
alungarea din mijlocul comunităţilor româneşti a liderilor formatori 
de opinie, şi în mod special a preoţilor,12 deoarece, avea să noteze 
ulterior Sebastian Stanca, „preoţii au fost vestalele care au ţinut pururea vie 
flacăra focului credinţei naţionale în poporul românesc”. 13  Arestarea şi 
deportarea intelectualilor români nu s-a mărginit doar la spaţiul 
intracarpatic, unde se derulau confruntările militare, ci a cuprins tot 
arealul geografic locuit de românii din Regatul Ungariei. 

În urma unei anchete, ale cărei date nu au fost însă decât 
parţiale, realizată la iniţiativa şi sub egida ASTREI în anii 1921-1922 
de către autorităţile civile şi ecleziastice locale transilvănene, 
istoricul şi publicistul Teodor V. Păcăţian (1852-1941),14 a calculat 
un număr de 1.734 de români arestaţi şi internaţi în închisori şi 
lagăre de către autorităţile maghiare din întreaga Transilvanie după 
declaraţia de război a României şi intrarea trupelor române în 

                                                           
10  Conform unei statistici realizate de Lazăr Triteanu, în anul 1919, fuseseră 
înglobate în această „zonă culturală” un număr de 236 de şcoli confesionale 
ortodoxe din Arhiepiscopia Ortodoxă a Transilvaniei. Cf. Ibidem, pp. 248-249. 
11 Albert Apponyi către Vasile Mangra, Budapesta, 2 august 1917, în Ibidem, p. 242. 
12  Petru Pinca, ,,Contribuţia preoţimii române la înfăptuirea unirii de la 1 
decembrie 1918”, în Astra Blăjeană, număr 4 (73), 2014, p. 6; Alexandru Moraru, 
Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000, volum III, Tom I. Biserică. Naţiune. 
Cultură, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 2006, pp. 565-569; Gheorghe Naghi, „Preoţii din Banat şi evenimentele 
anilor 1914-1918”, în Mitropolia Banatului, an XXVIII, număr 10-12, 1978, pp. 
602-610.  
13 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei 
Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, p. 42.  
14 Un medalion biobibliografic la: Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, 
ediţie întregită şi adăugită, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 292-297.  
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Transilvania.15 Referitor eminamente la preoţii români care au avut 
de suferit în perioada Marelui Război, Sebastian Stanca a realizat şi 
publicat în anul 1925, pe baza informaţiilor colectate de la preoţii 
închişi, internaţi şi refugiaţi, următoarea statistică: 16 preotese şi 252 
preoţi, ortodocşi şi uniţi, din Transilvania şi Banat, mai ales din 
vecinătatea graniţei cu România (Caraş-Severin, Haţeg, Hunedoara, 
Sibiu, Făgăraş, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş) au fost internaţi 
în lagărele înfiinţate în oraşul Şopron, în localităţile din jur şi în 
nordul Serbiei de astăzi; 3 preotese şi 111 preoţi ortodocşi şi uniţi 
au fost încarceraţi în închisorile din Cluj, Făgăraş, Târgu-Mureş, 
Odorhei, Timişoara, Seghedin şi Vaţ; 106 preoţi ortodocşi şi uniţi 
au plecat în pribegie alături de armata română dincolo de Carpaţi, 
retrăgându-se ulterior în Moldova şi în Basarabia, iar unii ajungând 
până în Ucraina şi în Rusia; 15 preoţi şi-au pierdut viaţa în perioada 
arestului, interogaţiilor, internărilor şi a pribegiei, alţi 28 trecând la 
cele veşnice, în urma suferinţelor şi a lipsurilor îndurate, la scurtă 
vreme după ce au revenit la casele lor.16 
 

Sebastian Stanca memorialist al Marelui Război pentru 
întregirea neamului 

 
Alături de alţi intelectuali din Sebeşul-Săsesc (protopopul 

ortodox Sergiu Medean, protopopul greco-catolic Ioan Simu, 
medicul Ioan Elekeş, avocatul Dumitru Ştefan, negustorul Nicolae 
Tincu), preotul Sebastian Stanca a fost arestat, încarcerat şi apoi 
deportat în comitatul Şopron.17 Despre această perioadă Sebastian 
Stanca a oferit mai multe detalii în lucrarea sa din anul 1925, 
dedicată contribuţiei preoţilor transilvăneni la războiul pentru 
întregirea neamului. Referitor la momentul deţinerii, petrecut în 
                                                           
15  Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi 
Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918, Sibiu, Editura 
„Asociaţiunii”, 1923, Anexa A, p. 25. 
16 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 162. 
17  Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Sebastian Stanca (1878-
1947)”, în Sebeşul Povestit, an II, număr 4, 2015, p. 29. 
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ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, şi al despărţirii de 
familie, părintele Stanca scria că s-a petrecut în toiul nopţii însă nu 
într-o atmosferă încordată, încleştată de frică, ci dimpotrivă de 
linişte şi acalmie, dovedind perspectiva retrospectivă a 
evenimentelor: „Ce mari şi minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu în 
împărăţia sufletului omenesc. În momentele cele mai grele ale vieţii, dă acestui 
suflet energii neînchipuite. O linişte grozavă mi-a cuprins sufletul în aceste 
momente, liniştea înspăimântătoare, care ca un preludiu cuprinde natura 
întreagă în preajma furtunei ce clocote înăbuşită în adâncime. Îmi făcusem 
repede seama cu mine. Dacă atâtea sute şi mii de mucenici au sângerat pentru 
înfăptuirea unui ideal visat de veacuri, cu atât mai vârtos acum când 
înfăptuirea e în prag, reclamă acest ideal jertfă şi mai multă de sânge. Iar dacă 
Dumnezeu mi-a scris ca şi eu să dau acest tribut glorios şi sfânt, fie voia 
Domnului. Acum înţeleg pe deplin, de ce cei mai mari nevinovaţi ai istoriei au 
păşit pe treptele eşafodului cu atâta linişte şi bărbăţie”.18 

În ciuda acestei linişti întâmpinată cu bărbăţie, Stanca dă 
frâu liber emoţiilor, durerii şi îngrijorării ce l-au cuprins în 
momentul reţinerii gândindu-se nu la sine, ci la familie, la 
despărţirea de soţie şi de cei trei copii, la soarta lor în timpul lipsei 
sale. Ridicarea de acasă a fost făcută de „jandarmi cu baionete”, care-i 
vor însoţi la postul de poliţie, apoi la gară, de unde au fost expediaţi 
cu trenul la Sibiu. Pe străzile Sibiului, de la gară la poliţia de 
frontieră, Stanca şi tovarăşii săi s-au confruntat pentru prima dată 
cu oprobiul public şi plebea oraşului, „care ne scuipa, ne huiduia şi în 
urlete grozave ne trimitea la spânzurătoare”. Acest tratament a continuat 
şi la sediul poliţiei de frontieră unde, alături de alţi români şi 
românce arestate, între care merită reţinut numele istoricului Ioan 
Lupaş şi al mamei lui Octavian Goga, au fost întâmpinaţi „cu cele 
mai triviale şi neaoşe înjurături ungureşti”.19 

După o zi petrecută în arestul celor de la poliţia de 
frontieră, Stanca cu ceilalţi români reţinuţi au fost duşi la gară, 
urcaţi într-un „vagon de cărbuni” şi trimişi la Şopron. Călătoria a durat 

                                                           
18 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii, p. 46. 
19 Ibidem, p. 47. 
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mai multe zile şi nopţi ducându-i pe la Copşa Mică, Teiuş, Cluj, 
Oradea, Seghedin, Budapesta, Györ, timp în care Stanca subliniază 
că toţi arestaţii au îndurat frigul nopţii şi arşiţa zilei, iar hrana le-a 
fost pâinea, slănina, cârnaţii şi caşul primit în anumite gări de la 
diferiţi preoţi şi ţărani români care s-au milostivit de ei. Lipsurile şi 
angoasele au fost însă depăşite cu ajutorul credinţei şi al 
rugăciunilor, în grupul celor 16 arestaţi fiind şapte preoţi, astfel că 
într-o duminică în frunte cu protopopul Ioan Lupaş au săvârşit mai 
multe rugăciuni şi cântări bisericeşti primenindu-şi sufletele „cu vraja 
dulce a credinţei religioase”.20 Curajul şi tăria cu care toţi şi-au îmbrăţişat 
soarta sunt fisurate doar în momentul aducerii aminte de cei dragi 
rămaşi acasă, o rugăciune făcută de părintele Lupaş „pentru familie, 
soţie şi copii” fiind urmată de o emoţie colectivă până la lacrimi.21 

În aceeaşi manieră, Sebastian Stanca descrie momentul 
ajungerii în localitatea Rust, limitrofă oraşului Şopron, menţionând 
că: „În amurgul serii de 5 sept[embrie] pe când ciurzile de vite coboară de pe 
colină intram în sat şi amestecaţi cu aceste vite blânde, care căscau ochii mari la 
veneticii necunoscuţi, ne facem intrarea «festivă» în cuibul, care avea să închidă 
pe lungă vreme cu lanţurile nelegiuirilor suspinele sufletelor noastre obosite. Un 
poliţai ursuz ne ia din nou pomelnicul şi după ce ne ceteşte regulile aspre ale 
internării ne dă drumul în comună. Zadarnică ne-a fost reclamaţia că n-avem 
bani, n-avem haine, n-avem alimente, n-avem nimic şi zadarnică cererea ca să 
ne dea un adăpost. O ridicare din umeri a fost tot răspunsul. Noroc că în 
comună erau multe case goale, pe care mai cu binele, mai cu forţa le ocupam câte 
doi-trei în tovărăşie”.22 

Cu acelaşi lux de amănunte este descrisă şi viaţa exilaţilor 
(„expuşi primejdiei de a pieri aici de foame”), 23  relaţia cu autorităţile 
maghiare (cărora „suferinţa noastră le oferă prilej de plăcere şi satisfacţie”),24 
precum şi lipsa de ocupaţie a celor internaţi, Stanca notând în acest 

                                                           
20 Ibidem, p. 52. 
21 Ibidem, p. 53. 
22 Ibidem, pp. 54-55. 
23 Ibidem, p. 57. 
24 Ibidem. 
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sens că erau: „lipsiţi de orice ocupaţie fizică şi intelectuală nu ne rămâne alta 
decât să hoinărim vagabonzi pe uliţi, pe malul lacului şi prin vii. Pândarii ne 
urmăresc însă cu o vigilenţă respectabilă şi nu îndrăznim să ne apropiem de 
boabele strugurilor ispititori. Colindăm potecile presărate cu foile de vie topite de 
otrava brumei, poposim la o răscruce, stăm ceasuri întregi tolăniţi pe ţelina 
ruginită, nostalgia ne taie firul vorbelor şi jalea după cei rămaşi acasă ne 
copleşeşte”.25 

Dar cea mai gravă lipsă pe care internaţii au fost nevoiţi să 
o îndure a fost alimentaţia precară, Sebastian Stanca aducând în 
discuţie această situaţie de mai multe ori. Prima dată notează că una 
din mesele de la începutul internării a constat dintr-un „papricaş 
piperat, o compoziţie imposibilă de apă caldă, roşie, amestecată cu zgârciuri şi 
oase”, în urma căreia tuturor li s-a deschis o perspectivă „disperată 
pentru viitor”, pentru că cei mai mulţi au rămas „flămânzi, lăsând 
neatinse blidele cu marginile înflorite de murdărie”.26 Despre aceeaşi situaţie 
se relatează în altă parte următoarele: „Cu alimentaţia o ducem tot mai 
rău. Voluminoasa noastră cârciumăriţă ne înăspreşte tratamentul din zi în zi. 
Carnea de bou bătrân pusă la fiert la 11 ni se aşterne caldă la ora 12, 
garnisită cu legume crude, stropite cu apă rece, sare şi oţet. Zgârciurile de stomac 
ne silesc adeseori să postim ziua întreagă”. 27  Lipsa alimentaţiei şi 
precaritatea acesteia le va dăuna multor internaţi, Stanca 
menţionând că celor mai mulţi li s-a „ruinat stomacul” din această 
cauză, autorităţile maghiare mutându-i pe majoritatea românilor 
internaţi de la Rust în oraşul Şopron. Despre atmosfera şi zilele 
petrecute acolo Stanca nota: „Supravegherea în Şopron e mai severă, cu 
ordinul de prezentare la poliţie de două ori pe săptămână, cu opreliştea strictă 
de a cerceta localurile publice şi ieşirea din oraş. Ni se indică un singur loc de 
întrunire, cafeneaua „Panonia”, cu o masă dosită, rezervată anume pentru noi, 
pentru ca poliţia să ne aibă la dispoziţie în tot momentul”.28 

                                                           
25 Ibidem, p. 58. 
26 Ibidem, p. 57. 
27 Ibidem, p. 58. 
28 Ibidem, p. 64. 
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În ciuda restricţiilor internaţii români din localităţile diferite 
ale vestului Ungariei au reuşit să comunice între ei, Sebastian Stanca 
făcând în câteva locuri referire la situaţia conaţionalilor săi din 
zonele învecinate: „Din satele judeţului ne vin veşti tot atât de triste. Preoţii 
şi intelectualii internaţi rabdă foame şi frig şi ca să poată rezista acestor 
duşmani indezirabili mulţi s-au angajat la scosul cartofilor de pe câmp, la 
culesul cucuruzului, iar în timpul iernii la tăiat de lemne în curţile gospodarilor 
pentru ca să-şi poată asigura o bucată de pâine şi un colţ de adăpost”.29 

Privaţiunile suferite i-au adus pe unii la limita răbdării, 
Stanca însuşi notând că entuziasmul curajos de la început se 
estompase transformându-se într-o „resemnare apatică”, puterea de a 
privi înainte şi nădejdea eliberării şi a întoarcerii acasă izvorând din 
puterea credinţei. Cuvintele părintelui Stanca sunt edificatoare: 
„Bolnavi, flămânzi şi încremeniţi de frig, pe sufletele noastre se înstăpânise o 
resemnare apatică şi în negura desiluriilor zilnice doar o mică rază de nădejde 
ne mai lumina cărările, credinţa în Dumnezeu, care şi din piatră poate face 
pâine şi din moarte poate naşte viaţă”.30 

La începutul anului 1917 autorităţile maghiare au procedat 
la eliberarea unui însemnat număr de deţinuţi, printre aceştia 
numărându-se şi preotul Sebastian Stanca, eliberat după 34 de 
săptămâni la 17 februarie 1917, din graţia „providenţei divine” cum 
însuşi mărturisea Stanca. 31  Eliberarea nu i-a uşurat situaţia, 
dimpotrivă, a fost obligat să se prezinte de două ori pe săptămână 
la poliţie şi să suporte supravegherea acţiunilor, preotul 
rememorând în acest sens că „fiecare vorbă, fiecare pas ne era ispitit de 
agenţii secreţi, care ca o umbră de păcate ne spionau şi ziua şi noaptea”.32 În 
ciuda acestor greutăţi îndurate, Stanca nota cu satisfacţie că toţi „cei 
trecuţi prin focul purgatoriului, n-am dat însă nici o clipă răgaz ispitei care să 
ne clatine credinţa în dreptatea lui Dumnezeu care s-a şi înfăptuit în măreţie 
adevărat dumnezeiască”.33 

                                                           
29 Ibidem, p. 65. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, pp. 66-67. 
32 Ibidem, p. 67. 
33 Ibidem. 
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În urma acestei experienţe din anii 1916-1917, părintele 
Sebastian Stanca a redactat şi publicat o lucrare cu caracter 
memorialistic, care prezintă atât propria experienţă a autorului, cât 
şi aceea a unui important număr de preoţi şi intelectuali români, 
ortodocşi şi uniţi, din diferite zone ale Transilvaniei, în special cele 
de graniţă. Strânsă într-un volum publicat în anul 1925 şi reeditat de 
curând în anul 2015, experienţa lui Sebastian Stabca şi a împreună-
pătimitorilor săi din vremea Marelui Război constituie un izvor 
preţios cu privire la anii conflagraţiei pe frontul intern constituind 
de fapt începutul unei istoriografii autohtone a Primului Război 
Mondial.  
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ: 
 

SEBASTIAN STANCA 
Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru 

întregirea neamului (1916-1919)34 
 

Cartea neagră:35 
 

În vremea aceea pe când nu se [îm]plinise încă văleatul36 
care a cutremurat Carpaţii din temelii şi a frânt cu năpraznica năvală 
a oştilor române rugina zăvoarelor de veacuri, un zvon sinistru 
colinda tăinuit din sat în sat, de la om la om, un zvon despre o listă 
neagră, care purta osânda crucii pentru toţi românii din cuprinsul 
statului unguresc, care se încumetaseră în cursul vremii să-şi 
manifeste, prin fapte deschise, fiinţa lor de români. A fi român în 
ţara ungurească era o crimă în faţa cârmuitorilor acestei ţări, clădite, 

                                                           
34 Fragment preluat din Ibidem, pp. 39-68. 
35 Cartea neagră este titlul unei cărţi întocmite de Adolf Huszar, funcţionarul secţiei 
politice din guvernul de la Budapesta, în anul 1907, destinată membrilor 
guvernului maghiar, care prezintă pe toţi „daco-românii”, preoţi şi mireni, apărători 
ai românismului. În memoriile sale, episcopul ortodox al Oradiei, Roman 
Ciorogariu, descria acest volum în felul următor: „O carte mare, peste 900 pagini [...] 
ţinută sub lacăte [...] conţinea planurile strategice pentru desfiinţarea neamului românesc. În 
mână ne-a ajuns după ocuparea Budapestei (n. ed. de către armata română în intervalul august-
noiembrie 1919). Acum se află la Ministerul Cultelor unde am depus-o pentru cunoaşterea 
sistemului unguresc de a manua chestia naţionalităţilor. Când am cetit-o m-au cuprins fiori de 
lanţurile cari ni s-au aruncat din Budapesta. În această carte am aflat izvorul de unde au 
emanat toate legile şi ordonanţele ministeriale, care dădeau concentric asaltul contra instituţiilor 
noastre bisericeşti, şcolare, economice, peste tot contra întregii noastre fiinţe naţionale. Aşa se 
explică acea admirabilă unitate de acţiune îndreptată împotriva noastră pe toate terenurile vieţii 
publice şi particulare [...] Cartea se prezintă mai înainte cu un inventar material şi personal al 
tuturor instituţiilor noastre bisericeşti, şcolare, economice, etc. alcătuit pe baza unei statistici căreia 
nu i-a scăpat nici o slovă din organizaţia noastră scrisă, nici un cui din avutul nostru şi nici o 
funcţiune a organismului nostru naţional. O statistică a noastră cum nu avem nici noi pentru 
noi, va să zică ne cunoşteau mai bine ei în ministerele lor decum ne cunoaştem noi în comitetul 
nostru naţional, lipsit de serviciu statistic”.  
36 „Văleat”: „Soroc/Moment/Clipă”. 
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din veac, pe temelia fărădelegilor. Iar cel ce cuteza să dea glas 
credinţei sale româneşti fără sfială, purta pecetea trădătorului de 
patrie şi era scris cu slove de osândă în catastifele negre ale 
stăpânirii.37 

Când zidurile mucegăite ale monarhiei austro-ungare 
începură a se clătina în clocotul înfricoşat al războiului mondial, 
catastiful acestei liste negre a început să sporească din zi în zi şi pe 
paginile acestei pravile mincinoase şi urgisite au pornit să se înşiruie 
tot mai multe nume româneşti, tot atâtea cruci proaspete în 
cimitirul suferinţelor de veacuri ale neamului românesc. 

Cârmuitorii ţării n-au înţeles, nici în ceasul al unsprezecelea, 
glasul vremii pornite spre dezrobirea conştiinţelor, ci cu proptelele 
şubrede ale „Hajdúdorogului”, 38  ale „zonei culturale” 39  şi cu 
                                                           
37 Autorul face aluzie la procesele de presă, arestările şi trimiterile în judecată 
suferite de diferiţi redactori de ziare, oameni politici şi clerici români din partea 
autorităţilor maghiare în perioada dualismului austro-ungar (1868-1918) pentru 
atitudinile şi revendicările lor naţional-politice româneşti, acţiuni catalogate de 
guvernele maghiare ca nepatriotice şi, în consecinţă, ilegale. Acţiunea şi procesul 
politic care a trezit cele mai largi ecouri în presa şi mediul social românesc de pe 
ambele părţi ale Carpaţilor, dar şi la scară europeană, rămânând până astăzi 
cunoscut în mentalul colectiv al românilor ardeleni a fost mişcarea şi procesul 
memorandiştilor (despre mişcarea naţională a românilor ardeleni şi procesul 
memorandiştilor a se vedea: Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională 
românească din Transilvania 1860-1914, traducere de Sorana Georgescu-Gorjan, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000; Şerban Polverejan, Nicolae Cordoş, 
Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), Cluj-Napoca, 1973; Liviu Maior, 
Memorandul. Filosofia politico-istorică a petiţionalismului românesc, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1992; Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae 
Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav, Toader Nicoară, Memorandul 1892-
1894. Ideologie şi acţiune politică românească, Bucureşti, Editura Progresul Românesc, 
1992). 
38 În anul 1912 s-a înfiinţat în nord-estul Ungariei, Episcopia Greco-Catolică 
maghiară de Hajdúdorogh, prin trecerea în jurisdicţia ei a unui număr însemnat de 
parohii unite româneşti (în total 83 de parohii şi 382 de filii) şi rutene din diecezele 
de Oradea, Gherla, Blaj, Eperjes şi Muncaci, urmărindu-se astfel maghiarizarea 
mai uşoară a acestor comunităţi (detalii despre înfiinţarea acestei episcopii şi 
reacţia românilor la: Ştefan Manciulea, Episcopia gr. catolică maghiară de Hajdudorog şi 
Românii, Blaj, Tipografia Seminarului, 1942; Mircea Păcurariu, Politica statului ungar 
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ameninţarea „să ia România cu grădini încărcate de binecuvântare cerească să 
nu râvnească la trista glorie a vecinei sale Serbia”, caută să sprijinească 
clădirea hodorogită, de pe ale cărei straşini picură şi în aceste 
momente, de grea cumpănă, picurii de otravă ai maghiarizării. 

Cu intrarea României în război împotriva Austro-
Ungariei, 40  furia stăpânirii ungureşti s-a dezlănţuit ca un puhoi 
sălbatic peste românii supuşi ei. 

                                                                                                                         
faţă de Biserica românească din Transilvania, pp. 106-129; Cecilia Cârja, Românii greco-
catolici şi Episcopia de Hajdúdorogh (1912). Contribuţii documentare, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2009; Idem, Biserică şi politică: înfiinţarea Episcopiei de 
Hajdúdorogh (1912), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012). 
39  Desemnează spaţiul geografic din zona de graniţă a Austro-Ungariei cu 
România de-a lungul întregului lanţ al Munţilor Carpaţi, de la Orşova până la 
Vatra Dornei, teritorii în care ministrul instrucţiei publice de la Budapesta, 
Apponyi Albert, a decretat, în 2 august 1917, etatizarea tuturor şcolilor 
confesionale româneşti sub pretextul atitudinii „nepatriotice” a învăţătorilor şi 
preoţilor români în momentul intrării trupelor româneşti în Ardeal. Guvernul 
maghiar dorea crearea unei „puternice graniţe culturale” în care toate şcolile trebuiau 
să devină de stat, instrucţia urmând să se desfăşoare în limba maghiară (detalii la: 
Roman R. Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, Tipografia Diecezană, 1926, pp. 91-137; 
Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania, pp. 
169-177; Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918), Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 384-393). 
40 În luna august a anului 1916, după îndelungate tratative, România a semnat un 
tratat de alianţă şi o convenţie militară cu Anglia, Franţa, Italia şi Rusia, privind 
intrarea acesteia în război, cu scopul eliberării Transilvaniei şi a celorlalte teritorii, 
locuite în majoritate de români, din Austro-Ungaria. Mobilizată, armata română 
va trece Carpaţii, ocupând Făgăraşul, Braşovul, secuimea, înaintând până dincolo 
de Topliţa, până în zona Sighişoarei şi până în Mărginimea Sibiului, reuşind să 
cucerească a treia parte din Transilvania, în decursul a câtorva săptămâni. Cu toate 
acestea, pe frontul din sudul României, la Turtucaia, o armată românească, prost 
condusă şi insuficient înarmată, a fost copleşită de forţele superioare ale 
inamicului şi distrusă. Întrucât Rusia, care făgăduise să trimită forţe îndestulătoare 
pentru apărarea Dobrogei, nu-şi ţinuse cuvântul, trupe din Transilvania au trebuit 
mutate la sud de Carpaţi, ceea ce a slăbit frontul românesc din Ardeal. Paralel, 
trupele austro-ungare şi germane au contraatacat în Transilvania, unde armatele 
române rezistă o vreme cu succes, ceea ce a provocat sporirea eforturilor 
germane pe frontul din sud, unde trupele române inferioare din punct de vedere 
numeric, au fost nevoite să abandoneze Constanţa şi Cernavodă. Profitând de 
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Cu bici de foc, cu baionete şi lanţuri în dreapta, cu pravila 
neagră în stânga, a pornit în largul ţării să culeagă mucenicii. Şi în 
scurtă vreme, temniţele din Cluj, Târgu-Mureş, Odorheiu şi 
Seghedin41 s-au umplut, iar drumul cel mai bătut al românilor a 
devenit drumul Şopronului. 42  Cu un glas lugubru de cucuvaie 
colinda într-o vreme toate satele noastre deviza ameninţătoare: 
„Pahod na Şopron”, 43  iar zbirii împănaţi ai stăpânirii ungureşti au 
săvârşit cele mai odioase bravuri de patriotism descreierat, în slujba 
devizei acesteia. Osânda căzuse, în special, asupra umililor slujitori 
ai altarului. Stăpânirea ungurească a înţeles prea bine că preoţii au 
fost vestalele44 care au ţinut pururea vie flacăra focului credinţei 
naţionale în poporul românesc şi furia aceleia s-a năpustit mai ales 
asupra preoţilor, amăgită de credinţa deşartă: „bate-voi păstorul şi se vor 
risipi oile turmei”.45 

Au bătut păstorii, dar nu s-a risipit turma, pentru că ei 
sădiseră în sufletul acestei turme o credinţă tare, oţelită în suferinţa 
nădejdilor de dreptate dumnezeiască. 

Observatoarele jandarmeriei puseseră mare zor la muncă. 
În privirea ochilor, în accentul cuvintelor, în umblet, în gesturi, în 
felul fiecărui român de a fi, urât sau frumos, zbirii aceştia vedeau 
duşmănia faţă de ideea de stat maghiar şi un raport scurt al unui 
                                                                                                                         
faptul că diferitele porţiuni ale dispozitivului strategic ocupat de unităţile 
româneşti din Ardeal erau relativ izolate, la depărtări care nu permiteau sprijinul 
reciproc, comandamentul inamic a hotărât nimicirea lor pe rând. La 11/24 
noiembrie armatele inamice pătrundeau în Câmpia Munteniei, iar o altă armată 
trecea Dunărea pe la Zimnicea, autorităţile româneşti fiind obligate să se retragă 
în Moldova (despre participarea României la Primul Război Mondial şi 
operaţiunile ei militare a se vedea: Constantin Kiriţescu, Istoria Războiului pentru 
întregirea României 1916-1919, ediţia a II-a refăcută în întregime şi mult adăugită, 
volumele I-III, Bucureşti, „Cartea Românească”, f.a; Glenn E. Torrey, România în 
Primul Război Mondial, traducere din limba engleză de Dan Criste, Bucureşti, 
Editura Meteor Publishing, 2014).  
41 Seghedin, astăzi Szeged, al patrulea oraş ca mărime din Ungaria. 
42 Oraş în Ungaria, aproape de graniţa cu Austria. 
43 ,,Spre Şopron”/,,La Şopron”. 
44 Vestală: preoteasă a zeiţei romane Vesta, protectoare a focului din cămin. 
45 Matei 26, 31; Marcu 14, 27. 
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pandur46 era de ajuns ca în câteva ceasuri să fi declarat trădător şi 
deţinut. Popasul cel mai apropiat era închisoarea de rând, unde te 
întâmpina foamea, frigul, întunericul, murdăria, ploşniţele şi păduchii. 

Iar continuarea: bătăi, scuipări, batjocuri, torturi ca în 
vremea inchiziţiei. 47  Unii osândiţi la moarte, alţii la ani de 
închisoare, iar cei mai norocoşi au fost executaţi în exil, unde 
zăboveau luni de zile, lungi în lipsuri şi mizerii. 

Fericiţi au fost cei ce au trecut repede în lumea veşniciei, 
căci ceilalţi s-au întors la vetrele lor ruinaţi trupeşte şi zdruncinaţi 
sufleteşte. 

Dar ceea ce întru fărădelegi se zămislise s-a topit ca ceara 
de faţa focului şi dreptatea lui Dumnezeu şi a istoriei, a înviat în 
toată măreţia ei zdrobitoare de fărădelegi. Şi s-a împlinit cuvântul 
Scripturii: „Vai vouă fariseilor făţarnici, iată, Eu trimit la voi proroci şi 
înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în 
sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate. Ca să cadă asupra voastră tot 
sângele drepţilor răspândit pe pământ”.48 „Temeţi-vă deci, că mânie va veni 
peste cei fără de lege. Şi lumina lor se va stinge şi surparea de tot va veni peste ei 
şi dureri de mânie îi va apuca pe ei şi vor fi ca nişte pleve înaintea vântului şi ca 
nişte praf pe care îl spulberă viforul şi vor muri întru tăria puterii lor”.49 
 

Ziua Adormirii Maicii Domnului: 
 

În dimineaţa praznicului Adormirii Maicii Domnului50 din 
anul 1916, o înfrigurare neobişnuită trecuse ca o bătaie de aripi 
nevăzute peste satele Ardealului. Fenomenul a fost acelaşi aproape 

                                                           
46„Pandur”: „Soldat de infanterie”. 
47 Inchiziţia: instituţie a Bisericii Romano-Catolice, creată la sfârşitul secolului al 
XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea, însărcinată cu apărarea purităţii 
învăţăturii de credinţă şi reprimarea ereziilor (detalii la Natale Benazzi, Matteo 
D’Amico, Istoria secretă a Inchiziţiei, traducere de Daniela-Cristina Vintilă, Bucureşti, 
Pro Editură şi Tipografie, 2000). 
48 Matei 23, 34-35. 
49 Iov 21, 18. 
50  Sărbătoare cunoscută şi sub denumirea populară de „Sfântă Maria Mare”, 
prăznuită anual la 15 august. 
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pretutindeni. Pe când românii credincioşi legii străbune se 
îndreptau, înseninaţi de vestea nouă şi mult aşteptată, în straie albe 
ca zăpada către biserică, organele administraţiei ungureşti de la 
fişpan,51 până la cel din urmă notar, se frământau deznădăjduiţi şi 
chinuiţi de presimţiri lugubre ca să execute ordinele ce năpădăiau ca 
ploaia asupra acestor sate. Mirat de această fierbere câte un preot, 
în calea lui spre biserică, a trecut pe la cancelaria comunală să ia 
informaţii precise. Atunci, slujbaşul îl măsura cu fulgere de otravă 
din ochi şi aprins de mânie îi striga: „A plecat România voastră, contra 
noastră, ticăloasă trădătoare”. O clipă de înfiorare. Preotul pleca fără să 
răspundă, cu sufletul plin de fiorul unei bucurii nedesluşite, care îţi 
umple fiinţa de credinţa învierii din osânda morţii. 

Da, România noastră, după care a însetat atâta amar de 
vreme un neam dezmoştenit şi robit de nedreptatea veacurilor; da, 
România noastră, pentru că suntem ai ei şi ea e mama noastră, de al 
cărei dor „Ne-au răposat şi moşii şi părinţii”. 

În această zi, slujba la altar a fost mai curată, mai sfântă, iar 
glasul clopotelor, care mai scăpaseră de răpire şi care astăzi îşi cântau 
cântecul de lebădă, mai dumnezeiesc ca orişicând. Sărmanele 
clopote ale bisericilor româneşti. Şi ele fuseseră osândite la moarte 
de nesăbuita lăcomie şi nebunie războinică a stăpânirii ungureşti. 

Soldaţii năpădiseră în vremea din urmă în satele româneşti 
să adune clopotele. Şi ele parcă îşi înţelegeau osânda. Duhul lui 
Dumnezeu parcă coborâse mai sfânt asupra lor şi în dangătul lor 
domol se înfiripau plânsete de jale şi zvâcniri de bucurie, accentele 
unui memento apocaliptic, care spunea poporului român să nu dea 
spre clătire credinţa sa, căci ceasul dreptăţii dumnezeieşti a sunat şi 
clipa învierii e aproape. 

Din această zi, clopotele bisericilor româneşti n-au mai 
sunat, au căzut sub loviturile ciocanelor ucigaşe, dar cu moartea lor 
s-a întărit în suflete şi mai mult credinţa în răsplata lui Dumnezeu, 
care mustră pe cei greşiţi, dar pedepseşte aspru pe cei nelegiuiţi.52 
                                                           
51„Fişpan”: „Comite suprem”. 
52  Pentru problematica rechiziţionării clopotelor din Transilvania şi Banat în 
Primul Război Mondial a se vedea: Elena Crinela Halom, Sunet şi sensibilităţi 
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Nicicând nu s-au înălţat cu atâta căldură, ca în această zi, 
rugăciuni către Maica Domnului, cea întru rugăciuni neadormită şi 
întru folosinţă nădejdea cea neschimbată.53 

Toată lumea era convinsă că s-a început actul ultim din 
marea tragedie a Imperiului Austro-Ungar. Poporul aştepta cu sfială 
desfăşurarea fatală a evenimentelor, iar preoţii satelor    s-au 
pregătit în această zi trupeşte şi sufleteşte pentru jertfa pe care ştiau 
că vor trebui să o [îm]plinească şi mulţi au gustat în ziua aceasta 
ultima lor cuminecătură din potirul altarului. 

 
Deţinerile: 

 
În ziua aceasta de Sântămăria Mare, lista neagră, urzită la 

Budapesta, a luat, dintr-o dată, proporţii uriaşe. În fiecare oraş, în 
fiecare sat din părţile româneşti, s-a zămislit un făt de listă neagră 
locală. Primarii, notarii şi pretorii, cu puţine excepţii, s-au grăbit să 
dea stăpânirii dovezi palpabile de patriotism. Iar jandarmii şi agenţii 
secreţi au pornit dintr-o dată ca o haită la vânătoare, să săvârşească 
bravuri patriotice asupra bieţilor români fără putinţă de apărare. 
Era mai ieftină bravura aceasta pentru că le garanta răsplată bogată 
şi siguranţa unei scutiri de întoarcere la frontul războiului. 
Comitetul central din Budapesta, alcătuit la 1914, anume pentru 
spionarea poporului român din Ungaria, dădu ordin telegrafic: tot 
ce e suspect să fie deţinut. Iar comandantul militar din Cluj i-a dat 
imediat întreg concursul, punând la dispoziţia jandarmeriei soldaţii. 

                                                                                                                         
colective. Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din Transilvania (secolele XIX-
XX), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 80-90; Daniel Alic, 
Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910-1919). 
Biserică şi societate, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa Universitară Clujeană/Editura 
Episcopiei Caransebeşului, 2013, pp. 324-327. 
53  Autorul reproduce prima propoziţie a „condacului” praznicului Adormirii 
Maicii Domnului: „Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită şi întru 
folosinţă nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o; căci ca pe Maica 
Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc”.  
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Chestiunea aceasta îl preocupa cu mai mult interes decât frontul de 
bătaie. 

Şi din ziua cea dintâi s-a năpustit împănata vigilenţă a 
jandarmeriei asupra satelor româneşti, de la Braşov şi până la 
Vârşeţ. Cele dintâi jertfe au fost preoţii. Cu brutalitatea 
caracteristică jandarmilor unguri i-au ridicat pe cei mai mulţi în 
miez de noapte, i-au legat în lanţuri, i-au luat între baionete,    i-au 
purtat zeci de kilometrii pe drumul de ţară din sat în sat, 
pălmuindu-i şi batjocorindu-i, pe alţii i-au purtat în ziua mare pe 
uliţele oraşelor ungureşti şi săseşti în huiduielile şi scuipările 
publicului. 

Dau aici, ca model, deţinerea noastră, a celor din Sebeşul-
Săsesc. De cu seară, o seară frumoasă de vară pe când luna îşi 
picura argintul peste liniştea oraşului, stând la sfat cu vecinul, 
măsuram cu privirea chemătoare adâncul orizontului şi aşteptam cu 
atenţia încordată, din clipă în clipă, să auzim un bubuit înnăbuşit de 
tun dinspre Sibiu sau să zărim desprinzându-se din largul mohorât 
al văzduhului, un aeroplan, care să ne vestească apropierea fraţilor 
doriţi. Dar liniştea stăruia povarnică şi prevestitoare de furtună. 

La miezul nopţii, când abia aţipisem în urma agitaţiilor zilei, 
mă trezeşte brusc un zăngănit de arme. În casă intrase un 
„strajămeşter”54 cu doi jandarmi înarmaţi până în dinţi. Eram uimit 
de această încălcare nocturnă câtă vreme îmi ştiam toate uşile 
încuiate. M-am dumerit însă îndată. La poartă, stau de strajă laţi doi 
împăcaţi cu baionetele pe puşcă, la scările locuinţei doi sergenţi de 
poliţie, iar alături de ei un băiat de lăcătuş cu o uriaşă legătură de 
chei false. Atunci am înţeles. 

