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A Necessary Genealogy: Additions and Rectifications Regarding the Family 
History of the Painter Sava Henţia 
Abstract. Too little is known of the biography of Sava Henţia (1848–1904), an exceptional 
artist in the Romanian painting scene of the second half of the nineteenth century. This is evidenced 
by the perpetuation of certain cliches and errors in various works from the final half of the century. 
A subject that has not so far stirred any interest is the biography of his family, who originally came 
from Sebeşel village (Săsciori Commune, Alba County). The Hinţa/Henţia family produced a true 
dynasty of Orthodox priests, who held roles intermittently between 1733 and 1936. In the present 
study, we thus aim to recover the rich history of the families that have produced numerous heirs and 
engaged in honourable activities (priests, teachers, artists, writers, notaries, etc.). 
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Introducere 
Piaţa lucrărilor de artă românească este invadată, în ultimul timp, de 

opere semnate de pictori, mai cu seamă dintre cei consideraţi de mâna a doua 
sau a treia. Nu lipsesc însă nici lucrări ale unor maeştri ai picturii româneşti, 
încă necunoscute sau uitate în timp. Din noianul de opere recent vândute am 
recuperat în cursul anului 2020, pentru studiul artei, dar şi în beneficiul istoriei 
locale, o pictură semnată de Sava Henţia. Mai mult chiar, după cum vom 
vedea, aceasta vine să contribuie şi la cunoaşterea familiei pictorului, subiectul 
fiind Nicolae Hinţa, fratele lui Sava. 

Pornind de la această operă, semnalată cândva, înstrăinată din Sebeşelul 
natal al pictorului şi vândută pe piaţa liberă de artă, de unde i se putea pierde 
uşor urma, ne-am convins de necesitatea studierii portretelor de familie, 
rătăcite sau vândute constant de moştenitori. Prin urmare, vedem utilă 
prezentarea unei genealogii prin intermediul picturilor, care, aproape 
completă, reflectă persoanele apropiate şi dragi lui Sava Henţia. Nevoia 
întocmirii unei genealogii a familiei a venit ulterior, ca o necesitate, pentru a 
putea înţelege nu doar mesajul unei simple picturi, ci şi al unor persoane, unele 
cu destine deosebite. Astfel, acest studiu şi-a depăşit sfera de interes artistic şi 
a fost completat cu date istorice semnificative şi cu biografiile nu doar a celor 
pictaţi de Sava Henţia, ci şi a celor care formează vigurosul arbore genealogic 
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al henţienilor şi al urmaşilor acestora. Surprizele, la finalul acestui demers, au 
venit de la sine, întrucât subiectul a rămas unul marginal în studiul familiei 
Hinţa/Henţia, şi vizează inclusiv familia soţiei sale, Irma. 
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Fig. 1. Sava Henţia-Portretul lui Nicolae Henţia, fratele pictorului (1) şi semnătura 
pictorului (2) (1899) (colecţie privată, foto: Cristian I. Popa) 
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Pretextul. Portretul lui Nicolae Hinţa (1859-1936), fratele 
pictorului 

Pictura care a constituit pretextul acestui studiu este realizată în ulei pe 
pânză, starea sa generală de conservare fiind bună. Singura semnalare în 
literatura de specialitate a acesteia, cu precizarea unor date minimale, i-o 
datorăm lui Gheorghe Fleşer, care, în anul 1981, o identificase, la acea vreme, 
în posesia rudelor artistului, respectiv familia Tiberiu şi Mina Barbu din 
Sebeşel1 (fig. 1). Pe întreaga suprafaţă a picturii se observă cracluri de vârstă, 
dezvoltate în reţea, dar ele nu au afectat opera. Cromatica de fundal folosită 
este cenuşiul în degradé, specifică portretelor lui Sava Henţia din perioada 
ultimului deceniu al secolului al XIX-lea. Portretul ilustrează figura unui 
bărbat matur, fără barbă, dar cu o mustaţă întoarsă. Îmbrăcămintea 
personajului este după „modă nemţească”, cu tunică de culoare cenuşie, 
îmbrăcată peste o vestă din stofă, pe sub care se observă însă o cămaşă albă, 
ţărănească, prinsă la gât prin înnodarea băierii. De vestă este prins un lănţişor, 
care bănuim că aparţinea ceasului de buzunar. Pictura este semnată în stânga, 
la mijloc, cu culoare oranj, „S. Henţia/1899”. Dimensiunile pânzei sunt de 
68,5 x 55 cm. Rama neagră cu marginile aurite, din lemn, credem că aparţine 
epocii. Personajul imortalizat pe pânză de Sava Henţia este fratele pictorului, 
Nicolae Henţia (1859-1936), la acea vreme în vârstă de 40 de ani. Certitudinea 
este dată de însemnarea cu culoare neagră, făcută pe spatele picturii, în colţul 
din dreapta-sus: 

„Niculae Henţia, / născut în 1859 primit funcţiune de inveţator 1877 / 
şi hirotonit preot la 1901 Julie 14 – / Sebeşel. / 18 Julie 1905” (fig. 2/4). 

 
Portretele familiei Henţia şi însemnările lui Alexandru Henţia 
Întrucât Sava Henţia decedase în anul 1904, iar însemnarea de pe 

spatele pânzei tabloului în care este pictat Nicolae Henţia este datată la 18 
iulie 1905, ea nu aparţine pictorului. Scrisul a putut fi identificat prin 
compararea cu alte însemnări cunoscute de pe picturile sau lucrările de grafică 
ale lui Sava Henţia. S-a putut observa asemănarea deplină cu scrisul lui 
Alexandru Henţia, fiul şi ucenicul pictorului, cel care probabil după moartea 
tatălui său a ţinut să ofere unor portrete de familie un plus de informaţie, 
astăzi cu valoare istorico-documentară. 

Astfel, înainte de a dona colecţionarului Anastase Simu un autoportret 
în creion al tatălui său [datat 1878] Alexandru2 a însemnat dreapta-jos: „Auto-
Portretul tatălui meu/donat Dlui Simu/de mine, Al. Henţia”3 (fig. 2/2). Un 
portret de-al bunicii sale paterne păstrează şi el însemnarea sa: „Portret de 

 
1 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500, nota 2; vezi şi Fleşer 1998, p. 8; Afrapt 2009, p. 330. 
2 Muzeul Simu 1937, p. 21. 
3 Popescu 1954, fig. 1; Drăgoi 1974, p. 86-87, nr. cat. 32, fig. II. 
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Sava Henţia. Mama pictorului”4 (fig. 2/1), cu aceeaşi caligrafie ca pe 
autoportretul menţionat. O însemnare care probabil i-a aparţinut tot lui 
Alexandru, neilustrată, este amintită de Livia Drăgoi în fosta colecţie Elisabeta 
Henţia, pe ultima lucrare terminată de Sava - un portret de fetiţă, semnat şi 
datat în dreapta, la mijloc, cu brun: „S. Henţia/1904: Ultimul desen terminat 
/ la 5 ore = 5 1/2 murit / 21 februarie 1904”5. Aceeaşi mână a lui Alexandru 
a însemnat şi textul „Acest portret sînt eu / in etate de 2 ani / Făcut de S. 
Henţia”, pe un portret în acuarelă al lui Alexandru Henţia din anul 19036. 

Prin urmare, lucrarea noastră, cu fratele Niculae7, a făcut parte dintr-un 
lot al familiei şi a fost destinată să rămână în posesia membrilor ei. 

 

 1 
 

 2  3 
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Fig. 2. Însemnări ale pictorului Alexandru Henţia pe lucrări ale tatălui său, Sava: 
însemnări nedatate pe portretul bunicii, Ana (1) şi pe autoportretul tatălui (2), verso-

ul portretului lui Nicolae Hinţa, cu însemnarea din anul 1905 (4) şi semnătură 
localizată la Sebeşel din anul 1905 (3) 

 
4 Drăgoi 1974, fig. 4. 
5 Ibidem, p. 76, nr. cat. 50. 
6 Ibidem, p. 76, nr. cat. 46. 
7 Forma populară Niculae este cea familială, consemnată ca atare şi în această însemnare a 
nepotului Alexandru. În sud-vestul Transilvaniei numele este frecvent pronunţat astfel. 
Fratele pictorului era cunoscut în sat şi ca moş Lae, rezultat tot din Niculae. Cei care l-au 
cunoscut, aşa cum o subliniază şi Th. Streitfeld, l-au ţinut minte ca Niculaie Hinţa (Streitfeld 
2011, p. 187). 
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Portretele lui Sava Henţia şi genealogia familiei 
Cu toate că apariţia fotografiei a facilitat imortalizarea persoanelor 

dragi, pictura în ulei încă a constituit, în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, o modalitate nobilă de identificare, inclusiv în societatea românească. 
Marea cerere de pe piaţa „chipurilor” l-a aruncat pe Henţia într-o competiţie 
cu alţi colegi de breaslă, în urma căreia de cele mai multe ori a ieşit învingător, 
fiind unul dintre cei mai pricepuţi şi căutaţi portretişti8. Dovadă stau şi 
numeroasele sale lucrări, „chiar dacă sub imperiul unei conjuncturi ingrate, a 
făcut uneori concesii facilităţii şi gustului burghez”9 şi, de multe ori, a fost 
constrâns să picteze „portrete banale ale unor mutre şi mai banale”, într-o 
artă alimentară, de consum10. 

Criticul de artă Livia Drăgoi, referindu-se la portretistica lui Sava 
Henţia, îndrăznea să diferenţieze portretele făcute la comandă („imagini 
convenţionale şi reci, sărace în efect pictural”) de cele dedicate familiei 
(„lucrări în care intuiţia psihologică justă şi emoţia artistului se exprimă într-
un limbaj plastic mai bogat, mai nuanţat”). Lucrările repertoriate pentru 
această din urmă categorie o imortalizau pe soţia sa (1874, 1875), pe copiii 
Anesia (1882), Aurelia (Aurica) (la 1894 alături de Virgil, 1893, 1904), Virgil 
(1894, alături de Aurelia, 1893 – pozând ca Micul vânător, 1897, 1898 şi 1900) 
şi Alexandru (1903), la care îi adăuga pe părinţii săi, Ana şi Ilie11. 

Istoricul Gheorghe Fleşer, care a abordat în mai multe rânduri opera 
lui Sava Henţia, păstrată în colecţiile din judeţul Alba, remarca locul distinct 
ocupat de portretele familiei în pictura henţiană (soţia, copiii, Virgil şi Aurelia, 
părinţii, Ana şi Ilie) şi completa acest repertoriu cu portretul fratelui artistului, 
Nicolae (prezentat de noi mai sus), şi al soţiei acestuia, Raveca, lucrări din 
care, spunea, inspirat de observaţiile Liviei Drăgoi, răzbate o anumită 
intimitate transpusă pe pânză de penelul pictorului: 

„Imaginilor convenţionale, stereotipe, furnizate clientelei, li se alătură cîteva 
portrete de familie sau ale cunoscuţilor apropiaţi. Faţă de aceste persoane 
artistul dovedeşte mai multă înţelegere, chiar afecţiune şi dincolo de 
autenticitatea redării, sub aspectul vîrstei, ţinutei vestimentare sau a poziţei 
sociale, el surprinde ceva din natura intimă, din temperamentul celui 
portretizat. Aceste realizări izvorîte dintr-o pasiune lăuntrică pentru modelul 
ales, sînt şi cele mai reprezentative pentru stilul personal al artistului, expresie 

 
8 De pildă, Sava Henţia a fost pictorul familiei doctorului Carol Davila, pentru care a realizat 
unele dintre cele mai remarcabile portrete. Aprecierea pozitivă asupra acestora este unanimă, 
pentru un portret al Anei Davila fiind chiar recompensat cu „Diploma de onoare” la 
Expoziţiunea Română de la Sibiu din 1881, cu toate că lucrările au fost executate după 
fotografii (vezi Trăuşan-Matu 2018, p. 126-130). 
9 Steaua 1958, p. 101. 
10 Roşca 1940, p. 2; vezi şi Drăgoi 1979, p. 16-17; Popa 2018a, p. 511-512. 
11 Drăgoi 1979, p. 17. 
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a talentului său de bun observator şi desenator, calităţi care i-au adus renumele 
de mare portretist”12. 

În rândurile ce vor urma nu ne-am propus să facem o analiză din 
perspectiva celor expuse, observaţiile, la care subscriem, fiind deja făcute (cu 
precizarea că aceeaşi calitate a execuţiei şi a pasiunii puse în penel poate fi 
observată şi în alte multe portrete ale sale, din afara familiei), ci să încercăm o 
identificare a personajelor pictate din rândul familiei sau a rudelor apropiate, 
unele încă obscure şi multe fără atribuire, pas absolut necesar în a înţelege 
adevărata anvergură a portretisticii de familie în opera henţiană. 

 
Portretele părinţilor pictorului: Ana şi Ilie Hinţa 
Sava Henţia şi-a pictat ambii părinţi, pe Ilie Hinţa (1817-1895) şi pe 

Ana Hinţa (1822-1896). Din păcate, calitatea unor reproduceri nu ne permite 
prea multe observaţii, dar este şi o dovadă că interesul asupra acestor portrete 
nu a fost mare din partea specialiştilor. Este cazul celui mai vechi portret, în 
care a imortalizat chipul mamei sale la tinereţe, cu maramă pe cap, cămaşă şi 
un frumos pieptar înflorat (pl. 1/1). Lucrarea, completată în partea de jos cu 
însemnarea lui Alexandru Henţia: Portret de Sava Henţia. Mama pictorului, nu 
este datată şi, în chip nefericit, s-a pierdut13. După maniera de realizare, 
considerăm că portretul mamei sale reprezintă o operă timpurie a lui Sava, 
probabil chiar din vremea studenţiei14. Singurele picturi datate de pictor sunt 
din anul 1896, atunci când, ambilor părinţi (Ilie şi Ana), Sava le realizează 
portretele pe pânză, gest venit probabil şi pe fondul decesului mamei sale în 
acel an. Chipul Anei, reprodus şi de Gh. Fleşer, cu faţa îmbătrânită, purtând 
o maramă albă15 (pl. 1/2), se aseamănă foarte mult cu cel cunoscut din 
imaginea foto păstrată16 (pl. 1/4), fapt ce aruncă bănuiala că pictura putea fi 
executată sau ajustată după acest clişeu. Portretul tatălui său, Ilie, păstrat acum 
patru decenii, probabil ca şi al mamei, în aceeaşi colecţie a învăţătorului Ion 
Raica17 prezintă şi el asemănări cu fotografia prezentată pentru comparaţie. 
Diferenţele sunt însă de port, naţional în clişeul fotografic18, respectiv haine 
preoţeşti în pictura lui Henţia. 

 
 

 
12 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500; vezi şi Fleşer 2004, p. 5. 
13 Drăgoi 1974, fig. 4. 
14 Credem că nu greşim atribuind acest portret etapei de lucru timpurii a artistului, reflectată 
cel mai bine în chipurile tinerelor din Hora sa, datată cca. 1868. 
15 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500, fig. 2. 
16 Fleşer 1998, p. 4 (foto sus). 
17 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500, nota 2; p. 505. 
18 Fleşer 1998, p. 4 (foto sus). 
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Portretele soţiei: Irma Henţia (n. Potoczki19) 
Sava Henţia a fost preocupat, în chip firesc, să o portretizeze pe Irma 

(cu numele de fată Irma Potoczki), soţia sa. Din câte cunoaştem, pictorul şi-
a început seria de portrete imediat după ce o cunoaşte pe tânără în Sebeşelul 
natal, în anul 187320. Proaspăt întors de la Paris, în plină afirmare după 
expoziţiile de succes din capitala artelor şi din Bucureşti, Sava era la începutul 
perioadei sale creatoare. Experienţa pariziană l-a îmbogăţit, sub bagheta lui 
Alexandre Cabanel şi influenţa lui Pierre Paul Prud’hon. Toate aceste 
acumulări calitative se vor regăsi în portretele de formaţie academică pe care 
i le dedică Irmei, majoritatea lor din perioada considerată de apogeu pentru 
artist, din deceniul opt21. 

Portretul soţiei artistului (Irma), tablou semnat „S. Hinţia/Sebeşel 1874”, 
reprezintă cel mai vechi portret de familie datat din pictura lui Sava Henţia. 
Irma, îmbrăcată în negru, cu accesorii vestimentare în aceeaşi culoare, a fost 
pictată pe un fundal verde închis, pierdut spre margini în tonuri de negru22. 
Răzbate din culorile în ulei un conformism al epocii, asupra căruia vom reveni 
şi la tabloul următor, însă observăm, în egală măsură, o amprentă personală, 
subiectivă, însoţită de gingăşia tratării trăsăturilor chipului (pl. 2/1). 

Cel mai cunoscut rămâne însă tabloul Soţia artistului (Irma)23, realizat 
probabil în anul 1875, „o capodoperă a stilului pur academic”24, în al cărui 
fundal se distinge un peisaj cu o apă, personaje umane şi lebede (un peisaj-
fundal)25 (pl. 2/2). Putem remarca faptul că femeile îmbrăcate în negru, redate 

 
19 Irina Tranko, după alţii, însă asupra numelui real al soţiei lui Henţia vom reveni mai jos. 
20 Drăgoi 1974, p. 13, 20, 44; Drăgoi 1979, p. 17, 28; Fleşer, Fleşer 1981, p. 500. 
21 Drăgoi 1974, p. 20; Ionescu 2002, p. 198-199. 
22 Drăgoi 1974, p. 14, 46, nr. cat. 30, fig. V; Drăgoi 1979, p. 17, fig. 2; Fleşer 2004, p. 5, cat. 
nr. 3; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 34-35, nr. cat. 4. 
23 Pictura a fost realizată prin sacrificarea unui studiu de nud pictat de Henţia. Doar amintit 
ca „nud” (Drăgoi 1974, p. 46; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 36), putem completa că se mai 
păstrează jumătatea superioară a unui nud bărbătesc, văzut din spate, realizare artistică foarte 
bună, peste nivelul calitativ al Nud-ului păstrat la Cluj-Napoca (semnat şi datat „Henţia/Paris 
1873”), singurul nud bărbătesc cunoscut publicului larg (Drăgoi 1974, p. 43, nr. cat. 23). Livia 
Drăgoi aminteşte că cele mai multe nuduri ale lui Henţia au fost realizate în perioada studiilor 
pariziene (Drăgoi 1979, p. 30, nota 7), putând observa că alte trei lucrări sunt datate tot în 
anul 1873. Cu timpul, artistul a renunţat la majoritatea acestor studii anatomice, ultimul în 
anul 1902, când pe verso-ul său a pictat, în Sinaia, Flori de cireş în cană (Drăgoi 1974, p. 66, nr. 
cat. 234). 
24 Vasiu 1966, p. 115-116 (reproducere la p. 120). 
25 Vezi şi Drăgoi 1974, p. 14, 46, nr. cat. 42, fig. V; Drăgoi 1979, p. 17-18, fig. 2; Fleşer 1998, 
p. 14, nr. cat. 4; Fleşer 2004, p. 5, 12, nr. cat 3; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 36-37, nr. cat. 5. Prin 
comparare cu unele imagini de epocă, putem identifica fundalul picturii cu lacul din Sebeş. 
Unele dintre fotografiile cunoscute (Wagner 2014, p. 99, foto mijloc; Anghel et alii 2014, p. 
34, 36, 186, 213), cu podeţul din lemn dintre uscat şi insulă sunt edificatoare, acest loc fiind 
şi singurul unde existau mici ambarcaţiuni pentru agrement. 
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pe un fundal verde, sunt specifice picturii portretistice a lui Henţia din anii 
1874-1875, putând avea o anumită semnificaţie, alta decât cea întâlnită în 
portrete henţiene contemporane, pe care deja le-am semnalat, datorate 
influenţei receptate din pictura lui Carolus-Duran26. 

În acelaşi an 1875, Sava s-a pictat alături de Irma, într-un Autoportret cu 
logodnica, aşa cum este numită lucrarea. Cuplul de îndrăgostiţi este pictat într-
un cadru imaginar, în fundalul căruia se disting coloanele unor clădiri greco-
romane27 (pl. 2/3) (reflex datorat temelor de inspiraţie antică exersate până 
atunci de Henţia). „De un gust îndoielnic”, după Livia Drăgoi28, compoziţia 
reprezintă totuşi o inovaţie pentru pictura românească de până atunci. Irma 
poartă o rochie care îi pune în evidenţă formele feminine, iar ca accesorii 
remarcăm podoabele de gât, şi pe braţul drept, gol, o brăţară aurie29, care vin 
în acelaşi ton cu tema, amintind de portul femeilor romane. Căţeluşul de 
companie ţinut de Irma pe piciorul drept îi conferă pânzei un plus de insolit. 
În alt plan, imediat secund, Henţia a pictat primul său autoportret cunoscut 
explicit. Chipul îi este îndreptat către Irma, privind-o din profil şi absorbit de 
frumuseţea sa, cu mâinile sprijinite din cot pe o măsuţă rotundă, având 
palmele împreunate. Bustul îi este parţial dezvelit, doar pe umărul drept 
purtând o mantie purpurie, aluzie tot la o iconografie de factură clasică. Pe 
cei doi îi desparte un coşuleţ cu o foarfecă în el, posibil redat aici cu o valenţă 
simbolică. Scena îndrăzneaţă se inspiră probabil din teme antice, cum ar fi 
Satirul şi nimfa, subiect transpus pe pânză şi de Henţia cinci ani mai târziu, în 
188030. 

Următorul portret al Irmei (Soţia pictorului citind la lampă) este lucrat în 
cărbune şi este semnat, dreapta-jos, „Henţia/1877”31 (pl. 4). Lucrarea 
prezintă un farmec aparte şi nu are corespondent în opera lui Henţia. Irma, 
aplecată asupra unei scrisori pe care o ţine cu mâna dreaptă, este învăluită în 
efecte de clar-obscur. Părul şi-l ţine prins în cosiţe, împletite în coc, aşa cum 
o cunoaştem şi dintr-un portret fotografic din tinereţe, dar nedatat (pl. 5). 

 
26 Popa 2018a, p. 486-486, nota 86. 
27 Repertoriul 2016, p. 319, nr. cat. 553. 
28 Drăgoi 1979, p. 9. 
29 O podoabă de braţ similar purtată a fost reprezentată de Henţia şi în pictura sa Odaliscă 
(1882) (vezi Tatai-Baltă et alii 2018, p. 60-61, nr. cat. 17). 
30 Drăgoi 1974, p. 9, 52, nr. cat. 93; Drăgoi 1979, p. 9; lucrare reprodusă în Repertoriul 2016, 
p. 308, nr. cat. 533. 
31 Lucrare cunoscută prin intermediul unei copii fotografice, păstrată în Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş (în continuare MMIRS), fototeca, nr. inv. 941, după originalul aflat acum 
o jumătate de secol în colecţia familiei Gheorghe Stoica din Timişoara. Semnalarea sa o 
regăsim însă la Livia Drăgoi, sub numele „La lumina lămpii” (cf. Drăgoi 1974, p. 80, nr. cat. 
4). 
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Ultimul portret cunoscut al soţiei artistului datează din 1898 (lucrare 
păstrată în colecţia Radu Vasile)32 şi ilustrează o femeie la fel de cochetă şi 
îngrijită, chiar dacă timpul a trecut peste ea, în culoarea preferată, negrul (pl. 
2/4). 

Ne putem întreba dacă nu şi în celebra pictură Femeia cu scrisoare, din 
187433, pictată în Bucureşti („S. Hinţia /1874. Bucuresci”)34 – având în vedere 
candoarea şi atenţia la detalii investite de pictor în lucrarea pe pânză – 
personajul feminin nu este tot soţia pictorului, mai cu seamă că ea datează 
exact din perioada în care Irma îi devine principalul model? În rândul 
portretelor incerte, ori greşit atribuite Irmei, au fost aduse în discuţie alte două 
picturi. O icoană a Sf. Ecaterina, pictată de Sava Henţia în biserica ortodoxă 
din Sebeşel, spun rudele pictorului că ar avea chipul Irmei. Este vorba de o 
pictură murală de mari dimensiuni (150 x 80 cm), realizată în anul 1874 în 
naosul bisericii, semnată „S. I. Hinţia”35. Amănuntul, cu iz de picanterie, pe 
care îl oferă această scenă este acela că în locul figurii sfintei Ecaterina, Sava 
a pictat portretul soţiei sale, „unguroaica” Irma, ceea ce, în consecinţă, ar fi 
atras mânia unor săteni şi a „mamei Veta”, nepoata pictorului, revoltaţi de 
îndrăzneala acestuia36. Nu ştim în ce măsură faptele sunt reale, dar le 
consemnăm37. În mod cert însă, referindu-ne acum la o altă lucrare, titlul 
tabloului „Portret de femeie cu maramă (soţia artistului?)”, semnat, datat şi 
localizat „S. Henţia/Nămăeşti/1882”38 nu este unul inspirat, întrucât, pe de o 

 
32 Lucrare păstrată în familie, în cadrul colecţiei Radu Vasile; cf. http://clasate.cimec.ro/ 
Poza.asp?tit=pictura--Hentia-Sava--Irina-Tranko&k=964B803FE64945239023030AC8729 
C1B, accesat la 21.10.2020. 
33 Reprodusă color pentru prima dată în Artă şi Tehnică Grafică, caietul 7 (martie-iunie), 1939, 
p. 15; vezi şi Popescu 1954, p. fig. 14; Drăgoi 1974, p. 13-14, 45, nr. cat. 35 (ilustrată pe 
coperta I). 
34 Lucrare reprodusă în Repertoriul 2016, p. 316, nr. cat. 547. 
35 Fleşer, Fleşer 1981, p. 501-502; vezi şi Paraschivescu et alii 2019, p. 64 (pictură reprodusă 
la p. 95). Pictorul a mai lăsat o icoană a Sf. Ecaterina, pe verso-ul unei icoane a Sf. Nicolae, din 
anul 1893 (vezi Drăgoi 1974, p. 63, nr. cat. 198; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 74-75, nr. cat. 23 
(bis). 
36 Afrapt 2009, p. 92, 332-333 şi nota 579. Pictarea trebuie privită şi în contextul apetitului 
crescut al pictorului pentru portrete dedicate Irmei, în cursul primilor ani de relaţie între cei 
doi: două în anul 1874 şi două în anul 1875. 
37 Pictarea unor personaje cunoscute ca chipuri pentru pictura bisericească a lui Henţia este 
amintită şi în memoriile actriţei Aida Moga, care destăinuia că bunica sa fusese pictată ca 
înger în Catedrala din Sibiu (Sarău 2013, p. 48, 65). Însă, în acest caz, la mijloc este evident o 
confuzie, întrucât Sava Henţia a decedat cu puţin timp înainte ca lucrările să debuteze aici. 
Portretizarea angelică ar aparţine, de fapt, pictorului Sarvin Maniu Zemora, nepotul lui Sava 
Henţia, dacă dăm crezare tradiţiei păstrate în familia pictorului (informaţii pr. Dan Maniu), 
cel care a participat într-una din echipe la pictarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu. 
38 Repertoriul 2016, p. 320, nr. cat. 555. Livia Drăgoi a numit lucrarea, simplu, Portret de femeie 
cu maramă (Drăgoi 1874, p. 55, nr. cat. 120). 



Cristian Ioan Popa 

436 

parte, femeia pictată de Henţia nu se aseamănă deloc cu imaginile deja 
cunoscute ale soţiei sale Irma, iar pe de altă parte, aceasta din urmă nu a fost 
niciodată imortalizată în costum popular românesc. 

 
Portretele copiilor artistului: Alexandru, Anesia, Aurelia şi Virgil 
Între cei pictaţi dintre membrii familiei se numără, desigur, şi copiii lui 

Sava şi Irma. Cei doi au avut împreună şase copii39, însă doar pentru patru 
dintre ei avem informaţii: Alexandru (1878-1924), Anesia (1880-1970), 
Aurelia (1888-1986) şi Virgil40. Probabil ceilalţi doi fii au murit de mici, la o 
vârstă fragedă, şi putem bănui că s-au născut între venirile pe lume ale Anesiei 
şi Aureliei (1880-1888). 
 

 
Fig. 3. Sava Henţia-Copil desenând (identificabil cu fiul Alexandru Henţia?), creion 

pe hârtie (1889) (după Drăgoi 1974) 

 
Prima lucrare pictată de Henţia este pentru fiul său cel mai mare, 

Alexandru Henţia (1878-1925), singurul care va urma cariera de pictor. 
Portretul a fost realizat în anul 1880, pe când Alexandru avea doi ani (conform 
însemnării lăsate pe lucrare chiar de către cel pictat: „Acest portret sunt eu / 
în etate de 2 ani / Făcut de S. Henţia”). O acuarelă cu Alexandru care datează 

 
39 Fleşer 2004, p. 3. 
40 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
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din anul 1903 (20,4 x 13,5 cm) se afla în colecţia fiicei sale, Elisabeta41, dar, 
din păcate, nici acest portret nu a fost ilustrat. Un Copil/Tânăr desenând în 
natură (creion pe hârtie, 1889), grafică ce este considerată ca având pentru 
Sava „caracterul unei amintiri personale”42, nu excludem să îl înfăţişeze, de 
fapt, pe fiul său, Alexandru Henţia, care atunci avea 11 ani (fig. 3). 

În condiţiile în care suntem privaţi de imagini din tinereţe sau de la 
maturitate ale viitorului pictor, semnalăm o fotografie de familie în care 
credem că putem să-l identificăm pe Alexandru ca mic copil, în braţele mamei 
sale (pl. 6). 

Anesiei43 Henţia îi cunoaştem un singur portret (ulei pe carton, 27 x 
20,8 cm), ce datează din anul 1882. Lucrarea, deşi menţionată44, a rămas 
inedită şi se păstrează sub forma unei copii fotografice alb-negru în colecţia 
muzeului din Sebeş, sub numele Anisia, fiica pictorului la 2 ani45 (pl. 13/1). 
Anesia fiind născută în anul 1880, vârsta copilei corespunde cu însemnarea 
amintită. 