Strajămeşterul, mulţumit de succesul planului infernal, mă 
declară imediat arestat şi mă provoacă să mă îmbrac, gătindu-mă 
„de un drum lung”. Când nevasta voi să-mi dea rufele şi hainele 
necesare pentru drumul lung, împănatul a oprit-o cu vorbe aspre: 
„Nu-i trebuie nimic şi n-are să-şi ia nimic”. Şi nu mi-a lăsat decât hainele 
de vară de toate zilele, ba la urmă mi-a scotocit din buzunare 
                                                           
54 „Strajămeşter”: „Sergent-major de artilerie sau cavalerie în armata austro-ungară”. 
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briceag, ceruză,55 caietul de notiţe şi tot. Eram în curat, că „drumul 
lung” nu poate fi altul, decât drumul veşniciei, glonţul sau 
spânzurătoarea. 

Ce mari şi minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu în 
împărăţia sufletului omenesc. În momentele cele mai grele ale vieţii, 
dă acestui suflet energii neînchipuite. O linişte grozavă mi-a cuprins 
sufletul în aceste momente, liniştea înspăimântătoare care, ca un 
preludiu, cuprinde natura întreagă în preajma furtunii ce clocotea 
înnăbuşită în adâncime. Îmi făcusem repede seama cu mine. Dacă 
atâtea sute şi mii de mucenici au sângerat pentru înfăptuirea unui 
ideal visat de veacuri, cu atât mai vârtos acum când înfăptuirea e în 
prag, reclamă acest ideal jertfă şi mai multă de sânge. Iar dacă 
Dumnezeu mi-a scris ca şi eu să dau acest tribut glorios şi sfânt, fie 
voia Domnului. 

Acum înţeleg pe deplin de ce cei mai mari nevinovaţi ai 
istoriei au păşit pe treptele eşafodului cu atâta linişte şi bărbăţie. Mă 
durea însă grozav soarta familiei mele, a soţiei bolnăvicioase şi a 
celor trei copilaşi nevârstnici. 

Momentele grozave ale despărţirii de soţie şi de copilaşii 
care îşi dormeau liniştea candidă a vârstei lor nevinovate, nu le 
doresc nici celui mai mare duşman. Împingându-mă de spate m-au 
luat între patru baionete, pe când nevasta mea a căzut leşinată în 
mijlocul curţii. 

În antişambra56 căpitanului de poliţie, străjuită de alţi patru 
jandarmi, ne-au adunat pe şase intelectuali, protopopii Sergiu 
Medean57 şi Ion Simu,58  medicul d[octo]r Ion Elekeş,59  avocatul 

                                                           
55 „Ceruză”: „Condei/Creion”. 
56 „Antişambră”: „Anticameră”. 
57 Sergiu Medean (1862-1938): preot ortodox, protopop al oraşului Sebeş, din 
această calitate având o contribuţie deosebită la dezvoltarea învăţământului primar 
din zonă, preşedinte al despărţământului ASTRA Sebeş, membru şi preşedinte al 
Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat la Marea Adunare Naţională de la 
Alba-Iulia (a se vedea: Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 1918. 
Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun: documente la un sfert de veac de la Marea Unire, 
volum I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 195). 
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d[octo]r Dumitru Ştefan, negustorul Nicolae Tincu şi subscrisul. 
Primarul oraşului şi căpitanul poliţiei erau în plină activitate. 
Căpitanul a trecut pe lângă noi cu un zâmbet sarcastic pe buze ca 
pe lângă cei mai mari făcători de rele. Solicitarea unei convorbiri cu 
căpitanul ne-a fost zadarnică. 

Pe o ploaie torenţială ne-au luat apoi între şase baionete, 
doi cu doi şi cu trenul de trei ore noaptea ne-au expediat la Sibiu. În 
tren întuneric, iar noi, uzi de ploaie dârdâiam de frig. Mai ales unul 
dintre însoţitorii noştri, un honved 60  sas ne purta o deosebită 
atenţiune, chemându-ne mereu la ordine, de câte ori vreunul 
îndrăznea să prindă vorbă ca să ne mai spulberăm povara 
gândurilor negre. 

În Sibiu, lume multă. Agitaţie extraordinară. În gară 
mormane de lăzi, mobile şi pachete, tramvaiele şi trăsurile vărsau 
necontenit norodul înfrigurat, care se năpustea asupra vagoanelor 
gata de a transporta înlăuntrul ţării pe cei ce-şi temeau pielea de 
invazia oştilor române. 

Luaţi din nou între baionete, ne-au călăuzit neobosiţii 
noştri împănaţi în pas domol şi festiv de-a lungul oraşului însoţiţi 

                                                                                                                         
58  Ioan Simu (1875-1946): preot greco-catolic român, membru fondator şi 
preşedinte al „Reuniunii Meseriaşilor Români din Abrud”, membru marcant al 
ASTRA, membru de onoare al Societăţii „Carpaţi” din Bucureşti, protopop al 
oraşului Sebeş, membru şi preşedinte al Consiliului Naţional Român Sebeş, 
delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, deputat în cadrul primului 
parlament al României Mari (a se vedea: Ibidem, pp. 340-342). 
59 Ioan Elekeş: medic, membru al Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia (a se vedea: Ioan Popescu-Puţuri, 
Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 61). 
59 Ioan Băilă: secretar orăşenesc, membru al Consiliului Naţional Român Sebeş, 
desemnat senator al oraşului la 1918, delegat la Marea Adunare Naţională de la 
Alba-Iulia (a se vedea: Ioan Pleşa, „Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional 
Român din Sebeşul-Săsesc”, în Dacoromania, număr 5, 2000, p. 18). 
60 „Honved”: „Denumire dată soldaţilor din infanteria maghiară în Evul Mediu, 
apoi soldaţilor din infanteria austro-ungară”. 
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de plebea oraşului, care ne scuipa, ne huiduia şi în urlete grozave ne 
trimitea la spânzurătoare. 

La poliţia de graniţă, unde ne-au oprit, era o frământare 
extraordinară. Un furnicar de poliţişti şi detectivi urcau şi coborau 
în goană sălbatică scările, trânteau uşi, cărau lăzi şi protocoale 
povarnice, urzindu-şi înfrigurarea grabei nervoase cu cele mai 
triviale şi neaoşe înjurături ungureşti.  Ne-au înfundat într-o odăiţă 
de patru coţi, murdară şi infectă. Din clipă în clipă, ne sporeau aici 
tovarăşii de suferinţă: venerabila matroană doamna Goga din 
Răşinari, mama poetului, 61  protopopul Săliştei, d[octo]r Ioan 
Lupaş,62 cu preotul Valeriu Popovici din Sibiel,63 părintele Ilie Beu 
din Apoldul de Jos, doamna Agnes Măcelariu cu băiatul ei Tică, 
Ecaterina Dancăş din Răşinar, Ion Radu şi G[eorge] Ivan din Sibiu 
                                                           
61 Aurelia Goga (1856-1938): învăţătoare, poetă, mama poetului Octavian Goga, 
nepoată a protopopului Sava Popovici din Răşinari, colaboratoare a ziarului 
„Telegraful Român” şi a revistei „Familia” (a se vedea: Octavian Goga (7 mai 1938-2 
mai 2008), bio-bibliografie şi antologie de Dorin Gogâlea, Sibiu, 2008, p. 21). 
62  Ioan Lupaş (1880-1967): teolog, istoric, om politic român, membru al 
Academiei Române, protopop ortodox al Săliştei, delegat la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia, membru al Marelui Sfat Naţional şi al Consiliului 
Dirigent, profesor la Universitatea românească din Cluj până în anul 1948, când a 
fost arestat şi închis la Sighet în perioada 1950-1955 (despre bio-bibliografia sa a 
se vedea: Ioan Lupaş (1880-1967). Scrieri alese, volum I, ediţie îngrijită de Nicolae 
Edroiu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; Wolfgang Wünsch, Der 
Auftrag der Kulturorthodoxie: Ein Beitrag zum Wirken des Protopresbyters Dr. Ioan Lupaş, 
Bucureşti, Blueprint International, 2007; Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, 
Dorel Man, Veronica Turcuş, Ioan Lupaş (1880-1967). Slujitor al ştiinţelor istorice, 
învăţământului şi Bisericii (cu repere cronologice şi o bibliografie a operei), Cluj-Napoca, 
Editura Renaşterea, 2008).   
63 A trăit între anii 1861-1935, fiind un apropiat al protopopului Ioan Lupaş din 
Sălişte, cel ce în timpul slujirii sale protopopeşti a ţinut de mai multe ori în Sibiel, 
conferinţele anuale bisericeşti-învăţătoriceşti. Despre arestarea şi deportarea sa la 
Rust, între 28 august 1916-3 mai 1918, preotul ortodox Valeriu rememora: „Nu 
doresc nici duşmanilor mei clipele înfricoşate ale smulgerii din mijlocul familiei, cum am îndurat 
noi! Şi astăzi văd cum preoteasa ţipa deznădăjduită în mijlocul curţii. Doamne, ce cumplită 
durere de ajutorinţă! Nu mai vorbesc de repetatele percheziţii în căutarea documentelor 
compromiţătoare“ (a se vedea: Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea 
neamului. Temniţe şi lagăre, volum II, Tipografia „Vremea“, 1940, p. 5).   
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şi un băiat de vreo 16 ani din Porumbac, Constantin, pe care 
jandarmii îl văzuseră în munte stând de vorbă cu o patrulă 
românească. Bietul Constantin tremura de groaza spânzurătorii. 
Înfricat şi timid m-a întrebat pe şoptite: „Domnule, oare spânzură-ne?”. 
„Nu te teme, i-am răspuns, până la spânzurat mai e departe”. Văzându-se 
între atâţia domni s-a mai înviorat cu credinţa că pe domni  nu-i 
poate spânzura şi aşa va scăpa şi el. 

Duhul vremii parcă amorţise în zăbava uriaşă cu care se 
urnea orologiul de la o clipă la alta. Soarele urca greoi pe povârnişul 
văzduhului potenţându-şi din clipă în clipă dogoreala cu care bătea 
în colţul coridorului unde ne înghesuiseră pe toţi, care nu încăpeam 
în odăiţă. Istoviţi de frig şi foame, iar acum moleşiţi de căldura care 
începea să ne tortureze, ne-am tolănit pe podeala, care de luni de 
zile nu mai gustase deliciul măturii. 

Un aeroplan spintecă dintr-odată înălţimile văzduhului 
rotind asupra noastră. O clipă de bucurie. Ne încordam ochii 
obosiţi să-i distingem fiinţa românească aşteptând în fiecare clipă 
avizul ghiulelelor, că fraţii noştri sunt în pragul Sibiului. Frumoasa 
iluzie ni s-a spulberat curând, aeroplanul era austriac. 

Pe la amiază, un brutar ce sălăşluia în curtea poliţiei îşi goli 
cuptorul de pâine caldă şi proaspătă. Mireasma ispititoare potenţa şi 
mai mult pofta gurilor noastre flămânde. Dar ne-a costat multă 
rugăminte umilitoare până ce vajnicii noştri păzitori s-au îndurat să 
permită brutarului să ne vândă câte o bucată de pâine moale şi 
fierbinte. 

Îngrijorată de soarta noastră, doamna Lupaş îşi luase 
îndrăzneala să urce scările cu braţul încărcat de cele mai necesare 
alimente pentru un drum lung, pe care ştia că trebuie să-l facem. 
Dar, din nenorocire nimerise de pază pe unul dintre detectivii cei 
mai barbari, fost odinioară servitor de cancelarie. Conştient de 
puterea ce io dă legea poliţaiului secret, se revoltă cu înjurături 
bădărane şi dă doamnei Lupaş brânci, să o răstoarne pe treptele de 
piatră. La protestul nostru unanim, intervine căpitanul care, după 
un rechizitoriu straşnic şi o cercetare amănunţită a celor aduse, 
interzice doamnei să mai cuteze a pune piciorul în curtea poliţiei. 
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După o zi de chin, istovitor de lung, ni se ia naţionalul cu 
sentinţa: „Pahod na Şopron”. Un ordin laconic ne înşiruie în rânduri 
de câte doi şi ne porneşte spre gară, înconjuraţi de toate părţile de 
jandarmi cu arma în mână şi detectivi cu revolverele trase. 

Un detectiv evreu ne destinează un vagon de cărbuni 
somându-ne să-l ocupăm. Dibuind prin întunericul vagonului, m-
am trezit cu un picior într-un vas cu apă, iar cu celălalt pe botul 
unui porc, care îşi făcea liniştit digestia nocturnă. Protestul indignat 
al porcului a fost secundat de alţi patru tovarăşi voluminoşi. Am 
protestat şi noi, detectivii ne ziceau să ocupăm vagonul, căci acolo 
suntem noi buni, cu porcii. Gălăgia atrase pe şeful gării, stăpânul 
porcilor, care ne-a oprit imediat sub motivul convingător: „Sunt mai 
scumpi porcii mei, decât capetele acestor trădători”. Din graţia şefului, ne-
am instalat în alt vagon, tot de cărbuni, toţi 16 osândiţii. Pe 
coapsele vagonului, doi soldaţi cu arma plină şi patru detectivi. La 
miezul nopţii, trenul îşi scutură oasele de fier amorţite şi pleacă. 

Înghesuiala ne prinde bine. După zbuciumul sufletesc al 
unei zile trudite ne cuprinde moleşala şi ne biruie. Uruitul roatelor 
îşi cânta melodia monotonă care ne amorţeşte simţurile. 
 

În drum spre Şopron: 
 

În zorii zilei, miercuri 30 aug[ust], ne trezim în Copşa-
Mică.64 Vântul rece pornit dinspre miazănoapte şi bruma dimineţii 
ne taie până la oase. Zgriburim ca frunza plopului în straiele noastre 
subţiri şi numărăm cu ochii stelele ce se sting pe cer. Soarele se 
înalţă cu o încetineală ucigătoare. Stomacul începe să-şi reclame cu 
insistenţă dreptul său. O ţărancă avidă de câştig se apropie de 
vagonul nostru, desface dintr-o cârpă câteva bucăţi de slănină 
proaspătă, fiartă şi papricată şi ne-o îmbie pe preţ scump de uzură. 
Rupţi de foame, o înghiţim repede cu rămăşiţele pâinii de ieri, 
rătăcite prin buzunare. 

                                                           
64 Copşa Mică, judeţul Sibiu. 
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Un grup de ţărani români, muncitori săraci, legaţi în lanţuri, 
traversează şinele din faţa noastră, iar un slujbaş de la tren ne aduce 
vestea că românii au fost zdrobiţi la Turnu Roşu de vitejii honvezi 
unguri. 

Vigilenţa jandarmilor descoperă în gară pe părintele Ion 
Druhora din Boiţa,65 pe care ni-l ataşează. 

Ceasuri lungi de aşteptare. Nu ni se permite să ne mişcăm 
din loc. Soarele începe să dogoare cu căldura lui tomnatică şi după 
frigul extraordinar de astă noapte, ne înnăbuşe razele din miezul 
zilei. Abia la şase seara se dă semnalul de plecare. 

După poposiri lungi pe la gări, ajungem joi dimineaţă la 
Teiuş.66 Călăuzii noştri lipsiţi şi ei de merinde se îndură să permită 
păr[intelui] Ilie Beu ca să alerge, însoţit de un soldat, în satul din 
apropiere, de unde păr[intele] Candin Suciu ne trimite câte patru 
pâini, un caş şi o bucată mare de slănină. Dărnicia preotului din sat 
i-a fost fatală, căci în curând ne-a urmat şi el pe calea Şopronului. 

O nouă zi de tortură. Căldura înnăbuşitoare în starea 
noastră staţionară devine insuportabilă. Scândurile vagonului, 
presărate cu rămăşiţe de cărbuni, taie vânătăi în carnea trupului 
istovit. Tovarăşului Nic[olae] Tincu îi vine o idee salvatoare. În 
marginea şanţului din extremul gării, unde se înglodase trenul 
nostru, se înşiruiau câteva căpiţe proaspete de trestie cosită. Câteva 
braţe rechiziţionate din aceste căpiţe ne mântuie de osânda 
bucăţilor de cărbuni şi ne pregăteşte un aşternut excelent. Detectivii 
noştri s-au arătat mai indulgenţi faţă de această operaţie care le 
prinde şi lor bine. 

Iluzia ademenitoare a odihnei ce ne-o închipuiam în 
noaptea viitoare ne-a fost însă în curând dezamăgită. Caravana 
trenului nostru porneşte către seară spre Cluj. Un vânt rătăcitor 
dinspre apus urzeşte o pânză de nori care deodată cu noaptea 
începe să cearnă o ploaie măruntă şi rece. Ploaia biciuită de vânt ne 
bate în faţă, straşina pălăriilor ne picură boabe reci de apă pe umeri 

                                                           
65 Boiţa, judeţul Sibiu. 
66 Teiuş, judeţul Alba. 
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şi pe genunchi şi fluidul se furişează până la piele, fulgerând cu 
fiecare strop fiori reci în vinele noastre. 

În acele clipe de amărăciune, singura consolaţie ne-o îmbia 
cuvântul Scripturii: „Nu vă grijiţi cu sufletul vostru ce veţi mânca şi ce veţi 
bea, nici cu ce vă veţi îmbrăca, că acestea toate neamurile le caută. Ci căutaţi 
mai întâi la împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui”.67 

Ajunşi la Cluj, vineri dimineaţa, un căpitan de poliţie ne 
dictează osânda: la Fellegvár.68 Abilii noştri detectivi, însă,      n-
aveau gust să ne predea şi să ne întoarcă înapoi, unde îi aştepta 
primejdia războiului, ci înduplecă pe comandantul gării să ne dea 
drumul mai departe. 

Sătui de oboseală o singură dorinţă mai aveam: să ajungem 
la ţinta exilului, la o fărâmă de odihnă. Dar duruitul trenului ne prea 
îndrăgise. Ca o hârcă bătrână istovită de nevoi ne târâie obosită 
locomotiva spre Oradea-Mare. Comitetul de ajutorare 
necunoscându-ne, ne oferă şi nouă pâine şi cârnaţi. Dar o 
unguroaică bătrână, cărnoasă şi neagră ca un ceaun, descoperindu-
ne identitatea în urma trădării unui detectiv, ne insulta cu vorbe 
triviale, izbind la pământ un pahar cu bere, pe care era gata să-l 
ofere unuia dintre noi. 

Vineri seara, ne înhaţă vicinalul 69  Bihorului şi sdruhăiala 
hodorogită face cale întoarsă şi sâmbătă dimineaţa ne trezim în gara 
Seghedinului. Gândul primului moment, că ne vor duce în vestita 
puşcărie „Csillagbörtön”,70 care a îngropat atâtea suspine şi lacrimi 
româneşti, nu ne mai îngrozea. Sufletul nostru cerea cu insistenţă 
odihnă, oriunde, numai odihnă. 

Dar altfel ne-a fost scris. Flămânzi şi lihniţi de sete o luăm 
din nou la goană cu direcţia spre Budapesta. Abia la Czegléd,71 
după o trudă de cinci zile şi tot atâtea nopţi, a răsărit un punct mai 
                                                           
67 Matei 6, 25-33. 
68 Cetăţuia, fortificaţie construită de Habsburgi la Cluj, între anii 1715-1735, în 
vârful dealului cu acelaşi nume. 
69 „Vicinal”: „Cale ferată care leagă două localităţi vecine”. 
70 Penitenciarul din Szeged. 
71 Cegléd, oraş în Ungaria. 
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luminos în calvarul nostru, căci ni s-a făcut şi nouă parte din milos-
tenia alimentelor adunate pe seama celor ce fugeau din Ardeal. 

Ne-a hărăzit norocul să ajungem în Budapesta la miezul 
nopţii şi să plecăm repede mai departe, căci altfel mulţimea ce 
mişună ca un furnicar în gară ne-ar fi făcut desigur o primire nu 
prea măgulitoare. Când soarele de dimineaţă ne-a trezit din 
toropeala simţurilor încremenite o locomotivă obosită ne târa cu 
zor prin ţinutul bogat al minelor de cărbuni din Tatabánya.72 

În dimineaţa aceea ne-am adus aminte că azi e ziua 
Domnului73 şi noi şapte preoţi lipsim de la altar. Apă rece la un 
popas într-o gară de pe malul Dunării ne înviorează, băiatul 
Constantin improvizează dintr-un mănunchi de crengi de salcie o 
mătură şi ne curăţă vagonul. Prot[opopul] Lupaş scoate 
Acatist[ier]ul74 şi noi cu capetele descoperite şi în picioare înălţam 
rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu ca „să ne izbăvească de tot viforul şi 
bântuiala ce ne sta împotriva, pace şi sănătate şi ajutor bun să ne orânduiască 
pentru ca să putem face purtare de grijă a toată dreptatea urmând poruncile 
Lui şi să ne întoarcă în pace la ale noastre fără sminteală, plini de bunătăţile 
sale cele cereşti”. Câteva cântări bisericeşti, doxologia, 75  o scurtă 
ectenie76 şi molitvele77 Acatist[ier]ului, ne-au primenit sufletele cu 
vraja dulce a credinţei religioase. 

                                                           
72 Tatabánya, oraş în Ungaria, reşedinţa regiunii Komárom-Esztergom. 
73 „Ziua Domnului”: duminica. 
74 Acatistierul este o carte liturgică folosită atât de preoţi, cât şi de credincioşi, care 
cuprinde diferite imnuri, rugăciuni şi acatiste, închinate Maicii Domnului, 
Mântuitorului Iisus Hristos şi mai multor sfinţi. 
75 Im de slăvire, de preamărire a lui Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh. Se cântă sau se citeşte în cadrul diferitelor slujbe şi laude bisericeşti, 
credincioşii auzind-o intonată în fiecare duminică la sfârşitul utreniei şi înainte de 
începutul Sfintei Liturghii. 
76 „Ectenia” sau „litania” este o rugăciune liturgică, de cerere, de diferite tipuri 
(mare, mică sau întreită) rostită de diacon sau de preot în cadrul tuturor slujbelor 
bisericeşti. 
77 Din slavonescul „molitva”, care înseamnă rugăciune. Este citită de preot sau 
episcop cu diferite ocazii, pentru anumite nevoi spirituale, trupeşti şi materiale ale 
credincioşilor. 
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Iar când păr[intele] Lupaş a citit rugăciunile pentru familie, 
soţie şi copii, nici unul nu şi-a putut pune stavilă lacrimilor care ne 
podideau şi fiecare a simţit în aceste clipe mai mult ca oricând în 
viaţă că singur D[umne]zeu este ajutorul şi ocrotitorul omului în 
vreme de restrişte. 

Şi pe când noi ne îndreptam sfiala nădejdilor noastre cu 
toată căldura sufletului nostru către ceruri, abilii noştri detectivi se 
pironiseră pe băncile din fund şi cu pălăriile pe cap şi mâinile în 
buzunarele pantalonilor urmăreau cu o sfidare dobitocească 
revelaţia în care ne scăldam sufletele. 

La amiaz, suntem în Győr78 în faţa fabricii uriaşe, care varsă 
zilnic pe fronturi milioanele sculelor şi grăunţelor ucigătoare. 

Isteţii noştri călăuzi iscodesc aici o nouă tărăgănare. Ne 
înhamă la un tren pornit spre sudul ţării. O jupâneasă ispitită de 
curiozitatea feminină irezistibilă, însoţită de un finanţ, ne face o 
vizită ca să vadă din intuiţie proprie, cu orbitele căscate, pe barbarii 
orientului, unde nu şi-a fost coborât superioritatea culturii sale 
ungureşti închipuite. 

Duminica seară ajungem în Czelldömölk. 79  Aici ne-am 
înfundat. Din şarpele lung al trenului, venit din Sibiu, a rămas 
singur vagonul nostru stingher pe o linie moartă. În întunericul 
nopţii, un tren militar coborât de pe frontul Italiei se îndură să ne ia 
cu el şi luni dimineaţa, după un vagabondaj de o săptămână în 
lungul şi latul ţării, ne debarcă în Şopron. 

Zdrobiţi, amărâţi, flămânzi şi nenorociţi ne târâm la poliţia 
de graniţă, de aici la pretură, unde prim-pretorul Blasek, de origine 
slovac, cu afabilitate cavalerească, ne ia naţionalul şi ne dă libertate 
să ieşim singuri în oraş. Scăpaţi de tutela urgisită a agenţilor secreţi 
care ne-au purtat pe la icoane, ca pe cei din urmă tâlhari, răsuflam 
mai uşor. 

Prim-pretorul ne declară internaţi desemnându-ne ca sălaş 
orăşelul Rust,80 unde avem să ne transportăm cu proximul tren. În 
                                                           
78 Győr, oraş în Ungaria, reşedinţa regiunii Győr-Moson-Sopron. 
79 Celldömölk, oraş în Ungaria. 
80 Rust, oraş în Austria, provincia Burgenland. 
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aşteptarea colosului de oţel, stam tolăniţi pe pajiştea din preajma 
gării. Toamna îşi flutura podoaba peste câmpul amorţit, razele 
fugare cern căldura molatică, un vultur spintecă tăriile văzduhului, 
ochiul nostru ispiteşte culmile dealurilor din zare, iar gândul dospit 
de văpaia amărăciunii ce ne arde, trece grabnic spre răsărit şi jalea 
ne copleşeşte. 
 

La ţintă: 
 

Ropotul monoton al carului de foc ne duce, din nou, mai 
departe spre ţinta surghiunului.81 Pe fereastra vagonului dogorea 
bătaia razelor de soare cu frânturi repezi, în stâlpii de telegraf care 
aruncau ochiri de o clipă prin cercevelele82 ferestrei. Plesniturile 
roţilor izbeau ca lovituri de ciocane în tâmplele noastre 
înfierbântate, iar peste pleoapele ochilor închişi treceau fulgere de 
flăcări roşii care ardeau usturător. Încremeniţi pe băncile aspre, 
zvâcnirile cadenţelor, ce izbeau în geamul surd al şinelor nu ne mai 
supărau, priveliştea podoabelor tomnatice de pe câmpuri nu ne 
ademenea. Eram o ceată de fiinţe abrutizate, nu mai simţeam 
nimic, nu mai doream nimic, nu mai puteam înfiripa un crâmpei de 
gândire sigură. Ni se părea că zburăm spre o prăpastie adâncă şi 
grozavă în care să pierim cu toţii fără urmă. 

Un cunoscător al locului ne coboară la halta Sércz 83  în 
mijlocul câmpului, de unde la o depărtare de 7 k[ilo]m[etri] ne 
aştepta Rustul blestemului nostru. Pe un drum de ţară moale şi 
nisipos pornim în grupuri răzleţe, târându-ne oasele încremenite şi 
înotând prin praf până la glezne. Trecem prin nesfârşite vii bolnave 
de otrava brumei, grupurile se destramă şi fiecare îşi poartă povara 
fiinţei sale cu mişcările unui instinct mecanic pe drumul, care se tot 
lungea, încovoindu-se după coline pentru ca să răsară dincolo tot 
mai lung şi mai deznădăjduitor. 

                                                           
81 „Surghiun”: „Exil”. 
82„Cercevea”: „Cadru în care este fixat geamul la o fereastră”. 
83 Sércz, localitate în Austria, provincia Burgenland. 
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În amurgul serii de 5 sept[embrie], pe când ciurzile84 de vite 
coboară de pe colină, intrăm în sat şi amestecaţi cu aceste vite 
blânde, care căscau ochii mari la veneticii necunoscuţi, ne facem 
intrarea „festivă” în cuibul, care avea să închidă pe lungă vreme, cu 
lanţurile nelegiuirilor, suspinele sufletelor noastre obosite. 

Un poliţai ursuz ne ia din nou pomelnicul şi după ce ne 
citeşte regulile aspre ale internării, ne dă drumul în comună. 
Zadarnică ne-a fost reclamaţia că n-aveam bani, n-avem haine, n-
avem alimente, n-avem nimic şi zadarnică cererea ca să ne dea un 
adăpost. O ridicare din umeri a fost tot răspunsul. Noroc că în 
comună erau multe case goale, pe care mai cu binele, mai cu forţa, 
le ocupăm câte doi-trei în tovărăşie. 

Într-un edificiu medieval cu ziduri uriaşe şi coridoare 
scunde şi întunecoase ne instalăm eu şi av[ocatul] d[octo]r Ştefan. 

În bezna zidurilor povarnice şi mirositoare a mucegai, am 
descoperit pe pipăite două priciuri de fier şi mânaţi de instinctul 
animalic, lacom de odihnă, am dat mulţămită lui Dumnezeu că ne-a 
făcut părtaşi de atâta fericire: să avem un pat. Un somn letargic ne-a 
ţintuit aici până târziu în lumina zilei următoare. 

Abia acum ni se dă prilejul să cumpănim cu simţirile 
potolite urgia sorţii noastre. Comuna, deşi poartă privilegii de oraş, 
e mai mică decât un sătuleţ din pădurile Ardealului. Ne apare cu 
clădirile sale mohorâte o adevărată temniţă a veacurilor trecute. 
Revista celor patru uliţi înguste şi scurte ne recheamă în amintire 
vremurile depărtate ale veacurilor medievale, când puhoiul turcilor 
s-a rostogolit pustiitor până aici în preajma zidurilor Vienei. Aici în 
marginea lacului Fertő,85 cu malurile încărcate de bogăţia celor mai 
delicioase vinuri şi-au adus spahii turcilor cadânele îmbrobodite, 
clădindu-le vile mistice cu boltituri greoaie, cu ferestre întunecate şi 
cu balcoane ţintuite în graţii înflorite de fier, unde coborau paşele şi 
beyi turci după lupte vitejeşti să-şi odihnească truda în braţele moi 

                                                           
84„Ciurdă”: „Cireadă”. 
85  Denumirea maghiară a lacului „Neusiedlersee” de la graniţa actuală dintre 
Austria şi Ungaria. 
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şi calde ale iubirii fermecătoare. Clădirile Rustului îşi păstrează şi azi 
haina tocită a acelor vremi apuse şi fiecare poartă ferecată cu drugi 
groşi de fier, fiecare ferestruică înflorită cu graţii delicate, fiecare 
balcon cu smalţul zdrenţuit, ascunde sub stratul de rugină şi 
muşchi, taina unor aventuri din acea vreme apusă. Conacurile 
vremilor de belşug apuse păstrează şi astăzi o umbră de aristocraţie 
zdrenţuită cu văleatul şi stema nemeşască 86  pecetluite deasupra 
porţilor. 

În curţile lungi, strâmte şi întortochiate, încopciate87 fără un 
sistem practic, sălăşluieşte astăzi un popor hibridizat de şovinismul 
maghiarizării, un popor nici german, nici maghiar, egoist, moros,88 
lacom de avere, al cărui ideal e pivniţa plină de buţi greoaie cu vin şi 
vitele povarnice de grăsime, pe când copiii se lăfăiesc pe uliţi 
murdari, zdrenţ[ur]oşi şi cu năravuri păcătoase. Două şcoli pentru 
propaganda maghiarizării şi două biserici, una rom[ano]-cat[olică] şi 
alta luterană îşi fărămiţează energiile în frecări pătimaşe stricându-le 
sufletul îndoielnic şi limba incoloră şi dură. 

Poporul nu cunoaşte decât lucrul viilor şi cultura vitelor, iar 
intelectualii află capitala lor îndeletnicire în nesfârşite chefuri ce se 
perindează noapte de noapte dintr-o pivniţă în alta. Viaţa de toate 
zilele se scurge în condiţii primitive, care ne dau impresia că suntem 
surghiuniţi undeva departe pe meleagurile Evului Mediu. 
 

Viaţa în exil: 
 

Două nopţi de odihnă ne-au potolit văpaia nervilor agitaţi, 
coardele se destind şi cu simţurile domolite începem să ne 
cumpănim rosturile situaţiei în care ne aflăm. Unii trataţi mai 
omeneşte din partea jandarmeriei, veniseră cu ceva merinde de 
drum şi cu buzunarul asigurat pentru o vreme oarecare, noi însă cei 
mai mulţi, aduşi ca deli[n]cvenţi ordinari, n-aveam nimic decât 

                                                           
86„Nemeş”: „Denumire dată în Transilvania nobililor mici şi mijlocii”. 
87„A încopcia”: „A închide”. 
88„Moros”: „Posac/Posomorât/Morocănos”. 
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hainele de pe noi şi mâinile înfundate în buzunarele goale. Stomacul 
pe de altă parte, acest duşman neîndurat, reclama un aranjament 
mai statornic al nevoilor sale. Tovarăşii mai darnici împart puţinul 
cu noi, care n-aveam nimic şi astfel ajungem fiecare la un buget real 
de 30-40 coroane, sumă care ne punea la adăpost pe câteva zile. 
Altă pacoste însă. Pornim să ne asigurăm o brumă de alimentaţie. 
Colindam însă zadarnic la cele patru cârciume, la brutăria rustică şi 
murdară, la prăvălii, ba şi la particulari, pretutindeni ne întâmpina 
refuzul. Populaţia avizată din bună vreme de sosirea noastră s-a 
înţeles să ne boicoteze. Ne primeşte cu vădită aversiune şi 
duşmănie. Expuşi primejdiei de a pieri aici de foame, facem apel la 
poliţie. După multe rugăminţi se îndură, în sfârşit, şeful poliţiei, un 
austriac renegat, să dea ordin cârciumarului Berger, de la marginea 
comunei, să ne provadă alimentaţia. Crâşmăriţa guralivă şi 
extraordinar de voluminoasă cedează, dând expresie dezgustului 
faţă de noi în fraze de o politeţe jignitoare şi ne face loc într-o odaie 
excepţionabilă din punctul de vedere al curăţeniei, alături de 
tăietorii de lemne, cărăuşii şi elementele cele mai puţin civilizate din 
oraş. Ne atrage atenţia că numai solvindu-i taxa înainte e aplicată a 
ne servi masa. Încasăm cu resignare evanghelică toate observaţiile şi 
plătim. Un papricaş piperat, o compoziţie imposibilă de apă caldă, 
roşie, amestecată cu zgârciuri şi oase, ne deschide o perspectivă 
disperată pentru viitor. Cei mai mulţi plecăm flămânzi, lăsând 
neatinse blidele cu marginile înflorite de murdărie. Apelăm din nou 
la şeful poliţiei. 

Acesta plictisit de nemulţumirea noastră nu răspunde. 
Scoate din masă o carte de legi şi cu gravitatea omului conştient de 
oficiul său ne citeşte regulamentul internării. Să nu depăşim hotarul 
comunei, timpul de ieşire din locuinţă de la 8 ore dimineaţa până la 
8 ore seara. Orice contact cu localnicii se va pedepsi cu restrângerea 
libertăţii. În toată sâmbăta ne vom prezenta la apel pentru 
eventuale reclamaţii. Molestarea populaţiei sau depărtarea din 
locuinţă în timpul nopţii se va pedepsi cu arest. Jandarmeria este 
însărcinată cu controlul permanent. Cu aceasta, vajnicul şef ne 
demite. Începem să înţelegem că orice apel la simţul de umanitate, 
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la concepţiile de cultură şi civilizaţie sunt zadarnice. Suntem trataţi 
ca cei mai urgisiţi făcători de rele, expuşi intenţionat la mizerii şi 
umilinţe. Suferinţa noastră le oferă prilej de plăcere şi satisfacţie şi 
izolarea noastră în acest cuib, lipsit de orice lumină intelectuală şi 
culturală; e anume aleasă ca să ne tortureze. 

În cele 12 zile de la plecarea de acasă, 8 zile şi tot atâtea 
nopţi n-am dezbrăcat hainele de pe noi. Trupul începe să-şi reclame 
premenirea. Lipsiţi însă de strictul necesar         n-avem altă soluţie 
decât să ne lepădăm rufele, să le spălăm şi să aşteptăm până se vor 
usca. Un ciubăr şi o bucată de săpun împrumutate pe ascuns şi 
după multe rugăminţi de la o babă bătrână din curte, ne dau 
posibilitatea să ni le spălăm şi întinzându-le pe câteva cuie răzleţe pe 
perete străjuim, înveliţi în scoarţele de pe pat, cu răbdare 
evanghelică, aşteptând ca temperatura domoală a aerului din odaie 
să-şi facă datoria. Natura ne-a pus însă la grea încercare. Până seara, 
rufele noastre nu se îndură să-şi lepede umezeala. Aşa, pe jumătate 
ude, le împăturăm şi le aşternem sub cearceaful din pat pentru ca 
până dimineaţă să le compensăm şi atribuţiile fierului de călcat. Tot 
acest ciubăr face şi serviciul unei băi în condiţii primitive. 

Deşi ieşite cam sure din metamorfoza de ieri, rufele ne dau 
totuşi deliciul plăcut al premenirii şi această operaţie primitivă am 
fost nevoiţi să o repetăm şi altă dată. 

Zilele încep să devină tot mai povarnice. Mereu sosesc 
tovarăşi noi de suferinţă. În două săptămâni efectivul deţinuţilor se 
urcă la 33. Ne vine vestea că toate satele din jur sunt pline de 
tovarăşi de suferinţă în aceleaşi condiţii ca şi noi.89 Izolaţi de orice 
contact cu lumea mare şi închişi ca   într-o temniţă între ziduri, 
inerţia aceasta ne mistuie şi ne chinuie. Sfatul obştesc decide să 
încercăm, fiecare în cercul prietenilor şi a rudelor sale, un contact 

                                                           
89 Conform istoricului clujean Ioan Bolovan, majoritatea intelectualilor români 
transilvăneni erau internaţi în 12-15 comune şi sate din jurul oraşului Şopron, 
numărul lor variind între 2000 şi 3000. Pentru mai multe detalii a se vedea: Ioan 
Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania, Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleană, 2015, pp. 39-45. 
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prin scrisori, să ne aprovizionăm cu finanţele necesare de unde ne 
va fi posibil. Ne aşternem pe scris. Paznicul ordinii publice ne 
respinge însă scrisorile: nu se pot scrie decât ungureşte sau 
nemţeşte şi predate deschise pentru cenzurare. 145 scrisori se 
metamorfozează atunci în limbile pretinse de siguranţa statului. 

Lipsiţi de orice ocupaţie fizică şi intelectuală nu ne rămâne 
alta decât să hoinărim vagabonzi pe uliţe, pe malul lacului şi prin vii. 
Pândarii ne urmăresc însă cu o vigilenţă respectabilă şi nu 
îndrăznim să ne apropiem de boabele strugurilor ispititori. 
Colindăm potecile presărate cu foile de vie topite de otrava brumei, 
poposim la o răscruce, stăm ceasuri întregi tolăniţi pe ţelina 
ruginită, nostalgia ne taie firul vorbelor şi jalea după cei rămaşi acasă 
ne copleşeşte. 

Cu alimentaţia o ducem tot mai rău. Voluminoasa noastră 
cârciumăriţă ne înăspreşte tratamentul din zi în zi. Carnea de bou 
bătrân, pusă la fiert la 11, ni se aşterne caldă la ora 12, garnisită cu 
legume crude, stropite cu apă rece, sare şi oţet. Zgârciurile de 
stomac ne silesc adeseori să postim ziua întreagă. Pe lângă aceasta 
începe şi văzduhul mohorât să cearnă ploi, mărunte şi reci de 
toamnă şi noi în straiele noastre de vară, cu ghetele rupte, nu ne 
încumetăm să ieşim din cuprinsul zidurilor posomorâte ce ne 
adăpostesc. 

De acasă nici o veste. Pe la sfârşitul lui septembrie, şeful 
poliţiei ne trimite un teanc de gazete ungureşti, care proslăveau 
succesele armatelor austro-ungare şi germane pe frontul României. 
Le sorbim cu lăcomie şi dezgust. Discutăm enervaţi evenimentele 
în mijlocul pieţii şi nu observăm că poliţaiul ne spionează de la 
geamul biroului său. Un aviz ameninţător prin servitorul poliţiei ne 
trezeşte la realitate. 

Ştirile gazetelor ungureşti contradictorii şi tendenţioase    n-
au alte epitete pentru noi românii decât „büdös hazaárulók” 
(trădători spurcaţi de patrie), iar pentru oastea românească „büdös 
oláh bocskoros bitangok” (stârpituri de opincari valahi puturoşi). 
Gândul că şi familiile noastre îndură aceiaşi osândă ca şi noi ne 
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apasă cu povara de plumb a conştiinţei, că nu le putem fi de ajutor 
în aceste zile de restrişte. 

Până când timpul dăinuieşte în condiţii prielnice, singurul 
loc de refugiu ne este cimitirul şi o poieniţă de lângă el, unde 
suntem feriţi de ochii spionilor ce ne pasc la tot pasul. 

După ce pe urma mobilizării, unele oficii publice au rămas 
fără slujbaşi ne adresăm primăriei locale, oferindu-ne serviciile în 
schimbul unei remuneraţii modeste, din care să ne putem susţine. 
Răspunsul obraznic şi jignitor nu întârzie: ca oameni periculoşi 
pentru interesele statului nu putem fi aplicaţi la nici un fel de 
serviciu public; de vrem însă muncă, e vremea culesului recoltei de 
pe câmp, să ne oferim braţele de muncă populaţiei locale. În acest 
înţeles se dă de ştire locuitorilor să reflecteze la internaţi pentru 
munca câmpului, pe lângă retribuţia ce compete oricărui zilier. 
Respingem cu indignare oferta, iar populaţia îndemnată de mai 
mult bun simţ decât domnul primar, nu face uz de avizul primăriei. 

În 27 septembrie sosesc cele dintâi scrisori de acasă. Veşti 
triste. Nevestele noastre sunt spionate şi ameninţate cu deţinere şi 
internare, unele au fugit cu copiii în satele de munte la prieteni şi 
rudenii, casele noastre rechiziţionate de armata germană, care le 
prădează fără milă, având indicaţia de la forurile locale că sunt case 
de spioni şi trădători de ţară. Ştim ce înseamnă asta. Ruină totală, 
expunându-ne azi mâine la rolul de cerşetor. Ieşim la câmp, cu 
sufletul otrăvit de amărăciune. E ziua crucii.90  Doamnele Goga, 
Iosif şi Moruşca împletesc o frumoasă cruce din flori tomnatice de 
câmp şi noi cântând troparul crucii91 ne închinăm măreţului simbol 
al mântuirii din suferinţe. Nădejdea creşte largă în sufletele noastre 
că şi noi prin suferinţa noastră ne vom mântui. 

                                                           
90 Denumirea populară a sărbătorii „Înălţarea Sfintei Cruci”, prăznuită anual în 
data de 14 septembrie. 
91 Are următorul cuprins: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea 
Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe 
poporul Tău”. 
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Ultima zi a lui septembrie e prima zi de bucurie. Din 
dărnicia băncilor româneşti „Albina”,92 „Victoria”,93 „Ardeleana”94 
şi altele, sosesc câteva sute de coroane ajutor. 

Poliţaiul nostru, mânios, deschide fereastra din etajul locuin-
ţei sale şi ni le aruncă în mijlocul uliţei, strigând: „Poftim, acum aveţi bani, 
de acum nu vă mai puteţi plânge”. Gestul bădăran nu ne mai impre-
sionează, ne-am obişnuit cu aceste atribuţii ale civilizaţiei din Rust. 

În camera din Budapesta vine vorba şi de noi. Deputatul 
sas, Schmidt,95 prinde ocazia ca să-şi manifeste sentimentele ce ni le 
nutreşte şi făcându-ne un aspru rechizitoriu, ne scoate pe toţi 
vinovaţi de trădare de patrie, dovedindu-şi aserţiunea cu motivul 
psihologic: „Privind pe românii internaţi, după expresia feţei lor, le poţi 
cunoaşte gândul fără să mai culegi ştiri din gazete. De sunt veseli, poţi fi sigur 
că oştile române au câştigat vreo biruinţă, iar când armata noastră înaintează, 
ei sunt trişti şi abătuţi”. În consecinţă, îşi merită soarta. 

Constatările erau exacte şi adevărate. Ne miră însă precizia 
informaţiilor. Şi atunci ne-am luminat. În Rust sosiseră vreo cinci 

                                                           
92 Banca „Albina”: bancă românească, înfiinţată în anul 1871, la Sibiu, la iniţiativa 
învăţătorului Visarion Roman, devenită cea mai importantă instituţie de credit a 
românilor din Transilvania, desfiinţată în anul 1948 (detalii la: Mihai Drecin, Banca 
„Albina” din Sibiu: instituţie naţională a românilor transilvăneni 1871-1918, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1982). 
93 Banca „Victoria”: bancă românească, înfiinţată în anul 1886, la Arad, de un 
grup de 20 de fruntaşi naţionali arădeni (printre care Alexandru Mocioni, Antoniu 
Mocioni, Ştefan Cicio-Pop); progresul băncii a fost vizibil încă din 1893, aceasta 
devenind a doua instituţie bancară, ca importanţă, după „Albina” de la Sibiu 
(detalii la: Lucian Dronca, Băncile româneşti din Transilvania în perioada dualismului 
austro-ungar (1867-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003). 
94 Banca „Ardeleana”: bancă românească, înfiinţată în anul 1885, la Orăştie, de 
către Ioan Mihu, desfiinţată în anul 1946 (detalii la: Ibidem). 
95  Este vorba despre dr. Karl Schmidt, deputat în parlamentul maghiar în 
legislaturile 1901-1905, 1905-1910, 1910-1914 şi 1914-1918 (detalii despre 
deputaţii saşi în parlamentul maghiar în primele două decenii ale secolului XX la: 
Enikö Dácz, „Sächsische Abgeordnete im ungarischen Parlament zu Beginn des 
20. Jahrhunderts”, în Enikö Dácz (Hrsg), Minderheitenfragen in Ungarn und in den 
Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert, în seria Andrássy Studien zur 
Europaforschung, Band 8, Baden-Baden, Nomos, 2013, pp. 101-119). 
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familii de saşi din părţile Sighişoarei, fugiţi de groaza oştilor 
române.96 Aceştia ne purtau sâmbetele şi ne cunoşteau mai bine ca 
localnicii. O conexiune mult grăitoare între ei şi deputatul de la 
Budapesta era evidentă. Descoperirea acestor noi adversari ne-a 
dictat mai multă prudenţă şi precauţiune. 

Şeful internaţilor, comisarul guvernamental Blaschek din 
Şopron, soseşte în inspecţie la noi. E singurul om cu maniere 
europeneşti. Din toată ceata slujbaşilor statului, pe a căror mână a 
încăput atâta spuză de români, acest comisar este singurul care, 
înţelegând osânda noastră grozavă ce ne paşte, caută căi şi mijloace 
de a ne putea uşura povara exilului. Acesta ne descopere, sincer, 
faptul că exilul nostru ni l-au pregătit slujbaşii mărunţi de acasă, în 
hiper-zelul lor de a-şi face merite patriotice în faţa guvernului. 
Comisarul ne îndeamnă să ne cerem eliberare, fiecare în parte, 
pentru că cererile cumulative nu se iau în considerare. 

Ziua naşterii împăratului Francisc Iosif. 97  Ordin de la 
poliţie să luăm parte la serviciul divin. În biserica luterană, 

                                                           
96 Intrarea trupelor române în Transilvania şi luptele date pe frontul ardelean au 
provocat panică în rândurile populaţiei săseşti din sudul şi sud-estul Transilvaniei, 
declanşând un adevărat exod al saşilor spre interiorul Ungariei. După respingerea 
trupelor române dincolo de Carpaţi, 12 formatori de opinie saşi, coordonaţi de 
sibianul Emil Sigerus, au publicat un  volum Din timpul românilor. O carte de aducere 
aminte despre zilele furtunoase, apărut în trei ediţii succesive. Dincolo de evenimentele 
militare, de tragismul sau ororile oricărui teatru de război, condamnabile pe bună 
dreptate de orice fiinţă umană raţională, tonul articolelor şi orientarea volumului 
erau cât se poate de antiromâneşti, enunţuri concluzive precum „Fantoma României 
Mari s-a risipit pentru totdeauna”, sau „Visul unei străluciri româneşti mari să fie şi să 
rămână pentru totdeauna un vis”, scoţând la suprafaţă vechi antagonisme româno-
săseşti mai ales din aria fostului „Pământ crăiesc” (a  se vedea: Emil Sigerus (ed), 
Aus der Rumänenzeit). 
97  Franz Joseph I (1830-1916): a fost unul din cei mai longevivi suverani ai 
Monarhiei Danubiene, cu o domnie de 68 de ani. A urcat pe tronul Habsburgilor 
în 2 decembrie 1848, în urma abdicării împăratului Ferdinand, fiind împărat al 
Imperiului Habsburgic între 1848-1867, iar din 1868 până la moarte, survenită în 
21 noiembrie 1916, împărat al Austriei şi rege apostolic al Ungariei (a se vedea: 
Anton Bossi Fedrigotti, Kaiser Franz Joseph I. und seine Zeit, Zürich-München, 
Ringier Verlag, 1978; Heinrich Drimmel, Franz Joseph: Biographie einer Epoche, 3.te 
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auditoriul îl constituim aproape numai noi. Pe bănci, bilete cu text 
special de rugăciune, cu refrenul „Magyarország nem volt, hanem lesz” 
(Ungaria n-a fost, ci va fi). Era un atentat intenţionat la senti-
mentele noastre. Ne-a dovedit-o aceasta şi predica patriotică a 
preotului, care nu s-a putut răbda să nu facă aluzii aspre şi 
răutăcioase la adresa noastră. 

În spitalul din Kismarton (Eisenstadt) 98  murise soldatul 
Avram Cătălin din Brad. Bietul român ceruse, cu limbă de moarte, 
să-l îngroape preot român. La insistenţele poliţiei de acolo, şeful 
nostru se înduplecă să ne dea voie să mergem ca să-i dăm cinstea 
din urmă. Înjghebăm repede un cor şi provăzuţi cu foaie de drum şi 
însoţiţi de un jandarm, 14 inşi facem drumul de 12 k[ilo]m[etri] pe 
jos până la Eisenstadt, cuibul familiei nobile Eszterházy. În castelul 
ce stăpâneşte pe o culme toată perspectiva ţinutului, cu parcul 
grandios, plin de plante exotice, lacuri verzi şi lebede îngâmfate, 
întrezărim suspinele de veacuri ale iobăgiei robotitoare, exploatate 
de lăcomia feudalismului medieval, care a secerat şi pe plaiurile 
noastre atâtea lacrimi şi sânge. Prohodul bietului Cătălin, fără 
patrafir, cădelniţă şi molitvelnic, dar cu suflete curate, este mişcător. 

Tovarăşii Iosif Ognean şi Nic[olae] Moldovan folosesc 
prilejul şi cu trenul proxim se reped la Şopron să ne cumpere rufe, 
haine şi alte ustensile pentru iarna ce se apropie. Vigilenţa spionilor 
ne trădează. A doua zi, mare vâlve şi judecată. După un aspru 
rechizitor, poliţaiul pronunţă sentinţa: 15 zile închisoare, plus 200 
cor[oane] amendă în bani. Luând în seamă însă „circumstanţe 
atenuante”, de mărinimozitate, se reduce pedeapsa la 24 ore şi 5 
cor[oane] amendă. Prefacem şi închisoarea în bani şi plătim. 

Toamna îmbătrâneşte din zi în zi. Preludiul iernii 
îngrămădeşte în pragul apusului bulgări uriaşi de nori mohorâţi, iar 
vântul şuieră cobitor o pustie peste viile dezpletite. 

Lipsa combustibilului trezeşte în sufletele noastre instinctul 
de asociere. Locuinţa tovarăşului Bozga cu un pat de scânduri, o 
                                                                                                                         
Auflage, München-Wien, Amaltea Verlag, 1992; Jean-Paul Bled, Franz Joseph, 
Bucureşti, Editura Trei, 2002). 
98 Eisenstadt, oraş în estul Austriei, capitala administrativă a landului Burgenland.  
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laviţă hodorogită şi o măscioară de brad, o decretăm de „casină 
naţională”. Din contribuţia publică, îl aprovizionăm, în condiţii 
modeste, cu gâteji99 de mesteacăn, viţă uscată de vie şi salcâmi şi 
acest comunism de încălzire ne mai înviorează. 

Din încredinţarea guvernului de la Budapesta, soseşte în 7 
noiembrie, în inspecţie, consilierul ministerial Jekelfalussy Zoltán, 
însoţit de profesorul d[octo]r Iosif Siegescu.100 Citaţi în faţa „Măriei 
Sale” ne expunem doleanţele cu glas cuviincios, înşirând mizeriile 
ce le îndurăm. Surâsul diabolic din colţul gurii lui ne dumireşte, 
însă, îndată, că ăsta-i cântecul ce-i place. Şi prilejul este potrivit să-şi 
descarce toată ura ce o nutreşte neamului nostru asupra noastră, 
celor lipsiţi de putinţă de a ne apăra. Cu ironia jignitoare a unor 
fraze veninoase, ne spune: „Vă plângeţi de libertate, bine, vă voi închide în 
barăci, vă plângeţi de frig, poftiţi la cariera de piatră, munca vă va încălzi, vă 
plângeţi de hrană plătită scump, vă duc la închisoare, acolo hrana este gratuită. 
Acolo sunteţi vrednici toţi şi dacă organele noastre numai pe voi v-au trimis aici 
de bună seamă sunt grele păcatele voastre, mai grele ca ale tuturor valahilor, căci 
toţi sunt trădători. Avem noi însă ac de cojocul vostru. De acum, să ştiţi că 
chestia naţionalităţilor s-a şters odată pentru totdeauna din dicţionarul ţării 
ungureşti. Cine mănâncă pâinea pământului unguresc, trebuie să fie ungur din 
creştet până în tălpi. Iar cel ce va îndrăzni să se îndoiască de aceasta va fi trimis 
la ocnă şi spânzurătoare”. Pentru ca să tempereze acest rechizitoriu 
straşnic, ne-a luat apoi profesorul Siegescu în odaia de alături şi 

                                                           
99 „Gâteji”: „Vreascuri”. 
100 Iosif Siegescu (1873-1931): doctor în litere, filosofie şi drept canonic, deputat 
al cercului electoral Oraviţa în parlamentul ungar între anii 1909-1918, prelat 
papal, comisar ministerial la Ministerul maghiar al Cultelor şi Instrucţiunii publice, 
profesor al catedrei de limba şi literatura română a Universităţii din Budapesta, al 
cărei rector a fost între 1921-1923, întemeietor al liceului din Oraviţa, cunoscut 
pentru reputaţia sa de „român renegat” şi oportunist, pe care şi-a câştigat-o, 
probabil, nu numai datorită lucrărilor sale, ci şi pentru faptul că a evitat orice 
implicare în susţinerea proiectelor naţionale româneşti, după Marea Unire 
stabilindu-se la Budapesta (despre biobibliografia sa a se vedea: Remus 
Câmpeanu, Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2003, pp. 133-144). 
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între patru ochi, părând ca la spovedanie, ne-a scris la răvaş durerea 
fiecăruia, mângâindu-ne cu sprijinul său dezinteresat. 

Frigul se înteţeşte. În urmă soseşte un transport de cărbuni 
şi petrol. Dar nu pe seama noastră. Nevoia, care iscodeşte multe 
soluţii, ne îndeamnă să mituim cu câteva coroane pe bătrânul 
servitor al primăriei. Bacşişul deschide poarta ferecată a pivniţei 
uriaşe şi sub scutul întunericului de seară ne strecurăm domol în 
catacomba seculară, cu sticle culese de pe maidanele din capul 
satului şi cu saci împrumutaţi de la băcanul evreu. Bătrânul Fredl 
umple sticlele cu petrol şi sacii cu cărbuni, iar noi ne facem fiecare 
bucuros serviciul de hamal. Preţioasele materii, plătite de noi, îl 
duce în ispită să ne repete operaţia încă de două-trei ori până 
noaptea târziu şi suntem fericiţi că cel puţin pe câtva timp putem 
lupta cu frigul. 

Nemaiputând suporta mizeriile traiului, care ne-a ruinat 
stomacul celor mai mulţi, facem încercare de „transferare” în alte 
localităţi. Certificatele medicale şi indulgenţa comisarului Blaschek 
au efect. Cei mai mulţi suntem transferaţi în oraşul Şopron şi puşi 
sub oblăduirea poliţiei de acolo. Cu puţinul bagaj strâns în câteva 
foi de gazete, pe vânt şi ploaie cu zăpadă, ne facem exodul, grăbiţi 
ca să scăpăm din cuibul acesta de tortură. 

Supravegherea în Şopron e mai severă, cu ordinul de 
prezentare la poliţie de două ori pe săptămână, cu opreliştea strictă 
de a cerceta localurile publice şi ieşirea din oraş. Ni se indică un 
singur loc de întrunire, cafeneaua „Panonia”, cu o masă dosită, 
rezervată anume pentru noi, pentru ca poliţia să ne aibă la 
dispoziţie în tot momentul. 

În mahalaua oraşului ne instalăm în locuinţe acomodate 
şubredei noastre situaţii financiare. La o babă bătrână de 80 de ani, 
care se îndeletnicea cu atribuţiile de moaşă clandestină, mă instalez 
cu colegul, părintele Iacob Chifa 101  din Soporul de Câmpie. 102 

                                                           
101  Iacob Chiffa: ales capelan, apoi preot paroh în Soporu de Câmpie în 28 
decembrie 1903, a fost hirotonit preot de mitropolitul Ioan Meţianu în 25 martie 
1904. A fost arestat şi întemniţat între 5 septembrie 1916 şi 15 iulie 1917. Rămasă 
singură cu şapte copii, soţia sa, Lucreţia Levcu s-a îmbolnăvit şi la scurtă vreme a 
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Edificiul, de o vechime medievală, are aspectul unui bătrân ramolit, 
care abia îşi mai duce neputinţa vârstei sale dărăpănate. Baba ne 
cedează „salonul” cu geamuri lipite cu hârtie, uşă cu încuietoare de 
cârlige, mobilă roasă de dintele vremii şi cârpită cu scânduri albe de 
brad, în care abundează cu o rară fecunditate, oaspeţii parazitari ai 
tuturor vechiturilor, ploşniţele şi carii. O tipografie din subsol 
suspină de dimineaţă până la miezul nopţii un uruit înfundat şi fără 
contenire, care vâjâie în creier supărător. În odaia de alături baba 
ţine consultaţii şi încasează grase onorare de la publicul obscur, ce-i 
reclamă preţioasa intervenţie, soldaţi, funcţionari, studenţi, cocote, 
lucrătoare, servitoare şi ici colea câte o damă din lumea bună. 
Lipsurile ne însoţesc şi aici. Pentru un codru de pâine suntem 
nevoiţi să zgriburim ceasuri întregi în curtea fabricii de pâine până 
ce după şirurile lungi de cetăţeni ajungem şi noi la ghişeu. La 
lemnele de foc acelaşi procedeu. Cumpărate cu kilogramul le 
încărcăm pe o sanie rechiziţionată cu un bun bacşiş de la copiii de 
pe stradă şi nu ne sfiim, noi preoţi români, să ne înhămăm la sforile 
saniei şi să târâm sarcina de lemne prin străzile oraşului, până la 
locuinţă. Un fierăstrău şi o secure împrumutată de la baba noastră 
ne dă putinţă să le fărămiţăm. Zadarnic protestează tipografii că 
bubuiturile noastre dărâmă grinzile pe ei, zadarnic ne implora baba 
să nu-i zdrobim podeala, noi ne vedem de treabă. Avem pâine şi 
căldură şi suntem fericiţi. Descoperim o masă ieftină la societatea 
francmasonilor, unde pentru o taxă de 1 cor[oană] 50 fileri ni se 
serveşte un prânz de război în condiţii destul de modeste. Finanţele 

                                                                                                                         
murit. Ruinat trupeşte şi zdruncinat sufleteşte după moartea soţiei, a intrat într-o 
depresie psihică acută, fiind internat într-un spital din Turda în anul 1919, unde se 
sinucide aruncându-se de la etajul de sus al spitalului în stradă. Cei şapte copii au 
fost înfiaţi de către fratele preotesei. În arhiva parohială sunt consemnaţi nominal 
doar cinci dintre ei: Teofil, Melania, Ioan Iacob, Ana şi Gheorghe. Teofil (n. 
1906) a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi a ajuns în 1952 
protopop la Deva. Într-o scrisoare adresată mai târziu preotului Vasile Herdea, 
acesta mulţumea pentru ajutoarele financiare pe care parohia i le-a oferit după 
plecarea sa din sat. În anul 1929, fiul cel mic, Gheorghe, figura între copii 
Orfelinatului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu.   
102 Soporul de Câmpie, judeţul Cluj. 
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noastre zdruncinate ne silesc să facem uz de acest favor. Cina şi 
dejunul le potolim adeseori cu nădejdea prânzului de mâine. Din 
când în când, câte un pachet cu pâine şi slănină, venit de la cei de 
acasă, trecut prin dijmuirea Siguranţei, ne scoate din încurcătură. 

Din satele judeţului ne vin veşti tot atât de triste. Preoţii şi 
intelectualii internaţi rabdă foame şi frig şi ca să poată rezista 
acestor duşmani indezirabili mulţi s-au angajat la scosul cartofilor 
de pe câmp, la culesul cucuruzului, iar în timpul iernii la tăiat de 
lemne în curţile gospodarilor pentru ca să-şi poată asigura o bucată 
de pâine şi un colţ de adăpost. 

Bolnavi, flămânzi şi încremeniţi de frig, pe sufletele noastre 
se înstăpânise o resemnare apatică şi în negura desiluriilor zilnice 
doar o mică rază de nădejde ne mai lumina cărările, credinţa în 
Dumnezeu, care şi din piatră poate face pâine şi din moarte poate 
naşte viaţă. 

Eliberările sporadice, care începură prin luna ianuarie, nu 
ne ademeneau, căci de altă parte numărul nostru sporea zilnic. Unul 
pleca şi alţi zece îi luau locul. Veştile erau tot mai mohorâte. Oastea 
românească respinsă, pământul ţării româneşti cotropit de barbari, 
poporul românesc huiduit şi batjocorit, în scaunul vlădicesc din Sibiu 
se instalase în persoana lui Vasile Mangra 103  spiritul lui Tisza, 104 

                                                           
103 Vasile Mangra (1850-1918): istoric, teolog, membru titular al Academiei Române 
cu o activitate istoriografică şi publicistică apreciabilă. Între anii 1875 şi 1893 a fost 
profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, între 1900-1916 preşedinte-
vicar al Consistoriului Ortodox din Oradea, iar în perioada 6 august 1916-29 
octombrie 1918 mitropolit al românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. 
Datorită activităţii sale politice din ultimii ani de viaţă, dar mai ales din cauza 
ingerinţelor guvernului maghiar în cursul procesului electoral din vara anului 
1916, precum şi a morţii sale, considerate până deunăzi suspecte, a fost şters din 
dipticele Bisericii Ortodoxe Române, iar arhipăstorirea sa la Sibiu a fost declarată 
ca sedisvacanţă (despre viaţa şi activitatea sa a se vedea: Marius Eppel, Un mitropolit şi 
epoca sa; Vasile Mangra. Corespondenţă, volumele I-II, ediţie, studiu introductiv şi 
note de Marius Eppel, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007). 
104 Ştefan (István) Tisza (1861-1918): politician maghiar, prim-ministru al Ungariei 
în două rânduri, în perioada 1903-1905 şi 1913-1918, susţinător activ al menţinerii 
dualismului austro-ungar, asasinat în toamna anului 1918, în contextul izbucnirii 
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temniţele Clujului, Seghedinului, Târgu-Mureşului şi altele înghiţeau 
zilnic pe fruntaşii satelor noastre din Ardeal, cei 9 mucenici de la 
Cluj osândiţi la moarte prin ştreang, siguranţa statului bătea şi 
schingiuia cu o sălbăticie asiatică bătrâni, femei şi copii, pentru că 
Dumnezeu le sortise o viaţă cinstită românească. 

Mulţi dintre fruntaşii noştri de ieri luaseră de bună voie 
toiagul pribegiei în străinătate şi-şi adăposteau cu precaută 
obscuritate incognitatea între zidurile Vienei şi a altor oraşe din 
Austria şi Elveţia, iar tragedia neamului îşi ajunge culmea în 
manifestul celor 179 de iscălituri, care dădeau prinosul urgisit, cerut 
de guvernul unguresc că „extra Hungariam non est vita”, 105  ca o 
panahidă106 dureroasă a multor slăbiciuni. 

Organele administraţiei şi opinia publică, îmbuibată de 
veştile biruinţelor strălucite de pe frontul României, îşi potenţau 
mereu dispreţul faţă de noi simţind o bucurie diabolică în multele 
şicanări şi torturi morale, ce ni le aplicau. 

În luna februarie, în urma intervenţiei populaţiei din judeţ, 
care îşi temea proviziile, guvernul eliberează un număr mai mare de 
internaţi. Pe ziua de 17 februarie mi-a venit şi rândul meu. 

N[umă]r 17. Consult carnetul meu de ziar. Un fenomen 
interesant de telepatie. În 17 octombrie, ziua naşterii mele, pe o 
vreme furtunoasă de toamnă un vis limpede ca realitatea îmi vrăjise 
în mijlocul odăii un moşneag cu barbă albă, frunte largă şi privire 
senină. Şi moşneagul îmi grăise: „Nu dispera, osânda ta e scrisă pe 17 
săptămâni”. Şi acum caut tâlcul acestui vis. Se împliniseră 17 
săptămâni, de la 28 august până în 24 decembrie, când a murit tatăl 
meu107 şi alte 17, de la 17 octombrie până la eliberarea mea. Şi 

                                                                                                                         
revoluţiei din Budapesta (pentru detalii a se vedea: István Deák, „The Decline and 
Fall of Habsburg Hungary, 1914-1918”, în volumul Hungary in Revolution, editat de 
Ivan Volgyes, Lincoln, University of Nebraska Press, 1971, pp. 10-30). 
105„Nu există viaţă în afara Ungariei”. 
106 „Panahidă” sau „Parastas“ desemnează slujba de pomenire a celor adormiţi 
săvârşită la căpătâiul unui decedat, la biserică sau la cimitir la diferite soroace din an.   
107 Anume protopopul ortodox Avram Stanca al oraşului Petroşani (1843-1916). 
A fost secretar/scrib, în perioada studiilor teologice de la Sibiu, al mitropolitului 
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fenomenul îl justific cu măreţele dispoziţii ale providenţei divine, 
care poartă grija tuturor celor ce îşi leagă nădejdile de dânsa. 

Mulţi dintre tovarăşi au rămas şi au sporit cu alţii timp de 
doi ani de zile, până la ivirea zorilor din toamna anului 1918. 
Durerea înstrăinării ne-a chinuit fără seamăn. 

Nu mai puţin a sângerat, însă, sufletul nostru acasă, unde 
am aflat pustiu, jaf şi mizerie, iar de altă parte oblăduirea 
administraţiei ne-a declarat internaţi acasă, având aceleaşi 
deobligamente de prezentare la poliţie de două ori pe săptămână şi 
restricţia de a nu face nici un pas fără ştirea organelor de siguranţă. 
Fiecare vorbă, fiecare pas ne era ispitit de agenţii secreţi, care ca o 
umbră de păcate ne spionau şi ziua şi noaptea. 

Noi, cei trecuţi prin focul purgatoriului, n-am dat însă nici 
o clipă răgaz ispitei care să ne clatine credinţa în dreptatea lui 
Dumnezeu care s-a şi înfăptuit în măreţie adevărat dumnezeiască. 

Pocăinţa guvernului unguresc veni prea târziu. Ordinul de 
dezinternare sosit sub presiunea revoluţiei de la 1 noi[embrie] 1918 
a rămas un făt mort. Trecuse ceasul al unsprezecelea. Iadul unei 
urgii de veacuri clădit pe nisipul fărădelegilor s-a năruit. Sub steagul 
tricolor viforul oştilor române întrupează visul părinţilor şi 
strămoşilor noştri, iar noi cu lacrimi de bucurie udăm pământul 
sfinţit cu sângele atâtor mii de mucenici, dând mărire lui 
Dumnezeu: „Mari şi minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate întru 
înţelepciune le-ai făcut”.108 
 
 
 

                                                                                                                         
Andrei baron de Şaguna, luminător al păstoriţilor săi, ctitor de biserici şi şcoli 
româneşti în ţinutul Hunedoarei, al cărui protopop a fost vreme de aproape trei 
decenii (a se vedea: Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, cuvânt înainte 
de Zoe Stanca Anghel, ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea, Petroşani, 
Editura Fundaţiei Culturale ,,Ioan D. Sârbu”, 1998, pp. 13-20; Florin Dobrei, 
„Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca-micromonografie”, în Revista 
Teologică, an XVI, număr 1, 2006, p. 131). 
108 Psalmul 103, 25. 
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ACTIVITATEA LITERARĂ, TEOLOGICĂ ŞI 
ISTORICĂ A LUI SEBASTIAN STANCA 

REFLECTATĂ ÎN OPERA PUBLICISTICĂ 
 

Iuliu-Marius Morariu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
 
Părintele Sebastian Stanca este cunoscut mediului teologic 

clujean şi celui transilvănean atât pentru meritele sale 
administrative, pentru care a fost şi răsplătit de către superiorii săi,1 
cât şi pentru cele culturale.2 Doctor în filologie şi istorie, ucenic al 
lui Ioan Lupaş, om cu bogate preocupări culturale şi teologice, el s-
a dovedit de-a lungul vremii şi un harnic publicist, conducând 
redacţiile unor reviste sau contribuind cu opere literare, studii, 
articole, meditaţii sau predici, la buna funcţionare a acestora. Cele 
peste o sută de studii şi articole răspândite în paginile mai multor 
reviste, ce poartă semnătura lui, cărora li se adaugă altele din 
paginile revistei ,,Renaşterea”, al cărui redactor a fost de la 
înfiinţarea acesteia şi până în anul 1927,3 ale ,,Calendarului Ortodox 
al eparhiei clujene” sau ale altor periodice, nesemnate însă.4 

Publicate adesea de mai multe ori în reviste diferite, 5 
extrase apoi şi publicate în paginile unor broşuri,6 ele au fost însă 

                                                           
1  Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Univers 
Enciclopedic, 1996, pp. 414-415. 
2 Şi pentru acestea a fost premiat în repetate rânduri, de către foruri culturale 
avizate, precum Academia Română (a se vedea: ***, ,,Premiat de Academia 
Română”, în Renaşterea, an XI, număr 11, 1933, p. 7). 
3 ***, ,,Comitetul de redacţiune”, în Renaşterea, an I, număr 1, 1923, p. 1. 
4 A se vedea, de exemplu: ***, ,,Ion Moga teologul”, în Renaşterea, an I, număr 10, 
1923, pp. 3-4. 
5 Ca de exemplu: Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendarul Poporului Român 
pe anul 1903, Budapesta, 1903, pp. 132-133; Idem, ,,Baba Dochia”, în Calenadriu pe 
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insuficient reliefate de către cercetarea de până acum, în ciuda 
valorii şi importanţei lor. De altfel, trebuie menţionat faptul că 
publicistica revuistică a personajului investigat este răspândită în 
paginile mai multor periodice, variate şi ele la rândul lor ca tematică, 
plasate în locaţii diverse. Astfel, între revistele în care a publicat cel 
mai intens se numără: ,,Revista Orăştiei” (Orăştie), ,,Anuarul 
Institutului de Istorie Naţională”, ,,Renaşterea”, ,,Calendarul Clujul 
românesc”, ,,Cosînzeana” (toate de la Cluj), ,,Biserica Ortodoxă 
Română” (Bucureşti), ,,Calendarul Poporului Român” (Budapesta), 
,,Duh şi adevăr” (Timişoara), ,,Luceafărul” (Budapesta), ,,Revista 
Teologică”, ,,Transilvania” (Sibiu), sau ,,Societatea de Mâine” (Cluj 
şi Bucureşti). 

Materialele de aici se pretează cel mai adesea pe tematica 
generală a revistei, ele remarcându-se prin varietatea stilului şi 
ineditul abordării. Cea mai intensă activitate publicistică a 
desfăşurat-o părintele Stanca în paginile revistei ,,Renaşterea”, 
organul oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Cluj, la a 
cărei reînfiinţare a participat în anul 1921. Organul publicistic al 
acesteia îl va conduce, aşa cum am menţionat deja, în primii patru 
ani de funcţionare, în perioada 1923-1927. Cu toate acestea, în 
timpul în care a deţinut funcţia de redactor-şef aici, el nu a 
monopolizat conţinutul revistei, semnând în fiecare număr articole. 
Un alt fapt inedit îl reprezintă şi colaborarea lui continuă cu 

                                                                                                                         
anul visect de la Christos 1904, Sibiu, Editura şi Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 
1904, pp. 157-159. 
6 Un astfel de exemplu îl constituie şi broşura intitulată Gheorghe Lazăr în Sibiu 
(Idem, Gheorghe Lazăr în Sibiu, Cluj, Tiparul Tipografiei Ortodoxe Române, 1934); 
materialul, regăsit şi în cadrul tezei de doctorat în istorie (a se vedea: Idem, Viaţa şi 
activitatea Episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe 
Române, 1938, pp. 72-78), a fost iniţial publicat în anul 1928, în revista 
,,Societatea de mâine”. A se vedea: Idem, ,,Gheorghe Lazăr la Sibiu”, în Societatea 
de Mâine, număr V, 1928, p. 113. Cf. Vladimir Diculescu (coord.), Bibliografia 
istorică a României, volum III, Secolul XIX, tom 5, Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1974, p. 178. 
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periodicul după retragerea din structurile lui.7 Astfel, în perioada 
1923-1947, el a publicat sub semnătură proprie aici 42 de studii, 
articole, meditaţii, scrisori deschise, medalioane sau alte texte 
similare, ideile lui fiind receptate, stârnind replici sau fiind citate 
ulterior. Un astfel de exemplu îl reprezintă seria de articole dedicat 
relaţiei preoţimii cu politica,8 ce a beneficiat de o recenzie din partea 
arhimandritului Iuliu Scriban,9 cunoscut mediului teologic bucureş-
tean şi nu numai. În aceeaşi categorie se înscrie şi seria de articole 
privitoare la recăsătorirea preoţilor văduvi,10 în care părintele Stanca 
se pronunţă pentru aceasta, combătând opinia episcopului 
Bartolomeu al Râmnicului şi stârnind replici favorabile şi din partea 
altor publicişti.11 Deşi scris în aceeaşi notă, materialul ce face o 
cronică a sinodului pan-ortodox petrecut în anul 1921,12 insistând 
asupra problemei schimbării calendarului, nu va avea însă nici un 
fel de ecou. 