Pe Aurelia Henţia o regăsim imortalizată la vârsta de şase ani, în 1894, 
într-un superb portret realizat din tuşe mari46, o adevărată operă modernistă 
a lui Henţia47 (pl. 13/2). Cu un an înainte, în 1893, Henţia picta lucrarea Copiii 
artistului (Aurelia şi Virgil)48/Portretul copiilor artistului, Aurelia şi Virgil, cum a 
fost recent numit49, un ulei pe carton (26 x 19 cm). Potrivit lui Dinu Vasiu, 
cei doi copii au fost pictaţi la vârsta de 5 ani (Aurelia), respectiv 4 ani (Virgil)50 
(pl. 13/3). Tabloul se afla în posesia fiicei artistului, Aurelia Henţia, în prezent 
fiind înregistrată în colecţiile Muzeului Naţional de Artă a României (în 
continuare MNAR)51. În acest caz, Sava Henţia a exersat o pictură liberă, cu 
tuşe lungi, în care siluetele copiilor se pierd la partea inferioară în fundalul 
picturii. De remarcat nuanţa verde-albăstruie din jurul capului celor doi copii, 
mult mai evidentă în cazul Aureliei, ce se aseamănă unei aure. 

Ultimul tablou terminat de Sava Henţia a fost dedicat Aureliei. Este 
vorba de o acuarelă purtând semnătura lui Sava („S. Henţia/1904”) (20 x 13 

 
41 Drăgoi 1974, p. 76, nr. cat. 46. 
42 Popescu 1943, p. 15, fig. 6. 
43 Numele fetei apare adeseori ca Anisia (vezi Drăgoi 1974, p. 13, 56; Drăgoi 1979, p. 17; 
Fleşer 1998, p. 8; Abrudan 2010, p. 170). 
44 Lucrare care se păstra în colecţia soţului, Gheorghe Stoica din Timişoara (Drăgoi 1974, p. 
13, 56, nr. cat. 123; Drăgoi 1979, p. 17). 
45 MMIRS, fototeca, nr. inv. 945. 
46 Drăgoi 1974, p. 13, 61, nr. cat. 17, fig. XXIX; Fleşer 2004, p. 31, nr. cat. 22; Tatai-Baltă et 
alii 2018, p. 76-77, nr. cat. 24. 
47 Vasiu 1966, p. 117 (reprodusă la p. 121). 
48 Drăgoi 1974, p. 13, 61, nr. cat. 176. 
49 Repertoriul 2016, p. 328, nr. cat. 570. 
50 Vasiu 1966, p. 117. 
51 Drăgoi 1974, p. 13, 61, nr. cat. 176; Repertoriul 2016, p. 328, nr. cat. 570. 
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cm) şi însemnarea în imagine „Ultimul desen terminat / la 5 ore = 5 1/2 murit 
/ 21 februarie 1904”, ce trebuie să aparţină lui Alexandru Henţia52. Un alt 
portret al Aureliei, neterminat (o acuarelă de 24 x 19 cm), era în lucru la data 
de 21 februarie 1904, atunci când Sava se stingea din viaţă, la doar 56 de ani, 
în urma unui atac de cord53. 

În anul 1896, Sava Henţia expunea lucrarea Portretul domnişoarei A. H.54, 
nefiind exclus ca în spatele acestui nume (opera nu este ilustrată şi nici 
detaliată) să fie, în fapt, un portret al uneia dintre fiicele sale, fie Anesia, fie 
Aurelia. 

Fiul Virgil Henţia apare în cele mai multe picturi ale artistului dedicate 
copiilor săi, motiv pentru care există astăzi unele confuzii legate de aceste 
opere, situaţie cauzată şi de transferuri dintr-o colecţie într-alta. În prezent, 
muzeul din Sebeş deţine un portret, nedatat de Henţia, dar realizat în anul 
1898 (ulei pe pânză, 51 x 40 cm) (pl. 14/2), cunoscut la Livia Drăgoi ca Portret 
de băiat (Virgil)55, lucrare ce ni-l înfăţişează pe Virgil la vârsta de 5 ani56. În 
cadrul Exposiţiunii operiloru artiştiloru în viaţă din acelaşi an, Sava Henţia 
expunea şi lucrarea Portretul lui V. H.57 şi avem motive plauzibile să 
considerăm că titlul operei se poate întregi, cel puţin pentru determinare, în 
Portretul lui Virgil Henţia, fiind vorba de lucrarea de mai sus. La republicările 
sale, pictura a primit titlul simplu de Virgil58, din cauza confuziei cu o altă 
operă numită de acelaşi critic de artă clujean Virgil, semnalată din colecţia 
familiei Aurelia Vasiu. Acest ultim portret prezintă însă cu totul alte 
caracteristici (ulei pe carton, 19,5 x 13 cm) şi este datat dreapta-jos „1898”, în 
anul 1974 fiind în posesia Aureliei Vasiu59. Doar recent reprodusă, pictura ni-
l înfăţişează pe Virgil Henţia într-o ipostază care i-a determinat pe editorii 
repertoriului picturii lui Henţia din colecţiile MNAR să-l intituleze Virgil 
(Băiatul cu pâinea)60 (pl. 14/3). Copilul stă sprijinit cu spatele de un perete şi 
ţine în mâna stângă o pâine, în timp ce mâna dreaptă o are îndreptată în sus, 
îndoită din cot. Avem unele motive să considerăm că cele două picturi 
discutate, ambele din anul 1898, au fost realizate la date apropiate, întrucât 

 
52 Drăgoi 1974, p. 21, 76, nr. cat. 50, cu specificarea că lucrarea nu este reprodusă la Vasiu 
1966, aşa cum precizează autoarea, fiind realizată o confuzie cu portretul în ulei al Aureliei 
din 1894 (păstrat azi în muzeul din Sebeş). 
53 Drăgoi 1974, p. 76, nr. cat. 49. 
54 Ibidem, p. 21. 
55 Ibidem, p. 13, 61, nr. cat. 213. 
56 Vasiu 1966, p. 116-117. 
57 Drăgoi 1974, p. 21; vezi atribuirea şi la Fleşer 2004, p 39. 
58 Vezi Fleşer 2004, p. 39, nr. cat. 30; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 92-93, nr. cat. 32, ambele 
lucrări cu trimitere greşită spre Drăgoi 1974, nr. cat. 208, cât şi spre Vasiu 1966, p. 117, unde 
nu este reprodus. 
59 Drăgoi 1974, p. 13, 64, nr. cat. 208. 
60 Repertoriul 2016, p. 329, nr. cat. 571. 
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putem remarca prezenţa aceleiaşi bluze negre („marinăreşti”) purtate de 
Virgil, cu dungi paralele albe, închis în „V” pe piept şi şireturi albe pe guler61. 
Cu un an înainte, în 1897, Sava îl pictase pe fiul său într-o altă lucrare pe 
pânză, intitulată Virgil, fiul pictorului (48 x 42 cm), păstrată în secolul trecut în 
colecţia dr. Gheorghe Stoica62 şi cunoscută nouă doar sub formă de copie 
fotografică (inedită) la muzeul din Sebeş63 (pl. 14/1). Asemănarea acestui 
portret cu cel executat în anul 1898 (pl. 14/2) este evidentă. Un al patrulea 
tablou al lui Virgil, ultimul din seria celor singulare cunoscute, datat de Livia 
Drăgoi în anul 1900 (ulei pe pânză, 40 x 26 cm), este nesemnat şi nedatat de 
Henţia şi aparţinea aceleiaşi colecţii Aurelia Vasiu64. Întrucât lucrarea nu a fost 
ilustrată o descriem aici, pe scurt. Virgil apare imortalizat în picioare, îmbrăcat 
în uniformă de elev, cu chipiu pe cap, ţinând mâna dreaptă în buzunarul 
hainei, iar în stânga având o servietă. Fundalul picturii, în tonuri de gri, 
cuprinde şi o umbră abia sugerată, a copilului (pl. 12). Maniera de lucru a lui 
Sava Henţia este în spiritul celorlalte portrete ale copiilor săi, cu o tratare 
liberă a pensulaţiei. În fine, un al şaselea tablou ce-l înfăţişează pe Virgil este 
alături de sora sa mai mare, Aurelia, prezentat deja mai sus (pl. 13/3). 
 

Autoportretele 

„Mic de talie, cu figura rotundă, trăsături regulate, părul castaniu purtat în 
plete şi mustăţi pe care şi le trăgea nervos în momente de supărare, Sava 
Henţia era un om de o modestie, de o blândeţe rară, contimporan cu 
Grigorescu, şi n’avea renumele lui cu toate că tainele meşteşugului îi erau tot 
atât de bine cunoscute”65. 

Descrierea este potrivită imaginilor pe care, fie sticla fotografică, fie 
pictura sau desenul, le-au salvat de la curgerea implacabilă a timpului. Clişeele 
foto ne permit să îi cunoaştem chipul lui Henţia începând din tinereţe, până 
la maturitate. Cel puţin în perioada deceniului 7, bănuim că acestea i-au fost 
realizate în atelierul fotografic al unchiului său, Dăncilă (Dănciulescu), 
precum cea de la vârsta de 21 de ani, datată 7 mai 186966 (pl. 7/1), pe vremea 
când era student la Bucureşti. Una dintre cele mai cunoscute fotografii ale 
artistului datează din perioada deplinei sale energii creatoare67 (pl. 8), după 
care s-a făcut şi desenul publicat în anul 1883 în revista Familia68 (pl. 7/2). O 

 
61 Vasiu 1966, p. 116. 
62 Drăgoi 1974, p. 64, nr. cat. 206. 
63 MMIRS, fototeca, nr. inv. 937. 
64 Drăgoi 1974, p. 66, nr. 231. 
65 Demetriade-Bălăcescu 1927, p. 15. 
66 Fotografie reprodusă doar la Ciul 1971, p. 519 (foto dreapta, jos). 
67 Fleşer 1998, p. 4 (foto jos); Fleşer 2004, p. 8 (foto dreapta, sus); MMIRS, fototeca, nr. inv. 
821-825. 
68 Familia, nr. 16, din 1883, p. 185. 
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fotografie de la maturitate (pl. 7/3) este urmată de ultima fotografie 
cunoscută a artistului, din anul 1903, făcută în atelierul lui I. Gerstl din 
Bucureşti69 (pl. 7/4), înainte cu doi ani de decesul său prematur. Imaginea sa 
se regăseşte şi în alte fotografii, de grup, împreună cu apropiaţi ai săi70. 

Sava Henţia are cinci autoportrete certe, dintre care patru au fost 
ilustrate. Un creion pe hârtie (29,7 x 22 cm) din anul 187871 a fost donat de 
fiul acestuia, pictorul Alexandru Henţia, lui Anastase Simu (cunoscutul 
colecţionar bucureştean) pentru muzeul său; însemnarea făcută de Alexandru 
sub autoportret fiind lămuritoare în acest sens: „Auto-Portretul tatălui 
meu/donat Dlui Simu/de mine, Al. Henţia”72 (pl. 9/3). Din acelaşi an, 1878, 
datează un alt autoportret, exotic în felul său, în care Sava Henţia ni se 
înfăţişează în ţinută elegantă, cu sacou, cămaşă şi cravată, însă purtând pe cap 
un fes turcesc, de culoare verde73 (pl. 9/4). În mod evident, lucrarea trebuie 
să dateze de pe vremea când Henţia a fost pictor la sud de Dunăre, în războiul 
ruso-turc (1877-1878). 

Un al treilea autoportret, ulei pe pânză (66,5 x 53 cm), datează din anul 
1881 şi provine din fosta colecţie Ion Velici, fiind păstrat azi în MNAR74. 
Imaginea pictorului din această pânză (pl. 10) nu este deloc cea cu care ne-
am obişnuit. Nu doar tunsoarea scurtă ne frapează, fără nelipsitele-i plete, ci 
şi sobrietatea şi eleganţa afişate de penelul său, care înfăţişează un bărbat 
matur, complet diferit de cel pictat în urmă cu şase ani, alături de Irma. Privit 
în acest context, autoportretul în ţinută turcească din 1878 reprezintă o 
tranziţie spre opera din 1881. 

Alte două autoportrete, doar amintite, ar fi un cărbune pe hârtie, ce 
datează din anul 1873 şi un cărbune cu accente de cretă albă, pe hârtie, datat 
1876, ambele păstrate în secolul trecut în colecţia Elisabeta Henţia75. 

În categoria posibilelor autoportrete putem include un Tors de copil (ulei 
pe pânză 27 x 25 cm), din 1873, semnat de Henţia76, în care este surprinsă 
imaginea unui tânăr cu bustul gol, ce ţine mâinile pe creştet (pl. 11/2). 
Asemănarea mare a tânărului cu plete şi mustaţa abia mijită din acest tablou 
şi figura lui Sava Henţia din autoportretul său alături de Irma (pl. 11/1), de 

 
69 Reprodusă la Dan 2001-2002, fig. 2 (dreapta, jos); Fleşer 2004, p. 8 (foto stânga, jos); Tatai-
Baltă et alii 2018, p. 13. 
70 Fleşer 2004, p. 9 (foto sus). 
71 Reprodus la Drăgoi 1974, p. fig. II; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 6. 
72 Drăgoi 1974, p. 86-87, nr. cat. 32, fig. II. 
73 Reprodus la Paraschivescu et alii 2019, p. 214-215 – tablou aflat în colecţie particulară. 
74 Menţionat la Drăgoi 1974, p. 54, nr. cat. 111 şi reprodus în Repertoriul 2016, p. 324, nr. cat. 
562. 
75 Drăgoi 1974, p. 54, nr. cat. 111; p. 80, nr. cat. 2-3. 
76 Lucrare semnalată la Drăgoi 1974, p. 44, nr. cat. 26 şi reprodusă în Repertoriul 2016, p. 323, 
nr. cat. 559. 
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peste doi ani (1875), cu musculatura şi proporţiile unui model scund, ce 
corespunde descrierii lăsate de contemporanii săi, considerăm că sunt detalii 
ce fac plauzibilă încadrarea torsului în rândul autoportretelor, poate după o 
schiţă de când era mai tânăr. Alte autoportrete sunt nesigure, deşi asemănarea 
cu chipul lui Sava Henţia, cel puţin într-un caz, este izbitoare. Ne referim aici 
la o lucrare păstrată azi la Muzeul de Artă din Braşov, dar licitată în anul 2012 
sub numele Portretul domnului Burileanu (ulei pe pânză), semnat Sava Henţia, cu 
dedicaţia „Spre souvenir domnului I. Burileanu” şi datat dreapta, jos, 187477 
(pl. 9/2). Cel portretizat poate fi unul dintre membrii celebrei familii 
Burileanu, însă dedicaţia dată de Henţia pe pictură nu exclude întrutotul 
ipoteza unui autoportret, oferit de pictor drept amintire. 