Odele, panegiricele şi necroloagele cu caracter encomiastic 
nu lipsesc nici ele din publicistica semnată de autorul investigat în 
paginile revistei ,,Renaşterea”. Cu ocazia unor evenimente impor-
tante din viaţa unor oameni precum Alexandru Lapedatu, Octavian 
                                                           
7 Faptul este, după cum am precizat, inedit căci, de obicei, odată cu retragerea din 
fruntea unei redacţii, autorii rupeau cu totul legătura cu revista respectivă, or în 
cazul lui Stanca nu a fost aşa.  
8 A se vedea: Sebastian Stanca, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, număr 
46, 1926, pp. 3-6; Idem, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, număr 47, 
1926, pp. 2-4; Idem, ,,Preoţimea şi politica”, în Renaşterea, an IV, număr 48, 1926, 
pp. 4-5; Idem, ,,Politica preoţimei-Cuvântarea P. C. consilier Dr. Sebastian Stanca, 
la deschiderea congresului asociaţiei preoţilor din secţia Cluj, ţinut în Huedin în 27 
Iunie 1939”, în Renaşterea, an XVII, număr 27, 1939, pp. 1-2. 
9  Iuliu Scriban, ,,Pr. Dr. Sebastian Stanca, Preoţimea şi politica (Cluj, 1926)”, în 
Biserica Ortodoxă Română, an XLIV, număr 12, 1926, p. 752. 
10  A se vedea: Sebastian Stanca, ,,Recăsătorirea preoţilor”, în Renaşterea, an I, 
număr 13, 1923, pp. 1-2; Idem, ,,Recăsătorirea preoţilor văduvi”, în Renaşterea, an 
II, număr 41, 1924, pp. 1-3. 
11 Cf. Dimitrie Popovici, ,,Recăsătorirea preoţilor văduvi”, în Renaşterea, an II, 
număr 15, 1924, pp. 3-4. 
12 Cf. Sebastian Stanca, ,,Schimbarea calendarului”, în Renaşterea, an II, număr 50, 
1924, pp. 1-3. 



Sebastian Stanca (1878-1947)” 

 140 

Goga sau alţii, sau, folosindu-se de diferite ocazii omagiale, el va 
scrie articole sau medalioane dedicate lor, în paginile cărora va 
prezenta realizările celor omagiaţi. 13  Statutul său de demnitar 
bisericesc îl va pune, de asemenea, adesea în postura de a lua 
cuvântul în numele instituţiei,14 de a adresa scrisori deschise, de a 
întreprinde schimburi de replici sau de a găzdui polemici.15 

Vocaţia de istoric îşi va face, de asemenea, simţită prezenţa 
în publicistica lui din paginile revistei ,,Renaşterea”, atât în 
activitatea de prezentare a suferinţelor preoţimii române din Ardeal 
în timpul Marelui Război,16 cât şi în cadrul seriei de articole dedicate 

                                                           
13 Idem,  ,,Alexandru Lapedatu-Noul ministru de culte”, în Renaşterea, an I, număr 
9, 1923, pp. 1-2; Idem, ,,Ciprian Porumbescu-conferinţă ţinută în sala Teatrului 
Naţional din Cluj cu ocazia punerii pietrei fundamentale a catedralei”, în 
Renaşterea, an I, număr 10, 1923, pp. 5-6; Idem, „Luptă bună am luptat”, în 
Renaşterea, an VIII, număr 20, 1930, pp. 3-4; Idem, ,,Odă lui Octavian Goga”, în 
Renaşterea, an X, număr 8, 1932, p. 3; Idem, ,,Un an de la moartea episcopului 
Nicolae Ivan”, în Renaşterea, an XV, număr 5, 1937, p. 1; Idem, ,,La mormântul 
Prot. Iovian Murăşan”, în Renaşterea, an XVII, număr 11, 1939, p. 3; Idem, ,,Pilda 
unui preot”, în Renaşterea, an XVIII, număr 17-18, 1940, pp. 2-3; Idem, ,,Galia 
Tudor”, în Renaşterea, an XX, număr 8, 1942, p. 1. 
14 A se vedea: Idem, ,,Cuvântul păr. Seb. Stanca în numele eparhiei”, în Renaşterea, 
an XIV, număr 27-28, 1936, p. 2; Idem, ,,Cuvântarea dlui. consilier eparhial dr. 
Seb. Stanca”, în Renaşterea, an XII, număr 39, 1934, pp. 2-3; Idem, ,,Cuvântarea P. 
C. S. Dr. Sebastian Stanca, în numele Eparhiei văduvite”, în Renaşterea, an XIV, 
număr 7-8, 1936, pp. 9-10. 
15 Idem, ,,Ardeleni şi regăţeni-scrisoare deschisă către părintele Manea S. Popescu 
din Bucureşti”, în Renaşterea, an XII, număr 46, 1935, p. 2; Idem, ,,Scrisoare 
deschisă către P. C. Păr. P. Partenie preot, profesor, directorul Seminarului 
Central, preşedintele Asociaţiei generale a clerului şi senator”, în Renaşterea, an 
XVII, număr 48, 1939, p. 1; Idem, ,,Şcoala şi religia”, în Renaşterea, an XIX, număr 
19, 1941, pp. 1-2; Idem, ,,O pildă de ingratitudine”, în Renaşterea, an XX, număr 
24, 1942, p. 2. 
16 Idem, ,,Carmen saeculare. Preoţimea română din Ardeal în slujba idealului 
naţional”, în Renaşterea, an V, număr 15, 1927, pp. 1-6 (recenzată de către Iuliu 
Scriban în Biserica Ortodoxă Română). Aceasta se va materializa ulterior în cadrul 
unui volum, reeditat de curând prin bunăvoinţa a doi cercetători clujeni. Vezi: 
Idem, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-
1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea 
Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015. 



Activitatea literară, teologică şi istorică 

 141 

propagandei uniaţiei în Munţii Apuseni ce va apărea în tandem atât 
aici,17 cât şi în ,,Revista Teologică”,18  sau în materialele dedicate 
istoriei Bisericii Ortodoxe din Cluj,19 unde autorul aduce în faţa 
cititorilor documente noi privitoare la subiect. 

Panoplia publicisticii sale revuistice din paginile acestui 
periodic nu ar fi fost însă completă fără meditaţiile teologice 
dedicate unor teme precum răbdarea, pacea, iertarea, mândria sau 
mânia, despre care acesta a scris de-a lungul perioadei pomenite.20 

O activitate similară, mai săracă din punct de vedere 
cantitativ, dar la fel de diversă ca tematică, poate fi regăsită şi în 

                                                           
17  Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni. Peleş-Valea-Verde”, în 
Renaşterea, an XV, număr 37, 1937, p. 2; Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii 
Apuseni. Peleş-Valea-Verde”, în Renaşterea, an XV, număr 38, 1937, p. 2.  
18 Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Corna”, în Revista Teologică, an 
XXVII, număr 6, 1937, pp. 213-218; Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii 
Apuseni-Şard”, în Revista Teologică, an XXVII, număr 7-8, 1937, pp. 269-272; 
Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Cărpiniş”, în Revista Teologică, an 
XXVIII, număr 7-8, 1938, pp. 336-340; Idem, ,,Problema uniaţiei în Munţii 
Apuseni-Roşia”, în Revista Teologică, an XXIX, număr 10-11, 1939, pp. 412-422.  
19 Idem, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din trecutul ei”, în Renaşterea, an 
VI, număr 31, 1928, pp. 4-5; Idem, ,,Biserica Ortodoxă din Cluj-o pagină din 
trecutul ei”, în Renaşterea, an VI, număr 32, 1928, pp. 2-3; Idem, ,,Biserica 
Ortodoxă din Cluj-o pagină din trecutul ei”, în Renaşterea, an IV, număr 33, 1928, 
pp. 4-5. 
20 A se vedea: Idem, ,,Răbdarea creştinească”, în Renaşterea, an IV, număr 9, 1926, 
pp. 1-2; Idem, ,,Mormântul lui Hristos”, în Renaşterea, an XIII, număr 17-18, 1935, 
p. 3; Idem, ,,Pace vouă”, în Renaşterea, an XV, număr 52, 1937, p. 2; Idem, 
,,Iertarea şi iubirea”, în Renaşterea, an XV, număr 18, 1937, pp. 2-3; Idem, ,,Pace pe 
pământ”, în Renaşterea, an XVI, număr 52, 1938, pp. 3-4; Idem, ,,Morala lui 
Hristos”, în Renaşterea, an XVIII, număr 42-43, 1940, p. 7; Idem, ,,Povestiri 
creştine. Înger şi diavol”, în Renaşterea, an XVIII, număr 1, 1940, p. 3; Idem, 
,,Şcoala şi religia”, în Renaşterea, an XIX, număr 19, 1941, pp. 1-2; Idem, 
,,Mulţumirea sufletească”, în Renaşterea, an XXIII, număr 11, 1945, pp. 2-3; Idem, 
,,Pâinea”, în Renaşterea, an XXIV, număr 28-29, 1946, p. 2; Idem, ,,Mânia”, în 
Renaşterea, an XXIV, număr 24-25, 1946, p. 2. Un material similar, cu conţinut 
teologic şi valoare omiletică, va mai publica ulterior şi în paginile revistei Duh şi 
adevăr de la Timişoara (a se vedea: Idem, ,,Adevărata fericire”, în Duh şi adevăr, an 
II, număr 10-12, 1942, pp. 49-52). 
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cadrul celor 20 de studii, articole poeme sau amintiri, publicate de 
Sebastian Stanca în ,,Revista Teologică”, în perioada 1909-1947. 
Aici, pe lângă cele patru studii ample dedicate efectelor propa-
gandei uniate din Munţii Apuseni, 21  în cadrul cărora prezintă 
documente importante privitoare la această tematică, a mai publicat 
şi un poem,22 două recenzii,23 un material în care îl apăra pe Şaguna,24 
un altul în care vorbea despre sursele iubirii lui de neam,25 şapte 
studii privitoare la istoria bisericească a Ardealului,26 două amintiri 
din pastoraţia de la Vulcan, respectiv Petroşani,27 o dare de seamă 
                                                           
21 Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Corna”, pp. 213-218; Idem, 
,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Şard”, pp. 269-272; Idem, ,,Propaganda 
uniaţiei în Munţii Apuseni-Cărpiniş”, pp. 336-340; Idem, ,,Problema uniaţiei în 
Munţii Apuseni-Roşia”, pp. 412-422. 
22 Idem, ,,Închinare: Memoriei Marelui Andreiu”, în Revista Teologică, an III, număr 
9-10, 1909, p. 391.  
23 Idem, Pocăiţii: cuvântări bisericeşti de dr. N. Brânzău, preot gr.-cat. în Vulcan”, 
în Revista Teologică, an VII, număr 8, 1913, pp. 250-253; Idem, ,,Biserica în Rusia 
Sovietică”, în Revista Teologică, an XXXII, număr 3-4, 1942, pp. 228-229. 
24  Idem, ,,Şaguna şi literile latine-o mică rectificare”, în Revista Teologică, an 
XXVIII, număr 6, 1938, pp. 258-259. 
25 Idem, ,,Naţionalismul lui Şaguna”, în Revista Teologică, an XIII, număr 6-7, 1923, 
pp. 195-200. 
26 Idem, ,,O judecată dreaptă la 1819”, în Revista Teologică, an XV, număr 7, 1925, 
pp. 214-216; Idem, ,,Pricina pentru o carte bisericească-Soborul vlădicului 
Varlaam la 1689”, în Revista Teologică, an XX, număr 1-2, 1930, pp. 31-34; Idem, 
,,O luptă între predică şi cazanie”, în Revista Teologică,  an XXIII, număr 1-2, 1933, 
p. 35-48; Idem, ,,Cărţi călătoare”, în Revista Teologică, an XXV, număr 1-2, 1935, 
pp. 19-23 (aceasta va fi şi recenzată în revista Biserica Ortodoxă Română; a se vedea: 
Vasile N. Popescu, ,,Dr. Sebastian Stanca, Cărţi călătoare”, în Revista Teologică, an 
XXV, număr 1-2, 1935; în Biserica Ortodoxă Română, an LIII, număr 3-4, 1935, p. 
221);  Sebastian Stanca, ,,Pater Iani de la Alba-Iulia”, în Revista Teologică, an 
XXXII, număr 1-2, 1942, pp. 34-40; Idem, ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti”, 
în Revista Teologică, an XXXII, număr 11-12, 1942, pp. 491-495; Idem, 
,,Metamorfoze în nomenclatura preoţilor români din Ardeal”, în Revista Teologică, 
an XXXV, număr 3-4, 1945, pp. 128-134. 
27 Idem, ,,Experienţe pastorale: un moment critic în viaţa preotului”, în Revista 
Teologică, an XXXV, număr 9-10, 1945, pp. 386-390; Idem, ,,Experienţe pastorale: 
Metehne electorale în parohie”, în Revista Teologică, an XXXVI, număr 1-2, 1946, 
pp. 81-84. 
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cu privire la cele pătimite din partea divinităţii de către ucigaşii proto-
popului de Huedin, Aurel Munteanu,28 şi un amplu studiu literar 
privitor la istoria poeziei religioase şi importanţa ei în creştinism.29  

Cititorul care va analiza, din punct de vedere al evoluţiei 
cronologice, studiile părintelui Stanca va observa că, în prima parte 
a vieţii sale, autorul s-a concentrat cu precădere asupra scrierilor cu 
caracter literar. Astfel, de exemplu, ,,Revista Orăştiei”, cu care a 
colaborat de-a lungul timpului, conţine trei poeme, dintre care unul 
îl reprezintă o prelucrare după Uhland,30 ,,Transilvania” conţine un 
amplu studiu privitor la ,,Pastelurile lui Alecsandri”,31 ce va fi reluat 
apoi în paginile unei broşuri, iar cele 30 de materiale din ,,Telegraful 
Român” sunt fie poezii,32 fie povestiri,33 piese de teatru,34 adaptări 
după autori străini,35 dialoguri,36 cronici,37 pasteluri,38 evocări39 sau 
meditaţii.40 
                                                           
28  Idem, ,,Răsplata dumnezeiască”, în Revista Teologică, an XXXI, număr 9-10, 
1941, pp. 464-465. 
29 Idem, ,,Poesia religioasă”, în Revista Teologică, an XXXVII, număr 7-10, 1947, 
pp. 298-309. 
30 Respectiv: Idem, ,,Păstorul (după Uhland)”, în Revista Orăştiei, an V, număr 12, 
1899, p. 45; Idem, ,,Pe prund!”, în Revista Orăştiei, an V, număr 17, 1899, p. 114; 
Idem, ,,Soarte”, în Revista Orăştiei, an V, număr 17, 1899, p. 114. 
31 Idem, ,,Pastelele lui Alecsandri”, în Transilvania, an XXXVI, număr 1, 1906, pp. 
29-45. 
32 Idem, ,,Dor de ţară”, în Telegraful Român, an LXV, număr 17, 1917, p. 67; Idem, 
,,Dimineaţa”, în Telegraful Român, an L, număr 74, 1902, p. 297. 
33 Idem,  ,,Dorul. Poveste”, în Telegraful Român, an XLIX, număr 107, 1901, pp. 
435-437; Idem, ,,Resignare”, în Telegraful Român, an LXV, număr 107, 1917, p. 67; 
Idem, ,,Chin de for. Forfecuţa”, în Telegraful Român, an XLVIII, număr 91, 1900, 
p. 373; Idem, ,,Dorul. După maial”, în Telegraful Român, an XLVIII, număr 60, 
1900, p. 245; Idem, ,,Crâşnicul din Costeşti. Povestire”, în Telegraful Român, an 
LXVI, număr 2, 1918, p. 9; Idem, ,,Crâşnicul din Costeşti. Povestire”, în Telegraful 
Român, an LXVI, număr 3, 1918, p. 9; Idem, ,,Vedenia. Povestire”, în Telegraful 
Român, an LXVI, număr 15, 1918, pp. 57-58. 
34 Idem, ,,Sergentul. Dramă într-un act. Arad. Biblioteca Semănătorul, nr. 119”, în 
Telegraful Român, an LXXIV, număr 48-49, 1926, p. 6. 
35 Idem, ,,La umbră. Noapte (după Korner)”, în Telegraful Român, an XLVIII, 
număr 74, 1900, p. 301; Idem, ,,Păstorul (după Uhland)”, în Telegraful Român, an 
XLVII, număr 90, 1899, p. 367; Idem, ,,Copilul la izvor (după Schiller)”, în 
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Cele patrusprezece materiale publicate în intervalul 1923-
1927 în ,,Cosînzeana”, condusă de Alexandru Bornemisa, la editura 
căruia părintele va publica şi o mică broşură în paginile căreia îl 
omagia pe compozitorul Gheorghe Dima,41 se vor înscrie şi ele în 
aceeaşi categorie. Poezii,42 povestioare mai ample sau mai scurte, de 
forma nuvelelor sau a schiţelor, scurte,43 învăţături preluate parcă 

                                                                                                                         
Telegraful Român, an L, număr 73, 1902, p. 230; Idem, ,,Eroul (după Korner)”, în 
Telegraful Român, an LXV, număr 77, 1917, p. 308; Idem, ,,Eroul (după Korner)”, 
în Telegraful Român, an LXV, număr 78, 1917, pp. 312-313; Idem, ,,Eroul (după 
Korner)”, în Telegraful Român, an LXV, număr 79, 1917, p. 317; Idem, ,,Eroul 
(după Korner)”, în Telegraful Român, an LXV, număr 81, 1917, pp. 324-325. 
36 Idem, ,,Hanibal şi Scipio. Dialog. După Gr.”, în Telegraful Român, an XLIX, 
număr 130, 1901, p. 527; Idem, ,,Hanibal şi Scipio. Dialog. După Gr.”, în 
Telegraful Român, an XLIX, număr 131, 1901, p. 530; Idem, ,,Hanibal şi Scipio. 
Dialog. După Gr.”, în Telegraful Român, an XLIX, număr 133, 1901, p. 539. 
37 Idem, ,,În zori. În amurg. Luna. Galeria de tablouri”, în Telegraful Român, an 
XLVIII, număr 48, 1900, p. 190; Idem, ,,Omagiu cu prilejul jubileului de 100 de 
ani al Seminarului Andreian”, în Telegraful Român, an LIX, număr 102, 1911, p. 435. 
38 Idem, ,,Toamnă”, în Telegraful Român, an LXV, număr 21, 1917, p. 83; Idem, 
,,Toamnă târzie”, în Telegraful Român, an LXV, număr 24, 1917, p. 97; Idem, 
,,Vântul”, în Telegraful Român, an LXV, număr 22, 1917, p. 86. 
39 Idem, ,,Dr. Alexandru Bogdan”, în Telegraful Român, an LXIII, număr 112, 
1915, p. 450. 
40 Idem, ,,Învierea”, în Telegraful Român, an XLVII, număr 42, 1899, p. 170; Idem, 
,,În exil”, în Telegraful Român, an LXV, număr 16, 1917, p. 62; Idem, ,,În cimitir”, 
în Telegraful Român, an LXV, număr 26, 1917, p. 104; Idem, ,,Trist”, în Telegraful 
Român, an LXV, număr 19, 1917, p. 75. 
41  Idem, Gheorghe Dima-jubileul activităţii sale de 40 de ani, Cluj, Tipografia Dr. 
Sebastian Bornemisa, 1922. 
42 Idem, ,,Blestem de mamă”, în Cosînzeana, an VII, număr 10-11, 1923, pp. 156-
157; Idem, ,,Domnul”, în Cosînzeana, an X, număr 47-52, 1926, pp. 475-476; 
Idem, ,,Ghinion”, în Cosînzeana, an VII, număr 5, 1923, pp. 82-83; Idem, 
,,Păcăleli”, în Cosînzeana, an IX, număr 7, 1925, pp. 95-96; Idem, ,,Frizura”, în 
Cosînzeana, an X, număr 34-35, 1926, p. 339-340. 
43 Idem, ,,Avansare”, în Cosînzeana, an VII, număr 13, 1923, pp. 198-199; Idem, 
,,Primul client”, în Cosînzeana, an IX, număr 1, 1925, pp. 5-6; Idem, ,,Telefonul 
indiscret”, în Cosînzeana, an IX, număr 11, 1925, pp. 156-157; Idem, ,,Balicul”, în 
Cosînzeana, an X, număr 2, 1926, pp. 16-18; Idem, ,,Prima zi în exil”, în Cosînzeana, 
an X, număr 8, 1926, p. 77. 
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din popor44 sau traducerile din autori străini45 vor umple şi paginile 
acestei reviste. Excepţie va face materialul dedicat legăturii dintre 
domnişoarele române şi Luceafărul Eminescu46 şi materialul dedicat 
preoţilor români încarceraţi în anul 1916 la Debreczen.47 

Spre deosebire de aceasta, în ,,Luceafărul” va publica pe 
lângă poezii,48 proză,49 traduceri50 şi recenzii,51 şi un studiu teoretic 
cu privire la dramă,52 două din cele şapte articole publicate în anul 
1902 fiind dedicate acestui subiect. 

Pasiunea pentru literatură va fi dublată, la părintele Stanca, 
de cea pentru istorie. Aici, el va publica, după cum în parte am 
arătat deja, atât interpretări, cât şi studii monografice, dar şi 
documente importante. Un astfel de document se regăseşte şi în 
,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, editat la Cluj de către 
magistrul său, Ioan Lupaş.53 În cadrul lui este descrisă întâmpinarea 
pe care i-o fac ţăranii din Răşinari lui Sava Popovici Barcianu în 
anul 1848, când acesta se întoarce de la Innsbruck. Cel de-al doilea 

                                                           
44 Idem, ,,Leacul femeii arţăgoase”, în Cosînzeana, an X, număr 44, 1926, pp. 430-431. 
45 F. Karinthy, ,,La morgă”, trad. Sebastian Stanca, în Cosînzeana, an IX, număr 
23-24, 1925, p. 230. 
46 Sebastian Stanca, ,,Luceafărul şi domnişoarele române”, în Cosînzeana, an XI, 
număr 8, 1927, pp. 104-105. 
47 Idem, ,,Români în Debreţin la 1696”, în Cosînzeana, an VII, număr 23-34, 1924, 
p. 313. 
48 Idem, ,,Vis!”, în Luceafărul, an I, număr 2, 1902, p. 5. 
49 Idem, ,,Cetatea bolii”, în Luceafărul, an II, număr 2, 1903, pp. 29-32. 
50 G. E. Lessing, ,,Faust”, trad. Sebastian Stanca, în Luceafărul, an I, număr 6, 
1902, pp. 93-94. 
51  Idem, ,,Dr. Petru Pipoş, Istoria pedagogici (pentru preparandii), ed. a II-a 
(Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, număr 8, 1902, pp. 127-128; Idem, ,,Manuale 
(Bibliografie)”, în Luceafărul, an I, număr 9-10, 1902, pp. 159-160. 
52 Idem, ,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, număr 2, 1902, pp. 1-2; Idem, 
,,Ceva despre dramă”, în Luceafărul, an I, număr 3, 1902, pp. 34-35. Cf. Gabriela 
Panţel, Revista ,,Luceafărul”, marcă europeană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2008, pp. 54-55. 
53 Sebastian Stanca, ,,Sava Popovici Barcianu din Răşinari, întors din călătoria sa la 
Innsbruck, e întâmpinat de consăteni, 1848”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţională, număr VII, 1936-1938, pp. 706-707. 
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material publicat aici, căci doar două vor purta semnătura lui în 
paginile acestui periodic,54 va avea şi el extrase din paginile unor 
documente, datând, de această dată, dinainte de anul 1848. 

Tot în spaţiul literar, mai precis, la interferenţa dintre acesta 
şi teologie, poate fi plasat şi medalionul, dedicat primului patriarh, 
Miron Cristea, din paginile revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”.55 
Aici, deşi a fost recenzat în repetate rânduri de către Iuliu Scriban şi 
alţi autori,56 el nu a publicat cu consecvenţă, ca în alte periodice, 
singurul articol ce poartă semnătura lui fiind acesta.  

Calendarele s-au numărat şi ele între periodicele preferate 
de către preotul consilier. O vreme el a fost redactorul calendarului 
editat de către eparhie, reuşind să adune aici materiale diverse şi 
interesante. Interesul lui pentru această categorie a publicisticii 
datează însă mai de timpuriu, din perioada studenţiei, când, în 
calitate de membru al societăţii ,,Petru Maior, a publicat, în anul 
1903, în ,,Calendarul Poporului român pe anul 1903”, editat la 
Budapesta, un articol despre Baba Dochia.57 Ulterior, va colabora 
vreme de câţiva ani cu calendarul editat de către Arhiepiscopia 
sibiană.58 În acelaşi timp, va colabora însă şi cu calendarul românesc 

                                                           
54  Idem, ,,Primarii satelor româneşti din Ardeal înainte de 1848”, în Anuarul 
Institutului de Istorie Naţională, număr VII, 1936-1938, pp. 703-705. 
55 A se vedea: Idem, ,,O rară bunătate sufletească (Patriarhul Miron Cristea)”, în 
Biserica Ortodoxă Română, an LVI, număr 11-12, 1938, pp. 648-650.  
56 Iuliu Scriban, ,,Dr. Sebastian Stanca, Istoricul Eparhiei Clujului (Cluj, 1922)”, în 
Biserica Ortodoxă Română, an XLI, număr 1, 1922, p. 78;  Idem, ,,Dr. Sebastian 
Stanca, Carmen Saeculare (Cluj, 1927)”, în Biserica Ortodoxă Română, an XLVI, 
număr 3, 1928, p. 284; Idem, ,,Pr. Dr. Sebastian Stanca, Preoţimea şi politica (Cluj, 
1926)”, p. 752; ***, ,,Dr. Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimei române din Ardeal la 
Războiul pentru întregirea neamului (1916-1919) (Cluj, 1925)”, în Biserica Ortodoxă 
Română, an XLIV, număr 4, 1926, p. 240.  
57 Sebastian Stanca, ,,Baba Dochia”, în Calendarul Poporului Român pe anul 1903, 
Budapesta, 1903, pp. 132-133. 
58 Idem, ,,Baba Dochia”, în Calendariu pe anul visect de la Christos 1904, 1904, pp. 
157-159; Idem, ,,Războiul ruso-japonez”, în Calendarul Poporului Român pe anul 
1905, 1905, pp. 110-129; Idem, ,,Seara”, în Calendariu pe anul visect de la Christos 
1907, 1907, pp. 148-150. 
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editat la Bucureşti.59 Mai târziu, experienţa dobândită o va pune în 
serviciul eparhiei şi a urbei clujene, participând adesea şi aici cu 
materiale.60 Analizând publicistica lui din paginile acestor calendare, 
vom observa că ea este mai diversificată din punct de vedere 
tematic decât cea din paginile revistelor prezentate anterior, autorul 
încercând aici să prezinte atât aspecte ce ţin de etnografie şi folclor, 
cât şi materiale literare, sau cronici ale unor evenimente importante.  

Publicistica revuistică a părintelui Sebastian Stanca, autor 
cunoscut şi citat al vremii sale de către istorici precum Nicolae 
Iorga, 61  arhimandritul Iuliu Scriban, 62  Andrei Buzdug, preot şi 
rector al Academiei Teologice de la Cluj,63 Vasile Popescu,64 dar şi 
alţi autori65 se constituie aşadar, după cum s-a putut observa şi din 
paginile prezentării de faţă, într-o latură importantă a biografiei şi a 
activităţii lui cărturăreşti. Importanţa ei nu se rezumă, însă, doar la 
persoana autorului, ea răsfrângându-se şi asupra istoriografiei de 
atunci şi de azi. Astfel, documentele publicate de autor umplu un 
gol în cercetarea istorică a vremii şi contribuie la înţelegerea deplină 
a unor problematici care aşteptau suportul documentar oferit de el 
spre a fi validate, în timp ce, pasajele literare ni-l relevă drept un 
cleric preocupat de această latură importantă a culturii şi explică de 
unde a moştenit fiul său pasiunea pentru mânuirea cu măiestrie a 

                                                           
59 Idem, ,,Cei doi fraţi”, în Calendariul Românului pre anul 1905, 1905, pp. 115-117.  
60 Idem, ,,Istoricul episcopiei Clujului”, în Calendarul ,,Clujul Românesc”, an I, 1923, 
pp. 110-127. 
61 Nicolae Iorga, ,,Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-
1845), Cluj, Tip. Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, 125 p.”, în Revista Istorică, an 
XXV, 1939, pp. 279-280. 
62 Iuliu Scriban, ,,Dr. Sebastian Stanca, Istoricul Eparhiei Clujului (Cluj, 1922)”, p. 
78;  Idem, ,,Dr. Sebastian Stanca, Carmen Saeculare (Cluj, 1927)”, p. 284; Idem, 
,,Pr. Dr. Sebastian Stanca, Preoţimea şi politica (Cluj, 1926)”, p. 752. 
63 Andrei Buzdug, ,,Contribuţia preoţimei române în războiul din 1916-1919”, în 
Renaşterea,  an IV, număr 13, 1926, p. 5. 
64 Vasile N. Popescu, ,,Dr. Sebastian Stanca, Cărţi călătoare”, în Revista Teologică,  
număr 1-2, 1935; în Biserica Ortodoxă Română, an LIII, număr 3-4, 1935, p. 221. 
65 ***, ,,Dr. Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimei române din Ardeal la Războiul pentru 
întregirea neamului (1916-1919) (Cluj, 1925)”, p. 240.  
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condeiului, medalioanele relevă atât capacitatea lui de sinteză, cât şi 
cea de evaluare, recenziile oferă şi ele observaţii şi remarci 
pertinente cu privire la operele investigate, iar atitudinile şi scrisorile 
deschise ce poartă semnătura lui ni-l relevă drept un preot militant 
pentru românism şi condiţia preotului. 
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Despre părintele Sebastian Stanca (1878-1947), cleric, 
filolog şi istoric important al Clujului şi al întregii Transilvanii s-a 
mai scris de-a lungul timpului.1 Unele dintre operele sale2 au fost 
reeditate,3 în vreme ce altele aşteaptă încă să fie redescoperite şi 
valorificate. Cu toate acestea, mai există încă multe aspecte 
privitoare la biografia lui sau la activitatea sa culturală care ar mai 
putea fi valorificate. Astfel, de exemplu, activitatea sa publicistică de 
la revistele ,,Renaşterea”, al cărei redactor a fost între anii 1923-
1927 sau de la ,,Revista Teologică” ar putea oferi informaţii noi şi 
preţioase atât cu privire la profilul său biografic, cât şi cu privire la 
lecturile şi preocupările sale. 

                                                           
1 A se vedea, de exemplu: Florin Dobrei, „Protopop stavrofor doctor Sebastian 
Stanca-micromonografie”, în Revista Teologică, an XVI, număr 1, 2006, pp. 131-
143; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop stavrofor 
Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, an II, număr 4, 2014, pp. 85-93; Mihai-
Octavian Groza, ,,Un cleric cărturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor 
Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, 
număr 1, 2015, pp. 614-630; Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, 
,,Un colaborator destoinic şi ,,Prim Sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: 
protopopul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947)”, în Tabor, an X, număr 2, 
2016, pp. 86-106. 
2 Opera lui vastă reuneşte cercetări de filologie, istorie, teologie, dar şi opere 
literare (pentru mai multe detalii a se vedea fişa bibliografică prezentată în 
deschiderea volumului). 
3 Ca de exemplu: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul 
pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de 
Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015. 
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Asupra celei din urmă ne vom opri în paginile prezentei 
cercetări. În cele patru decenii în care a fost contemporan cu 
această publicaţie, părintele Sebastian Stanca a publicat în organul 
mitropoliei sibiene un număr de 20 de materiale, de o varietate 
tematică aparte. 4  Aici, Stanca a debutat cu o poezie dedicată 
Mitropolitului Andrei Şaguna, în anul 1909,5 şi a continuat apoi cu 
studii şi articole de teologie, istorie, istorie bisericească sau eseuri. 
Dintre acestea, douăsprezece sunt studii de istorie bisericească, 
două sunt eseuri ce conţin sfaturi cu relevanţă pastorală, două sunt 
recenzii, 6  una semnalează o tristă situaţie din Rusia, iar o alta, 
construită ca ştire, vorbeşte despre modul în care s-a abătut răsplata 
dumnezeiască asupra hortyştilor ucigaşi ai protopopului Aurel 
Munteanu de la Huedin.7 

Între preocupările lui istoriografice, cel mai important loc îl 
ocupă istoria locală. În acest domeniu, el investighează diferite 
aspecte insuficient valorificate în vremea sa, publică documente, 
analizează diferite viziuni şi lucrări privitoare la temele alese, sau 
combate anumite ipoteze false. Cercetător serios, dotat cu acribia 

                                                           
4 Lista lor poate fi regăsită şi în: Valeria Gemma Moraru, Revista Teologică-organ 
pentru ştiinţă şi viaţă bisericească (1907-1916; 1921-1947), Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2010, p. 103, 104, 225, 261, 282. În cadrul repertoriului întocmit de 
dânsa s-au strecurat însă şi anumite greşeli. Astfel, de exemplu, la pagina 103, se 
menţionează existenţa unui articol intitulat ,,Blesteme şi afurisenii” în cadrul 
numărului 11-12 din anul 1942, paginile 491-495. Revista conţine, însă, la acele 
pagini, un material intitulat ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti” (a se vedea: 
Sebastian Stanca, ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti”, în Revista Teologică, an 
XXII, număr 11-12, 1942, pp. 491-495). 
5 Idem, ,,Închinare: Memoriei Marelui Andreiu”, în Revista Teologică, an III, număr 
9-10, 1909, p. 391. 
6 Este vorba despre recenzia la volumul lui Nicolae Brânzeu (a se vedea: Idem, 
,,Pocăiţii: cuvântări bisericeşti de dr. N. Brânzău, preot gr.-cat. în Vulcan”, în 
Revista Teologică, an VII, număr 8, 1913, pp. 250-253); Idem, ,,Biserica în Rusia 
Sovietică”, în Revista Teologică, an XXXII, număr 3-4, 1942, pp. 228-229. 
7 ,,Unul din cei patru a murit lovit de apoplexie. În curând, al doilea s-a sinucis. Al treilea zace 
de câteva luni de zile paralizat. Iar al patrulea, mai puţin vinovat, şi-a rupt un picior, 
rămânând invalid pentru totdeauna” (a se vedea: Idem, ,,Răsplata dumnezeiască”, în 
Revista Teologică,  an XXXI, număr 9-10, 1941, p. 464). 
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necesară unui istoric, el precizează de fiecare dată sursele folosite şi 
încearcă să umple anumite goluri în domeniul istoriei. Astfel, de 
exemplu, în materialul dedicat colportajului vechilor cărţi 
bisericeşti, pornind de la operele privitoare la acest subiect ale lui 
Ioan Bârlea, Dorin Pop şi Valeriu Literat, dar şi de la însemnările 
pe care el însuşi le-a investigat, vorbeşte despre modul în care au 
ajuns în Ardeal anumite cărţi de uz liturgic tipărite în principate, 
aducând contribuţii importante.8 Subiectul va fi aprofundat şi cu 
alte ocazii, ca de exemplu, în studiul intitulat ,,Cărţi călătoare”,9 în 
cadrul căruia analizează itinerariul dinspre principate înspre Ardeal 
a cărţii de învăţătură a lui Varlaam, publicată în 1643 şi aflată la acea 
vreme în patrimoniul bisericii ortodoxe din Sopor, judeţul Cluj,10 şi 
a exemplarului din Îndreptarea legii, tipărit la Târgovişte în anul 1652, 
care ajunsese la biserica din Deag, din judeţul Târnava Mică.11 
 Tot despre o carte bisericească vorbeşte şi într-un alt 
material, publicat în anul 1930,12 când, pe baza însemnărilor de pe o 
cazanie a lui Varlaam, aflată în patrimoniul muzeului Episcopiei 
Clujului, dar şi a altor documente adiacente, descrie istoria cărţii 
pomenite, arătând cum a ajuns ea din Lăpuş în Rogoj şi cum însuşi 
mitropolitul, cu nume omonim, autorul cazaniei, a decis soarta 
acelei cărţi. 
 În alt loc, el vorbeşte despre situaţia preoţimii ortodoxe din 
Ardeal, începând din Evul Mediu şi până în epoca modernă, 13 
arătând cum au ajuns anumiţi păstori să îşi maghiarizeze numele, iar 
într-o altă cercetare descrie profilul unui negustor de la Alba-Iulia, 
care a trăit în secolul al XVII-lea, oferind bogate extrase din 
documentele privitoare la el.14 
                                                           
8 Idem, ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti”, pp. 491-495. 
9 Idem, ,,Cărţi călătoare”, în Revista Teologică, an XXV, număr 1-2, 1935, pp. 19-23. 
10 Ibidem, p. 20. 
11 Ibidem, pp. 21-23. 
12 Idem, ,,Pricina pentru o carte bisericească-Soborul vlădicului Varlaam la 1689”, 
în Revista Teologică, an XX, număr 1-2, 1930, pp. 31-34.  
13 Idem, ,,Metamorfoze în nomenclatura preoţilor români din Ardeal”, în Revista 
Teologică, an XXXV, număr 3-4, 1945, pp. 128-134. 
14 Idem, ,,Pater Iani de la Alba-Iulia”, în Revista Teologică, an XXXII, număr 1-2, 
1942, pp. 34-40. 
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 Marele Şaguna nu putea să nu fie subiectul unor cercetări 
ale lui Sebastian Stanca. Deşi admirator al episcopului Vasile Moga, 
fapt datorat probabil şi păstoririi lui din Sebeş, el nu se va da înapoi 
atunci când va fi vorba de a scrie laudativ despre urmaşul său în 
tron. Astfel, din cele douăzeci de materiale din acest periodic ce 
poartă semnătura lui, două îi sunt dedicate arhiereului sibian. Cel 
dintâi, apărut într-un număr dedicat mitropolitului de către cei din 
redacţia ,,Revistei Teologice”,15 încearcă să arate cât de iubitor de 
românism era Şaguna. Prezentarea biografică, în cadrul căreia 
vorbeşte despre modul în care acestuia i s-a insuflat această 
dragoste în familie, de către mama sa, este urmată de prezentarea 
unora dintre faptele lui cele mai importante. Cel de-al doilea 
material dedicat lui este unul polemic în cadrul căruia autorul 
combate ipoteza vehiculată de unii autori uniţi, al căror nume nu îl 
menţionează, în ,,Gazeta Transilvaniei”, conform căreia, Şaguna ar 
fi fost un oponent al introducerii grafiei latine. Pentru a demonstra 
contrariul, Stanca face referire atât la anumite cărţi publicate în 
timpul lui, cât şi la o parte dintre documentele oficiale emise de el, 
scrise cu aceste caractere.16 
 Ca autor ce s-a preocupat de personalitatea episcopului 
Vasile Moga, redactând cea mai complexă lucrare dedicată lui de 
până acum, Sebastian Stanca a valorificat de-a lungul timpului mai 
multe documente legate direct sau indirect de episcopul în cauză. 
Activitatea lui publicistică din ,,Revista Teologică” nu face nici ea 
excepţie. Astfel, din cele treisprezece studii cu temă de istorie, şapte 
vizează perioada lui Moga, patru dintre acestea fiind dedicate 
propagandei uniate din Munţii Apuseni.  
 În cadrul celui dintâi el descrie un eveniment petrecut în 
anul 1819, respectiv disputa dintre preotul Isaia Călbează din 

                                                           
15 Idem, ,,Naţionalismul lui Şaguna”, în Revista Teologică, an XIII, număr 6-7, 1923, 
pp. 195-200. 
16 Idem, ,Şaguna şi literile latine-o mică rectificare”, în Revista Teologică, an XXVIII, 
număr 6, 1938, pp. 258-259. 
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Ferihaz şi comitele Ioannes Haller de Hallaerko, 17  soldată cu 
victoria celui dintâi, în ciuda relaţiilor bune cu oficialităţile a celui 
de-al doilea. O parte importantă a prezentării o dedică intervenţiei 
episcopului Vasile Moga în favoarea clericului. La final, publică şi 
două documente în limba latină, cel dintâi fiind emis de către 
ierarhul sibian, care îi comunică preotului sentinţa favorabilă, iar cel 
de-al doilea, constând în sentinţa propriu-zisă. Cel de-al doilea 
material, intitulat ,,O luptă între predică şi cazanie”,18 descrie un 
episod din viaţa parohiei Sebeş, păstorită de el, respectiv cel al 
păstoririi lui Nicolae Motora şi al ginerelui său Ioan Patiţa, în 
centrul căruia se află lupta celui din urmă pentru dreptul de a 
predica în biserică. 
 Studiile dedicate problemei uniaţiei aduc şi ele contribuţii 
noi cu privire la problematică. Stanca deschide în anul 1937 o 
adevărată serie intitulată ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni”, 
prezentând situaţiile mai multor parohii din această zonă. Primul 
studiu privitor la această temă prezintă situaţia parohiei Corna,19 
care fusese integral ortodoxă până în anul 1828 când, pe fondul 
vacanţei parohiale de câteva luni, uniţii vor reuşi să facă aici câţiva 
adepţi şi vor revendica biserica din localitate. Deznodământul 
situaţiei de aici va fi însă unul fericit pentru ortodocşi, căci, în ciuda 
tuturor eforturilor celor din urmă, locaşul parohial va rămâne al 
comunităţii răsăritene până în timpul scrierii materialului. 
 Cel de-al doilea material prezintă situaţia parohiei Şard,20 
curat ortodoxă până în anul 182521 când, odată cu stabilirea unor 

                                                           
17 Idem, ,,O judecată dreaptă la 1819”, în Revista Teologică, an XV, număr 7, 1925, 
pp. 214-216. 
18 Idem, ,,O luptă între predică şi cazanie”, în Revista Teologică,  an XXIII, număr 1-
2, 1933, pp. 35-48. 
19 Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Corna”, în Revista Teologică, an 
XXVII, număr 6, 1937, pp. 213-218. 
20 Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Şard”, în Revista Teologică, an 
XXVII, număr 7-8, 1937, pp. 269-272. 
21 ,,Şardul până la 1825 a fost curat ortodox. Undiţa prozelitismului se aruncă în acest an şi 
aci. În anii trecuţi se aşezaseră aici mai multe familii de ţigani cortorari veniţi de prin comunele 
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negustori veniţi din satele vecine şi a unor familii de rromi, greco-
catolicii vor pătrunde şi aici. Dacă iniţial, în urma revendicărilor lor, 
li se refuză acordarea lăcaşului bisericesc de aici, ulterior, în anul 
1836, ei se vor organiza ca şi comunitate parohială, şi din anul 1843 
îşi vor zidi şi biserică, fapt ce va face ca şi ortodocşii să treacă cu 
timpul la confesiunea lor. Demnă de remarcat este şi aici, ca şi în 
cazul articolelor citate anterior, abundenţa extraselor din 
documente provenite cu precădere din fondul protopopiatului sau 
cel al diocezei sibiene.   
 Cel de-al treilea studiu din cadrul seriei descrie situaţia a 
altor două parohii care fuseseră iniţial ortodoxe, respectiv, 
Cărpinişul şi Ponorelul,22 cea din urmă rămânând însă la fel, în 
ciuda tuturor eforturilor greco-catolicilor, iar cel din urmă descrie 
situaţia altor două comunităţi, respectiv Roşia şi Sohodol,23 cu un 
deznodământ similar. 
 Stanca prezintă, de asemenea, şi două momente din 
experienţa lui pastorală, cel dintâi legat de anii în care a fost preot în 
Sebeş, în cadrul căreia descrie cum a reuşit să-şi atragă de partea lui 
o parte dintre credincioşii care îl susţinuseră pe contracandidatul 
său,24  iar cel de-al doilea ce cuprinde descrierea unui episod cu 
implicaţii pastoral-administrative din Petroşani, unde de asemenea a 
păstorit pentru o vreme.25 

                                                                                                                         
unite şi câţiva arendaşi de pământ uniţi. Pretextul de imixtiune era dat” (a se vedea: Ibidem, 
p. 269). 
22 Deşi titlul pomeneşte doar despre Cărpiniş, începând cu pagina 338, autorul 
prezintă şi situaţia parohiei Ponorel care, în ciuda eforturilor greco-catolicilor, 
rămâne ortodoxă (a se vedea: Idem, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Cărpiniş”, în Revista Teologică, an XXVIII, număr 7-8, 1938, pp. 336-340). 
23  Idem, ,,Problema uniaţiei în Munţii Apuseni-Roşia”, în Revista Teologică, an 
XXIX, număr 10-11, 1939, pp. 412-422. 
24 Idem, ,,Experienţe pastorale: Metehne electorale în parohie”, în Revista Teologică, 
an XXXVI, număr 1-2, 1946, pp. 81-84. 
25 Idem, ,,Experienţe pastorale: un moment critic în viaţa preotului”, în Revista 
Teologică, an XXXV, număr 9-10, 1945, pp. 386-390. 
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 Ca filolog, el nu şi-a neglijat nici profesia nici vocaţia. Teza 
sa de doctorat dedicată lui Timotei Cipariu,26 a fost dublată de mai 
multe nuvele sau piese de teatru. Pe lângă acestea, el şi-a 
demonstrat calităţile de literat şi prin studiile dedicate specialităţii 
sau recenziilor. În ,,Revista Teologică” avem de-a face cu un astfel 
de studiu şi două recenzii. Cel dintâi, intitulat ,,Poesia religioasă”,27 
se constituie într-o frumoasă analiză a imnografiei creştine. Autorul 
vorbeşte despre importanţa pe care o avea imnografia pentru iudei 
şi despre modul în care s-a răsfrânt aceasta asupra creştinismului,28 
după care face o scurtă trecere în revistă a celor mai importante 
imnuri şi oferă exemple patristice conţinând atât opere ale genului, 
cât şi comentariile personale. La rândul lor, recenziile analizează 
două lucrări actuale pentru acea vreme. Cea dintâi este dedicată 
lucrării Pocăiţii, 29  scrisă de către canonicul greco-catolic Nicolae 
Brânzeu. Apărută în contextul în care pericolul sectar îşi făcea tot 
mai simţită prezenţa în spaţiul transilvănean, cartea încerca să ofere 
anumite posibilităţi de combatere a acestuia, fapt pentru care este 
lăudată de către Sebastian Stanca, în ciuda minusurilor ei. Cea de-a 
doua recenzie, analizează cartea lui Max Hoddan30 despre Uniunea 
Sovietică. Autorul se opreşte însă în cadrul analizei sale cu 
precădere asupra situaţiei confesionale, arătând cât de mult suferea 
Biserica Ortodoxă din acel spaţiu.  

                                                           
26  Idem, Cipariu Thimotheus-értekezés, Pertozsény, Muntyán Tivadar 
Könyvnyomdája, 1910. 
27 Idem, ,,Poesia religioasă”, în Revista Teologică, an XXXVII, număr 7-10, 1947, 
pp. 298-309. 
28 ,,Poesia strict religioasă a iudeilor era expresia pură a sentimentului religios, desbrăcat de 
consideraţii de natură dogmatică, era o preamărire a dumnezeirii, închinare umilă în faţa 
misterului veşnic al acestei dumnezeiri. Această poesie a intrat şi în cultul divin al Bisericii 
creştine, neavând nimic potrivnic concepţiilor legii creştine, iar aceasta la rândul său a căutat să o 
complecteze în cursul timpului şi cu alte produse de poesie religioasă, curat creştină, cu imnele 
diferiţilor poeţi ai bisericii” (a se vedea: Ibidem, pp. 299-300). 
29  Idem, ,,Pocăiţii: cuvântări bisericeşti de dr. N. Brânzău, preot gr.-cat. în 
Vulcan”, pp. 250-253. 
30 Idem, ,,Biserica în Rusia Sovietică”, pp. 228-229. 
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 Publicistica lui Sebastian Stanca din paginile ,,Revistei 
Teologice” de la Sibiu, este aşadar, aşa cum am arătat încă dintru 
începutul prezentării noastre, una bogată în informaţii şi de o 
varietate tematică mai rar întâlnită. Preocupările lui pentru istoria 
locală îl fac să aducă contribuţii noi şi preţioase acestui domeniu, în 
vreme ce, talentul său de condeier şi spiritul critic fac din amintirile 
aşternute în paginile materialelor prezentate, din studiul literar, 
informaţia privitoare la sfârşitul ucigaşilor protopopului Aurel 
Munteanu sau din cele două recenzii pagini valoroase atât pentru 
literatura laică, cât şi pentru cea teologică românească. 
 
 
 
  



Istoric al Bisericii Ortodoxe din Sebeş 

 157 

ANEXĂ 
 

Lista publicaţiilor lui Sebastian Stanca din ,,Revista 
Teologică” (ordonate cronologic) 

 
1) Sebastian Stanca, ,,Închinare: Memoriei Marelui Andreiu”, în 
Revista Teologică,  an III, număr 9-10, 1909, p. 391; 
2) Sebastian Stanca, ,,Pocăiţii: cuvântări bisericeşti de dr. N. 
Brânzău, preot gr.-cat. în Vulcan”, în Revista Teologică, an VII, număr 
8, 1913, pp. 250-253; 
3) Sebastian Stanca, ,,Naţionalismul lui Şaguna”, în Revista Teologică, 
an XIII, număr 6-7, 1923, pp. 195-200; 
4) Sebastian Stanca, ,,O judecată dreaptă la 1819”, în Revista 
Teologică, an XV, număr 7, 1925, pp. 214-216; 
5) Sebastian Stanca, ,,Pricina pentru o carte bisericească-Soborul 
vlădicului Varlaam la 1689”, în Revista Teologică, an XX, număr 1-2, 
1930, pp. 31-34; 
6) Sebastian Stanca, ,,O luptă între predică şi cazanie”, în Revista 
Teologică, an XXIII, număr 1-2, 1933, p. 35-48; 
7) Sebastian Stanca, ,,Cărţi călătoare”, în Revista Teologică, an XXV, 
număr 1-2, 1935, pp. 19-23; 
8) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Corna”, în Revista Teologică, an XXVII, număr 6, 1937, pp. 213-218; 
9) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-Şard”, 
în Revista Teologică, an XXVII, număr 7-8, 1937, pp. 269-272; 
10) Sebastian Stanca, ,,Şaguna şi literile latine-o mică rectificare”, în 
Revista Teologică, an XXVIII, număr 6, 1938, pp. 258-259; 
11) Sebastian Stanca, ,,Propaganda uniaţiei în Munţii Apuseni-
Cărpiniş”, în Revista Teologică, an XXVIII, număr 7-8, 1938, pp. 336-
340; 
12) Sebastian Stanca, ,,Problema uniaţiei în Munţii Apuseni-Roşia”, 
în Revista Teologică, an XXIX, număr 10-11, 1939, pp. 412-422; 
13) Sebastian Stanca, ,,Răsplata dumnezeiască”, în Revista Teologică, 
an XXXI, număr 9-10, 1941, pp. 464-465; 
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14) Sebastian Stanca, ,,Pater Iani de la Alba-Iulia”, în Revista 
Teologică, an XXXII, număr 1-2, 1942, pp. 34-40; 
15) Sebastian Stanca, ,,Biserica în Rusia Sovietică”, în Revista 
Teologică, an XXXII, număr 3-4, 1942, pp. 228-229; 
16) Sebastian Stanca, ,,Colportajul vechilor cărţi bisericeşti”, în 
Revista Teologică, an XXXII, număr 11-12, 1942, pp. 491-495; 
17) Sebastian Stanca, ,,Metamorfoze în nomenclatura preoţilor 
români din Ardeal”, în Revista Teologică, an XXXV, număr 3-4, 1945, 
pp. 128-134; 
18) Sebastian Stanca, ,,Experienţe pastorale: un moment critic în 
viaţa preotului”, în Revista Teologică, an XXXV, număr 9-10, 1945, 
pp. 386-390; 
19) Sebastian Stanca, ,,Experienţe pastorale: Metehne electorale în 
parohie”, în Revista Teologică, an XXXVI, număr 1-2, 1946, pp. 81-
84; 
20) Sebastian Stanca, ,,Poesia religioasă”, în Revista Teologică, an 
XXXVII, număr 7-10, 1947, pp. 298-309. 
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SEBASTIAN STANCA, ISTORIC  
AL BISERICII ORTODOXE DIN SEBEŞ 

 
Mihai-Octavian Groza 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 

Preotul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947), personaj 
revendicat de trei regiuni geografice diferite (Hunedoara, Alba şi 
Cluj), se înscrie, cu succes, în categoria oamenilor care ,,sfinţesc 
locul” în care şi-au desfăşurat activitatea. Urmând direcţia trasată de 
înaintaşii săi, după finalizarea studiilor universitare, acesta a 
îmbrăţişat cariera ecleziastică, în anul 1907 fiind hirotonit preot, de 
către mitropolitul Ioan Meţianu, pe seama parohiei Vulcan, unde a 
activat până în anul 1911, când a fost transferat în localitatea 
Sebeşul-Săsesc, unde a păstorit ca paroh până la începutul anului 
1922.31 Pasionat de cercetarea vieţii şi activităţii episcopului Vasile 
Moga (1774-1845), 32  originar din Sebeşul-Săsesc, căruia i-a 

                                                           
31 Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator destoinic 
şi ,,prim sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cărturar Sebastian 
Stanca (1878-1947)”, în Tabor, an X, număr 2, 2016, p. 90. 
32 Despre viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, primul episcop român după 
unirea unei părţi a bisericii cu Roma, a se vedea: Ovidiu Boc, ,,Biserică şi societate 
în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). Evaluarea surselor”, în Buletinul 
Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, număr XV, 2009, pp. 97-106; Mircea-Gheorghe 
Abrudan, ,,O serie de consideraţii referitoare la păstorirea episcopului Vasile 
Moga (1810-1845)”, în volumul Diversitate culturală, realităţi politice şi 
multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (secolele XVIII-XX), coordonat de Varga 
Attila, Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, pp. 49-61; 
Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Activitatea şi moştenirea episcopului Vasile Moga în 
lumina unor documente culese din arhivele dela Viena”, în volumul Păstori şi 
păstorire în trecutul bisericii noastre, coordonat de Florin Dobrei, Cluj-Napoca/Deva, 
Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, pp. 439-466; 
Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu şi epoca sa. Biserică, societate şi cultură în 
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consacrat o excelentă teză de doctorat,33 coordonată de istoricul 
Ioan Lupaş, Sebastian Stanca şi-a dedicat eforturile şi realizării unei 
monografii a bisericii ortodoxe din localitate,34 ctitorie a dinastiei de 
preoţi Moga (astăzi Biserica ,,Învierea Domnului”, în limbaj 
colocvial ,,Biserica Mogaiană” sau ,,Biserica Mare”). Astfel, în 
contextul omagierii figurii preotului cărturar Sebastian Stanca şi al 
apropierii momentului în care se vor celebra două secole de la 
punerea primei pietre de temelie, prin prezentul demers, ne 
propunem reeditarea, într-o manieră critică, a unui text de referinţă 
pentru istoria acestui lăcaş de cult, dispărută de mult din rafturile 
bibliotecilor locale şi nu numai, care ilustrează eforturile şi ambiţiile 
comunităţii româneşti ortodoxe vizavi de ridicarea acestui edificiu. 

După cum afirmam în rândurile de mai sus, Sebastian 
Stanca a fost transferat în Sebeşul-Săsesc, în calitate de preot paroh, 
în anul 1911, păstorind până în anul 1922, 35  perioadă în care, 
împotriva tuturor greutăţilor, s-a implicat activ în viaţa comunităţii 
româneşti.  

Dintr-un schimb epistolar, de altfel unicul cunoscut pentru 
această perioadă, între Sebastian Stanca şi Nicolae Ivan, pe atunci 
consilier eparhial al Mitropoliei Ardealului, aflăm că numirea sa la 
Sebeşul-Săsesc s-a făcut dintr-o ,,greşeală”. La sfârşitul lunii martie 
1912 Nicolae Ivan i-a dat de ştire că protopopiatul Haţegului urma 
să se vacanteze, Stanca fiind considerat de autorităţile bisericeşti de 
                                                                                                                         
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetările 
lor, II, coordonat de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2015, pp. 37-51. 
33 A se vedea: Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-
1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1938. 
34 Idem, Biserica Ortodoxă din Sebeş, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale Ortodoxe 
Române, 1928. 
35 Păstorirea sa la Sebeşul-Săsesc este atestată până în anul 1921 de inscripţia 
clopotelor, turnate după Primul Război Mondial: ,,Aceste clopote    s-au cumpărat pentru 
biserica din Sebeş, din colecta de la popor şi de la fraţii noştri din America, prin protopopul 
Sergiu Medean şi preoţii Sebastian Stanca şi Vasile Oană. Sibiu 1921” (a se vedea: 
Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici româneşti de zid din judeţul 
Alba, volum I, Protopopiatul Ortodox Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, p. 144). 
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la Sibiu unul dintre cei mai îndreptăţiţi pentru a accede la 
conducerea acestuia. Aflând acest detaliu, Sebastian Stanca i-a scris 
lui Ivan, menţionând că: ,,[…] ar fi pentru mine o satisfacţie deosebită, 
pentru că aş putea ajunge la ţinta doririi mele, unde am nutrit totdeauna 
speranţe să ajung. Aş ocupa un post care m-ar face să mă dedic cu trup (şi) cu 
suflet pentru înaintarea acelui ţinut, care este patria mea. În rândul al doilea, aş 
simţi satisfacţie prin faptul că mi-ar fi posibil să plec de aici şi să repar aci în 
Sebeş o greşeală, care s-ar fi putut ocoli de la început, dar nime nu mi-a dat 
informaţiile necesare, pentru ca eu să fi putut evita toate cele ce s-au întâmplat”. 
Constatăm, aşadar, din lecturarea rândurilor de mai sus, că 
desemnarea în funcţia de paroh doi al bisericii ortodoxe din 
Sebeşul-Săsesc a generat anumite probleme în cadrul comunităţii 
româneşti ortodoxe, Sebastian Stanca fiind nu doar conştient de 
această situaţie, ci nutrind speranţa că prin alegerea sa în demnitatea 
de protopop al Haţegului, va contribui atât la rezolvarea ,,greşelii”, 
cât şi la ridicarea naţională, culturală şi bisericească a românilor 
ortodocşi din Ţara Haţegului.36 

Activitatea pastorală a fost dublată de o bogată şi rodnică 
activitate culturală, desfăşurată în cadrul ASTRA, despărţământul 
Sebeş, al cărui secretar a fost în intervalul 1911-1912, activitate 
curmată de izbucnirea Primului Război Mondial.37  

După perioada petrecută în arest şi internare în vestul 
Ungariei (1916-1917), Sebastian Stanca a revenit la Sebeşul-Săsesc 
reluându-şi activitatea sacerdotală şi culturală. În toamna anului 
1918, pe fondul prăbuşirii monarhiei austro-ungare, s-a implicat 
activ în mişcarea pentru unirea Transilvaniei cu România, astfel că, 
în toamna anului 1918, îl vom găsi ca membru activ al Consiliului 

                                                           
36  Ion Bunea (coordonator), Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936 ctitorul reînviatei 
episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului. Studii şi documente, Cluj-Napoca, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, 1985, pp. 235-
236; Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator 
destoinic”, pp. 90-91. 
37  Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric cărturar astrist uitat: protopop stavrofor 
doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi opera”, în Analele 
Aradului, an I, număr 1, 2015, p. 620. 
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Naţional Român din Sebeşul-Săsesc, pe care îl va conduce, pentru 
o scurtă perioadă de timp, în luna decembrie a aceluiaşi an. De 
asemenea, a avut cinstea de a se număra printre cei care au 
participat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, care a 
consfinţit unirea Transilvaniei, Crişanei, Banatului şi Maramureşului 
cu România.38 

Datorită bogatei activităţi desfăşurate atât pe plan 
bisericesc, politico-naţional, cât şi cultural, dar şi pentru a repara 
,,greşeala” numirii sale ca preot la Sebeşul-Săsesc, Sebastian Stanca 
a fost cooptat, în anul 1919, în comisia prezidată de asesorul 
consistorial Nicolae Ivan, care urma să pună bazele reînfiinţării 
Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Astfel, prin numirea sa ca 
membru al consistoriului eparhiei Clujului şi prin mutarea la Cluj, 
din anul 1921,39 începea un nou capitol din viaţa preotului cărturar 
Sebastian Stanca. 

Cu toate acestea, dată fiind preocuparea sa pentru cerceta-
rea vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, în anul 1928, de sub 
teascurile tipografiei eparhiale din Cluj, ieşea volumul Biserica Ortodoxă 
din Sebeş,40 volum dedicat lăcaşului în care a slujit ca preot, ctitorie a 
familiei Moga, care anunţa şi alte demersuri de cercetare monografică.41 

                                                           
38 Idem, ,,Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind activitatea Consiliului Naţional 
Român din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în volumul Sebeş, istorie 
şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 
145-146; Idem, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş şi contribuţia 
sebeşenilor la Marea Unire (noiembrie 1918-februarie 1919)”, în volumul Sebeş, 
timp regăsit. Lucrările conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. 
Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coordonat de Rodica Groza, Sebeş, 
Editura Emma Books, 2014, pp. 143-150. 
39  Nicolae Bocşan, ,,Istoricul reînfiinţării Episcopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului”, în volumul Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), 
editat de Ştefan Iloaie, Bogdan Ivanov, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2012, p. 80. 
40 Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxă din Sebeş. 
41  A se vedea: Idem, Biserica Ortodoxă din Cluj. O pagină din trecutul ei, Cluj, 
Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1928, 15 p.; Idem, Episcopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi Clujului: 1919-1929, Cluj, Tiparul Tipografiei 
Eparhiale Ortodoxe Române, 1930, 167 p.; Idem, Mânăstirea de la Râpa-Râmeţului: 
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Volumul se prezintă sub forma unei broşuri cuprinzând 
doar 35 de pagini, dar în care Sebastian Stanca a reuşit, pe baza 
materialului arhivistic consultat şi mai puţin pe tradiţia populară, să 
ofere o veritabilă radiografie a vieţii bisericeşti a românilor ortodocşi 
din Sebeşul-Săsesc în secolul al XIX-lea. Informaţiile prezentate de 
Sebastian Stanca sunt grupate pe domenii: naţional-bisericesc (în 
care autorul ilustrează eforturile depuse de românii ortodocşi, de 
preoţii, dar şi de episcopul Vasile Moga, fiu al oraşului Sebeş, pentru 
obţinerea aprobărilor necesare ridicării unui nou lăcaş de cult),42 
economic (în care autorul prezintă, cu foarte mare acribie, sumele 
de bani colectate pentru ridicarea lăcaşului prin colecte, donaţii sau 
valorificarea vinului din aşa-numitul ,,fond de vin”),43 edilitar (în 
care autorul prezintă etapele ridicării lăcaşului), 44  administrativ, 
biografic (în care autorul prezintă biografiile preoţilor care au slujit 
la altarul acestui lăcaş, precum şi a celor care au administrat 
edificiul, epitropii).45 

Până în jurul anului 1700 în Sebeşul-Săsesc a existat o 
singură biserică ortodoxă (de la care ni se păstrează până astăzi 
absida altarului), confiscată şi predată comunităţii greco-catolice la 
începutul secolului al XVIII-lea, care, restrânsă numeric, nu a putut 
să o întreţină: ,,Biserica rămasă în stăpânirea protopopului unit s-a dărăpă-
nat în scurtă vreme. Rămânând fără credincioşi nu s-a mai îngrijit nimeni de 
ea. Naia s-a dărâmat, mai târziu şi turnul şi pe urmă a rămas numai 
altarul”.46 Prin strădaniile comunităţii româneşti ortodoxe, până în 
anul 1778 a fost clădită şi sfinţită o nouă biserică (biserica din 
cimitir) care s-a dovedit neîncăpătoare, încă de la începuturi, motiv 

                                                                                                                         
1846-1827, Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1936, 23 p.; Idem, 
Istoricul Episcopiei Clujului, Cluj, Tipografia Dr. Sebastian Bornemisa, f.a., 15 p. 
42 Idem, Biserica Ortodoxă din Sebeş, pp. 4-8, 15-21. 
43 Ibidem, pp. 8-11. 
44 Ibidem, pp. 11-15. 
45 Ibidem, pp. 21-35. 
46 Ibidem, p. 4. 
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pentru care ,,[…] poporul a simţit nevoia de a ridica a doua biserică mai 
mare şi mai impunătoare”.47 

Evenimentul cel mai important a fost întrunirea din 1 
ianuarie 1817, în cadrul căreia ,,poporul” împreună cu preoţii au 
hotărât ,,cu mare însufleţire ridicarea unei noi biserici”, tot atunci 
lansându-se şi prima listă de subscripţii care, în primăvara aceluiaşi 
an, a permis cumpărarea terenului (numit ,,Grueţu Dicului”) pentru 
viitorul lăcaş. Din acest moment, eforturile pentru ridicarea bisericii 
se leagă de numele protopopului Zaharie Moga care ,,[…] de la 
început şi până la sfârşit a fost sufletul întreprinderii”.48 Acesta s-a îngrijit 
de colectarea fondurilor necesare ridicării bisericii, de înfiinţarea 
aşa-numitului ,,fond de vin” pentru sporirea veniturilor, de 
contractarea arhitectului, a materialelor de construcţie şi a 
meşterilor, precum şi de supravegherea lucrărilor de construcţie: ,,În 
toate lucrările reclamate de zidirea bisericii, protopopul Zaharie Moga a pus o 
stăruinţă extraordinară, vrednică de toată lauda. O dovedesc aceasta 
protocoalele purtate de mâna lui, precum şi tradiţia locală care îl pomeneşte şi 
azi cu mare cinste. Alerga zi şi noapte din casă în casă, îndemnând oamenii la 
danii şi muncă, aduna carele de pe uliţă şi cu vorbe blânde îndupleca oamenii 
să-şi lase alte lucruri şi să ajute la biserică. A alergat pe satele din jur după 
materiale şi colectând bani. Supraveghea zilnic lucrările şi punea şi el mâna 
unde era nevoie. Tradiţia spune că într-o zi în vremea secerii, când lipsa de 
oameni era mai mare, protopopul a înduplecat pe o femeie din vecini să-şi lase 
lucrul casei şi să urce schelele, unde era mare lipsă de un ajutor. El însuşi a 
rămas la casa ei, i-a pus pâinea dospită în cuptor, i-a grijit copiii şi tot el i-a 
scos din cuptor pâinea coaptă izbutind astfel să ţină femeia câteva ceasuri la 
lucrul bisericii. Cu astfel de abnegaţiune a izbutit să ridice una din cele mai 
frumoase biserici din acele vremuri”.49 Din păcate, protopopul Zaharie 
Moga, ,,stâlpul şi podoaba bisericii sebeşene”,50 nu a apucat să îşi vadă 
visul împlinit, biserica finalizată, acesta trecând la cele veşnice în 
primăvara anului 1827 (conform datelor oferite de Sebastian 

                                                           
47 Ibidem. 
48 Ibidem, p. 5. 
49 Ibidem, p. 8. 
50 Ibidem, p. 24. 
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Stanca, în anul 1827 zidirea bisericii a fost terminată, lipsind 
clopotele, stranele, cărţile şi aranjamentul interior).51 

La 21 octombrie 1828, în prezenţa episcopului Vasile 
Moga, biserica a fost sfinţită, primind hramul ,,Învierea Domnului”, 
în memoria nepoţilor episcopului, Ioan şi Ignatie, ,,tineri voinici, veri 
de aproape, înţelepţi şi procopsiţi, cancelişti crăieşti, băieţi prea iubiţi şi de cea 
mai bună nădejde”.52 

Informaţii preţioase ne oferă Sebastian Stanca şi în legătură 
cu preoţii care au deservit comunitatea românească ortodoxă din 
Sebeşul-Săsesc, amintindu-i pe: Nicolae Popa (primul preot atestat, 
în anul 1682, în legătură cu procesul intentat mitropolitului Sava 
Brancovici), ,,Niculiţă din Sassebeş” (care la 7 octombrie 1698 şi-a 
pus semnătura pe actul de unire cu biserica Romei), Popa 
Gheorghe (atestat la 1715), Maxim Paştiu (atestat la 1756), Ion 
Dan, Ion Dăncilă (atestaţi la 1768), ,,popa Lazăr” şi ,,popa Ştefan” 
(atestaţi la sfârşitul secolului al XVIII-lea), preoţii din familia Moga 
(Avram, Ioan, Ilie, Zaharie, Vasile, Avram II, Ioan III, Avram III, 
Petru, Nicolae), Nicolae Lazăr, Avram David I, Ioan Tipeiu, Sergiu 
Medean, Avram David II, Zevedei Mureşan, Sebastian Stanca, 
Vasile Oană, Titu Morariu, Vasile Popa, Silviu Cărpinişianu53 (listă 
adusă la zi de preotul Nicolae Dănilă în anul 2005).54 

La fel de valoroase sunt şi informaţiile referitoare la cei care 
s-au îngrijit de administrarea edificiului, de buna gospodărire a 
veniturilor bisericeşti, de buna desfăşurare a slujbelor religioase, 
epitropii şi diecii (fiind amintiţi epitropii: Alexandru Androne, 
Nicolae Chirca, Ioaniţă Paraschiv, Petru Moga, ,,Vintilă bătrânul”, 
Ilie Neculai, Dumitru Pop-Ştefan, Gheorghe Balomirean, Petru 
Ursu, Antonie Ursu, Panaiot Todoran, Ion Oniţiu, Samuilă Radu, 
D. Tincu, Ion Paraschiv, Nicolae Cuşută, care s-au îngrijit de 
ambele biserici şi cantorii şi crâşnicii: Simion Muntean, Ion Trif, 

                                                           
51 Ibidem, p. 15. 
52 Ibidem, p. 20. 
53 Ibidem, pp. 21-29. 
54 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxă ,,Învierea Domnului” din Sebeş, 
Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, pp. 35-41. 
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Ion Stanca, Ion Lăncrănjan, Ion Besue, Vartolomei Moga, Petru 
Lupşe, Vasile Jampa).55 

Marele merit al monografiei bisericeşti semnate de 
Sebastian Stanca este acela că aceasta ne oferă informaţii preţioase 
extrase din arhive la care astăzi, din păcate, nu mai avem acces, din 
vechile inscripţii de pe cărţile bisericeşti sau protocoale parohiale, 
clopote (rechiziţionate în anii Primului Război Mondial şi prefăcute 
în tunuri) ori monumente funerare dispărute sau distruse. 
 Deşi în anul 2005, prin strădaniile istoricilor Gheorghe 
Fleşer şi Ioana Rustoiu, a fost publicată o nouă monografie a 
lăcaşului de cult (care adaugă informaţiilor cunoscute o serie de 
pasaje referitoare la arhitectura, pictura monumentului, înzestrarea 
cu obiecte şi cărţi de cult, precum şi biografiile preoţilor aduse la 
zi), 56  cea semnată de Sebastian Stanca rămâne, încă, extrem de 
actuală, constituind un instrument de lucru ce nu trebuie ocolit de 
cercetătorii care studiază istoria oraşului Sebeş, cu atât mai mult cu 
cât aceasta se bazează pe un bogat material arhivistic necunoscut 
nouă astăzi.  

Cu toate că există voci cărora publicarea sau republicarea 
unor izvoare li s-ar putea părea desuetă, depăşită, considerăm că 
aceasta reprezintă o datorie a istoricilor, pentru cunoaşterea şi 
revalorificarea anumitor surse referitoare la o anumită epocă. 
Transcrierea şi editarea textului semnat de preotul cărturar 
Sebastian Stanca a ţinut seama, în linii mari, de regulile folosite până 
acum în editarea izvoarelor. Exigenţa de a oferi cititorului 
contemporan o reeditare reprezentativă ne-a determinat să 
recurgem la unele îndreptări: formele abreviate sau incomplete au 
fost completate tacit, am încercat, unde a fost cazul, o actualizare a 
timpurilor şi modurilor verbale ieşite din uz şi am remediat greşelile 
de tipar. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, am preferat 
menţinerea formei arhaice a unor cuvinte, din dorinţa de a păstra 
câte ceva şi din parfumul expresiilor din epocă. Am procedat la 

                                                           
55 Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxă din Sebeş, pp. 29-33. 
56 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxă ,,Învierea Domnului” din Sebeş. 
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reeditarea textului într-o manieră critică, asociind textului publicat 
de Sebastian Stanca note explicative cu referire la personajele 
menţionate, arhaismele folosite. Notele originale ale documentului 
au fost păstrate şi individualizate cu expresia ,,nota autorului”. 

Republicăm, cu multă bucurie, aceste pagini elaborate de 
Sebastian Stanca referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe ,,Învierea 
Domnului” din Sebeş, care în anul 2017 va împlini două secole de 
existenţă, un edificiu în jurul căruia s-a conturat aproape întreaga 
istorie a comunităţii româneşti locale. Textul reeditat, prin bogăţia 
informaţiilor, se dovedeşte a fi un izvor istoric preţios pentru 
cunoaşterea istoriei comunităţii locale, dar şi un document care 
evidenţiază viziunea preotului cărturar Sebastian Stanca asupra 
unor episoade din istoria Sebeşului. Datori suntem, după cum bine 
remarca Sebastian Stanca în încheierea volumului, să ne ,,[…] 
aducem prinosul nostru de cinste şi recunoştinţă vrednicilor noştri strămoşi. Să le 
păstrăm moştenirea curată şi sfântă aşa cum ei ne-au lăsat-o. Să luam pildă de 
la dânşii, încălzindu-ne sufletele la flacăra iubirii de D[umne]zeu şi a 
deaproapelui, a dragostei de patrie, de neam şi de lege şi să ne adăpam din apa 
vie care curge de la altarul sfânt al acestei biserici, împlinind astfel povaţa Sfintei 
Scripturi, care ne spune: Aduceţi-vă aminte de înainte mergătorii noştri, care v-
au grăit vouă cuvântul lui D[umne]zeu şi la faptele lor privind să le urmaţi 
credinţa”.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxă din Sebeş, p. 35. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ: 

 
SEBASTIAN STANCA 

 
Biserica Ortodoxă din Sebeş58 

 
Biserica rămasă în stăpânirea protopopului unit s-a 

dărăpănat în scurtă vreme. Rămânând fără credincioşi nu s-a mai 
îngrijit nimeni de ea.  Naia59 s-a dărâmat mai târziu şi turnul şi pe 
urmă a rămas numai altarul, care stă şi astăzi în mijlocul cimitirului 
gr[eco]-cat[olic] şi serveşte de criptă familiei fostului profesor 
Alexandru Roman.60 

Ortodocşii au încercat de câteva ori ca să-şi recucerească 
biserica cu puterea. Au scos pe protopopul unit din biserică, au pus 
lacăt pe ea, au bătut pe feciorii protopopului, dar toate au fost în 
zadar. Stăpânirea i-a pedepsit şi a dat dreptate uniţilor. 