La final am lăsat un portret executat pictorului Sava Henţia de către 
George Demetrescu Mirea. Lucrarea, despre care nu avem alte date, ni-l 
înfăţişează pe Henţia în profil, cu privirea îndreptată spre dreapta78 (pl. 9/1), 
într-o ipostază ce îl aseamănă mult cu aşa-numitul portret al lui Burileanu. 
Probabil că pictura este rodul vremurilor petrecute împreună în războiul din 
1877-1878, când Henţia şi Mirea au pictat pe acelaşi front. 

 
Alte portrete ale familiei şi rudelor apropiate familiei Hinţa 
Portretele membrilor familiei sau ale rudelor de sânge ale familiei Hinţa 

(numele Henţia este purtat oficial doar de familia lui Sava şi Alexandru) 
completează repertoriul celor deja discutate. Lucrările au fost executate fie în 
Sebeşel, acasă la pictor, fie au fost pictate în Bucureşti. Câteva indicii ne sunt 
oferite de puţinele însemnări făcute chiar de pictor ori de alţii. 

În legătură directă cu portretul fratelui său Nicolae Hinţa (fig. 1 = pl. 
15/2), asupra căruia nu mai zăbovim acum, se află o lucrare, păstrată la finele 
secolului trecut tot în colecţia Tiberiu Barbu din Sebeşel. Este vorba despre 
un portret de femeie lucrat în ulei pe pânză, ce aparţinea soţiei lui Nicolae, 
Raveca Hinţa (n. Stoicuţa), cumnata pictorului79, îmbrăcată în straie 
populare, pieptar şi năframă (pl. 15/1)80. Raveca provenea dintr-o familie de 
preoţi din Săsciori, Elisabeta şi Ioan Stoicuţa, părinţii ei fiind pictaţi de Sava 
Henţia în anul 1896. Preotul Ioan Stoicuţa din Săsciori şi Elisabeta Stoicuţa sunt 
două lucrări81, ale căror caracteristici le cunoaştem din catalogul Liviei Drăgoi: 
ulei pe pânză, cu dimensiuni apropiate (65 x 52, respectiv 67 x 55 cm)82. Ioan 

 
77 Catalogul Casei de Licitaţii Gold Art, nr. 18 din 5 aprilie 2012. 
78 Drăgoi 1974, fig. 1. 
79 Lucrare reprodusă la Fleşer, Fleşer 1981, p. 500, fig. 3; vezi şi Fleşer 1998, p. 8; Fleşer 2004, 
p. 5. 
80 Noi am reprodus imaginea păstrată în MMIRS, fototeca, nr. inv. 808/b. 
81 Portretele, rămase inedite, au făcut parte, la momentul semnalării lor, din colecţia dr. Ovidiu 
Grivu (Timişoara). 
82 Drăgoi 1974, p. 62, nr. cat. 187-188; Fleşer 1998, p. 7. 
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Stoicuţa era preot în Săsciori, fiind hirotonit de episcopul Andrei Şaguna la 6 
februarie 1859. La început nu a avut singhelie şi a fost doar administratorul 
parohiei, rămasă vacantă între anii 1855 şi 1858, iar la 1864 era capelan în 
parohia Săsciori83. În anul 1861 îl regăsim printre susţinătorii înfiinţării 
Astrei84. În 1867, familia Stoicuţa a plătit clopotul bisericii din Săsciori, fapt 
atestat de inscripţia sa: „S-au revărsatu acest clopot cu toată cheltuiala 
preot[ului] Ioan Stoicuţa cu soţia Elisaveta [...]”85. Afirmaţia că Elisabeta făcea 
parte din familia pictorului printr-o înrudire consanguină, ca verişoară a 
fraţilor Henţia86, este ilogică, întrucât Nicolae nu s-ar fi putut căsători în aceste 
condiţii cu Raveca. În anul 1911, comitetul parohial din Sebeşel consemna 
donarea sumei de 100 coroane din dorinţa preotesei, înainte de decesul 
acesteia, pentru înfrumuseţarea bisericii din Sebeşel87. 

Lucrarea intitulată de Livia Drăgoi Portrete de ţărani88, pictură în ulei pe 
pânză lipită pe carton (77 x 58 cm), ce poartă semnătura „S. Henţia/1899” 
(pl. 15/3), surprinde prin asemănarea atât în privinţa fizionomiei, cât şi a 
portului, cu portretele soţilor Nicolae şi Raveca Hinţa, astfel încât credem că 
aceasta reprezintă tot un tablou al celor doi. Faptul că este datată, precum 
portretele individuale, tot în anul 1899, nu trebuie să anuleze constatarea 
noastră. 

Nicolae Afrapt menţionează că, între portretele de familie, Sava Henţia 
i-ar fi pictat şi „pe Elisabeta Zamora şi pe Ion Potosky (Sublocotenentul de 
Husari)”89. În acest caz, la mijloc trebuie să fie o confuzie, întrucât o Elisabeta 
exista în familia lui Henţia, sora sa, mezina familiei, fiind însă căsătorită 
Haneş, în Orăştie. Pe de altă parte, Ioana (1854-1932), una dintre surorile lui 
Henţia, a fost căsătorită cu un Zemora din Sebeşel. Aşadar, a existat un alt 
portret de familie feminin, acelaşi autor consemnând informaţii culese din 
familia urmaşilor pictorului (învăţătoarea Viorica Brudea din Sebeş) şi ne 
informează că Elisabeta Zamora („Mama Vetă”), rudă cu Henţia, a fost la 
Bucureşti, unde pictorul i-a făcut portretul90. Şi alţi autori afirmă că printre 
portretele de familie se găsea şi portretul surorii lui Sava Henţia, Ioana91. Ei 
bine, singurul tablou care corespunde celui evocat mai sus este unul păstrat 

 
83 Fleşer et alii 2005, p. 122; Abrudan 2015, p. 51. 
84 Josan et alii 1996, p. 266. 
85 Fleşer et alii 2005, p. 122. 
86 Abrudan 2010, p. 170. 
87 Protocoalele şedinţelor comitetului parohial al bisericii gr. ort. Sebeşel, p. 51. 
88 Drăgoi 1974, p. 14, 65, nr. cat. 221; Drăgoi 1979, p. 20. Reprodusă la Fleşer 2004, p. 42, 
nr. cat. 33; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 98-99, nr. cat. 35. 
89 Afrapt 2009, p. 330-331 şi nota 535. 
90 Ibidem, p. 331. 
91 Abrudan 2010, p. 170, cu observaţia că trimiterea bibliografică la Rustoiu 2005, p. 200 este 
eronată, în acel studiu nediscutându-se picturile lui Henţia; Paraschivescu et alii 2019, p. 15. 
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într-o colecţie privată din Sebeşel. Lucrarea o înfăţişează pe bunica pictorului 
Sarvin Maniu Zemora, Ioana Zemora (1854-1932, n. Hinţia), sora lui Sava. 
Problema femeii vârstnice pictate în haine naţionale, cu un cojoc de piele 
peste cămaşă şi năframă pe cap (pl. 17/1), este că nu putea avea vârstă arătată 
de portret în timpul vieţii lui Sava Henţia. De aceea considerăm că pictura, 
nesemnată şi nedatată, aparţine fie lui Alexandru Henţia, fie lui Sarvin Maniu 
Zemora. În schimb, alte două portrete, din aceeaşi colecţie privată, îi 
înfăţişează pe părinţii lui Sarvin, Maria Zemora (fata Ioanei Zemora, n. 
Henţia) şi pe soţul acesteia, George Ion Maniu (pl. 17/2), fapt întărit de 
însemnarea aflată pe fotografia lucrării, păstrată la MMIRS: „Sava Henţia, ulei, 
cumnatul pictorului plutaş din Sebeşel”92. Ambele lucrări sunt nesemnate şi 
nedatate93, însă pot fi atribuite lui Sava Henţia, dar putem aprecia că au fost 
realizate în anii 1899-1900, sprijiniţi fiind în această apreciere pe numărul 
mare de portrete executate rudelor în aceşti ani. 

Gheorghe Ciul consemna existenţa între portretele lui Sava Henţia, 
păstrate în muzeul din Sebeş, şi a unuia intitulat Dăscăliţa94. Cum singura căreia 
sătenii îi spuneau aşa a fost Maria, fiica cea mare a preotului Nicolae Hinţa95, 
apare evident că trebuie să o identificăm între portretele de la Sebeş. Or, 
niciunul dintre acestea nu poate să-i fie atribuit, întrucât Maria s-a născut la 
1891, iar ultimul portret feminin fără atribuire precisă din colecţie este datat 
în 1899. 

 
Cazul portretelor familiei Irmei Potoczki96. Un posibil demers 

spre descifrarea unei enigme familiale 
Sava Henţia ar fi cunoscut-o pe Irma la finele anului 1873, după 

întoarcerea din Franţa, în timpul unui popas mai lung în Sebeşel. Din păcate, 
biografii artistului au fost extrem de parcimonioşi cu informaţiile, aşa încât 
azi planează încă destule incertitudini privitoare la aspecte esenţiale legate de 
căsnicia celor doi. 

Livia Drăgoi a prezentat-o pe viitoarea soţie a lui Sava Henţia ca „Irina 
Tranko, nepoata unui fabricant de hîrtie din Petreşti”97, clişeu repetat şi la 
ceilalţi biografi, cu diferenţa că numele s-a modificat, poate din neglijenţă, fie 

 
92 MMIRS, fototeca, nr. inv. 796/c. 
93 Fotografii şi informaţii oferite cu amabilitate de pr. Dan Maniu (Şugag). 
94 Ciul 1971, p. 518. 
95 Afrapt 2009, p. 337. 
96 Precizarea numelui real al Irmei – Irma Potoscky – este foarte rară şi o întâlnim doar la 
Nicolae Afrapt (Afrapt 2009, p. 328) şi Ioana Raica (http://www.dacoromania-
alba.ro/nr69/sava.htm, accesat la 21.11.2020). 
97 Drăgoi 1974, p. 20; Drăgoi 1979, p. 28. 
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în Tranco98, fie în Tanko/Tankó99. Nu ştim cine a fost acest Tranko, fiindcă 
numele100 său nu apare printre cele (importante) legate de destinul cunoscutei 
fabrici din Petreşti101 şi nici în dreptul Irmei102 din Sebeşel. 

Numele atribuit unor lucrări ale artistului, precum Autoportret cu logodnica 
şi Irma/Irina, soţia artistului, ambele datate în anul 1875, în mod evident pot 
crea confuzii, întrucât nimic nu susţine clar faptul că în acelaşi an Irma i-a fost 
şi logodnică, dar şi soţie, deoarece nu cunoaştem data căsătoriei celor doi103. 

„Frăgezimea tinereţii”, aşa cum o descria Dinu Vasiu104 în cazul celor 
mai timpurii lucrări cu Irma, sugerează, chiar dacă relativ, momentul 
căsătoriei cu Sava. O altă problemă este cea a modului în care apare în 
literatura de specialitate numele tinerei din Sebeşel. Cel mai adesea acesta este 
în mod intenţionat românizat, fiind numită Irina nu numai de către specialiştii 
care au abordat opera pictorului Sava Henţia105, ci chiar şi de către urmaşii 
artistului, cum este cazul nepotului, Dinu Vasiu106. Răspunsul parţial, pentru 
ambele dileme, este dat de o însemnare caligrafică, cu culoare neagră, făcută 
pe spatele unei picturi (ulei pe pânză, 59,5 x 49,5 cm) de Sava Henţia, pe 
nedrept neglijată107: „Souvenire Mătuşei méle. / H. Irma / Bucureşti, 1875”108 
(fig. 4). După frumoasa caligrafie, însemnarea trebuie să fie realizată de mâna 
pictorului. Semnarea cu iniţiala „H.” în faţă indică faptul că Irma purta deja 
numele de Henţia, trecut după obişnuinţa numelor maghiare (nume, apoi 
prenume), prin urmare cei doi erau deja căsătoriţi. În acelaşi an, 1875, Sava se 

 
98 Paraschivescu et alii 2019, p. 7, 10. 
99 Fleşer 2004, p. 3; Streitfeld 2011, p. 191; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 9. 
100 Numele de familie Tranko, nici el nu este maghiar, ci de origine slavă. 
101 Vezi Dan 2004. 
102 Prenumele Irma, de origine germanică, a fost utilizat şi de polonezi, care sărbătoresc 
numele în calendarul lor pe data de 18 septembrie. 
103 După Ioana Raica, cei doi s-ar fi căsătorit în anul 1873 (http://www.dacoromania-
alba.ro/nr69/sava.htm, accesat la 21.22.2020). 
104 Vasiu 1966, p. 116. 
105 Vezi Drăgoi 1974, p. 13-14, 20, 44; Drăgoi 1979, p. 17, 28; Fleşer, Fleşer 1981, p. 500; 
Abrudan 2010, p. 170; Paraschivescu et alii 2019, p. 7. 
106 Vasiu 1966, p. 115. 
107 Gh. Ciul, primul care semnalează pictura, o numeşte Mătuşa (Ciul 1971, p. 528). 
108 Pictura este cuprinsă, ca Portret de femeie, în catalogul Liviei Drăgoi (Drăgoi 1974, p. 45, nr. 
cat. 37), fără a-i fi semnalată însemnarea de pe spatele pânzei. Ne îndoim că specialista 
clujeană nu observase textul, cu atât mai mult cu cât într-o lucrare ulterioară apare vaga 
menţiune că Henţia a pictat şi „mătuşi şi unchi” (Drăgoi 1979, p. 20). Eliminarea sa din 
prezentarea picturii şi a monografiilor operei lui Henţia credem că are o altă logică, ce mai 
degrabă priveşte originile Irmei, denaturat prezentată constant ca Irina. Dedicaţia a fost 
menţionată la alţi autori (fără a fi reprodusă), dar transcrierea ei s-a făcut greşit. Aprecierea 
că însemnarea este realizată cu creionul, aşa cum este prezentată în toate lucrările de 
specialitate ce o amintesc (cf. Fleşer 2004, p. 16, nr. cat. 7; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 42-43, 
nr. cat. 8) este, de asemenea, greşită. 
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mutase deja la Bucureşti, având un serviciu stabil, ca profesor de desen şi 
caligrafie la Azilul „Elena Doamna” din Bucureşti109, astfel că prezenţa lor în 
capitala României se justifică. Din nefericire, nu avem nicio informaţie despre 
ultima parte a vieţii soţiei artistului şi nici nu cunoaştem anul decesului 
acesteia. Existenţa, însă, a unei colecţii „Irina Henţia” în Bucureşti, din care 
provin două lucrări de grafică ajunse la Muzeul Central Militar Bucureşti110, 
ne îndeamnă să credem că Irma a trăit după moartea lui Sava. 
 

 
Fig. 4. Însemnarea de pe spatele picturii lui Sava Henţia-Portret de femeie (Mătuşa 

Irmei), 1875 (foto 2020) 

 
Cunoaştem şi alte portrete de familie, din partea soţiei artistului. 