Văzând că truda îi este zădărnicită, poporul ortodox   s-a 
pus pe lucru să-şi facă altă biserică pe locul ce i-a rămas de la 
comisie ,,din afară de sat unde este îngropăciunea”.61 Biserica este gata la 
1778.62 

Din lipsă de bani clopotele nu se pot aduce decât la 1802, 
când se face şi scaunul din turn.63 Clopotul cel mai mic, al patrulea, 
a fost cinstit de o femeie cu numele Susana.64 
                                                           
58 Transcrierea textului s-a făcut după Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxă din Sebeş, 
Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale Ortodoxe Române, 1928, pp. 4-35. 
59 ,,Naia”: ,,Naos”. 
60  Alexandru Roman (1826-897): jurist, filolog, publicist, om politic român, 
membru fondator al Academiei Române, redactor al gazetelor ,,Concordia” şi 
,,Federaţiunea”, deputat în Parlamentul de la Budapesta (a se vedea: Dorina N. 
Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruţ, Membrii Academiei Române din Transilvania 
(1866-2016). Dicţionar, Bucureşti/Cluj-Napoca, Editura Academiei 
Române/Editura Mega, 2016, pp. 296-297). 
61 Nota autorului: ,,Notiţă în Mineiul pe noiembrie”. 
62 Biserica Ortodoxă din cimitir. 
63 Nota autorului: ,,Însemnare pe scaunul clopotelor”. 
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Biserica aceasta era însă de la început neîncăpătoare şi 
poporul a simţit nevoia de a ridica a doua biserică mai mare şi mai 
impunătoare. Ideea ia fiinţă la 1 ianuarie 1817. În ziua aceasta 
poporul ţine o adunare în acest scop. Biserica dispunea însă numai 
de 86 florini şi 10 creiţari. Poporul hotărăşte cu mare însufleţire 
ridicarea unei noi biserici. Imediat se alcătuieşte o listă de subscripţii 
benevole şi se subscrie suma de 27.115 florini. Cele 13 familii de 
,,greci” subscriu singure 11.750 fl[orini].65 

Protopopul Zaharie Moga iscăleşte 1000 fl[orini], preotul 
Avram Moga 200 fl[orini] şi preotul Ion Moga lui Ilie 150 fl[orini]. 
Dintre credincioşi Nicolae Chirca 200 fl[orini], Mitea Ursu şi Ion 
Ursu câte 500 fl[orini], Gheorghe Balomirean 500 fl[orini], Mihai 
Santei 150 fl[orini] şi ceilalţi cu sume mai mici, în total 195 familii 
cu 15.365 fl[orini].66 

Îndemnaţi de aceste sume mult promiţătoare în primăvara 
anului 1817 ,,satul împreună cu negustorii (greci) şi cu măerenii” cumpără 
locul numit ,,Grueţu Dicului”, de la familia Dicu. Preţul cumpărării 
nu se spune. Iar în 15 mai 1817 se adună preoţii şi ctitorii bisericii şi 
,,se leagă să poarte grijă de toate cele ce ar lipsi la zidirea bisericii, fără a 
nimănui întrebare, numai acelora, care din bunăvoia lor vor vrea a ajuta oareşi 
cu ce”. Iscăliţi: Zaharie Moga, ctitori: Nic[olae] Chirca, Ion Androne, 
Gheorghe Bena, Simeon Maniu, Toma Guţa, Bucur Lupşă, Mitea 
Ursu, Gheorghe Balomirean, Ion Ursu, Mihailă Micu, Iosif Opriţa, 
Gheorghe Fărcaş, Vintilă Sârcu, Ion Nechifor, Toma Moga, 
Constantin Androne, Onea Stanciu, Mihai Santei. Curator: Nicolae 
Elie.67 

Protopopului Zaharie Moga, care de la început şi până la 
sfârşit a fost sufletul întreprinderii, îi revine întreg meritul pentru 
zidirea acestei biserici. 

                                                                                                                         
64 Nota autorului: ,,Notiţă gravată pe acest clopot, rechiziţionat în 1916 de armata 
ungurească”. 
65 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii”. 
66 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii 1816-1825”. 
67 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
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Scrie profesorului Ion Moga68 de la Sibiu, rugându-l  să-i 
formuleze o cerere în limba latină către magistratul Sebeşului, 
pentru dobândirea concesiunii de edificare. Ion Moga îi trimite 
cererea pe care protopopul o prezintă magistratului. 

Magistratul nu ia chestiunea în serios. Ştie pe români săraci 
şi incapabili de a zidi o biserică. 

Dar protopopul nu aşteaptă rezoluţia. Încredinţează 
inginerului Adam din Miercurea 69  facerea planului. Acestuia îi 
plăteşte la 18 iunie 1818, 50 fl[orini] ,,pentru planul ce l-au făcut de l-am 
arătat la guberniu, câtă cheltuială trebuie a se zidi biserica ce gândim a face!”.70 

Începe să încaseze danii în bani şi bucate. În cursul anului 
1817 însă această colectă a fost foarte anevoioasă.71 

Nu se lasă descurajat. A început să facă colectă de vin şi 
bucate pe care le-a administrat şi le-a valorizat în favorul bisericii. A 
făcut apel la toţi protopopii şi preoţii din cuprinsul episcopiei, care 
încă au trimis contribuţii frumoase din partea lor şi a credincioşilor. 

Descrie situaţia şi episcopului V[asile] Moga72 care îi trimite 
1000 florini şi se decide să ia însuşi în mână cauza acestei biserici în 
raport cu autorităţile săseşti. La stăruinţele lui (1 ian[uarie] 1818), 

                                                           
68 Ioan Moga (1790-1856): născut în Sebeş, în familia episcopului Vasile Moga, cu 
studii la Universitatea din Viena, preot, profesor de teologie la şcoala teologică din 
Sibiu (1816-1848), protopop al tractului Sibiu (1830-1853), referent în probleme 
matrimoniale în cadrul Consistoriului din Sibiu (din 1828), candidat pentru funcţia 
de episcop în 1847 (a se vedea: Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia 
a III-a revăzută şi adăugită, Sibiu, Editura Andreiana, 2014, p. 406; Idem, Cărturari 
sibieni de altădată, ediţie întregită şi adăugită, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 
82-84). 
69 Astăzi Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu. 
70 Nota autorului: ,,Planul a fost aprobat mult mai târziu la intervenţia episcopului 
V[asile] Moga, după ce biserica era deja ridicată”. 
71  Nota autorului: ,,La 26 aprilie 1818 avea încasaţi abia 2574 fl[orini], 30 
cr[eiţari]”. 
72 Pentru detalii a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa. 
Biserică, societate şi cultură în vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în 
volumul Tinerii istorici şi cercetările lor, II, coordonat de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-51. 
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magistratul se îndură să trimită cererea pentru concesiunea zidirii la 
guvernul din Cluj. De altă parte însă tot acest magistrat scrie 
protopopului (3 febr[uarie] 1818, n[umă]r 161) că având în vedere 
sărăcia poporului să îngrijească de încasarea sumelor oferite de 
credincioşi, în rate de 2-3 ani.73 

Episcopul bine ştiind că românii din Sebeş încă au drept la 
casa alodială a oraşului, la care contribuie şi ei, îndrumă pe 
protopopul să facă o cerere la magistrat ca să-i voteze un ajutor din 
casa alodială pe seama bisericii. El însuşi face în acest scop o cerere 
şi către guvern.74 

În speranţa că aprobarea va sosi, sebeşenii încep lucrul. 
Protopopul Zaharie Moga face contract (în 29 aprilie 1819) cu 
întreprinzătorul ,,palerul”75 Balog Antal din Cluj care se obligă să 
execute zidăria cu 5600 zloţi. Balog se asociase cu ,,şogorul său” 
Benke György şi cu zidarii Jancsi, István, Ferencz, Gyuri, Józsi şi 
Sam Boroş. În 27 mai 1819 ,,într-o zi de marţi” se începe lucrul.76 

Lucrul merge înainte încet, dar sigur. Sebeşenii preocupaţi 
de zidire nu-şi bat capul cu concesiunea, care nu mai sosea. Iar saşii 
nu ziceau nimic, aşteptând să vadă pe români azi-mâine înglodaţi în 
propria lor neputinţă şi să se trezească cu vreo mare lovitură din 
partea guvernului, care să le năruie toată lucrarea. Românii au lucrat 
însă cum au putut şi au dat fiinţă noului lăcaş. Au lucrat la 
fundament 14 zile, din 27 mai până în 11 iunie, s-a continuat lucrul 
în 28 august până în 14 sept[embrie]. În anul următor, 1820, au 
lucrat abia de la 14 august, iar în 1821 au început în 14 aprilie şi au 
ajuns să ridice şi turnul. În 29 aug[ust] s-au apucat de ,,văcăluitul77 
turnului”, iar în 1822 au lucrat din 17 aprilie până în 24 iunie. În 

                                                           
73 Nota autorului: ,,Arhivul guvernului n[umă]r 5695 din 1818”. 
74 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
75 ,,Paler”: ,,Şef de lucrări”. 
76 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii: Cu ajutorul lui D[umne]zeu ne-am apucat 
azi de biserica de pe locul din Grueţ ce l-au cumpărat satul dimpreună cu 
negustorii şi cu măerenii şi se zideşte această biserică cu ajutorul a tuturor 
făcătorilor de bine fireşte de ce neam au lege în numele sfintei Troiţe”. 
77 ,,A văcălui”: ,,A tencui”. 
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1824 biserica e într-atâta gata, că s-a putut aranja în mod provizoriu 
şi condiţii modeste pentru serviciul divin.78 

În toate lucrările reclamate de zidirea bisericii, protopopul 
Zaharie Moga a pus o stăruinţă extraordinară, vrednică de toată 
lauda. 

O dovedesc aceasta protocoalele purtate de mâna lui, 
precum şi tradiţia locală care îl pomeneşte şi azi cu mare cinste. 
Alerga zi şi noapte din casă în casă, îndemnând oamenii la danii şi 
muncă, aduna carele de pe uliţă şi cu vorbe blânde îndupleca 
oamenii să-şi lase alte lucruri şi să ajute la biserică. A alergat pe 
satele din jur după materiale şi colectând bani. Supraveghea zilnic 
lucrările şi punea şi el mâna unde era nevoie. Tradiţia spune că într-
o zi în vremea secerii, când lipsa de oameni era mai mare, proto-
popul a înduplecat pe o femeie din vecini să-şi lase lucrul casei şi să 
urce schelele, unde era mare lipsă de un ajutor. El însuşi a rămas la 
casa ei, i-a pus pâinea dospită în cuptor, i-a grijit copiii şi tot el i-a 
scos din cuptor pâinea coaptă, izbutind astfel să ţină femeia câteva 
ceasuri la lucrul bisericii. Cu astfel de abnegaţiune a izbutit să ridice 
una din cele mai frumoase biserici din acele vremuri. 
 

Daniile:79 
 

La colecta în bani, începută de Zaharia Moga, a contribuit, 
cel dintâi, episcopul Vasile Moga la 1 oct[ombrie] 1819 cu 1000 
florini, iar în 4 iulie 1820 a doua mie de florini. Tot episcopul 

                                                           
78  Nota autorului: ,,Această sfântă casă de ritual gr[eco]-ort[odox], închinată 
învierii Domnului a început a se zidi la anul 1819 şi în curs de cinci ani s-au 
săvârşit prin ajutorul episc[opului] Moga şi a altor făcători de bine cu osteneala 
comunei întregi, povăţuind lucrul protop[opul] Zaharie Moga şi păr[intele] Avram 
Moga, fiind ctitori Nicolae Paraschiv, Gheorghe Oniţ, Nicolae Ilie, Panaiot 
Todoran, Mitea Ursu, Gheorghe Balomirean, Ion Androne, Gheorghe Bena, 
Iosif Ursu, Mihai Santei, Vintilă Opincar, Simeon Maniu şi alţii.-Tablă 
comemorativă pe peretele de sud al bisericii”. 
79 Nota autorului: ,,Toate datele ce urmează sunt scoase din protocolul bisericii 
din anii 1816-1825”. 
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încasează de la Chira Tatarcea, ,,curatorul” bisericii din Orăştie 100 
florini, de la o preoteasa văduvă din Sălişte 80  115 florini, de la 
diaconul Nicolae Andrei din Căstău81  150 florini, de la dascălul 
Vasile Muntean din Hunedoara 100 florini, în total 465 florini, pe 
care îi trimite protopopului. 

Au intrat apoi de la protopopul Bistriţei Alexandru Buzdug 
12 galbeni (138 florini), protopopul Abrudului Nicolae Adamovici, 
,,nămeznicul” (administratorul) protopopiatului Zlatna în 1820-15 
galbeni (175 florini), Nicolae Gherman, admin[istratorul] 
prot[opopiatului] Lupşei82 (1822) 6 galbeni (70 florini, 48 creiţari) şi 
100 florini, ,,vicarăşul” Nicolae Huţovici83 60 florini. 

De la preoţii: Turc Vasilie, Lupşa, 100 fl[orini]; popa 
Samuil şi popa Ananie din Oarda de Sus84 câte 10 florini; Vasile 
Pop, Zlatna 1 galben (11 fl[orini]); popa Sofronie din Turdaş85 68 
fl[orini]; Vasile Popovici din Lugoj 40 fl[orini]; Ion Raica, Răchita86 
1 fl[orin]; Ion Crainic, Balomir87 50 fl[orini]; Nicolae Moga, Sălişte 
200 fl[orini]; Avram Nasta, Romoşel88 15 fl[orini]; Ion Petraşcu, 
Lancrăm89 700 fl[orini]; Petru Hansu, Gura Râului90 1 galben şi 60 
fl[orini]; Avram Aleman, Săsciori 91  10 fl[orini]; Crăciun Mustea, 
Vinerea92 280 fl[orini]; Ion Popovici, Pianul de Sus93 100 fl[orini]; 
                                                           
80 Sălişte, judeţul Sibiu. 
81 Căstău, judeţul Hunedoara. 
82 Lupşa, judeţul Alba. 
83 Nicolae Huţovici: protopop al Hunedoarei, în timpul sedisvacanţei din perioda 
1796-1810 vicar al episcopiei Ardealului, candidat pentru funcţia de episcop în 
1810 (a se vedea: Constantin Diaconovici (coordonator), Enciclopedia română, tom 
III, Sibiu, Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1904, p. 491). 
84 Oarda de Sus, judeţul Alba. 
85 Turdaş, judeţul Hunedoara. 
86 Răchita, judeţul Alba. 
87 Balomir, judeţul Hunedoara. 
88 Romoşel, judeţul Hunedoara. 
89 Lancrăm, judeţul Alba. 
90 Gura Râului, judeţul Sibiu. 
91 Săsciori, judeţul Alba. 
92 Vinerea, judeţul Alba. 
93 Pianul de Sus, judeţul Alba. 
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Nicolae Popovici, Hunedoara 50 fl[orini]; Ion Petrea, Deal94  70 
fl[orini], 40 husoşi;95 Lazăr Lup, Strei96 30 fl[orini]; Ion Popovici, 
Măceu97 40 fl[orini]; Ion Ionaşcu, Lancrăm 300 fl[orini]; Petru Luca 
şi Iacob Hăbian, Şasa-Lupşii98 5 galbeni (56 fl[orini] şi 40 creiţari); 
Ioachim Cărpinişan, Câlnic99 100 fl[orini]; Ion Neag, Poplaca100 80 
fl[orini]; Chiril Maer, Răhău101 90 fl[orini]; Ilie Popovici, Orăştie 12 
taleri (70 fl[orini], 20 cr[eiţari]); Constantin Moga, Săsciori 10 
fl[orini]; Vartolomei Stănculescu, Techereu102 4 galbeni (33 fl[orini], 
45 cr[eiţari]); Gheorghe Gavrilă, Mediaş 103  5 fl[orini]; Avram 
Călugărul din Cioara104 5 fl[orini]; Radu Verzea, Satulung105 colecta 
1000 fl[orini]. 

De la diaconii: Zaharie Matei din Nadeşul Român106 50 
fl[orini]; Aron Oprea din Almaşul Mare107 97 fl[orini], 20 cr[eiţari]; 
Nicolae Răulea, Păuca108 191 fl[orini], 35 cr[eiţari]; Mihail Căzan, 
Ohaba109 45 fl[orini]. 

De la dascălul Vasile Muntean din Hunedoara 100 fl[orini]. 
De la credincioşii: Nicolae Ghişoi, Răchita 140 fl[orini]; 

Şerban Manta, Gura Râului 120 fl[orini]; Ion Avram, Lupşa 100 
fl[orini]; Dimitrie Neş, Valea Verde110 17 galbeni (190 fl[orini], 24 

                                                           
94 Deal, judeţul Alba. 
95 ,,Husăş”: ,,Denumirea unei vechi monede ungureşti de argint (de 20 bani), care 
a circulat în Transilvania, în secolul al XIX-lea”. 
96 Strei, judeţul Hunedoara. 
97 Măceu, judeţul Hunedoara. 
98 Şasa, sat aparţinând comunei Lupşa, judeţul Hunedoara. 
99 Câlnic, judeţul Alba. 
100 Poplaca, judeţul Sibiu. 
101 Răhău, judeţul Alba. 
102 Techereu, judeţul Hunedoara. 
103 Mediaş, judeţul Sibiu. 
104 Astăzi Săliştea, judeţul Alba. 
105 Satulung, judeţul Maramureş. 
106 Astăzi Nadiş, judeţul Sălaj. 
107 Almaşul Mare, judeţul Alba. 
108 Păuca, judeţul Sibiu. 
109 Ohaba, judeţul Alba. 
110 Valea Verde, judeţul Alba. 
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cr[eiţari]); Toma Bărăi, Scărişoara111 100 fl[orini]; Bucur Oprean, 
Poplaca 100 fl[orini]; Gyilai Zsiga, Partoş112 100 fl[orini]; Dumitru 
Balomirean 300 fl[orini]; Petru Alexandru, comerc[iant] Braşov, 
200 fl[orini]; colecta din Poiana Sibiului 150 fl[orini]. 

Pe lângă acestea s-au făcut şi alte danii mai mici, de la 1-50 
fl[orini]. Din colecte, au intrat cu totul 11.339 fl[orini], 91 creiţari. 

Pe cât de frumoase au fost daniile venite din afară, pe atât 
de puţine au fost ale sebeşenilor. Oamenii care promiseseră 1000-
1500 fl[orini], îşi reduc contribuţia la 100-500 fl[orini], cei cu 50-100 
fl[orini], scad la 1-2 fl[orini]. Astfel că în patru ani abia s-au adunat 
în Sebeş 2602 fl[orini], 49 cr[eiţari]. În schimb, au ajutat cu 
cărăuşitul. 

Din pricina mijloacelor s-a întrerupt lucrul de patru ori şi 
protopopul spune că adeseori a fost nevoit să ceară soldaţi pe plată, 
care să dea mână de ajutor zidarilor. 
 

Fondul de vin: 
 

În scopul sporirii mijloacelor pentru zidire, protopopul a 
înfiinţat un fond de vin. Începutul l-a făcut la culesul viilor din 
1818, în care an s-au adunat trei buţi113 de vin. În 1819 a adunat în 
Sebeş o bute, în Răhău o bute, în Deal 30 ferii,114 în Pianul de Jos115 
20 ferii. În 1820 a mai adunat două buţi. Tot în anul acesta a primit 
de la protopopul Nicolae Adamovici din Orăştie 29 ferii adunate în 
Romos116 şi 17 ferii în Romoşel. La sfârşitul acestui an avea adunate 
263 ferii. În 1821 primeşte două buţi de la Mitea Ursu din Sebeş, 
patru buţi adunate de la credincioşii din Sebeş, o bute de la Simion 
Bucur din Lancrăm şi 30 ferii de la Nic[olae] Nechifor din Răhău. 
                                                           
111 Scărişoara, judeţul Alba. 
112 Astăzi cartier al oraşului Alba-Iulia. 
113 ,,Bute”: ,,Butoi”. 
114  ,,Ferie”: ,,Măsură de capacitate, folosită în Transilvania, pentru băuturi 
alcoolice, în valoare de aproximativ zece litri”. 
115 Pianul de Jos, judeţul Alba. 
116 Romos, judeţul Hunedoara. 
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În 1822 n-a adunat nimic. În 1823 trei buţi ,,de la dijmă”.117 S-au 
mai adunat apoi în 1826 două buţi din Sebeş şi una cinstită de popa 
Ion Petraşcu din Lancrăm. În 1827 două buţi din Sebeş. Vinul a 
fost manipulat, sub controlul protopopului, de crâşmarul Mihailă 
Dămian. Din vânzarea lui s-a realizat un venit curat de 1849 
fl[orini]. 
 

Alte venite: 
 

Protopopul Ion Nandra de la Lupşa a cinstit (1819) 175 
scânduri pentru ,,alaş” (schele). Preotul Nicolae Popovici din 
Hunedoara 250 funţi 118  de fier, negustorul de cărămizi 5000 
cărămizi, Alexandru Petraşcu din Loman119 doi suli de brad, preotul 
Nicolae Stănuţ 11 suli de brad şi popa Ion Filimon din Loman 15 
suli de brad. S-au vândut la licitaţie două vii ale preotului Ion Moga 
din Sebeş pentru o datorie la biserică, realizând un excedent de 221 
fl[orini]. Din vinderea luminilor şi din trasul clopotului 200 fl[orini], 
din vinderea lemnelor rămase de la zidirea bisericii 623 fl[orini], 40 
cr[eiţari], de la ,,funogiul120  oraşului” 18 fl[orini]. Astfel, până la 
sfârşitul anului 1827 protopopul Zaharie Moga a încasat, în total, 
16.853 fl[orini], 80 cr[eiţari]. În 1829 a mai primit 100 fl[orini] de la 
Ion Dietrich, primarul oraşului. 
 

Spese: 
 

Cărămida. În iarna anului 1818-1819 a tocmit protopopul 
cu negustorul Ion Dietrich 100.000 de cărămizi, ,,pecetluite” cu 15 
zloţi mia. Acesta a livrat în 1819: 130.000, în 1820: 52.000, iar restul 
în 1821 şi 1822. Socoteala definitivă s-a făcut însă abia în 1836, 

                                                           
117  ,,Dijmă”: ,,Dare care reprezenta a zecea parte din produsele principale, 
percepută de stăpânii feudali de la ţărani”. 
118 ,,Funt”: ,,Unitate de măsură, echivalentă cu jumătate de kilogram”. 
119 Loman, judeţul Alba. 
120 ,,Fălnogiu”: ,,Om de vază (primar)”. 
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constatându-se că nici unii, nici alţii nu mai au nici o pretenţiune. 
Pe lângă acestea a mai cumpărat de la preotul unit din Sebeş, Ştefan 
Alămorean, 6790 cărămizi rămase de la biserica unită cu 12 zloţi 
mia. Cărămida toată a costat 1581 fl[orini], 30 cr[eiţari]. 

Ţigla. La acelaşi negustor a tocmit în 18 iulie 1820 şi 
100.000 ţigle cu 25 zloţi mia. Iar de la Andreas Eitel a cumpărat 
1000 ţigle cu 16 fl[orini]. Ţigla a costat, în total, 2509 fl[orini]. 

Piatra a fost adusă în vara anului 1818 din hotarul 
Săsciorilor, când ,,am plătit lui Berechet că ne-au lăsat de-am trecut cu carele 
peste un pustişag al lui 3 fl[orini], iar la un altul 2 fl[orini], 66 cr[eiţari]”. 
Piatra a fost adusă de sebeşeni fără să plătească nici pentru ea, nici 
pentru cărăuşie. Tot asemenea şi nisipul. 

În 11 iulie 1819, face protopopul contract cu pietrarul Iosef 
Taschmann din Ighiu121 pentru stâlpii de piatră de la uşi, pentru 105 
fl[orini] cu condiţia să-i livreze în patru săptămâni. Acesta a adus 
însă stâlpii neisprăviţi şi a primit numai 70 fl[orini]. Piatra adusă de la 
Vinţ122 pentru ,,părcanul123 turnului” a costat 36 fl[orini], 57 cr[eiţari], 
iar o tablă de piatră de la Ampoiţa124 pentru inscripţia curatorilor a 
costat 6 fl[orini]. În total, costul pietrei 182 fl[orini], 57 creiţari. 

Lemnul a început să-l adune la 25 iunie 1818 de la 
Strungari125 şi Loman, de unde a adus grinzi groase de brad, în preţ 
de 306 fl[orini], 20 cr[eiţari]. De la dascălul unit din Alba-Iulia a 
cumpărat 57 grinzi pentru schele cu 115 fl[orini], 40 cr[eiţari]. De la 
Oarda 30 brazi cu 88 fl[orini], 88 cr[eiţari] şi ,,15 fârtare de plută”, 
adică 180 brazi, 1400 scânduri şi 100 suli de brad, cu 1350 fl[orini]. 
De la Cugir126 1000 de laţuri cu 100 fl[orini]. Lucrul bărdaşilor 740 
fl[orini], 48 cr[eiţari]. Alte mărunţişuri 20 fl[orini], 34 cr[eiţari]. 
Acoperişul turnului l-a făcut Gheorghe şi Chirilă Murar cu 25 

                                                           
121 Ighiu, judeţul Alba. 
122 Vinţul de Jos, judeţul Alba. 
123 ,,Parcan”: ,,Bârnă groasă folosită ca element de rezistenţă”. 
124 Ampoiţa, judeţul Alba. 
125 Strungari, judeţul Alba. 
126 Cugir, judeţul Alba. 
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fl[orini]. Lemnul, împreună cu lucru, a costat 2746 fl[orini], 30 
cr[eiţari]. 

Varul l-a adus din diferite locuri. De la Tornya Dániel, 
,,deregătorul Măriei Sale Kenderesi Mihail, consiliăraşul din Folt”, 300 
ferdele, a 6 dutce, cu 180 fl[orini], 32 creiţari, iar 273 ferdele, a 5 
dutce, cu 136 fl[orini], 10 creiţari, de la Savu Solomon, crâşnicul din 
Folt127 659 ferdele, cu 371 fl[orini], 60 creiţari, din Ardeu128 975 
ferdele, cu 414 fl[orini], 70 creiţari (a 9 groşiţe), din Rapolt129 221 
ferdele, cu 93 fl[orini], 72 cr[eiţari] (a 9 groşiţe), din Răpolţel130 709 
ferdele, cu 354 fl[orini], 30 cr[eiţari], din Chimindia131 300 ferdele, 
cu 150 fl[orini], din Banpotoc132 583 ferdele, cu 161 fl[orini], 94 
cr[eiţari] (a 6 groşiţe), de la popa Petru Budai din Bobâlna133 252 
ferdele, cu 151 fl[orini], 12 cr[eiţari] (a 6 dutce), 33 ferdele, cu 9 
fl[orini], 56 cr[eiţari] şi 118 ferdele, cu 26 fl[orini], 08 cr[eiţari], din 
Boiu134 111 ferdele, cu 66 fl[orini], 36 cr[eiţari], din Băcâia135 de la 
Rus Iosif 478 ferdele a 5 dutce, 800 ferdele a 5 dutce ,,fără un 
potor”, în total cu 244 fl[orini], 20 cr[eiţari], alte 635 ferdele, cu 302 
fl[orini], 51 cr[eiţari] şi 216 ferdele, cu 108 fl[orini]. A adus în total 
6603 ferdele, cu 2695 florini, 77 creiţari. 

Fierul l-a comandat în 8 mai 1819. De la ,,baia 
Sebişelului”136 10 măji şi 50 funţi cu 234 florini, 37 creiţari. Cinstitul 
domn Voaltăr Macra a îngăduit cu 20 zloţi maja pentru cinstea 
vlădicului şi a bisericii. De la baia din Cugir a adus 2 măji şi 24 funţi 
cu 177 fl[orini], 34 cr[eiţari] şi 60 legături pentru boltă şi turn cu 554 
fl[orini], 96 cr[eiţari]; de la ,,lăcătuşul din Partoş şiroafe” de 46 
fl[orini], 18 cr[eiţari], iar ţiganii fauri din Sebeş: Savu Pădurean, 
                                                           
127 Folt, judeţul Hunedoara. 
128 Ardeu, judeţul Hunedoara. 
129 Astăzi Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara. 
130 Răpolţel, judeţul Hunedoara. 
131 Chimindia, judeţul Hunedoara. 
132 Banpotoc, judeţul Hunedoara. 
133 Bobâlna, judeţul Cluj. 
134 Boiu, judeţul Mureş. 
135 Băcâia, judeţul Hunedoara. 
136 Sebeşel, judeţul Alba. 
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Marcu, Avram Voina, Nicolae şi Antonie Lala, Martin Pascu, Petru 
Pui, Gheorghe Râmbu şi Fănuţu cu tatăl său au livrat 15.000 cuie şi 
800 scoabe, cu 708 fl[orini], 71 cr[eiţari]. Fierul a costat 1721 florini, 
56 creiţari. 

Uşile mari de gorun (două) au fost tocmite abia în 23 
august 1823 la tâmplarul Tontsch din Sebeş, cu 110 florini. Dar 
numai în octombrie 1827 au fost aşezate definitiv, când   s-au fixat 
în usciorii de piatră ţâţânile cu 28 funţi de plumb cumpărat de la 
Gherghiuţ armeanul cu 12 fl[orini], 36 cr[eiţari]. Până aici se vede că 
biserica avea uşi provizorii de scânduri simple. Uşile au costat 
aşezate la loc 137 florini, 56 creiţari. 

Fereştile au fost tocmite la tâmplarul Ludwig Brunninger 
din Sebeş, să le facă ,,cu lemn, fier, glajă şi drot cu tot 920 zloţi”. 

Crucile au fost lucrate în 1821 de tinichigiul Johannes 
Obernauer din Alba-Iulia. Cea de pe turn de 18 ½ funţi de fier, iar 
cea deasupra altarului de 9 ½ funţi de fier, cu 53 fl[orini], 30 
cr[eiţari]. Amândouă au fost aurite de căldărarul137 Johann Martini 
din Sebeş pentru preţul de 55 fl[orini], iar aurul necesar, un ,,tuţ”,138 
a fost cumpărat de la farmacistul Binder din Sebeş, cu 11 fl[orini], 
15 cr[eiţari]. Crucile au costat 119 fl[orini], 45 cr[eiţari]. În 23 august 
1822 au fost aşezate cu deosebită solemnitate la locurile lor. 

Tâmpla altarului a fost tocmită în 1820, cu 160 fl[orini] la 
maestrul Ştefan Petru din Sibiu. S-a terminat abia în 1826 când a 
fost aşezată şi maestrul a mai reclamat suma de 200 fl[orini], 62 
cr[eiţari], ca spese pentru două drumuri făcute la Sebeş. 

Prestolul de piatră a fost adus de la Boz139 în 1824, cu 10 
fl[orini]. 

În 26 mai 1826 au sosit şi clopotele de la Cluj. Câte şi cu ce 
preţ însă nu o spune protopopul. 

În august 1824 biserica a ajuns să fie podită. În acest scop, 
au adus 190 scânduri de la popa Oprea Iuga din Tilişca140 şi din 
Şugag,141 cu 56 fl[orini], 62 cr[eiţari]. 
                                                           
137 ,,Căldărar”: ,,Meşteşugar care face sau repară căldări şi alte vase de aramă”. 
138 ,,Tuţ”: ,,Set”. 
139 Boz, judeţul Alba. 
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După multă trudă, în sfârşit, ajunge protopopul Zaharie 
Moga, în primăvara anului 1827, să vadă terminată zidirea. 
Cheltuise, până aici, peste 17.000 fl[orini], fără de clopote. Lipseau 
încă stranele, cărţile şi întreg aranjamentul intern. 
 

Acţiunea episcopului V[asile] Moga: 
 

Protopopul Zaharie Moga a fost preocupat şi de grija 
împodobirii bisericii încă de la 1823, când biserica ajunsese sub 
acoperiş. Şi era îngrijit şi de lipsa mijloacelor pentru terminarea 
bisericii. În numele sebeşenilor, cere episcopului o intervenţie nouă 
la guvern, ca să exopereze de la saşii din oraş un ajutor din casa 
alodială. Episcopul face intervenţie şi după ce concesiunea şi planul 
aprobat încă nu sosise, cere delegarea unei ,,comisii occulatorie”, 
care să constate necesitatea ajutorului cerut.142 

Episcopul face un memoriu şi către împăratul din Viena, în 
care arată că şi românii contribuie la poverile oraşului, ca şi saşii, 
deci şi ei au drept la casa alodială. Ba ce e mai mult, venitul morilor, 
proprietatea oraşului, intră întreg în casa alodială, de care apoi se 
folosesc numai saşii şi românii nu. Cere să se dea şi românilor 
ajutorul de care au lipsă la biserică. Iar dacă nu, să li se dea partea ce 
li se cuvine din venitul morilor.143 

Guvernul dă ordin saşilor să trimită comisa cerută.144 Saşii 
trimit pe senatorul Joannes Wachsmann şi pe geometrul Josefus 
Hahn, iar episcopul pe prot[opopul] Zaharie Moga să facă 
oculata.145 Cu acest prilej, protopopul prezintă saşilor spesele făcute 
până aici de 15.581 fl[orini], precum şi un preliminar pentru 

                                                                                                                         
140 Tilişca, judeţul Sibiu. 
141 Şugag, judeţul Alba. 
142 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 812-1824”. 
143 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 256-1827”. 
144 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 812 din 3 februarie 
1824”. 
145  Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 812-1824”; 
,,Oculată”: ,,Descindere a magistratului pentru examinarea personală a unui fapt”. 
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arandamentul intern în sumă de 6110 fl[orini] şi ustensile de 8225 
fl[orini], 30 cr[eiţari].146 

Cei doi saşi nu fac nici o observare la zidire. Ce priveşte 
însă spesele fac raport magistratului, în care spun că cererile 
episcopului şi ale sebeşenilor sunt exagerate. Românii s-au obligat 
să dea 21.111 fl[orini]. Să caute să-i încaseze. Casa alodială nu poate 
da nimic. 147  Episcopul protestează, iar guvernul dă ordin 
magistratului să pertracteze cauza în reprezentanţa (consiliul) 
orăşenesc.148 

Consiliul orăşenesc, în care erau numai saşi, ţine şedinţă în 
10 dec[embrie] 1824 şi răspunde guvernului, că ar da bucuros 
ajutorul cerut, dar casa alodială are altă menire. Trebuie să repare 
edificiile publice, să repare închisoarea, hotelul oraşului şi altele. Mai 
spune că românii n-au drept la casa alodială, deoarece nu contribuie 
cu nimic şi nu s-au dat niciodată ajutoare nici pentru alte biserici 
sau şcoli din oraş. Iar dacă au lipsă de bani, românii din Sebeş să 
ceară voie pentru o colectă în scaunul Sebeşului.149 

Guvernul, la rândul lui, aprobă punctul de vedere al 
magistratului şi respinge cererea sebeşenilor.150 

Episcopul răspunde imediat printr-o nouă adresă către 
guvern şi una către curtea din Viena. Arată că poporul e sărac şi şi-a 
răscumpărat sumele promise cu lucrul manual şi cu cărăuşitul. Din 
cerşetorie nu se pot aduna banii trebuincioşi. De altă parte, însă 
românii au drept la casa alodială şi biserica încă e edificiu public, 
care are întâietate faţă de celelalte. Prin urmare, sau să se dea 
ajutorul cerut sau partea ce se cuvine din venitul morilor.151 

Răspuns nu mai vine. Atunci, supărat, episcopul face la 8 
oct[ombrie] 1825 un nou memoriu la curtea din Viena, în care 
                                                           
146 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 4619-1824”. 
147 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
148 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 79-1825”. 
149 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
150 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 2332 din 21 martie 
1825”. 
151 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 4897-1826”. 
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pretinde egala îndreptăţire, în toate privinţele, a românilor cu 
saşii.152 

Acum se mişcă şi curtea din Viena. Dă ordin guvernului să 
clarifice cauza bisericii din Sebeş şi întreabă dacă s-a dat din casa 
alodială vreun ajutor la vreo biserică, în ce stare se află această casă, 
iar cu privire la mori cine le-a dat bisericii săseşti şi cu a cui 
învoire.153 

Guvernul dă acest ordin magistratului la 19 dec[embrie] 
1825.154 Magistratul îl transpune consiliului orăşenesc la 16 ianuarie 
1826, arătându-i cum să răspundă la întrebări. Cauza cu morile însă 
o lasă ascunsă.155 

Consiliul oraşului răspunde că alodiul n-a dat niciodată 
ajutoare la biserici, casa este sleită de puteri, românii au o biserică şi 
ar fi putut-o lungi fără să se mai aventureze la o nouă biserică. 
Despre mori nici o vorbă.156 

Magistratul trimite acest răspuns guvernului (n[umă]r 4897 
din 4 apr[ilie] 1826) şi-l roagă să-l învrednicească de protecţia sa. 
Guvernul îl trimite episcopului, care răspunde şi dovedeşte că saşii 
au bani, dar nu vreau să dea. Arată apoi că chestiunea cu morile au 
ascuns-o intenţionat.157 

Guvernul provoacă din nou oraşul să răspundă şi în 
chestiunea morilor. Magistratul răspunde (18 sept[embrie] 1826, 
n[umă]r 1074) şi arată că morile au fost cinstite bisericii săseşti, cu 
învoirea orăşenilor, iar venitul unei mori este de 500 fl[orini], iar a 
celeilalte de 300 fl[orini].158 

Episcopul află de aceasta şi indignat dovedeşte cu copii de 
pe contractele cu arendaşul că o moară a fost arendată cu 3860 

                                                           
152 Nota autorului: ,,A[rhiva] Curţii din Viena, n[umă]r 256-1827”. 
153 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 12.143-1826”. 
154  Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 12.485 din 19 
dec[embrie] 1925”. 
155 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 4897 din 1826”. 
156 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 4897-1826”. 
157 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 9958-1826”. 
158 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
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fl[orini], iar cealaltă cu 3950 fl[orini], 18 cr[eiţari]. Morile au fost 
cinstite de saşi bisericii săseşti, fără ştirea şi învoirea românilor. 
Insistă din nou asupra egalei îndreptăţiri a românilor cu saşii.159 

Guvernul nu ia în seamă protestele episcopului, ci face 
propunere (11 dec[embrie] 1826) Curţii de la Viena ca să respingă 
cererile românilor. Spune că românii sunt răi şi îndârjiţi, biserica 
ortodoxă nu este recunoscută de stat, deci nu are drept la casa 
alodială, cheltuielile pentru biserică sunt prea mari şi luxoase, iar 
morile sunt ale bisericii săseşti.160 

Curtea din Viena primeşte propunerea guvernului ardelean 
şi respinge toate cererile episcopului. 161  Rezoluţia i-o trimite 
guvernul la 5 martie 1827, n[umă]r 1859, iar la 9 apr[ilie] 1827, sub 
n[umă]r 3032, îl opreşte să mai facă colectă în favorul bisericii din 
Sebeş, fără concesiunea guvernului.162 

Episcopul face imediat o remonstraţie. Magistratul ca să-l 
împace îi răspunde la 22 mai 1827 că e aplicat să-i dea concesiune 
pentru o colectă în scaunul Sebeşului. Primarul Ion Dietrich îi şi 
trimite 100 fl[orini] în scopul acesta.163 

Episcopul nu este mulţumit cu această soluţie şi 
protestează la Curtea din Viena într-un memoriu, în care arată, cu 
dovezi, dreptul românilor şi la casa alodială şi la venitul morilor. 

Neprimind nici un răspuns, face în toamna acestui an, 
1827, un nou memoriu la Curtea din Viena, arătând multele şicane 
suferite de români din partea saşilor din Sebeş. Românii plătesc 
aruncuri pentru nevoile oraşului, ei contribuie cu bani şi cu lucru 
manual la repararea şi susţinerea morilor şi toată sudoarea lor intră 
în casa alodială. Arată că s-au dat multe ajutoare din această casă la 
biserica rom[ano]-cat[olică] şi cea gr[eco]-cat[olică], românii n-au 
                                                           
159  Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 256-1827. 
Contractele acestea, în procesul de mai târziu, au dispărut fără urmă”. 
160 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 12.143-1826”. 
161 Nota autorului: ,,Decretul aulic n[umă]r 207 şi 256 din 27 ian[uarie] 1827”. 
162 Nota autorului: ,,D[octo]r Iacob Rach, ,,Samuil Vulcan”, Oradea-Mare, 1925, 
pg. 78”. 
163 Nota autorului: ,,18 aug[ust] 1827”. 
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fost întrebaţi când s-au dăruit morile bisericii săseşti. Episcopul 
pretinde egala îndreptăţire la casa alodială şi la mori. Astfel, nu-i 
rămâne altă cale decât să pornească proces împotriva oraşului.164 

La aceasta, episcopul nu mai primeşte răspuns până la 2 
aprilie 1829, când Curtea din Viena îi respinge din nou cererile.165 

Atunci, episcopul începe să adune documente, scrisori, 
copii de pe acte, hotărâri ale guvernului şi ale Curţii din Viena şi 
bine înarmat începe procesul împotriva oraşului, care proces l-a 
purtat până la moartea sa, iar după aceasta a fost continuat de 
profesorul Ion Moga, până la 1848. Revoluţia din acest an a 
întrerupt procesul care a rămas neterminat până în ziua de astăzi.166 

Până în toamna anului 1827 românii, cu chiu cu vai, 
termină biserica şi iau măsuri pentru sfinţirea ei. Hram al bisericii se 
fixase la început Sf[ânta] Treime. S-a întâmplat încă că în 1825 şi în 
1826 au murit doi tineri, nepoţi ai episcopului, ,,canceliştii crăieşti” 
Ion şi Ignatie Moga, de care românii din Sebeş legau mari nădejdi. 
Întru pomenirea lor s-a dat bisericii hramul Învierii Domnului, cum 
arată aceasta o tablă de aramă fixată în peretele din altarul 
bisericii.167 
                                                           
164 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 2402-1829”. 
165 Nota autorului: ,,Arh[iva] Guv[ernului] din Cluj, n[umă]r 2401 din 2 apr[ilie] 
1829”. 
166 Renunţând la postul de profesor, asesor consistorial şi protopop în Sibiu, Ioan 
Moga a revenit în Sebeşul natal, unde a continuat procesul iniţiat de episcopul 
Vasile Moga, unchiul său, împotriva primăriei oraşului, căreia îi ceruse o sumă de 
bani pentru zidirea unei biserici ortodoxe în oraş. S-au cheltuit sume însemnate de 
bani pentru avocaţi, fără să se poată ajunge la un rezultat. Bătrân şi bolnav, până 
la urmă, profesorul Ioan Moga nu s-a mai interesat de soarta procesului (a se 
vedea: Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, p. 84). 
167 Nota autorului: ,,Inscripţia acestei table: Ion şi Ignatie, tineri voinici, veri de 
aproape, înţelepţi şi procopsiţi, cancelişti crăieşti, băieţi prea iubiţi şi de cea mai 
bună nădejde, iară pentru ca să înfloară întru viaţa de veci, în floarea zilelor sale 
cea mai frumoasă de aici s-au veştejit la anul 1825 şi 1826, întru cununa şi 
nădejdea vieţuirii lor în cea lume s-a închinat şi biserica aceasta pe hramul Învierii 
D[omnu]lui fiind tocmai de aceea vreme zidită de nou prin mijlocirea unchiului 
lor Vasile Moga, Vlădicul Ardealului neunit, maicele acelor în veci neuitaţi tineri, 
Maria şi Maria, plângându-şi fiii săi nu se putea mângâia că nu era decât că în viaţa 
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Protopopul Zaharie Moga nu ajunge să-şi poată vedea 
sfinţită biserica. În urma unei aprinderi de plămâni, contrasă la 
umblatul cu crucea, moare la 16 ianuarie 1828. Biserica nouă, care 
prin a lui hărnicie s-a zidit a fost sfinţită de episcopul Vasile Moga 
în 21 octombrie 1828.168 
 

Preoţii din Sebeş: 
 

Cel dintâi preot, despre care avem ştire până acum este 
popa Nicolae Pop, care este ascultat sub jurământ la 26 aprilie 
1682, în procesul pornit împotriva mitropolitului Sava II 
Brancovici169 din Bălgrad.170 

La 1698 se aminteşte protopopul Niculiţă din Sas-Sebeş, 
care iscăleşte la 7 oct[ombrie] 1698 învoiala unirii.171 Iar la 1701, 
protopopul Nicula de la Sebeş, care avea un tract protopopesc cu 
35 preoţi.172 Probabil că este una şi aceeaşi persoană. 

La anul 1715 aflăm pe popa Gheorghe, care la 27 
sept[embrie], figurează ca informator într-un proces din satul 
Pătrunjeni.173 

În conscripţia de la 1733, aflăm în Sebeş pe arhidiaconul 
Petru (protopop), popa Lazăr, popa Gheorghe şi popa Vasile, 
însemnaţi ca uniţi, iar popa Ion ortodox.174 

                                                                                                                         
cealaltă mai fericită nădăjduiesc să se vază iarăşi şi să se îmbrăţoşeze, că multe 
lăcaşuri sunt la tatăl meu, grăieşte întru adevăr Mântuitorul lumii Isus Christos. 
Amin”. 
168 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii”. 
169 Mitropolitul Sava Brancovici: mitropolit ortodox al Transilvaniei în perioada 
1656-1660 şi 1662-1680, trecut în rândul sfinţilor datorită persecuţiilor îndurate 
din partea principelui maghiar Mihai Apafi I (a se vedea: Marina Lupaş, 
Mitropolitul Sava Brancovici (1656-1683), Cluj, Editura Cartea Românească, 1939). 
170 Nota autorului: ,,V[asile] Mangra, ,,Sava II Brancovici”, p. 100”. 
171 Nota autorului: ,,M. Maneguţiu, ,,Reunirea Rom[ânilor]”, p. 183”. 
172 Nota autorului: ,,Cipariu, Acte şi fragmente, p. 86”. 
173  Nota autorului: ,,Act în arhiva consistoriului din Cluj”; astăzi Pătrângeni, 
judeţul Alba. 
174 Nota autorului: ,,Transilvania, 1898, p. 202”. 
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În conscripţia de la 1750, făcută de episcopul P[etru] Aron 
de la Blaj se amintesc în Sebeş doi preoţi uniţi, fără nume. Despre 
neuniţi nu se spune nimic.175 

În vremea aceasta, avem ştire despre un preot cu numele 
Maxim Paştiu, care la 1756 nu mai trăieşte.176 

La 1756 exista în Sebeş numai un preot unit, protopopul 
Samoilă şi trei preoţi neuniţi: popa Dumitru, popa Avram şi popa 
Ionaşcu. Acesta din urmă administra şi Lancrămul.177 

În 1768 funcţionează în Sebeş ca preot ,,Ion Dan parohul 
Sassebesdorfensis et A. D. Mediensis”, ca preot neunit. Tot atunci 
figurează în alt act ca protopop unit al tractului Sebeş, ,,Ion 
Dantschilă, parohul Reckitensis”.178 

În deceniile ultime ale veacului al 18-lea funcţionează în 
Sebeş ca preoţi popa Lazăr şi popa Ştefan. Date hotărâte nu avem.179 

Începând cu anul 1794 pomelnicul preoţilor e mai complet. 
În anul acesta aflăm ca protopop pe Avram Moga, iar preoţi Ioan 
Moga, Ilie Moga şi Zaharie Moga.180 

Protopopul Avram Moga funcţionează ca protopop până 
la 1805. O notiţă dintr-un Ceaslov îl aminteşte ca protopop încă la 
1790. Când şi-a început funcţiunea nu se ştie. 

Ion Moga preot şi protopop onorar funcţionează până la 
1798. Moare la 16 martie 1798. Lui îi urmează fiul său, Ion Moga 
II, care moare la 23 oct[ombrie] 1823.181 

                                                           
175 Nota autorului: ,,Transilvania, 1901, p. 277”. 
176 Nota autorului: ,,Notiţă în Cazania de la 1699, pg. 2, unde se spune: Această 
Predanie i s-au venit lui Ioana fetii reposatului popi Maxim Paştiu, anul 1756 
apr[ilie] 12 zile. Popa Avram”. 
177  Nota autorului: ,,D[octo]r A[ugustin] Bunea, ,,P[etru] P[avel] Aron şi 
D[ionisie] Novacovici”, p. 115 şi 122”. 
178 Nota autorului: ,,D[octo]r Ion Lupaş, Telegraful Român, 1910, n[umă]r 1”. 
179 Nota autorului: ,,În protocolul bisericii se aminteşte la 1823 de Nicolae, feciorul 
popii Lazăr, iar la 1828 Dumitru, feciorul popii Ştefan, epitrop la biserica veche”. 
180 Nota autorului: ,,Inscripţia de pe clopotul cel mare de la biserica veche”. 
181 Nota autorului: ,,Inscripţie pe mormântul lor: Anul 1798 Mart[ie] 16. Lângă 
această cruce e îngropat trupul ci[nstitului] preot Ion Moga şi a ci[nstitului] p[reot] 
Ion Moga 1812 oct[ombrie] 23”. 
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Preotul Ilie Moga, a fost hirotonit la 1779 la Buda şi a murit 
în 11 ianuarie 1813 ,,la 12 ceasuri din zi”.182 

Protopopul Zaharie Moga, fiul lui Ion Moga I, născut în 
Sebeş la 1764, a fost hirotonit preot la 1788 în Transilvania şi a 
funcţionat până la 1805 ca preot, iar de aici încolo ca protopop 
până la moartea sa în 1828. A fost ,,stâlpul şi podoaba bisericii sebişane”. 
A avut cinci copii: Ion Moga, profesor de teologie şi protopop în 
Sibiu, Nicolae Moga, cancelist tezaurarial, căsătorit cu Ana Carabet, 
Avram Moga, protopopul de mai târziu, căsătorit cu Fevronia 
Pipoş, Anghelina Moga, măritată cu Moise Fulea183 şi Gheorghiţa, 
măritată cu Mihai Santei. A fost înmormântat lângă biserica cea 
nouă, zidită de dânsul, iar urmaşii lui i-au ridicat o piatră 
comemorativă, ce există şi astăzi.184 

                                                           
182 Nota autorului: ,,Notiţă în Mineiul pe luna ianuarie”. 
183 Moise Fulea (1787-1863): preot, profesor la şcoala teologică din Sibiu (1814-
1856), director al şcolilor ,,poporale” din Eparhia Sibiului (1814-1838) şi 
conducătorul unui curs de şase săptămâni, la Sibiu, pentru pregătirea viitorilor 
învăţători ai acestor şcoli (1816-1830), protopop al tractului Sibiu II, asesor 
consistorial, participant la evenimentele anului 1848, ales în delegaţia trimisă la 
Viena şi în Comitetul Permanent român de 25 de membri, cu sediul la Sibiu (a se 
vedea: Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 250; Idem, Cărturari sibieni de 
altădată, pp. 77-81). 
184  Nota autorului: ,,Inscripţiile pe momument sunt următoarele: (Faţa spre 
Răsărit) Optimo conjugi et dilectissimo patri arhidiacono et parocho Sabes: 
Zaharie Moga hoc monumentum Iugentes posuere: uxor Ana et filii Ioannes M. 
S. Theol. professor, Nicolaus M. R. thesaur cancelista cum consorte Ana nata de 
Carabetz, Abrahamus M. administrator et parohus Cibin cum consorte Fevronia 
nata Pipoş, ac filiae Angelina nupta Moysi Fule schol. nat. N. U. Directori, 
Gheorgitza nupta civi Mihaeli Szantei 1828. (Faţa spre Sud) Temători de 
D[umne]zeu şi credincios împăratului său era cel ce aici odihneşte de cei înţelepţi 
mărit de poporul său iubit, că cel drept în veci vieţuieşte. Pentru odihna ta rugând 
pe D[umne]zeu cu lacrimi udăm mormântul tău. (Spre nord, pe soclu) Quo 
vigilante et in defesse operante adstans s. aedes aedificari coepta et consumata. 
(Pe soclu, spre Răsărit) Protopopul şi parohul S[as] Sebeşului Zaharie Moga după 
ce au purtat cu multă râvnă slujba sa 40 de ani cu credinţa vieţii de veci au 
adormit în Domnul la 16 ian[uarie] 1828 de ani 64. (Pe soclu, spre Apus) 
Arhidiaconus et Parohus Sabesiensi, Zaharias Moga postquam oficiis suis per 



Sebastian Stanca (1878-1947)” 

 188 

Vasile Moga a fost fiul preotului Ion Moga I şi frate cu Ion 
Moga II şi cu Zaharie Moga. S-a născut în Sebeş la 1774 şi s-a 
hirotonit la 1798 în Arad, funcţionând în calitate de capelan pe 
lângă protopopul Avram Moga, iar de la 1805 până la 1810 în 
aceeaşi calitate pe lângă protopopul Zaharie Moga. La 1810 a fost 
ales şi întărit episcop al românilor ortodocşi din Transilvania. A 
murit în 1845.185 

Protopop Avram Moga II, fiul prot[opopului] Zaharie. ,,A 
fost crescut în fragedă copilărie pentru cariera preoţească, a petrecut în citirea 
Sf[intelor] Scripturi. În vârstă de 20 ani primeşte dregătoria preoţiei şi ajunge 
curând protopop, purtând această dregătorie 20 ani”.  S-a născut pe la 
1800. A ajuns după moartea tatălui său, la 1828, administrator 
protopopesc, iar la 1831 protopop. Moare la 1851.186 

Preotul Ion Moga III, fiul lui Ilie Moga. A funcţionat scurtă 
vreme. Despre acesta se ştie numai că rămânând pe urma lui o 
datorie la biserică, aceasta i-a vândut în 1823 prin licitaţie publică o 
vie la Hânsul-Mare cu 151 fl[orini] şi un loc de vie cu 70 fl[orini].187 

Preotul Avram Moga III, fiul lui Ilie Moga. S-a născut la 
1783. A fost primul învăţător în Sebeş de la 1807-1817. În anul 
acesta a fost hirotonit preot şi a funcţionat până la moartea sa în 11 
sept[embrie] 1853.188 

Petru Moga a funcţionat ca preot în Sebeş la 1839-1840.189 

                                                                                                                         
quadriginta annos fideliter perfunctus fuisset pie oriit die XVI Ianuarii 1828 
aetatis anno 64”. 
185 A se vedea şi: Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga: 1774-1845. 
186 Nota autorului: ,,Predica funebrală rostită de pr[eotul] Nicolae Lazăr”. 
187 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii”. 
188 Nota autorului: ,,Inscripţia pe cruce: (În faţă) Spre nădejdea învierii la odihnă 
s-au pus în Domnul repausatul preot Avram Moga având ani ai vieţii 70 ani mutat 
la vecinicie la anul 1853 în 11 sept[embrie]. (În dos) Temător de D[umne]zeu şi 
credincios împăratului său era cel ce aici odihneşte de cei înţelepţi mărit de 
poporul său iubit. Întru aducere aminte a vrednicului de pomenire preot Avram 
Moga care ca dascăl a fost 10 şi preot 36 ani. Au ridicat acest monument iubiţii săi 
următori fii: Nic[olae], Sava şi Ana Moga, 13 mai 1854”. 
189 Nota autorului: ,,Protocolul bisericii”. 
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Nicolae Moga a funcţionat ca preot în Sălişte până la 1846, 
când s-a mutat la Sebeş, unde a funcţionat până în 1850.190 

Nicolae Lazăr, născut în Sebeş la 29 iunie 1813, din părinţi 
ţărani. Tatăl său Aron a murit la 1836 în vârstă de 52 ani, iar mama 
sa Maria la 1837 în vârstă de 50 ani. Numele original i-a fost 
Nicolae Pop-Popa. Se iscălea la început Nicolae Pop-Lazăr, iar 
poporul îi zicea Nicolae al popii Lazăr. Unul dintre moşii săi a fost 
probabil preot şi conform obiceiul[ui] i-a moştenit atributul. Şcoala 
primară a făcut-o în Sebeş, gimnaziul Sebeş la saşi şi în Alba-Iulia la 
catolici. La 1834 face cursul teologic în Sibiu. În 1835-1836 este 
învăţător în Boiţa,191 iar 1837-1848 în Răşinari.192 În 1849 este notar 
în Sadu.193 Iar în toamna anului 1849 se hirotoneşte preot pentru 
Sebeş, în care calitate funcţionează până la moartea sa în 5 
febr[uarie] 1888. În anul şcolar 1853-1854 suplineşte un post de 
profesor la teologia din Sibiu. Tot în 1853 îl distinge A[ndrei] 
Şaguna 194  cu demnitatea de asesor consistorial. S-a ocupat cu 
deosebit zel de problemele şcolii, în tinereţe s-a îndeletnicit cu 
poezia şi literatura. De soţia sa a divorţat. Aceasta a intrat în 
mănăstire. Singurul fiu, Dionisie, i-a murit la 1859 în vârstă de 15 

                                                           
190 Nota autorului: ,,Ibidem”. 
191 Boiţa, judeţul Sibiu. 
192 Răşinari, judeţul Sibiu. 
193 Sadu, judeţul Sibiu. 
194 Andrei Şaguna (1808-1873): episcop, mitropolit, restaurator al vechii mitropolii 
a Ardealului, preşedinte al Adunării Naţionale româneşti de pe Câmpia Libertăţii 
de la Blaj din 3/15 mai 1848, delegat de adunare să prezinte revendicările 
româneşti împăratului Austriei, apoi guvernului la Pesta, membru în Senatul 
Imperial din Viena, deputat în Dieta Transilvaniei, copreşedinte al Conferinţei 
Naţional-Politice a românilor în 1861 şi al Congresului Naţional al românilor din 
1863, mentorul direcţiei activismului în viaţa politică a românilor transilvăneni, 
membru de onoare al Societăţii Academice Române, preşedinte de onoare al 
Societăţii ,,Transilvania” din Bucureşti, preşedinte al asociaţiei ASTRA, fondator 
al ziarului ,,Telegraful Român” (a se vedea: Mircea Păcurariu, O viaţă închinată 
bisericii şi neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura 
Andreiana, 2012; Idem, Dicţionarul teologilor români, pp. 629-632; Idem, Cărturari 
sibieni de altădată, pp. 85-103). 
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ani. A avut un frate, Ion, care a murit ca ,,clisier”195 al bisericii la 5 
febr[uarie] 1884, în vârstă de 76 ani.196 

Avram David I, fiu de ţăran din Lancrăm şi cantor al 
bisericii de acolo, învăţător în Lancrăm 1847-1853, a fost hirotonit 
de Şaguna la 1855 preot pentru Sebeş, unde a funcţionat până la 
moartea sa în 6 decembrie 1900.197 

Ioan Tipeiu, născut în Zărneşti198 la 1818. A făcut teologia 
1844-1847 în Seminarul S[fânta] Barbara din Viena 1849-1851, 
preot în Zărneşti, apoi protopop în Sebeş 1851-1895, când a trecut 
la pensie, răposat 11 februarie 1908. 

Sergiu Medean,199 născut în Alba-Iulia 1862, teologia din 
Sibiu 1883-1886, protodiacon Sibiu 1887-1889, preot Sebeş 1889-
1895, protopop în Sebeş de la 1895. 

Avram David II, născut 1856, teologia 1876-1879, 
învăţător 1881-1902, diacon 1899-1902, preot 1902-1913. Mort în 
10 dec[embrie] 1913.200 

Zevedei Mureşan, născut 1851 Ohaba, teologia 1872-1875, 
învăţător 1875-1895, preot 1895-1909, protopop Ilia201 1909-1915.202 

D[octo]r Sebastian Stanca, doctor în filosofie, născut în 
Petroşani, teologia din Sibiu 1898-1901, preot în Vulcan203 1907-

                                                           
195 ,,Clisier”: ,,Paracliser, ţârcovnic”. 
196 Nota autorului: ,,Arhiva bisericii din Sebeş”. 
197 Mormântul său se află în apropierea bisericii vechi, unde placa funerară a fost 
ştearsă, astăzi putând fi citit doar: ,,Fam[ilia] Besoiu”. 
198 Zărneşti, judeţul Braşov. 
199 Sergiu Medean (1862-1938): preot ortodox, protopop al oraşului Sebeş, din 
această calitate având o contribuţie deosebită la dezvoltarea învăţământului primar 
din zonă, preşedinte al despărţământului ASTRA Sebeş, membru şi preşedinte al 
Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat la Marea Adunare Naţională de la 
Alba-Iulia (a se vedea: Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 1918. 
Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun: documente la un sfert de veac de la Marea Unire, 
volum I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 195).  
200 Mormântul său se află în apropierea bisericii vechi. 
201 Ilia, judeţul Hunedoara. 
202  A fost tatăl Veturiei Mureşan, căsătorită cu asesorul consistorial Lazăr 
Triteanu, viitorul episcop Lucian al Romanului, apoi căsătorită cu Octavian Goga. 
203 Vulcan, judeţul Hunedoara. 
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1911, preot în Sebeş 1911-1922, asesor consistorial în Cluj de la 
1922. 

D[octo]r Vasile Oană, doctor în drept, născut 1890 în 
Pianul de Sus, teologia 1908-1911, învăţător 1911-1914, preot în 
Sebeş 1914-1924,204 protopop în Hunedoara de la 1924.205 

Titu Morariu, născ[ut] în Săsciori 1879, teologia 1903-1906, 
preot în Berghin206 1907-1923, iar de la 1923 în Sebeş.207 

Vasile Popa, născ[ut] în Ohaba la 1889, teologia 1908-1911, 
preot 1916-1926 în Tău, iar de la 1926 în Sebeş.208 

Silviu Cărpinişianu, născ[ut] 1897 în Răhău, 209  teologia 
1915-1918, diacon 1921-1924, preot 1924. Profesor şi director la 
gimnaziul din Sebeş, din 1920.210 
 

Epitropia: 
 

Despre ,,curatorii” bisericii nu avem ştiri pozitive până la 
1794. În anul acesta funcţionează ca ctitori Alexandru Androne şi 
Nicolae Chirca, iar curator Ioaniţă Paraschiv.211 La 1796 găsim între 

                                                           
204 În timpul Primului Război Mondial a îndeplinit funcţia de capelan militar, 
servind în garnizoana din Sátoraljaujihely, iar până în martie 1916, când a fost 
lăsat la vatră, în garnizoana din Miskolcz (a se vedea: Calendarul diecezan, Arad, 
1918, p. 167). 
205 Din 1931 protopop al Sebeşului. 
206 Berghin, judeţul Alba. 
207 Mormântul său se află în apropierea bisericii vechi. 
208 Mormântul său se află în apropierea bisericii vechi. 
209 Răhău, judeţul Alba. 
210  Până în prezent, au mai slujit: preotul Ioan Lazăr-în perioada 1931-1960; 
preotul Ioan Besoiu-în perioada 1946-1959; preotul Iacob Bologa-în perioada 
1947-1957; preotul Petru Brudea-în perioada 1954-1957; preotul Iuliu Păstrav-în 
perioada 1956-1957; preotul Nicolae Cantor-în perioada 1959-1980; preotul 
Iulian Opincariu-în perioada 1960-2000; preotul Viorel Porcar-în perioada 1982-
1987; preotul Nicolae Dănilă-în perioada 1990-1991; preotul Gheorghe Crişan-
din 1987; preotul Ioan Galaţă-din 2000 (a se vedea: Gheorghe Fleşer, Ioana 
Rustoiu, Biserica Ortodoxă ,,Învierea Domnului” din Sebeş, pp. 38-41). 
211  Nota autorului: ,,Inscripţie pe clopotul cel mare de la biserica veche şi 
inscripţie pe lespedea mormântului. Sub acest chip de mormânt zace trupul 
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ctitori pe un Petru Moga.212 
Sub conducerea lui Ioan Paraschiv se hotărăsc anumite 

reguli cu privire la cercetarea bisericii: ,,La anul 1801 Mai în 12 zile 
ctitorii s[fintei] biserici împreună cu bătrânii satului au aşezat cu hotărâre: 
Întâi. Cine va face vorba în s[fânta] biserică sub s[fânta] slujbă se va face ceva 
gâlceavă să se smintească s[fânta] slujbă şi credincioşii de la rugă să se abată 
întru ascultarea acelor cuvinte fără vreme unu ca acela să se pedepsească 
înaintea s[fintei] biserici în faţa tuturor pe care i-au smintit şi să i se 
mărturisească unuia ca acela cum că casa lui D[umne]zeu este casă de 
rugăciune, iară nu de alta. Al doilea. Diecii care sunt afară de diecii, care se 
aşează la Sf[ântul] Gheorghe, acei dieci să nu fie slobod a cânta în strană fără 
a înştiinţa cu cerere pe diecii întăriţi, iar diecii întăriţi să-i îngăduie, ca să nu 
uite cântările. Însă care se va împotrivi acestei rânduieli ctitoriceşti, aceiaşi 
pedeapsă să ia care e mai sus pusă, căci şi prin nerânduială se sminteşte 
credincioşii în sf[ânta] slujbă”.213 

Avem apoi ştire despre Vintilă bătrânul, care serveşte ca 
,,curator” de la 1804-1814, fiind ,,pus de popi şi de săteni”.214 Lui îi 
urmează negustorul Neculai Ilie. Pe foaia primă a protocolului 
început de dânsul, el scrie: ,,Eu Nic[ulae] Ilie neguţător şi curator, mai 
înainte de mine n-au fost protocoale la biserică şi s-a ţinut biserica fără 
protocoale cu rânduială slabă, fiind ctitor Vintilă bătrânul cu zece ani mai 
înainte decât mine şi 20 rf. de zloţi a avut de la biserică la cumpăratul 
luminilor a ţinea pe seama bisericii şi n-a făcut nici un bine, ci pagubă de a 
rămas dator. Şi eu Nic[ulae] Ilie neguţător, văzând o purtare aşa slabă de 
grije, m-am cerut la neguţători şi la protopop Zaharie Moga numai pe un an. 
În 1814 sept[embrie] în 2 zile am cuprins slujba bisericii eu Nic[ulae] Ilie 
neg[uţător] curator şi am făcut patru protocoale cu preţul acesta fl[orini] 6,30, 

                                                                                                                         
răposatului în Domnul Ioan Paraschiv cinstitului negustor de legea grecească 
neunită din ce[tatea] Sebeş vrednic ctitor şi de obşte binefăcător pe care l-a 
chemat Domnul din această lume la anul 1816 în 12 aug[ust]”. 
212 Nota autorului: ,,Inscripţie pe crucea de lângă biserica ridicată la 1796 de 
preotul Moga şi ,,titorul” Petru Moga”. 
213 Nota autorului: ,,Notiţă în Mineiul pe luna iunie”. 
214 Nota autorului: ,,Notiţă în protocolul discului pe 1814”. 
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2 protocoale fl[orini] 4. 14 ani am fost la biserica veche şi se va arăta câtă 
dobândă am făcut bisericii”. 

Şi-a purtat slujba cu cinste şi omenie. La 1828, în preajma 
sfinţirii bisericii el a dat din banii lui suma de 153 fl[orini], 24 
cr[eiţari]. El introduce cu acest prilej discul în biserică. Cel dintâi 
disc de la 26 oct[ombrie] 1828 a dat 3 fl[orini], 13 cr[eiţari]. Între cei 
ce au dăruit bani la sfinţirea bisericii în 1828 aflăm pe ,,domnu 
funogiu Hening” cu 5 fl[orini], iar ,,Gruber Vormanu” cu 1 fl[orin], 
15 cr[eiţari]. 

După sfinţirea bisericii la 21 oct[ombrie] 1828 epitropia se 
desparte în două. 

Nicolae Ilie trece la biserica nouă, iar la cea veche rămâne 
,,curator” Dumitru Pop-Ştefan, care nu se ştie cât şi-a purtat slujba, 
deoarece la biserica veche nu s-a introdus rânduiala lui Nic[ulae] 
Ilie. 

La 1833 vine porunca de la vlădica să se controleze banii 
bisericii. În 13 august ,,s-a făcut comisie cu porunca vlădicului”. La ce 
rezultat a ajuns comisia nu ni se spune. Cu începutul anului 1834 
însă ajunge curator-ctitor Gheorghe Balomirean, până la 1840. 

Discul dădea sume destul de frumoase. În 1829-115 
fl[orini], 36 cr[eiţari], 1830-117 fl[orini], 24 cr[eiţari], 1831-100 
fl[orini], 42 cr[eiţari], 1832-106 fl[orini], 06 cr[eiţari]. Epitropii 
adunau banii în săculeţe şi din când în când îi vărsau la mâna 
protopopului. 

La 17 martie 1840 ajunge epitrop la biserica veche Petru 
Ursu, iar la cea nouă Antonie Ursu. La 30 aprilie se reorganizează. 
La biserica veche Panaiot Todoran, iar la cea nouă rămâne tot 
Antoniu Ursu. Ei au fost epitropi în zilele furtunoase 1848-49.215 
Vremile acestea au avut influenţă şi asupra venitelor bisericii. De la 

                                                           
215  Pentru mai multe detalii a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Sebeşul şi 
Primăvara Popoarelor”, în Astra Salvensis, an I, număr 1, 2013, pp. 41-64; Idem, 
,,Pagini din istoria oraşului Sebeş-momentul 1848-1849”, în volumul Sebeş-istorie şi 
tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 
72-107. 
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15 febr[uarie] 1848-8 febr[uarie] 1850 nu s-a mai purtat discul 
regulat şi în acest timp s-au încasat abia 92 fl[orini], 26 cr[eiţari]. În 
această sumă e cuprinsă şi suma de 7 fl[orini], 15 cr[eiţari] ,,ce s-a dat 
de la loagărul216 muscălesc217 pe sama bisericii celei noi în 13 iulie 1849”. 

După moartea lui Panaiot ajunge epitrop prim al bisericilor 
avocatul Ion Oniţiu, de la 8 febr[uarie] 1850-1867. În vremea lui, la 
12 ian[uarie] 1851, înaintează slujitorii bisericilor, cantorii şi crişnicii 
Simion Muntean, Ion Trif, Ion Stanca, 218  Ion Lăncrănjan, Ion 
Besue, Vartolomei Moga, Petru Lupşe şi Vasile Jampa o jalbă către 
,,cinstiţii curatori şi ctitori” în care spun: ,,fiind însărcinaţi şi cu darea capului 
care până acum n-a fost, pentru aceea noi cerem ca să ni se deie şi nouă a treia 
parte din veniturile unde slujim şi noi împreună cu preoţii noştri. Fiind aceasta 
a treia cerere aşteptând mângâioasă rezoluţie, fiindcă până acum n-am căpătat 
nimica, pentru aceea ne rugăm ca să căpătăm acum, ca să nu se întâmple după 
aceasta să ne băgaţi vină că părăsim biserica”. 

                                                           
216 ,,Loagăr”: ,,Teren pe care se aşează tabăra unei armate; lagăr”. 
217 ,,Muscal”: ,,Persoană care făcea parte din populaţia de bază a Moscovei sau era 
originară din Moscova sau din împrejurimile ei”. 
218 Ioan Stanca, cântăreţ la biserica ortodoxă română din Sebeşul-Săsesc, ulterior 
preot în localitatea Pianul de Sus. Referitor la activitatea acestuia, nepotul său, 
medicul Constantin Stanca, preciza următoarele: ,,Murind preotul din parohia 
Sebeşului, poporul a cerut Consistoriului de la Sibiu ca să-l sfinţească preot pe Ion Stanca, 
deoarece cunoaşte rânduielile ca şi un preot. Este cucernic, credincios, evlavios, cinstit. Mitropolitul 
Şaguna, care chiar trecuse prin oraş în drum spre Viena, a promis că, la întoarcerea lui de la 
Curte, îl va sfinţi preot, ca să satisfacă dorinţa poporului. Dar Şaguna a zăbovit cam mult la 
Viena şi când a sosit la Sibiu, adversarii lui Stanca au prins de veste şi au prezentat pe un altul 
ca să fie hirotonit. Astfel, s-au trezit credincioşii cu un preot nou, pe care majoritatea nu l-au 
dorit. Dar poporul nu s-a lăsat păcălit. O delegaţie de ţărani, în frunte cu Ion Stanca, s-a 
prezentat în faţa mitropolitului şi a cerut ca să împlinească făgăduinţă. Abia acum a observat 
mitropolitul că făcuse o nedreptate şi ca să repare greşeala, i-a dat lui Stanca o parohie în 
apropierea oraşului Sebeş, la Pianul de Sus şi l-a sfinţit, trimiţându-l acolo pe preot, cu 
promisiunea că-l va aduce în curând la Sebeş. Astfel, familia Stanca s-a mutat la Pianul de 
Sus, aşteptând cu fermă speranţă împlinirea solemnă a făgăduinţei mitropolitului de a reveni 
acasă. Speranţa a rămas speranţă, căci mitropolitul murind, cel care i-a urmat nu a mai 
respectat promisiunea Marelui Vlădică” (a se vedea: Constantin Stanca, Îngerul de pe 
cupolă. Memorii, cuvânt înainte de Zoe Stanca, ediţie îngrijită şi cu postfaţă de 
Dumitru Velea, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1998, p. 14). 
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Ctitorul avocat Ion Oniţ le răspunde în 13 ian[uarie] 1851 
că ,,după mărturisirea preoţilor, slujitorii, după obiceiul cel vechi, nu au drept 
de a se împărtăşi din venitul preoţilor, fără a se îndestuli cu ce îi dăruiesc preoţii 
din bunăvoinţa sa. Însă pentru plătirea dării capului, care povară până acum 
nu o au avut-o, vor fi îndatoraţi ctitorii bisericilor cum va veni Măria Sa 
d[omnu]l Episcop de Beci a face pas pentru despăgubirea dreptului pierdut şi a 
mijloci ca după aceasta să aibă şi alt ajutor pentru slujba sa”.219 

În 1864 se organizează epitropia după Statutul Organic220 al 
lui Şaguna. La biserica veche s-a ales Samuilă Radu, iar la biserica 
nouă D[umitru] Tincu şi Ion Paraschiv. Epitrop manipulant 
preotul Nicolae Lazăr. 

La 1870 intră în locul lui D[umitru] Tincu avocatul Ion 
Bojiţă. 

La 1883 intră în locul lui S. Radu, Nicolae Cuşută. La 1890 
e ales epitrop manipulant preot Sergiu Medean, iar al doilea Ion 
Paraschiv. La 1899 epitrop prim-pretorul Avram David, al doilea 
Petru Opincar. 

De aici încolo a rămas în fiinţă rânduiala de până aici, 
având parohia patru epitropii, un epitrop casar, un manipulant şi 
fiecare biserică un epitrop separat. 
 

Încheiere: 
 

S-a împlinit un veac de când această frumoasă biserică stă 
strajă vie a credinţei în D[umne]zeu şi a legii noastre străbune. 
Trăinicia ei mărturiseşte şi astăzi gândul curat, simţul de jertfă, 

                                                           
219 Nota autorului: ,,Arhiva Cons[istoriului] din Cluj”. 
220 De fapt, constituţia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania, 
elaborată de mitropolitul Andrei Şaguna cu scopul organizării bisericeşti canonice, 
corespunzătoare cu învăţătura ortodoxă (a se vedea: Mircea-Gheorghe Abrudan, 
,,Statutul Organic Şagunian şi posibilele influenţe constituţionale săseşti”, în 
Anuarul Şcolii Doctorale ,,Istorie. Civilizaţie. Cultură”, număr V, 2011, pp. 192-211; 
Idem, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire. 
Evoluţie istorică şi relaţii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura Andreiana/Presa 
Universitară Clujeană, 2015, pp. 614-706). 
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stăruinţele neobosite şi dragostea de limbă şi lege a înaintaşilor 
noştri. Ea ne-a păstrat de la dânşii ca o moştenire sfântă aceste 
virtuţi de înălţare şi întărire. 