Amintim aici, în primul rând, pe cele ale părinţilor Irmei, realizate pe pânză 
în anul 1878 (ambele semnate „S. H. /1878”111). Ignorate şi ele, fără o 
atribuire explicită (Portret de bărbat şi Portret de femeie)112, valoarea acestora a fost 
minimalizată, deşi erau cunoscute şi sub numele de Inginerul Ion Potoţki113 sau 
Portret de bărbat (Inginerul I. Potoski) (fig. 18/2) şi Portret de femeie (soţia inginerului 
I. Potoski) (pl. 18/3)114. Remarcăm în cazul ambelor picturi calitatea modestă 
a portretelor, dar şi a pânzei şi culorilor. Acestea au ceva din maniera 
„primitivilor” picturii româneşti115, mai mult poate decât oricare dintre 
operele henţiene. Cum toate portretele lui Henţia din acest deceniu sunt de 
bună calitate, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă nu cumva portretele 

 
109 Drăgoi 1974, p. 20; Drăgoi 1979, p. 28. 
110 Drăgoi 1974, p. 85-86. 
111 Acestea sunt semnăturile corecte. Facem precizarea întrucât ele au fost prezentate 
întotdeauna în mod greşit: „S. Henţia/1878” la Drăgoi 1974, p. 50 ori „Sava Henţia (1878?)” 
la Fleşer 2004, p. 19-20 şi Tatai-Baltă et alii 2016, p. 50, 52. 
112 Drăgoi 1974, p. 50, nr. cat. 78-79. 
113 Ciul 1971, p. 518. 
114 Tatai-Baltă et alii 2018, p. 50-53. 
115 Cornea 1980. 
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părinţilor Irmei nu au fost făcute după fotografii, mai ales în cazul lui Johann, 
decedat înainte de căsătoria fetei sale cu Sava116. 

Cine au fost, însă, părinţii Irmei? Tatăl Irmei s-a bucurat de un statut 
aparte în lumea satului Sebeşel. Era inginer şi locuia împreună cu familia sa, 
atunci când nu o făcea în locuinţa din Sebeş, în casa pe care localnicii au 
numit-o „de la curte”117. Volker Wollmann semnalează existenţa, cândva, a 
unui portret din ceară a lui Pototzki Johann, ce ar fi trăit între anii 1820 şi 
1873, prezentat ca moşier în Sebeş. Portretul de ceară, la modă la mijlocul 
secolului al XIX-lea, a fost realizat de cunoscutul artist Karl Berg. Din păcate, 
ceara portretului trecut în colecţia muzeului din Sebeş s-a distrus118 şi, odată 
cu ea, posibilitatea confruntării cu portretul realizat de Henţia. Informaţia este 
prezentă şi în registrul de inventar al MMIRS, unde se precizează că a 
aparţinut lui „I. Patatcky”. Ion Raica ar fi notat greşit pe rama tabloului faptul 
că portretul aparţinuse lui Johann Erdt119, dar informaţia poate fi considerată, 
totuşi, drept una corectă, dacă apreciem că referirea s-a făcut la proprietar şi 
nu la cel portretizat. 

Lăsând la o parte micile confuzii, între familiile Potoczki şi Erdt au 
existat legături strânse, pe care încercăm să le precizăm. Primul care ne ajută 
în acest sens este Ion Raica, cel care, citând foile funciare ale satului Sebeşel, 
menţionează că proprietatea lui „Ioan Potocky, ultimul feudal” din Sebeşel, a 
fost cumpărată de la rudele sale, Ioan şi Agneta Erdt, în data de 20 decembrie 
1876. Peste un deceniu, la 6 octombrie 1886, Potoczki ar fi vândut satului 
„curtea domnească”, împreună cu livada, viile şi moara cu patru pietre120. La 
rândul său, Mircea Zdrenghea precizează faptul că moşia cumpărată în 
Sebeşel de către Johann Erdt „a trecut la familia Potoczky”, cea care, la rândul 
ei, a vândut-o satului la 25 octombrie 1886, pe suma de 12000 florini121. Este 
posibil şi ca informaţiile să nu fie contradictorii (cu excepţia celor privitoare 
la data de 6 sau 25 octombrie), caz în care trebuie să vedem în Johann 
Pototzki şi Ioan Potocky două persoane diferite, ultimul probabil fiu (în acest 
caz frate al Irmei?) sau rudă a celui care murise în anul 1873 şi al cărui portret 
de ceară a fost realizat de Karl Berg. Aşa poate s-ar explica un tablou pictat 
de Sava Henţia, cunoscut doar printr-o copie fotografică (şi ea parţială, ce nu 
permite datarea precisă), pe spatele căreia Ion Raica a consemnat următoarele: 

 
116 Analiza pânzelor şi a stratului pictural vor putea lămuri, pe viitor, problema acestora. Nu 
excludem, în acest caz, ca Henţia să fi intervenit doar în refacerea picturilor, ele putând fi mai 
vechi şi să aparţină unui pictor încă necunoscut. Faptul că le semnează simplu „S. H.” ar 
putea fi tot consecinţa acţiunii doar bănuite de noi. 
117 Afrapt 2009, p. 328. 
118 Wollmann 2011a, p. 390. 
119 Ibidem. 
120 Raica 1965, p. 637 şi nota 18. 
121 Zdrenghea 1973, p. 536. 
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„Fotografie repr. pe Tatăl lui Irma Henţia după un portret de S. Henţia”122 
(pl. 18/1). Chipul acestuia poate induce în mod greşit vârsta sa înaintată, 
accentuată de barba lungă ce-i coboară până la piept. Imaginea sa este 
învăluită în mister, neoferind niciun răspuns în problema noastră, dar ridicând 
mai multe întrebări: de ce un romano-catolic maghiar purta o barbă 
„popească”; este personajul pictat acelaşi cu inginerul Johann Potoczki, aşa 
cum consemna Raica sau este Johann senior? Să fie bunicul Irmei? 

Familia Henţia a folosit „curtea” (fără pământurile vândute) ca 
moştenire Irmei, iar mai târziu, după moartea lui Sava, cel care a deţinut-o şi 
îngrijit-o a fost Alexandru Henţia, aşa cum îşi amintesc şi azi localnicii123. 
Informaţiile de mai sus sunt completate şi întărite de singurul biograf sas al 
pictorului, Theobald Streitfeld, care afirma că Sava Henţia, împreună cu Irma 
şi copiii lor au locuit în casa familiei Erd124, devenită şi casa soţiei sale125. 

Datele oferite de istoricii menţionaţi, deşi puţine, sunt esenţiale în 
economia subiectului. Rămâne însă de rezolvat conţinutul lor. Potrivit lui V. 
Wollmann, Johann Pototzky a decedat în anul 1873, la vârsta de 53 de ani. 
Este anul în care Sava Henţia o cunoaşte în Sebeşel pe viitoarea sa soţie. Prin 
urmare, Irma ar fi rămas orfană, cel puţin de tată, din câte cunoaştem. Aşa ar 
putea fi explicate, măcar parţial, unele detalii din viaţa celor doi tineri. Moartea 
recentă a tatălui său ar justifica de ce Irma apare îmbrăcată complet în negru, 
în două dintre tablourile pe care Sava i le-a realizat în anii 1874 şi 1875. O 
chestiune cu destule necunoscute este cea a căsătoriei între Sava, fiul preotului 
ortodox din Sebeşel, şi Irma, romano-catolică126 (dat fiind faptul că un alt 
membru al familiei, Anton Potoczki din Sebeş, despre care vom vorbi mai 
jos, era romano-catolic)127. Cum matricola cununaţilor din Sebeşel din acea 
perioadă nu se mai păstrează, poate doar alte documente vor dezvălui 
informaţii azi necunoscute. În anul 1886, familia Potoczki vinde moşia satului 
Sebeşel, mai puţin casa. Este important poate de remarcat faptul că în aceeaşi 
perioadă, posibil beneficiind şi de banii ce se cuveneau Irmei din tranzacţia 
amintită, familia Henţia cumpără proprietatea de la Brebu128, acolo unde Sava 

 
122 MMIRS, fototeca, inv. foto 821. 
123 Afrapt 2009, p. 39. 
124 A se remarca numele diferit, Erd, în loc de Erdt, aşa cum apare la alţi autori. 
125 Streitfeld 2011, p. 191. 
126 În statistica satului Sebeşel din anul 1869 figurau 2 persoane romano-catolice, singurele 
de altă confesiune decât cea ortodoxă, a întregii comunităţi. Cei doi romano-catolici apar şi 
în statistica din anul 1880 (cf. Varga 2002, p. 83).  
127 Soţia sa, Katalina, fiind înmormântată în cimitirul romano-catolic din Sebeş. 
128 Vezi Drăgoi 1974, p. 15; Drăgoi 1979, p. 19. La 1886 era deja la Brebu, unde picta o 
Ţărăncuţă, semnată şi localizată „S. Henţia, Brebu/1886” (Drăgoi 1974, p. 58, nr. cat. 147). 
Iulia R. Dan ne prezintă anul 1886 ca an al cumpărării casei (Dan 2001-2002, p. 700). Nu 
cunoaştem sursa informaţiei prezentată de autoare, însă putem bănui că ea provine din 
itinerariul Liviei Drăgoi, care plasează localitatea Brebu pe destinaţia pictorului în anul 
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se va retrage periodic pentru a picta, loc frecventat de pictori români renumiţi, 
de la Grigorescu la Luchian. Mai multe fotografii îl arată, de altfel, pe Henţia, 
prins în viaţa satului de aici, alături de prieteni, de familia preotului sau de 
săteni. 

Numele de familie Potoczki (cu multe grafii diferite, precum Potoczky, 
Potoţki, Potoscky, Potocki) este de origine poloneză129, fiind frecvent întâlnit 
în secolele XVIII-XIX în zona de sud a Germaniei130, astfel încât apelativul 
de „unguroaică”, alăturat Irmei131, trebuie privit în contextul realităţilor din 
Imperiul Austro-Ungar. Statistica Sebeşelului pe anul 1880 indică existenţa a 
două persoane maghiare, ceea ce ar corespunde celor declarate tot atunci ca 
romano-catolice, identice ca număr132, însă există şi posibilitatea ca domiciliul 
familiei Irmei să nu fi fost la vremea respectivă în Sebeşel. Apelativele de 
„grof” şi „moşier”, ori termenul de „curie nobiliară” din dreptul familiei şi 
casei Irmei sunt nepotrivite şi se justifică doar printr-un transfer neadecvat de 
terminologie la realităţile satului. Cât priveşte numele Erdt, pe continentul 
european acesta cunoaşte azi cea mai mare răspândire în Germania, urmat de 
Polonia şi Austria. 

Un alt membru al familiei Irmei, pictat de Henţia, a fost Anton 
Potoczki. Pictura pe pânză (75 x 62 cm), din anul 1896, cunoscută îndeobşte 
ca Husarul133 sau Portret de husar134, îl portretizează pe „sublocotenentul de 
husari Anton Potoski din Sebeş”135 (pl. 19/2). Prin „husar” trebuie să 
înţelegem, în contextul Sebeşului, un militar aflat în serviciul garnizoanei de 
cavalerie a oraşului, a cărei nou sediu a fost construit în anul 1910 pe „Drumul 
Dăii”. Nu cunoaştem gradul de rudenie al lui Anton cu Irma, dar el este 

 
respectiv (Drăgoi 1979, p. 31, nota 23). Prin urmare, anul precis este încă nesigur. Afirmaţia 
lui Nicolae Paraschivescu, potrivit căreia: „Cu banii strânşi din vânzarea tablourilor sale [...] 
Henţia şi-a cumpărat în localitatea Brebu o casă” (Paraschivescu et alii 2019, p. 10) este 
deocamdată o simplă speculaţie. 
129 Iordan 1983, p. 377. Nu este exclus ca familia din Sebeşel să fie înrudită cu celebra familie 
nobiliară Potoczky, cea care după anul 1830, în urma ocupaţiei ruseşti, a confiscării averilor 
şi condamnării la moarte, este nevoită să părăsească Polonia şi o parte a ei să se stabilească în 
Transilvania. 
130 http://www.genpluswin-database.de/nofb/ofb/insel/index.php?id=perslist1&ia=Pototzki, 
accesat la 04.12.2020. 
131 Afrapt 2009, p. 92, 332-333; Ioana Raica, Omagiu la 110 ani de la moartea pictorului Sava 
Henţia, http://www.dacoromania-alba.ro/nr69/sava.htm, accesat la 21.11.2020. La 
republicarea textului, uşor modificat, în volumul Paraschivescu et alii 2019, p. 14, partea din 
fraza Ioanei Raica, „Henţia se căsătoreşte în 1873 cu fiica grofului ungur Potoscky, Irma” 
este scoasă, nemaifiind amintit nici numele soţiei şi nici originile sale ungureşti. 
132 Varga 2002, p. 83. 
133 Ciul 1971, p. 518. 
134 Drăgoi 1974, p. 62-63, nr. cat. 193; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 82-83, nr. cat. 27. 
135 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500; Fleşer 2004, p. 5, p. 34, nr. cat. 25; Fleşer 1998, p. 7; Rustoiu 
2004, p. 6. 
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evident, existând chiar bănuiala rezonabilă că era fratele acesteia. Lămurirea 
cea mai clară, nu doar asupra persoanei pictate de Henţia şi a originii sale, ne-
o oferă conţinutul contractului de vânzare a tablourilor, încheiat în anul 1959 
cu Ecaterina Erdt. La poziţia 4 regăsim următoarea descriere a picturii: „Un 
tablou în ulei, reprezentând pe subloc. Anton Potocki, un polonez venit în 
Ardeal [...]”136. Prin urmare, originea poloneză a celor din familia Potoczki nu 
credem că mai poate fi pusă la îndoială. Un Portret de femeie137 (pl. 19/1) este 
cu siguranţă pandantul portretului de husar, legătura între cele două tablouri 
şi, implicit, relaţia soţ-soţie, fiind dată de datarea identică, de forma ovală a 
picturii, rama similară şi provenienţa lor din aceeaşi colecţie, dar şi de 
însemnarea din contractul amintit: „soţia lui Anton Potocki”. Avem şansa şi 
să cunoaştem numele femeii, graţie inscripţiei de pe grandiosul monument 
funerar identificat în cimitirul romano-catolic din Sebeş (pl. 21/1-2), acolo 
unde a fost îngropată (singură, fără Anton), Katalina Potocki, născută Simay 
(1859-1928)138. 

În anii 1959 şi 1965, muzeul din Sebeş achiziţiona de la Ecaterina Erdt, 
din localitate, şapte tablouri (pl. 18/2-3; 19/1-2; 20/2-3; 22/1): cinci 
portrete139, dintre care unul identificat corect, pe baza unei însemnări, ca 
aparţinând mătuşii Irmei, patru aparţinând familiei Potoczki, respectiv lui 
Johann (inginerul) şi Anton (Husarul), alături de Secuianca140 şi Muribunda141. 
Întâmplător sau nu, toate portretele menţionate sunt bănuite de noi ca 
ilustrând portrete ale familiei Irmei. Întrucât chestiunea celor patru membri 
ai familiei Potoczki este lămurită, mai rămâne de stabilit identitatea celorlalte 
trei portrete. 

Credem că cheia dezlegării misterului începe cu portretul atribuit, 
conform însemnării lui Henţia, mătuşei Irmei. Luând în considerare şi 
originea colecţiei, provenită de la familia Erdt, considerăm că lucrarea (pl. 