Datorie avem să ne aducem prinosul nostru de cinste şi 
recunoştinţă vrednicilor noştri strămoşi. Să le păstrăm moştenirea 
curată şi sfântă, aşa cum ei ne-au lăsat-o. Să luăm pildă de la dânşii, 
încălzindu-ne sufletele la flacăra iubirii de D[umne]zeu şi a 
deaproapelui, a dragostei de patrie, de neam şi de lege şi să ne 
adăpăm din apa vie care curge de la altarul sfânt al acestei biserici, 
împlinind astfel povaţa Sfintei Scripturi, care ne spune: ,,Aduceţi-vă 
aminte de înainte mergătorii noştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui 
D[umne]zeu şi la faptele lor privind să le urmaţi credinţa” (Evrei, 13, 7). 
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HORIA STANCA (1909-2002)  
ŞI RADU STANCA (1920-1962):  

CONTINUATORI AI TRADIŢIEI FAMILIEI 
 

Dr. Adina Sorohan, Georgeta But, Tereza Cândea 
Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş 

 
 

Moştenitori ai talentului literar cultivat de preotul cărturar 
Sebastian Stanca, Horia (1909-2002) şi Radu (1920-1962) vor duce 
mai departe strădaniile părintelui lor pe tărâm cultural, înscriind 
numele familiei în cronica vremurilor. Prin materialul de faţă, pe 
baza puţinelor şi fragmentarelor surse documentare, vom încerca să 
creionăm mici portrete bio-bibliografice ale celor doi continuatori 
ai tradiţiei familiei Stanca, în speranţa că acestea vor completa 
informaţiile oferite de studiile precedente. 
 

Horia Stanca (1909-2002):  
,,Aşa a fost să fie…”1 

 
Horia Sebastian Stanca, fiul lui Sebastian Stanca şi al Mariei 

(născută Munteanu), provine dintr-o veche şi prestigioasă familie de 
cărturari ardeleni,2 înrudită, pe linie maternă, cu Titu Maiorescu. 
Tatăl său a fost preşedinte al Societăţii Studenţeşti ,,Petru Maior”, 
colaborator al  revistei ,,Luceafărul” din Budapesta, preot, consilier 

                                                           
1 Sub acest titlu au fost publicate, în anul 1994, memoriile gazetarului Horia 
Stanca (a se vedea: Horia Stanca, Aşa a fost să fie…, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994). 
2 Pentru mai multe detalii, a se vedea: Dumitru Peligrad, Emilian Budac, ,,Cronică 
de familie: Stănceştii”, în Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii 
Petroşeni din Valea Jiului, ediţie îngrijită de Dumitru Velea, Petroşani, Editura 
Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1996. 
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episcopal, unchii săi, Dominic şi Constantin medici şi scriitori,3 iar 
fratele său, Radu şi vărul primar, Dominic,4 sunt nume de referinţă 
ale culturii româneşti moderne. 

Născut în anul 1909, şi-a început formaţia intelectuală la 
Sebeşul-Săsesc, unde tatăl său activa ca preot, absolvind şcoala 
primară şi gimnaziul, în limba germană (1916-l922). Anii de studiu 
la Sebeş au fost definitorii în formarea sa, iar admiraţia pentru 
şcoala săsească, cu învăţături practice şi adecvate traiului zilnic, a 
dăinuit până spre sfârşitul vieţii. În interviul pe care Horia Stanca l-a 
acordat la Radio România realizatorului Mariana Petre în anul 2000, 
povestea experienţei sale din şcoala de la Sebeş îşi păstrează 
prospeţimea din vremea adolescenţei: „Odată stabiliţi la oraş, după ce 
am plecat din Vulcan, tata ne-a dat la şcoală. Acolo, în Sebeş, era şcoală 
nemţească, şcoala primară. În Sebeş atunci erau 9.000 de locuitori, dintre care 
5.000 erau români şi 4.000 saşi. Şcoala era de la 1397, şcoala primară 
săsească la care tata ne-a dat şi pe noi copiii şi-am făcut pe urmă cei patru ani 
de şcoală primară, după ce-am făcut, bineînţeles, kindergarten-ul, grădiniţa. Şi 
ne-a dat pe urmă şi la gimnaziu-gimnaziul de patru clase. Am făcut trei din 
aceste patru clase. Tavi, fratele meu a făcut toate patru, şi ne-am mutat la Cluj. 
La Sebeş am făcut o şcoală cu totul excepţională! Mult mai târziu mi-am dat 
seama de virtuţile acestei şcoli, pentru că am avut profesori excepţionali la 
fiecare… Deşi era un gimnaziu, la fiecare disciplină alt profesor. Mi-aduc 
aminte, am avut un profesor de limba latină, Ertl care era extraordinar de 
pretenţios-aproape că ştiam latineşte mai bine decât nemţeşte!, şi unul Moeckl 
                                                           
3 De pe urma acestora, pe lângă lucrările medicale sau literare, ne-au rămas două 
volume memorialistice: Dominic Stanca, Între două fronturi (1914-1918), Cluj, 
Editura Patria, 1935; Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă: memorii, ediţie îngrijită 
şi cu postfaţă de Dumitru Velea, Petroşani, Editura Fundaţiei ,,Ion D. Sârbu”, 
1998. 
4 A se vedea, selectiv: Dominic Stanca, Balade, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971; 
Idem, Itinerar dacic: versuri, Cluj, Editura Dacia, 1972; Idem, Un ceas de hârtie, ediţie 
îngrijită de Sorana Coroamă Stanca, Doina Uricariu, Bucureşti, Editura 
Eminescu, 1984; Idem, Opera omnia, volum 1, ,,Timp scufundat”, ediţie îngrijită de 
Sorana Coroamă Stanca, Mariana Vartic, Bucureşti, Editura Universalia, 1999; 
Idem, Opera omnia, volum 2, ,,Un ceas de hârtie”, ediţie îngrijită de Doina Uricariu, 
Sorana Coroamă Stanca, Bucureşti, Editura Universalia, 1999. 



Horia Stanca şi Radu Stanca, continuatori ai tradiţiei familiei 

 199 

care era profesor de limba germană şi ne silea şi ne spunea mereu că nu poţi 
gusta o poezie dacă nu o ştii pe dinafară, să ţi-o repeţi în orele singuratice când 
poţi, ascultând, să descoperi toate frumuseţile, metaforele dintr-o poezie. Schiller 
era atunci încă marele… în 1905 murise Schiller, era în mare vogă, mai cu 
seamă în Ardeal şi ne învăţa pe noi poeziile pe dinafară, poeziile alea din… 
poezii din Schiller. Şi abia mult mai târziu am apreciat virtuţile acestei şcoli, 
pentru că aceea era o şcoală foarte practică, nu era o şcoală absurdă, cum era 
şcoala pe urmă românească pe care am făcut-o şi care ne ducea din una-n alta şi 
ne învăţa şi fizică, şi chimie,   şi-Dumnezeule!-ştiinţe naturale, botanică… prea 
multe ştiinţe. Ăştia, la saşi, la Sebeş, ne învăţa întâi de toate, domnule, 
localitatea, casa, localitatea… vecinătatea, judeţul, apoi provincia şi după aceea 
ne purta prin ţară […] Dar, mă rog, pe scurt, am făcut şcoala asta săsească, 
nemţească, despre care saşii, nemţii de-acum spun că cea mai bună provincie 
germană a fost… a fost Ardealul, unde s-a învăţat cea mai frumoasă limbă 
germană! Şi într-adevăr, am fost ataşat de presă la Berlin trei ani de zile în 
timpul războiului şi m-am bucurat de aprecierile cele mai frumoase ale nemţilor 
de acolo, că vorbeam mai frumos nemţeşte decât ei. Asta pentru că Sebeşul era 
un oraş idilic, foarte simpatic, nemţii cu românii se înţelegeau de minune şi 
bineînţeles, tatăl meu fiind foarte apreciat, fiind doctor în limba germană şi în 
limba română de la Budapesta, avea o bibliotecă de 5.000 de volume din care 
toţi nemţii din Sebeş veneau şi se alimentau şi luau cărţile spre lectură. A fost 
un fel de izvor de intelectualitate casa noastră”.5 

După finalizarea studiilor gimnaziale şi după mutarea 
familiei la Cluj, a trecut la liceul „George Bariţiu” din localitate 
(1922-l928). A urmat Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj 
(1928-l932) şi a obţinut doctoratul în drept. Devine avocat la baroul 
Cluj şi colaborator la revistele ,,Naţiunea română” şi ,,Tribuna”. 
După cedarea Ardealului de Nord, în 1940, se stabileşte la 
Bucureşti. Între anii 1940-1941 este jurisconsult la cartelul 
„Comerţul zahărului” din Bucureşti.  

Ofiţer de rezervă de artilerie, a fost mobilizat şi trimis pe 
front, la Odessa şi în Crimeea. Ultimii doi ani de război a fost ataşat 

                                                           
5 Disponibil pe site-ul: www.rador.ro, accesat la data de 01.IX.2016. 
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de presă şi secretar cultural la Legaţia Română din Berlin.6 Imediat 
după ieşirea României din război a fost internat în lagărele de 
schimb diplomatic (1944-l945). Grav rănit, din eroare, de un soldat 
englez, a fost internat, timp de şase luni, în spitalele engleze de 
campanie din Italia. Revenit în ţară, a servit ca funcţionar în 
Ministerul de Externe şi în Ministerul Informaţiilor (1945-l946).7 

Epurat în anul 1946, în urma refuzului de a se înscrie în 
Partidul Comunist, este apoi contabil la Direcţia Livrărilor către 
URSS (1947-1950) şi la Sovromconstrucţie (1950-l952). Arestat, 
este condamnat la trei ani de muncă silnică pentru activitate de 
presă îndreptată împotriva comunismului, pe care îi ispăşeşte 
(1952-l954). Trece prin Jilava şi pe la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră. Revenit în viaţa publică, lucrează ca traducător la 
cooperativa „Dactilografia” din Bucureşti (1955-l957), şef de secţie 
periodice la Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti (1958-l959), 
din nou traducător, până în 1970, când se pensionează. S-a stins din 
viaţă, la Bucureşti, în ziua de 13 iunie 2002.8 

În ceea ce priveşte activitatea publicistică, Horia Stanca a 
debutat editorial în 1959 cu monografia Giuseppe Verdi, apărută, din 
cauza interdicţiei de semnătură, sub pseudonimul Dan Vulcan. 9 
Între 1971 şi 1974 a fost redactor pentru limba germană la revista 
,,Secolul 20”. A mai colaborat cu cronici literare, dramatice şi 
muzicale la revista ,,Symposion”, ,,Gând românesc”, ,,Viaţa 
Românească”, ,,Transilvania”, ,,Steaua” etc., a întreţinut strânse 
legături de prietenie cu membrii ,,Cercului literar de la Sibiu”.10 A doua 

                                                           
6 A se vedea: Horia Stanca, Fragmentarium berlinez (1942-1945), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2000. 
7 Ştefan Nemecsek, Literatura hunedoreană (de la începuturi până în prezent). Scriitori din 
Valea Jiului, volum II, Vulcan, Editura Realitatea Românească, 2008, p. 359. 
8 Ibidem. 
9 A se vedea: Dan Vulcan, Giuseppe Verdi, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959. 
10 ,,Cercul literar de la Sibiu” a fost o grupare literară formată în jurul lui Lucian 
Blaga. Gruparea este continuatoarea ideilor promovate de Eugen Lovinescu în 
perioada interbelică (pentru mai multe detalii, a se vedea:  Petru Poantă, Cercul 
Literar de la Sibiu. Introducere în fenomenul originar, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 
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monografie, Ciprian Porumbescu (1975), realizată în manieră 
romantică, dar cu o analiză nuanţată şi cu o meritorie artă a 
detaliului semnificativ, apare sub nume propriu.11 Cea mai notabilă 
creaţie a sa rămâne însă memorialul Clujul de altădată, publicat, din 
vina cenzurii, sub titlul Fragmentarium clujean, în anul 1987.12 În anul 
1994, cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, de sub teascurile 
editurii Dacia din Cluj-Napoca, în colecţia ,,Remember”, ieşea 
volumul autobiografic Aşa a fost să fie. Pe lângă acestea, Horia 
Stanca s-a îngrijit şi de traducerea unor opere din limba germană: 
Tragedia unui geniu-Friedemann Bach (de Albert Emil Brachvogel), 
Maurul din Castilia (de Hermann Kesten), Cronică târzie (de Klaus 
Kessler), Castelul Ortenau (de Otto Flake), Despre genealogia moralei (de 
Friedrich Nietzsche) etc. 
 

Radu Stanca (1920-1962):  
,,Cel mai frumos din oraşul acesta” 

 
,,Sunt cel mai frumos din oraşul acesta,/pe străzile pline când ies n-

am pereche/Atât de graţios port inelu-n ureche/şi-atât de-nflorite cravata şi 
vesta./Sunt cel mai frumos din oraşul acesta./Născut din incestul luminii cu-
amurgul/privirile mele desmiardă genunea,/de mine vorbeşte-n oraş toată 
lumea,/De mine se teme în taină tot burgul./Sunt Prinţul penumbrelor, eu 
sunt amurgul...”. Nu există portret mai excentric pe care să şi-l fi 
făcut vreodată un poet român decât cel compus de Radu Stanca 
(unui alter-ego liric al său), în celebrul poem ,,Corydon”, ce relevă 
un dandy caracteristic epocilor crepusculare. 

Radu Stanca s-a născut la 5 martie 1920, în localitatea 
Sebeşul-Săsesc,13 în casa de pe strada Siculorum număr 53. Curând, 
                                                                                                                         
1997; Gabriela Gavril, Cercul literar de la Sibiu: de la Manifest la Adio, Europa!: Radu 
Stanca, Ion Negoiţescu, Ştefan Augustin Doinaş, Ion D. Sârbu, Iaşi, Editura Fides, 2001). 
11 A se vedea: Horia Stanca, Ciprian Porumbescu: portretul unui mare animator, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1975. 
12 A se vedea: Idem, Fragmentarium clujean, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987. 
13  Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române (S/T), Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2007, p. 367. 
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prin tatăl său, devenit consilier al Episcopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului, familia Stanca s-a stabilit, în anul 1922, la Cluj. Aici şi-a 
petrecut copilăria Radu Stanca, aici şi-a făcut studiile medii, la liceul 
,,George Bariţiu” şi tot aici le-a început pe cele universitare, pe care, 
apoi, le-a continuat la Sibiu, unde şi-a dat licenţa în filosofie (1943) 
cu teza de estetică Problema cititului publicată în acelaşi an în paginile 
revistei ,,Transilvania”. 14  A fost numit asistent la catedra 
profesorului Lucian Blaga, funcţionând în această calitate până în 
anul 1945. Rămas în Sibiu, pasionat de tot ce se leagă de scenă, a 
înfiinţat, în anul 1946, împreună cu un colectiv de amatori, teatrul 
popular din Sibiu, în cadrul căruia a activat ca actor şi regizor şi pe 
care l-a condus efectiv, până când a înfiinţat Teatrul de Stat, al cărui 
regizor a fost până în anul 1960, când a trecut în aceeaşi calitate la 
Teatrul Naţional din Cluj. Activitatea lui teatrală a fost încununată 
în anul 1953 cu Premiul de Stat.15 

A debutat precoce, ca elev, poate şi datorită faptului că s-a 
format într-un mediu intelectual care l-a ispitit devreme înspre 
literatură. Pe lângă tatăl şi fratele său mai mare, Horia, modelele sale 
au fost: profesorul de literatură şi criticul literar Ion Chinezu, 
director al revistei ,,Gând românesc” şi remarcabil promotor de 
tinere talente; directorul liceului ,,George Bariţiu”, Alexandru Ciura, 
şi el scriitor apreciat pe atunci, care încuraja acest gen de 
manifestări în şcoală. Funcţionau în liceu mai multe cenacluri şi 
reviste literare, pe nivele de studiu. Una dintre ele, ,,Mâine”, l-a avut 
codirector pe Radu Stanca însuşi, elev în clasa a V-a (clasa a IX-a, 
astăzi), când a şi debutat. Prin fratele său, va ajunge în curând în 
paginile ziarului ,,Naţiunea română”, iar apoi în ,,Pagini literare” 
(Turda), ,,Lanuri” (Mediaş), ,,Afirmarea” (Satu-Mare), ,,Familia” 
                                                           
14 Radu Stanca, ,,Problema cititului: contribuţii la estetica fenomenului literar”, în 
Transilvania, an LXXIV, număr 3-4, 1943, pp. 238-263 (sau: Radu Stanca, Problema 
cititului: contribuţii la estetica fenomenului literar, ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea 
Muthu, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1997). 
15 Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române (S/T), p. 367; a se vedea 
şi: Anca Sîrghie, Radu Stanca şi obsesia Thaliei: ipostazele omului de teatru. Studiu 
monografic, ediţia a II-a, Sibiu, Editura Tribuna, 1996. 
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(Oradea), ,,Gând românesc” (Cluj). La absolvirea liceului, în anul 
1938, Radu Stanca devenise, astfel, un nume familiar în spaţiul 
literar transilvan, un tânăr poet despre care se credea că are un mare 
viitor. 

A fost, pe rând, asistent al lui Lucian Blaga la catedra de 
filosofie a culturii, profesor de estetică a teatrului, la Sibiu, redactor, 
actor, regizor: ,,Discipol al lui Blaga şi admirator al lui Lovinescu, tânărul 
autor este un pionier al tipului de cultură majoră, a cărui dezvoltare o vedea 
posibilă în spaţiul românesc marele său maestru”.16 Veritabil gânditor, căci 
,,starea intimă a lui Radu Stanca este una de filosofare”,17 acesta a făcut 
parte din ,,Cercul literar de la Sibiu”, alături de Ştefan Augustin 
Doinaş, Dan Constantinescu, Deliu Petroiu, Alexandru Cucu, 
Viorica Guy Marica, Eugen Todoran, Ion Negoiţescu, Ion 
Desideriu Sârbu, Ioanichie Olteanu, Cornel Regman, Nicolae 
Balotă, Victor Iancu, Henri Jacquier, Wolf von Aichelburg etc. 
După modelul lui Eugen Lovinescu care la cenaclul ,,Sburătorul” a 
pus bazele modernismului interbelic, cercul a încercat să salveze 
tradiţia literaturii române, dar a fost repede lichidat de prigoana 
comunistă din anii ’50. Membrii cercului au fost denumiţi ulterior 
de criticii şi istoricii literari membrii ,,generaţiei pierdute”. În poezie a 
teoretizat baladescul prin eseul ,,Resurecţia baladei” (1945), o 
veritabilă ars poetica stanciană, şi a fost adeptul poeziei pure, ruptă de 
contextul social. Marele câştig al poeziei româneşti datorat 
resurecţiei ,,Cercului literar de la Sibiu”, îndeosebi lui Radu Stanca, 
constă în extinderea sferei baladescului de la o „scară naţională” la o 
scară planetară. Poezia baladescă este cea mai rezistentă în creaţia 
lui Radu Stanca. 18  Cel puţin câteva texte sunt capodopere de 
necontestat: ,,Corydon”, ,,Buffalo Bill”, ,,Lamentaţia Ioanei D’Arc 
pe rug”, ,,Lamentaţia Şeherezadei în cea de a 1002 noapte”, ,,Balada 
studenţească”, ,,Douăsprezece umbre” etc. Meditând asupra 

                                                           
16 Vasile Fanache, Întâlniri, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976, p. 19. 
17 Ibidem. 
18 Ovid S. Crohmălniceanu, ,,Un resuscitator al baladei: Radu Stanca”, în Idem, 
Pîinea noastră cea de toate zilele, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981, pp. 45-51. 
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poziţiei de trubadur a lui Radu Stanca, Vasile Fanache o interpre-
tează ca pe ,,una din măştile unui modern chinuit de propria-i identitate”.19 
Masca la Radu Stanca sugerează ,,o realitate invizibilă în realul vizibil”.20 

Fără happy-end… aproape niciuna din baladele lui Radu 
Stanca nu se termină într-un mod fericit pentru personaje. ,,Poet al 
ostentaţiilor galant-funerare”,21 Radu Stanca a şi teoretizat necesitatea 
redescoperirii tragicului, care are o măreţie metafizică, şi l-a 
prezentat ca o posibilă replică la prozaismul dramei burgheze. Este 
vorba însă de un tragic estetizat, la fel de senin ca extazul. 
Pumnalele care se înfig în inimi, sângele care curge din răni, giulgiul 
care îi acoperă pe morţi, crucile care veghează mormintele, totul 
este un fel de realitate virtuală, inofensivă. Astfel, starea de spirit 
dominantă din poezia lui Radu Stanca este tristeţea, ,,arta sa e una a 
suferinţei”. 22  Greaţa, confuzia, suferinţa viscerală, sentimentul 
absurdului, toate modurile de a fi trist ale omului din secolul 
douăzeci lipsesc din poezia lui Radu Stanca. Ele sunt prea brutale şi 
indecente, din perspectiva unui spirit trubaduresc. Poetul practică 
un ceremonial cavaleresc al tristeţii, plin de eleganţă şi farmec. 
Aproape că este o plăcere să fii trist în maniera propusă de el: 
,,Radu Stanca tinde să transforme tristeţea din simplă posibilitate într-o 
condiţie superioară a poeziei”.23 
 Un întreg ciclu, ,,Cina cea de dragoste”, cuprinde poezie 
erotică. Muza sa e Doti, numele de alint al actriţei Dorina Ghibu, 
cea care i-a ajuns şi soţie. Ei îi închină volumul pe care îl pregătise 
pentru tipar. 24  Poate numai Mihai Eminescu şi Lucian Blaga, 

                                                           
19  Vasile Fanache, Eseuri despre vârstele poeziei, s.l., Editura Cartea Românească, 
1990, p. 191. 
20 Ibidem, p. 194. 
21 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX. Ipostaze româneşti şi străine, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1976, p. 198. 
22 Ion  Vartic, Radu Stanca. Poezie şi teatru, s.l., Editura Albatros, 1978, p. 14. 
23 T. Tihan, Umanităţi şi valori, Cluj-Napoca, Editura Motiv, 2000, p. 209. 
24 Radu Stanca, Doti: versuri, ediţie îngrijită şi prefaţă de Petru Poantă, Bucureşti, 
Editura Paralela 45, 2001 (sau: Idem, Doti, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ioana 
Lipovanu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2011). 
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înaintea lui Radu Stanca, au înţeles atât de bine funcţia privirii şi a 
tăcerii în dragoste. ,,Cel mai adânc cuvânt este privirea”, crede poetul, 
convins că ,,veşnicia mea cu tine-ncepe”. 

Nu întâmplător, ciclul de poezii la care a ţinut cel mai mult 
l-a numit ,,Ars doloris”. Ca omul să poată supravieţui, trebuie să 
înveţe arta durerii. Este condiţia existenţei sale în lume. Intelectual 
desăvârşit, poetul stăpâneşte bine această artă: ,,Îmi trebuie-o durere 
fără seamăn,/Durerea veche să mi-o pot înfrânge,/Căci numai când voi plânge 
în tăcere,/Pentru tăcerea ta nu voi mai plânge” (,,Ars doloris”). 

Eternul dialog cu moartea, pe care nu l-a ocolit niciunul 
dintre marile spirite ale lumii, ocupă spaţii întinse şi în poezia lui 
Radu Stanca. Cu o prea timpurie premoniţie a sfârşitului, poetul 
rămâne cavalerul cunoscut şi în acest dialog. Întotdeauna galant, 
chiar ceremonios, o primeşte pe distinsa doamnă în negru ca pe un 
oaspete rar: ,,Eu mă ridic în faţa ei când intră,/Şi-ncerc, schiţând un zâmbet 
plin de teamă/Un mic salut (grimasa ipocrită)/Ea îmi răspunde-ncet şi mă 
invită/Alături, unde lampa este stinsă,/Şi stam aşa; ea, palidă, distinsă,/Eu 
în muţenia mea obişnuită./Şi stam aşa de fiecare dată/Până târziu, la ore 
matinale,/Doi cunoscuţi ce pun tăcuţi la cale/În taină, o afacere-nsemnată” 
(,,Vizita”). Nu moartea în sine îl tulbură pe poet, ci veşnicia ei, cum 
ar spune Vlahuţă. Destinul de dincolo de moarte devine, astfel, 
pentru el, în termeni mauronieni, o ,,metaforă obsedantă”: 
,,Întrebarea amară-mi tot scurmă sub tâmplă;/Dacă mor, ce se-ntâmplă-n 
mormânt, ce se-ntâmplă?...” (,,Finister”). Cornel Regman a remarcat 
atitudinea ,,titaniană25 din poezia lui Radu Stanca”, dar şi ,,temperamentul 
elegiac”26 al acestuia.27 

Volumul Versuri apărut în anul 1980 la editura Dacia,28 este 
un volum cuprinzător, punând la dispoziţie 280 de poezii ale 

                                                           
25 Cornel Regman apud Ion  Negoiţescu, Însemnări critice, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1970, p. 192. 
26 Ibidem, p. 193. 
27 Pentru mai multe detalii, a se vedea: Mariana Monica Brandl-Gherga, Radu 
Stanca: simboluri poetice, Timişoara, Editura Marineasa, 1999. 
28 Radu Stanca, Versuri, îngrijirea ediţiei, prefaţă, note şi comentarii de Monica 
Lazăr, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980. 
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scriitorului. Este cea mai amplă selecţie de poezii ale sale, apărută 
până acum. După Lucian Blaga, Radu Stanca, ,,poet al transcendenţei 
pline”,29este cel mai important poet modernist ardelean, chiar un 
precursor al postmodernismului. 

În timpul facultăţii, la Cluj, Radu Stanca a legat o prietenie 
cu criticul şi istoricul literar Ion Negoiţescu, prietenie ce după 
terminarea facultăţii, când Radu Stanca a rămas la Sibiu, iar Ion 
Negoiţescu s-a întors la Cluj, s-a materializat  într-un roman 
epistolar, ce cuprinde scrisori schimbate de cei doi tineri datate din 
1945 până în anul 1961.30 Volumul a apărut în anul 1978 ca urmare 
a efortului istoricului literar Ion Negoiţescu de a aduna şi publica 
aceste epistole sub forma unui roman de corespondenţe.31 

Condeiul scriitorului nu s-a restrâns însă numai la domeniul 
poeziei. Eseist valoros, 32  cu o cultură şi sensibilitate estetică 
deosebite, Radu Stanca a publicat mai întâi în ,,Revista Cercului 
Literar” şi apoi în revistele ,,Teatrul”, ,,Contemporanul” şi 
,,Tribuna”, articole pătrunzătoare, ocupându-se fie de problema 
artistică a baladei, a stilisticii, ca disciplină teoretică, a teatrului ca 
fenomen propriu (termenul de ,,metaforă regizorală”, pe care l-a lansat 
el, a făcut carieră). Dramaturg de vocaţie, Radu Stanca a lăsat în 
manuscris drame, tragedii, comedii şi piese pentru tineret.33 Opera 
lui postumă cuprinde aforisme de o strălucitoare inteligenţă şi 
expresivitate şi remarcabile traduceri din Schiller.  

Dacă Platon şi Nietzsche au desconsiderat profesia de 
actor, Radu Stanca a fost ,,un om de teatru înnăscut”.34 A debutat în 

                                                           
29 Aurel Pantea, Poeţi ai transcendenţei pline (epifanii ale indeterminatului), Cluj-Napoca, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, p. 142. 
30 Ion Negoiţescu, Radu Stanca, Un roman epistolar, Bucureşti, Editura Albatros, 1978. 
31 Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române (S/T), p. 368. 
32  Radu Stanca, Aquarium: eseuri programatice, ediţie îngrijită de Marta Petreu, 
Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2012. 
33 A se vedea: Ada D. Cruceanu, Radu Stanca-dramaturgul: consideraţii privind teatrul de 
poezie, Timişoara, Editura Hestia, 1992; Ioan Cristescu, Dramaturgia lui Radu Stanca, 
Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2011. 
34 Gheorghe Grigurcu, De la Mihai Eminescu la Nicolae Labiş, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1989, p. 385. 
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teatru cu comedia tragică ,,Dona Juana”, o reinterpretare a mitului 
lui Don Juan, căreia i-a fost acordat premiul ,,Sburătorul” pe anul 
1947. Patru piese de teatru ale sale au fost publicate într-un volum 
apărut la editura Paralela 45, intitulat Turnul Babel: ,,Turnul Babel” 
(tragedie), ,,Drumul magilor”, ,,Povestea dulgherului şi a frumoasei 
soţii” (legendă dramatică), ,,Greva femeilor” (comedie).35 ,,Cel care a 
scris arta durerii, a interpretat mereu sub avataruri de actor, aceeaşi partitură 
orfică”.36 La Sibiu, teatrul naţional este numit în cinstea sa, Teatrul 
,,Radu Stanca”. Radu Stanca nu a avut răgazul necesar pentru a-şi 
strânge eseurile teatrale, aşa cum intenţiona, într-o carte ce ar fi 
urmat să se numească Teatrul aşteptat. Pentru el, teatrul a fost ,,viaţa 
văzută prin lupa magică a scenei, deci viaţa mărită”.37 

Radu Stanca, prinţul penumbrelor, s-a retras din lume tânăr, la 
26 decembrie 1962, la doar 42 de ani, părăsind scena lumii. A trăit 
fulgerător şi a intrat direct în legendă fiind o emblemă a Sebeşului. 
Contactul cu opera lui Radu Stanca lasă uneori impresia dureroasă 
a unui spectacol neîncheiat, brusc întrerupt. ,,Nu suntem vinovaţi 
pentru că ne naştem. Suntem vinovaţi pentru că murim” afirma Radu 
Stanca, omul nostru de cultură care ,,a avut un destin tragic, dar, 
paradoxal, izbăvitor, pentru că acesta îi transcende şi biografia şi opera într-o 
zonă superioară”.38 

Dar Radu Stanca nu a murit de tot… Colegiul Naţional 
,,Lucian Balga” din Sebeş, oraşul naşterii lui Radu Stanca, a iniţiat, 
pentru a menţine viu numele acestuia în Sebeş, Festivalul Naţional 
de Artă Dramatică pentru Liceeni ,,Radu Stanca”. Dedicat acestei 
personalităţi locale care a amprentat cultura naţională, Festivalul 
Naţional de Artă Dramatică pentru Liceeni ,,Radu Stanca” şi-a 
început povestea în anul 2010, fiind alimentat de entuziasmul şi 
                                                           
35  Radu Stanca, Turnul Babel: teatru, ediţie îngrijită şi prefaţă de Irina Petraş, 
Bucureşti, Editura Paralela 45, 2000 (a se vedea şi: Idem, Teatru, Bucureşti, 
Editura pentru Literatură, 1968; Idem, Teatru, ediţie şi studiu introductiv de Ioana 
Lipovanu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985). 
36 Ion Vartic, Radu Stanca. Poezie şi teatru, p. 194. 
37 Ibidem, p. 144. 
38 Ibidem, p. 12. 
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pasiunea pentru teatru a unor tineri dornici să experimenteze noi 
forme de exprimare artistică. Formula festivalului include un 
concurs de interpretare dramatică la care participă şase trupe de 
elevi-actori, reprezentând şcoli de elită din ţară, în care preocuparea 
pentru teatru depăşeşte dimensiunile unei activităţi extracurriculare, 
devenind un act de performanţă artistică. Având ca obiectiv cultiva-
rea calităţii şi promovarea tinerelor talente, festivalul a devenit o a 
doua şcoală în care tinerii experimentează situaţii de viaţă 
pregătindu-se pentru rolul pe care îl vor juca pe scena lumii. 
Festivalul ,,Radu Stanca” tinde să devină o tradiţie, constituind un 
reper pe harta culturală a oraşului Sebeş, materializând, de fapt un 
vis mai vechi al sebeşenilor exprimat încă din anul 1903 cu ocazia 
şedinţei Societăţii pentru Fond de Teatru Român, în care s-a 
adoptat un regulament pentru înfiinţarea unui teatru şi acordarea 
unor burse pentru pregătirea tinerilor actori. Astăzi nu există încă 
un teatru în Sebeş, dar există un festival de teatru ce reuneşte în 
fiecare an elevi veniţi din toată ţara având ca factor comun pasiunea 
pentru arta spectacolului. Festivalul ,,Radu Stanca” a crescut an de 
an şi s-a maturizat datorită calităţii participanţilor care au ocazia să 
înveţe secretele artei scenice de la profesionişti. Astfel, festivalul a 
avut ca invitaţi de onoare artişti consacraţi precum Ion Caramitru, 
Rodica Popescu-Bitănescu, Ion Besoiu, Radu Gheorghe, Magda 
Catone şi Adriana Trandafir, care, prin spectacolele prezentate, au 
oferit adevărate lecţii de actorie şi de viaţă. Odată cu festivalul 
,,Radu Stanca” creşte şi trupa de teatru ,,COLB” a Colegiului 
Naţional ,,Lucian Balga” din Sebeş, care se metamorfozează în 
permanenţă datorită elevilor-actori care absolvă liceul, însă păstrea-
ză şi promovează o stare de spirit definită prin calitate, onoare, 
libertate şi bucurie, bucuria de a  deprinde atitudini şi comporta-
mente specifice, bucuria de a scrie o istorie vie care amprentează 
existenţa întregii comunităţi. 

Cărturari de excepţie, urmaşii preotului Sebastian Stanca s-
au impus peisajului cultural transilvănean, precum şi celui naţional 
şi chiar european nu atât prin amploarea operei literare, cât mai ales 
prin profunzimea acesteia. Spirite enciclopedice, Stănceştii şi-au 
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creat un loc aparte în galeria personalităţilor sebeşene de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi întreg secolul al XX-lea, pe nedrept uitaţi 
astăzi şi ignoraţi de istoricii locali, a căror viaţă a fost ,,jertfită” pe 
altarul cunoaşterii şi al propăşirii culturale a neamului românesc. 
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ANEXE FOTOGRAFICE 

 

 
 

Foto 1: Preotul Avram Stanca (1843-1916) 
(Sursă: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din 

Ardeal la războiul pentru întregirea neamului) 
 



Anexe fotografice 

 211 

 
 

Foto 2: Preotul Avram Stanca (1843-1916) 
(Sursă: Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, 

Petroşani-ctitorie a preotului Avram Stanca) 
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Foto 3: Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Ierah Nicolae”, Petroşani 
(ctitorie a preotului Avram Stanca) 

(Sursă: Colecţia personală preot Mihai Muntean) 
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Foto 4: Preotul Sebastian Stanca (1878-1947) 
(Sursă: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din 

Ardeal la războiul pentru întregirea neamului) 
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Foto 5: Prima pagină a revistei ,,Luceafărul”, nr. 1, 1902

(Sursă: Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj
Napoca, colecţia ,,Periodice”) 
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Foto 6: Preotul Sebastian Stanca (1878-1947) 
(Sursă: Gheorghe Albu, Monografia şcoalelor primare 

româneşti din Sebeş-Alba) 
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Foto 7: Biserica Ortodoxă ,,Învierea Domnului”, Sebeş (în 
care a slujit Sebastian Stanca în perioada 1911-1922) 

(Sursă: www.sebesinfo.ro) 
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Foto 8: Preotul Sebastian Stanca (1878-1947) 
(Sursă: Tabor, an X, număr 2, 2016) 
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Foto 9: Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936) 
(Sursă: www.mitropolia-clujului.ro) 
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Foto 10: Sebastian Stanca alături de episcopul Nicolae Ivan 
(în centru) şi corul catedralei episcopale din Cluj 

(Sursă: Tabor, an X, număr 2, 2016) 
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Foto 11: Sebastian Stanca alături de Augustin Bena (în 
centru) şi corul mixt al catedralei episcopale din Cluj 

(Sursă: Tabor, an X, număr 2, 2016) 
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Foto 12: Sebastian Stanca (în centru) alături de corul 
bărbătesc al catedralei episcopale din Cluj 

 (Sursă: Tabor, an X, număr 2, 2016) 
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Foto 13: Sebastian Stanca la festivitatea primirii solemne la 
Cluj a episcopului Nicolae Colan (28 iunie 1936) 

(Sursă: Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului 
şi Clujului) 
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Foto 14: Sebastian Stanca la festivitatea primirii solemne la 
Cluj a episcopului Nicolae Colan (28 iunie 1936) 

(Sursă: Tabor, an X, număr 2, 2016) 
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Foto 15: Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca 

(Sursă: www.monitorulcj.ro) 
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Foto 16: Interior Muzeul Mitropoliei Clujului 
(Sursă: www.cniptcluj.ro) 
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Foto 17: Prima pagină a revistei ,,Renaşterea”, nr. 1, 1923
(Sursă: Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj

Napoca, colecţia ,,Periodice”) 
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Foto 18: Necrologul preotului Sebastian Stanca 
(,,Renaşterea”, nr. 46-47, 1947) 

(Sursă: Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj
Napoca, colecţia ,,Periodice”) 
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Foto 19: Casa Memorială Sebastian Stanca Cluj-Napoca, în 
care a locuit preotul Sebastian Stanca în intervalul 1922-1940, 

astăzi în strada Iuliu Maniu, nr. 31 
(Sursă: www.panoramio.com) 
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Foto 20: Radu Stanca (1920-1962) 
(Sursă: Dragoş Varga-Santai, Radu Stanca: sentimentul 

estetic al fiinţei) 
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Foto 21: Radu Stanca (1920-1962) 
(Sursă: www.poeziile.com) 
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Foto 22: Radu Stanca, alături de soţia Doti şi fiul Barbu 
(Sursă: Apostrof, an XXIII, număr 12, 2012) 
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Foto 23: Horia Sebastian Stanca (1909-2002) 
(Sursă: www.autorii.com) 
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