 
136 Arhiva MMIRS, Biblioteca documentară, nr. dos. 860, Corespondenţa oficială pe anul 1959, nr. 
97/1959, f. 203. În procesele-verbale de achiziţie al tablourilor respective, în dreptul celui 
discutat se află însemnarea: „un tablou cu un sublocot. ung. în medalion” (ibidem, f. 204). 
137 Drăgoi 1874, p. 62, nr. cat. 192; Fleşer 2004, p. 33, nr. cat. 24; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 
80-81, nr. cat. 26. 
138 În privinţa pietrei folosite, a sculpturii stâlpilor şi a lanţurilor împrejmuitoare, nu putem să 
nu remarcăm asemănarea între acest monument funerar şi monumentul comemorativ ridicat 
în acelaşi cimitir în anul 1909, dedicat soldaţilor căzuţi în urma luptei de la Ocna Sibiului din 
anul 1849; pentru cel urmă, vezi Rother, Wollmann 2011a, fig. 146-148. 
139 Vezi Tatai-Baltă et alii 2018, nr. cat. 8, 12-13, 26-27. 
140 Ciul 1971, p. 518; Drăgoi 1974, p. 64, nr. cat. 207, fig. XXXII; Fleşer 1998, p. 19, nr. cat. 
35; Fleşer 2004, p. 38, nr. cat. 29; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 90-91, nr. cat. 31. 
141 Provenienţa picturii am verificat-o în Registrul de inventar de Artă plastică al muzeului 
din Sebeş, unde este specificat „Cumpărat de la Erdt E dosar 97/1959”; vezi şi Drăgoi 1974, 
p. 65, nr. cat. 222; Tatai-Baltă et alii 2016, p. 94, nr. cat. 33. Gh. Fleşer notează că lucrarea 
provine de la Paulina Bejan din Bucureşti (Fleşer 2004, p. 40). 
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22/1) o reprezintă pe soţia lui Johann Erdt. Ştim că singurele rude apropiate 
ale familiei Potoczki erau cei din familia Erdt, cu care au împărţit atât casa din 
Sebeşel, cât şi pe cea din Sebeş, asupra cărora vom reveni mai jos. 

Familia Erdt s-a făcut remarcată la mijlocul veacului al XIX-lea în Sebeş 
şi în împrejurimi prin „hârtierul” Johann Erdt142, cunoscut proprietar din 
Sebeş, care a cumpărat în anul 1838 moara de hârtie din Strungari, de la Franz 
Joseph Hinni. În anul 1880, Erdt a vândut moara lui Ioan Stoica Chivescu, 
învăţător şi preşedinte al Băncii Populare143. Nu ştim dacă Johann Erdt senior, 
cel care a cumpărat moara la 1838, este acelaşi cu cel care a vândut-o144. 
Familia Erdt ar fi achiziţionat atunci, în Sebeşel, posesiunile contelui János 
Rhédai şi ale baronului Miklós Kemeny145. Dovadă a relaţiilor strânse între 
familiile Potoczki, Erdt şi Hinţia, stă şi faptul că, înainte ca şcoala să aibă un 
local propriu, desigur şi în virtutea căsătoriei lui Sava cu Irma, învăţătorul 
Nicolae Hinţa, fratele pictorului, a primit de la Erdt o odaie din casa sa pentru 
şcoală, în beneficiul elevilor146. 

În colecţia muzeului din Sebeş au intrat la mijlocul secolului trecut şi 
două fotografii cu Johann Erdt147. Una dintre ele reprezintă portretul lui 
Johann (pl. 22/2), cealaltă surprinde în cadru familia sa: Johann şi soţia, 
alături de doi copii mici (pl. 22/3). Explicaţiile de pe verso-ul fotografiilor, 
lăsate de Ion Raica, aduc alte lămuriri noi pentru căutările noastre: „Ioan Erdt, 
proprietarul morii de hîrtie din Strungari 1838-1880. În Sebeş sta în str. 
aviator Olteanu Nr. 15”, respectiv „Ion Erdt şi familia, proprietarul morii de 
hîrtie din Strungari 1838-1880”. Perioada 1838-1880, prezentată în mod greşit 
şi ca ani ai vieţii lui Erdt148, nu pot corespunde, desigur, realităţii, ci doar 
menţionării lui Johann Erdt în documente: la 1838 a cumpărat moara, iar la 
1880 a vândut-o. În fotografiile făcute la Cluj, Erdt apare ca un om trecut de 
prima tinereţe. Surprinde vârsta înaintată a celor doi soţi comparativ cu cea a 
copiilor, aceştia părând mai degrabă nepoţii lor. Cum fotografiile nu sunt 
datate, alte aprecieri sunt de prisos149. Str. Aviator Gh. Olteanu, nr. 15 (pe 
vremuri Mühlgasse) se află în afara cetăţii, spre nord-vest, paralel cu canalul 
morii (pl. 21/3). Terenul de la numărul respectiv (acelaşi şi astăzi) apare pe 
planul proprietăţilor din Sebeş în anul 1926, în mod neaşteptat pentru noi, 

 
142 Maniu et alii 2001, p. 108, foto 12; Wollmann 2011b, p. 128. 
143 Raica 1961, p. 295; Raica 2002, p. 157, 273, nota 2; Wollmann 2011a, p. 382, 387, 390; 
Raica 2019, p. 74. 
144 Raica 1961, p. 296. 
145 Zdrenghea 1973, p. 536. 
146 Afrapt 2009, p. 139. 
147 MMIRS, fototeca, nr. inv. 260-261. 
148 Maniu et alii 2001, p. 108. 
149 Putem doar să remarcăm faptul că designul fotografiilor ieşite din atelierul lui József  
Császár din Cluj (Kolozsvár) era acelaşi în anii ’70 ai secolului al XIX-lea. 
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sub forma a două loturi alăturate, ca fiind în posesia familiei Potoczki150 (pl. 
21/4), dar care în anul 1890 formau o singură proprietate151. În opinia noastră, 
aceasta ar fi încă o dovadă a relaţiei de rudenie între cele două familii, aici 
locuind, probabil, familia Anton (Antal) şi Katalina Potoczki, ultima decedată 
în anul 1928. 

Sub impulsul unei însemnări dintr-un registru de inventar, tabloul 
Muribunda (1899)152 (pl. 20/3) a fost atribuit tacit, chiar dacă pus sub semnul 
întrebării: Iulia Hasdeu?, demers care pare să fi rezolvat, aparent, misterul din 
jurul personajului pictat pe această pânză153. Câteva observaţii, chiar şi 
sumare, se opun în mod normal unei asemenea atribuiri. Cu toate că Henţia 
a pictat mai multe lucrări inspirate de moartea Iuliei Hasdeu (1869-1888), 
realizând chiar o schiţă, ilustrată în 1897 de însuşi Bogdan P. Hasdeu într-o 
lucrare de-a sa, sub numele D-şora Hasdeu pe catafalc154, nu credem că Muribunda 
din muzeul sebeşan este fiica savantului. În primul rând, nu există asemănări 
între chipul Iuliei Hasdeu şi cel din tabloul datat în 1899. În al doilea rând, 
credem că o astfel de lucrare şi-ar fi găsit, chiar în epocă, un loc în galeria de 
picturi din sanctuarul lui Hasdeu de la Câmpina, acolo unde există trei picturi 
semnate de Henţia: un portret al Iuliei (1889)155, unul al bunicului acesteia, 
Alexandru Hasdeu (1879)156, dar şi lucrarea alegorică intitulată Visul lui B. P. 
Hasdeu, în care este pictată şi Iulia157. Pe de altă parte, Jenica Tabacu semnala 
faptul că, în anul 1930, Leontin Iliescu menţiona printre tablourile existente 
atunci în castel, şi lucrarea Iulia pe catafalc de Sava Henţia, dar care, între timp, 
a dispărut fără nicio urmă158. Din cele expuse se naşte întrebarea justificată: 
de ce familia Erdt (cu posibilităţi financiare, şi urmaşii acestuia din Sebeş) ar 
fi dorit să păstreze alături de portretele lor pictura unei muribunde dacă 
aceasta nu ar fi aparţinut familiei? Credem, prin urmare, că Muribunda lui 
Henţia este o tânără din familia industriaşului Erdt, posibil fiica sa, cea din 
fotografia familiei Erdt (pl. 22/3). Prezenţa în colecţia familiei a portretelor 
familiei Potoczki se explică, probabil, prin faptul că Irma nu a mai avut rude 
în Sebeşel, iar tablourile au trecut în posesia familiei Erdt, poate în contextul 

 
150 Sebeş. Planul proprietăţilor (1926) realizat de Erich Frank, scris de Josef  L. Szabo, prelucrat şi 
publicat în volumul Iacob et alii 2004, pl. IX. 
151 Iacob et alii 2004, pl. IV-V. 
152 Ciul 1971, p. 518; Drăgoi 1974, p. 65, nr. cat. 222. 
153 Fleşer 1998, p. 20, nr. cat. 37; Fleşer 2004, p. 40, nr. cat. 31; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 94-
95, nr. cat. 33. 
154 Hasdeu 1897, p. 7. Probabil asemănător desenului amintit la Livia Drăgoi Pe catafalc (1889) 
(Drăgoi 1974, p. 71, nr. cat. 10). 
155 Drăgoi 1974, p. 59-60. 
156 Ibidem, p. 50, nr. cat. 80 (fără atribuire de personaj). 
157 http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=AD81963CA1AA402299860ED50F9D7C45. 
158 Tabacu 2004, p. 17. Noi considerăm, totuşi, că lucrarea în cauză trebuie să o identificăm 
cu grafica ilustrată de Bogdan P. Hasdeu. 
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în care Alexandru Henţia, moştenitorul „curţii”, a pierdut casa în favoarea lui 
Luca Zamora. 

O altă lucrare, puţin cunoscută, Femeie cu maramă, semnată „S. Henţia 
81” (pl. 20/1) a fost inclusă de Gh. Fleşer pe lista de „portrete ale membrilor 
familiei artistului”, făcând parte din lotul de portrete provenite de la urmaşii 
pictorului şi transferate în anul 1979 de Consiliul Culturii muzeului din 
Sebeş159. Pictura pe pânză, probabil un studiu, înfăţişează o femeie al cărei 
port tradiţional este unic în pictura sa, cu o fustă lungă de culoare roşie, un 
pieptar roz, ce acoperă o cămaşă de culoare albă, cu mânecile largi, strânsă la 
încheieturi, şi o broboadă albă pe cap. Din zona brâului coboară o panglică 
lungă de culoare albastră. În mod evident, portul feminin ilustrat în această 
pictură nu are nicio legătură cu cel românesc pictat de Henţia în numeroasele 
sale lucrări, ci se aseamănă cu portul secuiesc. Dacă admitem cele spuse de 
Fleşer, că lucrarea a aparţinut urmaşilor pictorului, iar tipologia portului a fost 
corect identificată de noi, atunci, pe acelaşi fir al logicii, mai rămâne de stabilit 
ce posibilă legătură poate fi între Femeie cu maramă şi Secuianca160, pictată de 
Henţia la 1898. Ultimul tablou, monumental prin dimensiunile sale, 
imortalizează o tânără fată, în mărime naturală (pl. 20/2), într-o ipostază 
(reprezentată în picioare, din faţă-profil, printre flori) care aminteşte de lucrări 
timpurii ale sale (Florica, fiica lui Mihai Viteazul, 1870; Tânără cu album, 1875), 
ca expresie artistică tardivă a unui stil specific pictorului în perioada 1874-
1875161. Prin fundalul plin de vegetaţie în care se află tânăra „secuiancă”, nu 
putem să nu îi remarcăm asemănarea cu celebra pictură a lui Nicolae 
Grigorescu, O floare între flori. M-lle Millet, din anul 1870. 

Prin urmare, se naşte întrebarea: cine sunt „secuiencele” henţiene şi ce 
legătura au ele cu familile Erdt sau Potoczki162? Opinia noastră este că acestea 
trebuie să aibă legătură cu familia lui Anton. Credem că nu greşim identificând 

 
159 Fleşer 1998, p. 16, nr. cat. 17; Fleşer 2004, p. 7, p. 23, nr. cat. 14 (foto); Tatai-Baltă et alii 
2018, p. 58-59, nr. cat. 16. Şi în acest caz, semnătura a fost greşit prezentată, ca „Sava Henţia, 
(18)81”, în lucrările citate. 
160 Pentru prima dată tabloul a fost publicat sub denumirea de Săcuianca, de către Gh. Ciul 
(Ciul 1971, p. 518), atribuirea nefiind contestată ulterior de niciun specialist şi ea trebuie să 
fie rodul anchetei întreprinse pe bază de chestionare, începând cu anul 1967, prin Maria 
Plosteanu din Cluj, de identificare a datelor despre picturile lui Sava Henţia (vezi Fleşer 2004, 
p. 6). 
161 Popa 2016, p. 485-486, fig. 4/2-3. 
162 Alăturăm, la sugestia lui Călin Şuteu, ca posibilă asemănare a chipului Secuiencei pe cel al 
Ilonei Cserni, fiica lui Adalbert Cserni (cunoscutul naturalist şi arheolog din Alba Iulia); 
fotografie ilustrată la Popa 2018b, p. 235. Într-adevăr, similitudini pot fi găsite, Ilona având 
30 de ani în 1898. În anul realizării pânzei, Ilona era însărcinată, dând naştere fiului Zoltán 
Béla, la Teiuş, pe data de 7 decembrie 1898 (Szabó 2016, p. 185). Nu este exclus ca Cserni şi 
Henţia să se fi cunoscut, întrucât ambii aveau în comun pasiunea pentru fotografie, deşi nu 
avem date ca Henţia să fi frecventat cercurile culturale din Alba Iulia. 
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în Femeia cu maramă pe Katalina Potoczki (n. Simay), soţia lui Anton, în haine 
tradiţionale secuieşti. Chipul acesteia se aseamănă cu cel din portretul pictat 
la 1896, luând în calcul şi diferenţa de vârstă a celei portretizate (22, respectiv 
37 de ani). În ceea ce priveşte pe Secuiancă, aceasta trebuie să fie fiica celor doi, 
apelativul rezultând probabil din originea posibil secuiască a Katalinei. 

Concluzionând, considerăm că urmărirea lotului de tablouri aflat în 
posesia Ecaterinei Erdt a putut oferi unele răspunsuri pertinente în 
numeroase chestiuni legate de picturi cu identificări şi atribuiri dificil de 
acceptat sau de lămurit. Lotul trebuie tratat unitar, în relaţie şi cu fotografiile 
de familie, în care putem distinge cinci membri ai familiei Potoczki (Johann 
şi soţia sa, Anton şi Katalina, împreună cu fiica lor) şi două cu membri ai 
familiei Erdt (cel mai probabil soţia lui Johann şi fiica lor, Muribunda). 
 

Istoria şi genealogia neamului Hinţa 
În cele ce urmează vom încerca să prezentăm o istorie a neamului 

Hinţa, începând de la primele menţiuni ale sale până la ultimii urmaşi născuţi 
la începutul secolului al XX-lea. Datele rezultate se vor regăsi şi în arborele 
genealogic pe care îl propunem la finalul lucrării. Informaţiile de care am 
dispus sunt inegale ca valoare documentară, pentru unii membri ai familiei 
acestea fiind lacunare. Pe parcursul documentării ne-am confruntat cu 
numeroase inadvertenţe, cauzate de valoarea diferită a surselor folosite de 
diverşii autori. Pe acestea am încercat să le înlăturăm, însă suntem conştienţi 
de lipsurile care încă mai există. Mai important este, însă, faptul că am reuşit 
să oferim o imagine, chiar şi parţială, a neamului Hinţa/Henţia din Sebeşel, 
cu ramificaţiile sale întinse în întreaga Românie. 

 
Menţiuni ale neamului Hinţa din Sebeşel în secolul al XVIII-lea 
Graţie unei însemnări dintr-un Chiriacodromion tipărit la Bălgrad (1699), 

publicată de Mircea Zdrenghea, aflăm că unul dintre preoţii uniţi ai satului 
Sebeşel, în anul 1733, era Gheorghe Hinţa, paroh amintit alături de popa 
Bucur, popa Antonie Rahovean şi popa Gheorghe Bradu163. Numele celor 
patru preoţi erau cunoscute şi din conscripţia clerului unit din Sebeşel pe 
1733, însă doar cu specificarea prenumelui (Georgie, alături de Bukur, 
Antonie şi un alt Georgie)164. Mai multe detalii aflăm doar din informaţiile 
oferite de conscripţia comitatensă, elaborată tot la 1733. În acest ultim 
document, al treilea preot al satului este „Popa György alias Hinze”, iobag al 
magistratului Sebeşului, ce avea un fiu, pe Ion („Iuvon”), şi era înregistrat cu 

 
163 Aceştia au semnat un proces-verbal legat de moştenirea unei cărţi cumpărate de Cândea 
Stănuş din Sebeşel (vezi Zdrenghea 1973, p. 535; Afrapt 2009, p. 106, 127, 169; Raica 2019, 
p. 54, nota 129). 
164 Togan 1898, p. 34. 
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4 boi, 1 cal, 2 vaci, 25 de oi şi 4 porci165. Doi dintre preoţi sunt atestaţi şi în 
anul 1767, în rândul clerului unit: Antonie, hirotonit de episcopul Inochentie 
Micu-Klein şi un Gheorghie, hirotonit sub Patachi166, fără a şti dacă cel din 
urmă este Gheorghe Hinţa sau Gheorghe Bradu. Cei doi preoţi, încă de la 
1755, nu mai aveau însă nici credincioşi şi nici biserică, pierzând totodată şi 
multe terenuri167. 

Peste o jumătate de veac, în protocoalele oraşului Sebeş din anul 1784 
apare menţionat, din nou, un preot Gheorghe Hinţa din Sebeşel, care ar fi 
lansat zvonul că la graniţa din munţi se găseau cete de haiduci români, gata să 
intervină în sprijinul răsculaţilor168. Date fiind realităţile confesionale ale 
Sebeşelului după mijlocul veacului al XVIII-lea, când toată populaţia satului 
era neunită, cu preoţi veniţi din satul Deal, care nu poartă niciunul acest 
nume169, considerăm că preotul Hinţa nu poate fi decât cel de la 1733, aflat 
acum la bătrâneţe, desigur fără parohie şi fără scredincioşi. 

O familie Hinţa este menţionată în Sebeşel în ultimul deceniu al 
veacului al XVIII-lea, în registrul de născuţi ai satului. Soţilor Irimie şi Anasie 
Hinţa le sunt menţionaţi copiii Ioan (născut la 9 septembrie 1793) şi Salomie 
(născută la 29 martie 1797)170. 

 
Neamul Hinţa din Sebeşel în secolul al XIX-lea şi urmaşii din secolul XX 
Registrele satului ne avertizează că în Sebeşel au existat câteva familii 

care purtau numele de Hinţa, alături de cea menţionată în ultimii ani ai 
secolului al XVIII-lea (Irimie Hinţa). Putem menţiona pentru primele două 
decenii ale secolului al XIX-lea familiile lui Feodor (?) şi Măria Hinţa (cu copiii 
Petru, la 1803, şi Mărie, la 1806) şi Savu, cu Ana Hinţa (la 1810), Ilias şi Marina 
Hinţa (cu fiica Paraschie, la 1811), dar şi Todor Hinţa (cu fiica Ioana, la 
1819)171. 

Preotul Sava/Savu Hinţa (23.09.1770 - 25.02.1843)172. Preotul Ilie 
Hinţa, tatăl pictorului, era fiul preotului Sava Hinţa (se semna Szava Hintza, 
dar numele său apare şi ca Savu), al cărui nume va fi moştenit de celebrul său 
nepot. Preotul Sava/Savu Hinţa a păstorit în biserica ortodoxă din Sebeşel 

 
165 Josan et alii 1996, p. 50. 
166 Peste numele lui Gheorghie s-a tăiat, se pare chiar în epocă, în manuscrisul conscripţiei 
(Dumitran et alii 2009, p. 112). 
167 Miron 2004, p. 391. 
168 Raica 2002, p. 160. 
169 Un preot Gheorghe, hirotonit ca ajutor la biserică în 1763, este cunoscut în rândul 
neuniţilor din Sebeşel, însă numele său era Gheorghe Negrea, urmaşul său fiind preotul Pavel 
Zamora, începând cu 1789. 
170 Registru de născuţi ai satului Sebeşel 1793-1812, p. 6, 33. 
171 Arhiva Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, dosar nr. 286, f. 3. 
172 Dată de naştere calculată după informaţia consemnată de Ioana Rustoiu din matricola 
morţilor la decesul preotului: în vârstă de 72 de ani, 5 luni şi 2 zile (Rustoiu 2005, p. 200). 
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între anii 1814 şi 1843, urmându-i la altar preotului Pavel Zamora. De numele 
său pot fi legate câteva realizări importante pentru sat: prima şcoală 
confesională ortodoxă şi începutul folosirii alfabetului latin, alături de cel 
chirilic173. În anul 1820 îl regăsim şi în satul învecinat Răchita, înlocuind 
ocazional pe preoţii de acolo, unde se semna „Popa Savu din Sebeşel”174. În 
primii ani ai preoţiei fiului său, Ilie Hinţa, acesta din urmă redactează o 
adeverinţă privitoare la botezul făcut în anul 1830 de Savu Hinţa lui Simion 
Dodoc din Valea Beiului175 (fig. 5). 

Preotul, împreună cu soţia sa, Ana Hinţa, au avut cel puţin doi copii, 
cunoscuţi cert. Primul dintre ei este Vasilie Hinţa, născut la 22.01.1810176 şi 
nu excludem ca acesta să fie acelaşi cu preotul Vasile Hinţa (1808-1878) din 
Sebeşel, anul naşterii celui din urmă nefiind verificat de specialişti. Ioan 
Abrudan ni-l prezintă ca fiind unchiul pictorului, frate al preotului Ilie Hinţa, 
însă trimiterea la sursă nu este corectă177, confuzia fiind cu un alt Vasile Hinţa 
care a murit la 1905. A fost hirotonit ca preot de episcopul Vasile Moga în 
anul 1837 şi a activat 41 de ani ca paroh ortodox în Săsciori, până în noiembrie 
1878, cu o lună înainte de a muri178; în anul 1866 oficia botezuri şi căsătorii în 
Laz179. Al doilea fiu cert este Ilie Hinţa, ajuns preot. Un Iosif Gheorghe Hinţa 
(decedat la 1875), şi el preot, ar putea fi fratele celor doi. 
 

 
Fig. 5. Numele parohului Savu Hinţa, într-un document scris de fiul acestuia, 

preotul Ilie Hinţa (document în chirilică) 

 
Preotul Ilie Hinţa180 (1817 - 09.01.1895). Tatăl pictorului Sava Henţia 

era fiul preotului Sava Hinţa, luându-i locul în parohia rămasă vacantă după 
moartea acestuia. La începutul carierei a fost capelan în Săsciori, pe lângă 
preoţii Avram Moga şi Vasile Hinţa. Hirotonirea a primit-o la 26 de ani, de la 

 
173 Ibidem, p. 200 şi nota 103; Afrapt 2009, p. 113, 127. 
174 Raica 2019, p. 51. 
175 Arhiva Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, dosar nr. 185 (D 79). 
176 Registru de născuţi ai satului Sebeşel 1793-1812, p. 137. 
177 Abrudan 2010, p. 159; Abrudan 2014, p. 321. În locul citat (Rustoiu 2005, p. 109) nu se 
spune aşa ceva şi nici în alt loc al lucrării respective. 
178 Rustoiu 2005, p. 200-201; Afrapt 2009, p. 113. 
179 Haida 2006, p. 29. 
180 Numele său mai apare în unele statistici şi ca Elie (Abrudan 2015, p. 56). 
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episcopul Vasile Moga, împreună cu singhelia, datată 11.09.1843181. Primele 
însemnări în registrele parohiale de la Sebeşel le face în luna aprilie 1844. 
Alături de Ilie, pe timpul pastoraţiei sale au mai slujit alţi doi preoţi ce făceau 
parte din neamul Hinţa: Iosif Gheorghe Hinţa (decedat în anul 1875)182 şi 
George (Gheorghe) Hinţa, capelan în intervalul 1891-1894183. 

În casa lui Ilie a funcţionat o vreme şi şcoala din sat184. Locul preotului 
Ilie Hinţa este luat abia în anul 1894 de fiul acestuia, Gheorghe Hinţa185. Se 
ştie, însă, că a întâmpinat probleme în privinţa îndatoririlor ce îi reveneau, cu 
mult timp înainte. O plenipotenţă datată la 13 iunie 1877, îl împuternicea pe 
Georgiu să îl reprezinte, întrucât, spunea preotul Ilie, 

„simtiendu-ne impedecatu prin slabiciunea corporale spre a-mi potea implini 
datorienţiele mele ca paroch locale în afacerile besericesci de o parte, de alta 
ca membru al Comitetului Comunale in afaceri politice”186. 

Piatra de mormânt a preotului Ilie Hinţa, deşi degradată în timp, se mai 
păstrează în cimitirul din Sebeşel, la sud de biserică (fig. 7). 

 

1 

 2 

Fig. 6. Semnături ale preotului Ilie Hinţa pe documente din 
anii 1869 (1) şi 1883 (2) 

 

Soţia preotului Ilie, Ana Hinţa, era cea mai mare dintre cei nouă copii 
ai preotului Ilisie Dăncilă din Răchita187. Datele despre ea sunt foarte sumare. 
Ştim doar că în 19 iunie 1844 a fost naşa de botez („Ana Preoteasa Popi[i] Ilie 
Hintza din Sebeşel”) a lui Ioan Mihu, fiul preotului Constantin şi al Anei 
Mihu, ajuns şi el preot în Cacova, după moartea tatălui său188. 

 

 
181 Rustoiu 2005, p. 200; Abrudan 2010, p. 159. La Abrudan 2015, p. 56, data hirotonisirii 
este 11 decembrie 1843. 
182 Afrapt 2009, p. 127. Despre care nu avem alte date. 
183 Rustoiu 2005, p. 200 şi nota 106. 
184 Afrapt 2009, p. 113-114, 127, 139. 
185 Raica 2019, p. 56. 
186 Plenipotenţia, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
187 Raica 2019, p. 119, tabel genealogic II. 
188 Rustoiu 2005, p. 201, nota 123. 
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Fig. 7. Piatra de mormânt a preotului Ilie Hinţa din cimitirul ortodox Sebeşel 

(foto: Cristian I. Popa) 

 
Ilie şi Ana Hinţa au avut împreună 14 copii189, dintre care doar şase au 

ajuns la maturitate: Maria (1834-1863, căs. Zămora), Teodora (1838-1911), 
Gheorghe (1840-1898), Vasilie (1846-1905), Sava, ca al cincilea fiu (1848-
1904), Ioana (1854-1932, căs. Zemora), Nicolae (1859-1936) şi Elisabeta (căs. 
Haneş, în Orăştie). Dintre aceştia, doi (Gheorghe şi Nicolae) au urmat calea 
preoţiei, în timp ce Sava s-a dedicat picturii190. 

Despre Maria Hinţa (1834-1863) ştim doar că s-a căsătorit cu V(asile?) 
Zamora191. Date sumare avem şi privitor la Teodora Hinţa (1838 - 
8.02.1911), decedată ca văduvă la 73 de ani192. 

Gheorghe Hinţa (1840 - 05.12.1898) a fost învăţător, capelan şi preot. 
A urmat patru clase la Gimnaziul Evanghelic din Sebeş şi a absolvit Institutul 
Teologic din Sibiu în anul şcolar 1869/1870193. În 1860 apare ca învăţător în 
satul natal194. Până 1891, când a ajuns capelan în sat, a profesat ca învăţător în 
Răchita, în anii şcolari 1884-1886 şi 1891/1892195, apoi la Sebeş şi Petreşti. În 
perioadele de timp 1872-1885, 1888-1890, 1892-1893 a administrat parohia 

 
189 Drăgoi 1974, p. 19; Drăgoi 1979, p. 27; Fleşer 2004, p. 3. 
190 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
191 Ibidem. 
192 Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 26, poz. 8. 
193 Roşca 1911, p. 150. 
194 Fleşer et alii 2005, p. 206-207. 
195 Raica 2019, p. 37, 56. 
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din satul învecinat Răchita196. Acesta a introdus pentru prima oară utilizarea 
manualelor şcolare în Sebeşel. În anul 1871 a primit hirotonirea de la 
episcopul Andrei Şaguna197. Începând cu 1877 este beneficiarul unei 
plenipotenţe, prin care tatăl său, preotul Ilie Hinţa, îl împuterniceşte pe „fiulu 
meu capelanulu parochialu Georgiu Hinţia, ca totudeuna în tote funcţiunile 
preoţiesci se ne substituie implinindu ofiţiulu cu acurateţia”198. Între anii 1886 
şi 1888 este însărcinat să administreze parohia Lomanului. La moartea tatălui 
său, Ilie Hinţa, în 1895, a semnat ca „Georgiu Hinţa paroh, fiind capelan 23 
ani”. Cu moartea sa, la 1898199, pentru o scurtă perioadă, de doi ani, dinastia 
de preoţi Hinţa se întrerupe200. 

Protocolul morţilor din Sebeşel înregistrează în anul 1914 decesul 
preotesei Marina Hinţa (1844 - 2.12.1914), la vârsta de 70 de ani201, probabil 
soţia preotului Gheorghe Hinţa. 
 

 
Fig. 8. Semnătura preotului Gheorghe Hinţa (1898) 

 
După N. Afrapt, Gheorghe ar fi avut mai multe fete (ca nepoţi îi 

aminteşte pe învăţătorul şi avocatul I. Hinţa, dar şi pe medicul Lucia, căs. 
Hăprian)202, dintre care o cunoaştem doar pe Maria, decedată în 29.05.1903, 
la vârsta de 19 ani şi 9 luni203. Dintre băieţi îi cunoaştem pe dr. Gheorghe 
Hinţa204 şi pe Vasile Hinţa. 

 
196 Rustoiu 2005, p. 198, nota 82; Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, Colecţia 
Registre de stare civilă, Parohia Ortodoxă Răchita (în continuare SJAAN-CRSC-POR), 
Protocol morţi, registru nr. 2038/1868-1943, p. 16-17; SJAAN-CRSC-POR, Protocol botezaţi, p. 
76-77; SJAAN-CRSC-POR, Protocol botezaţi, p. 90-91, 98-99. 
197 Abrudan 2015, p. 56. 
198 Plenipotenţia, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
199 Cu două zile înainte de deces, la 3 decembrie, semna un protocol şcolar (arhiva Şcolii 
Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel). 
200 Rustoiu 2005, p. 197, 200 şi nota 107. 
201 Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 35, poz. 16. 
202 Acelaşi autor afirmă că George Hinţa a fost preot în Limba între 1891 şi 1898, acolo unde 
s-ar fi stabilit, după ce datoriile la bancă l-au silit să îşi vadă casa executată, părăsind Sebeşelul 
(Afrapt 2009, p. 114, 133, 161). Informaţia nu corespunde cu cele deja amintite, deoarece 
George Hinţa a activat ca preot în Sebeşel în acest interval. 
203 Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 6. 
204 Nu cunoaştem mai multe date. În cimitirul ortodox din Sebeşel se păstrează crucea lui 
Gheorghe Hinţa (1892-1977), căsătorit cu Aurelia Zdrenghea (1898-1923) şi Florica Neag (n. 
1900). 
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Cel din urmă, Vasile Hinţa (1878-1915), confesor militar ortodox în 
Blandiana205, căsătorit cu Eufrosina Grecu (n. 1882, fiica unei respectate 
familii din sat), a fost, pe rând, preot în Ruda, apoi în Sărăcsău206. Din această 
localitate, în care îl găsim extrem de implicat, sprijină financiar, alături de alţii 
(printre care şi Alexandru Henţia), şcoala din Căpâlna207 ori fondul bibliotecii 
şcolare din Binţinţi (azi Aurel Vlaicu)208. Prin efortul său necontenit se ridică 
primul edificiu al şcolii din Sărăcsău, inaugurat în anul 1906209, în timp ce în 
anul 1913 a organizat de Crăciun un spectacol ale cărui venituri au ajuns „în 
favorul înfrumuseţării bisericei nou zidite” (sfinţită la 23 noiembrie 1913) din 
sat210, a cărei zidire îi aparţine, de asemenea211. În anul 1907 a protestat la 
Vinţu de Jos, alături de alţi intelectuali, faţă de maghiarizarea forţată212, iar în 
1914 îl regăsim printre membrii Partidului Naţional Român care au participat 
la adunarea ţinută în Hotelul „Europa” din Alba Iulia213. 

Fiul lui Vasile şi Eufrosina, Ioan Hinţa/Henţia a fost învăţător în 
Blandiana vreme îndelungată atât în perioada interbelică, cât şi după război. 
În anul 1932 îl găsim ca institutor, participant alături de oficialităţile locale la 
sfinţirea bisericii ortodoxe din satul Răcătău (aparţinător Blandianei)214. O 
imagine din anul 1935 ni-l înfăţişează la inaugurarea Monumentului Eroilor 
din Blandiana, în tip ce îşi ţinea discursul în faţa sătenilor215 (fig. 9). Pentru o 
scurtă perioadă de timp a fost învăţător la Ohaba-Sibişel, însă se transferă în 
anul 1938, din motive familiale, la şcoala din Acmariu216. În 1941, ajuns la 

 
205 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
206 Informaţiile privitoare la soţia sa le avem de la Josan 2003, p. 443. Însă, în matricolele 
şcolii din Sebeşel, în anul şcolar 1911/1912 apare ca urmând clasa I eleva Veronela Hinţa, 
născută în localitatea Ruda, cu părinţii Vasile (maghiarizat Văzul) Hinţa, din Sărăcsău şi 
Marinela Hinţa din Sebeşel (cf. A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának 
előmeneteli és mulasztási naplója az 1911/12. isk évre, p. 17, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-
Zdrenghea” din Sebeşel). Prin urmare, convinşi fiind că este vorba de acelaşi Vasile Hinţa, 
singurul care a avut un traseu Sebeşel-Ruda-Sărăcsău, rămâne de lămurit pe viitor cine îi era 
soţie. 
207 Tribuna, nr. 11, din 15 ianuarie 1906, p. 6. 
208 Bunul Econom, nr. 13, din 8 aprilie 1906, p. 6. 
209 Se spunea atunci: „laudă mai ales parohului local V. Henţia, care n-a cruţat nici o jertfă şi 
osteneală până la împlinirea dorinţei sale de a vedea ştearsă peata ce era pe poporul său din 
mica comună Săracsău, lăsat până la venirea sa fără şcoală!” (Libertatea, nr. 45 din 28 
octombrie 1906, p. 3). 
210 Ibidem, nr. 1, 1913 (1914), p. 6. 
211 Ibidem, nr. 55, din 21 noiembrie 1913, p. 4. 
212 Ibidem, nr. 16, din 31 martie 1907, p. 2 (numele său este trecut „I. Henţia”, dar probabil 
este doar o greşeală de tipar). 
213 Ibidem, nr. 21, din 3/21 mai 1914, p. 1; Unirea, nr. 48, din 16 mai 1914, p. 5. 
214 Ionescu 1932, p. 6. 
215 Josan 2004, fig. 4; Popa 2020, fig. 11. 
216 Monitorul Oficial, nr. 195, din 24 august 1938, p. 4046. 
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şcoala din Blandiana, dar cu domiciliul în Blăjeni, este condamnat pentru 
rebeliune legionară la 6 luni cu închisoare corecţională217, fiind destituit din 
învăţământ218. Ulterior, în anul 1948, Ion Berciu îi amintea mica colecţie 
arheologică aflată în cadrul şcolii din localitate, recent valorificată219. Ioan 
Henţia se numără printre intelectualii din sat care înainte de al Doilea Război 
Mondial au decis schimbarea numelui localităţii Cârna (Cârna Mureşană) în 
cel antic Blandiana. S-a căsătorit cu Rafila, învăţătoare în Blandiana220. 
 

 
Fig. 9. Învăţătorul Ioan Henţia, la inaugurarea Monumentului Eroilor din 

Blandiana (1935) (după Josan 2004) 

 
Gheorghe Hinţa jr. (15.08.1876 - 13.03.1939). A urmat cursurile 

Institutului Teologic-Pedagogic „Andreian” din Sibiu, în perioada 1896-1899. 
Înainte de a fi hirotonit preot a funcţionat ca învăţător, între anii 1899 şi 1902, 
fiind şi dirijorul corului „Andreianei” din Sebeş. Cariera preoţească şi-a 
început-o în satul Lelese, între 1902 şi 1919, pentru ca ultima parte a vieţii, 
vreme de două decenii, să şi-o dedice păstoririi parohiei din Ghelari (jud. 
Hunedoara), între anii 1919 şi 1939, unde a ridicat o frumoasă casă parohială 
şi a condus vestita fanfară de sat. În anii 1911-1912 a fost preot misionar 
neoficial în America, experienţă descrisă în jurnalul O călătorie în America. S-a 
remarcat ca luptător pentru emanciparea naţională a românilor din monarhia 
austro-ungară, astrist activ, alături de soţia sa, Maria221, conferenţiar în cadrul 
prelegerilor populare222, fiind membru ales în delegaţia Cercului Electoral 

 
217 Ibidem, nr. 115, din 17 mai 1941, p. 2686. 
218 Ibidem, nr. 150, din 27 iunie 1941, p. 3697. 
219 Popa 2020, p. 20-21. 
220 În anul 1947 se mută de la şcoala din Hărău la cea din Blandiana (cf. Monitorul Oficial, nr. 
265, din 15 noiembrie 1947, p. 10120). 
221 Transilvania, nr. 7-8 (iulie-august), 1921, p. 682. 
222 Transilvania. Buletin de tehnică a culturii, nr. 4 (iulie-august), 1935, p. 200. 
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Hunedoara participantă la Adunarea Naţională de la 1 decembrie 1918223. În 
anul 1941, regele Mihai i-a conferit Medalia „Ferdinand I” cu spade pe 
panglică, ca recunoaştere a rolului jucat ca membru în Garda Naţională 
Română din Ardeal224. 

Vasile Hinţa (1846 - 27.04.1905). Datele despre acesta sunt sumare. 
În registrul morţilor din Sebeşel este consemnat decesul lui Vasilie, econom 
(la 59 ani şi 3 luni), fiul parohului Ilie Hinţa225. În anii 1887 şi 1889 semna sub 
numele preotului Ilie Hinţa pe documentul unor învoiri de logodnă din 
Sebeşel226. Este posibil ca acelaşi Vasile Hinţa să fi lăsat o însemnare pe un 
Minei de Buda (1805), „V. Hinţa 1896”227, un nume similar, nedatat, fiind 
prezent pe un Liturghier de Iaşi circulat în Săsciori (1759)228. 
 

 
Fig. 10. Semnătura lui Vasilie Hinţia pe un document din Sebeşel din 1889 

 
Ioana Hinţa (1854-1932) a fost una dintre surorile mai mari ale lui 

Sava, din rândul celor care au supravieţuit. S-a căsătorit cu Avram Zemora în 
Sebeşel şi, dintre copiii cunoscuţi, este de menţionat fiica Maria Zemora, 
mama lui Sarvin. Sarvin Maniu Zemora (10/23.02.1904229-1982) era fiul 
Mariei (născută Zemora) şi al lui George Ion Mâniu230 (fiul lui Gheorghe şi 
Maria) şi nepot după mamă al lui Sava Henţia231. Din anul 1910 urmează 
şcoala din sat232. La îndemnul lui Alexandru Henţia şi-a început studiile la 
Bucureşti, unde l-a avut pe acesta ca profesor, însă nu le-a finalizat din cauza 
problemelor din familie. Măiestria sa poate fi observată în operele din tinereţe 
(precum un ulei pe pânză, cu scena punerii în mormânt a lui Isus, din anul 
1924), când, în diverse echipe de zugravi, alături de Alexandru Henţia sau 
singur, a activat în pictura religioasă. S-a considerat, pe nedrept, „agronom”, 

 
223 Raica 2002, p. 302, 306; Dobrei 2017, p. 183, 185; Dobrei 2018, p. 131. 
224 Monitorul Oficial, partea I, nr. 157 din 5 iulie 1941, p. 3817. 
225 Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 10, poz. 12. 
226 Arhiva MMIRSBD, dosar nr. 4221 (D 279). 
227 Dreghiciu 1982, p. 497. 
228 Ibidem, p. 501. 
229 Cf. Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 1. 
230 Patronimicul Mâniu, în locul celui actual de Maniu, apare adeseori în documentele din 
Sebeşel (cf. Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937). 
231 Totoianu, Anghel 2018, p. 52. 
232 A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának előmeneteli és mulasztási naplója az 
1910/11. isk évre, p. 10, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
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nu pictor, deşi a lăsat în urma sa o bogată zestre artistică, în cele peste 30 de 
biserici al căror zugrav a fost (Răchita233, Săsciori234, Sebeş, Căpâlna235, 
Petreşti236, Laz237, Jina, Poiana, Apoldu de Sus ş.a.). În satul natal, Sebeşel, a 
executat pictura murală a bisericii între anii 1934 şi 1937, pe care a reluat-o în 
anii ’70. A fost şi decorator (pe panouri de pânză pictate) pentru piese de 
teatru din Sebeşel. A pictat însă şi tablouri cu tematică religioasă238, dar şi mai 
multe troiţe de lemn şi din piatră în satele de pe Valea Sebeşului239. 
Semnăturile sale datate (explicite sau în monogramă) ilustrează şi perioada sa 
lungă de creaţie (fig. 11). Iată un pictor fără biografie, a cărui activitate trebuie 
recuperată fără întârziere, până când operele sale nu se vor distruge ori timpul 
nu le va şterge memoria. Deşi opera sa este, în bună măsură, inedită şi inegală 
ca valoare, considerăm că a fost un urmaş al pictorilor Sava şi Alexandru 
Henţia, dar talentul său s-a oprit din cizelare mult prea timpuriu. 
 

 1  2  3  4 

Fig. 11. Semnături ale pictorului Sarvin Maniu Zemora pe icoane pe pânză: 
1924 Sebeşel (1), 1933 (2), 1947 Sebeşel (3) şi 1966 (4) 

 
Nicolae (Niculae) Hinţa240 (1859 - 13.05.1936) a fost fratele mai mic 

al lui Sava Henţia şi a rămas în memoria sătenilor ca Popa al Bătrân241 sau ca 
Moş Lae. 

Studiile şi le-a început în sat şi au fost urmate de cele la Gimnaziul 
Evanghelic din Sebeş. Desăvârşirea pregătirii sale pentru a deveni dascăl şi 
preot s-a făcut la Şcoala Preparandială din Sibiu. Un amănunt mai puţin 
cunoscut (însă neverificat din surse) este că Nicolae ar fi fost şi el la Bucureşti 
pentru a studia la Şcoala de Arte Frumoase, unde ar fi reuşit să parcurgă anul 
şcolar 1877/1878. Întrucât locuia împreună cu fratele său care era pictor, 
după declanşarea războiului ruso-turc, în anul 1877, şi plecarea lui Sava pe 

 
233 Raica 2019, p. 53, pictură la arcada dintre naos şi altar realizată „prin 1932”. 
234 Fleşer et alii 2005, p. 120, în anul 1938. 
235 Ibidem, p. 19, pictarea uşilor iconostasului. 
236 Bâscă 2009, p. 216. 
237 Rustoiu 2007, p. 42 („repararea zugrăvitului”), în 1950. 
238 Afrapt 2009, p. 120, 196, 199-200, 334. 
239 Totoianu, Anghel 2018, p. 75, 78, 83-84, 93, 97, 105, 120, 126, 130, 134. Pentru cele din 
piatră, informaţiile ne-au fost oferite de Radu Totoianu. 
240 A nu se confunda cu Nicolae Henţiu din Săliştea Sibiului, cunoscut luptător român din 
timpul revoluţiei de la 1848-1849 (vezi Lupaş 1941, p. 228, 241). 
241 Afrapt 2009, p. 52, 112, 210. 
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front în calitate de corespondent-artist de război, Nicolae a fost nevoit să se 
întoarcă în Ardeal242. Dacă este aşa, rămâne să fie rezolvate în chip satisfăcător 
informaţiile prezente chiar pe spatele portretului realizat de Sava Henţia, 
potrivit cărora la 1877 a primit „funcţiune de învăţător”, dar şi cele de pe 
piatra sa de mormânt („servind ca învăţător din 1877”). Neconcordanţa este 
evidentă, în anul 1877 neputând fi şi dascăl în Ardeal şi elev la Bucureşti, decât 
în condiţiile în care a renunţat pentru un an la postul de dascăl. 

Nicolae Hinţa a fost „sufletul comunităţii locale”, activând peste două 
decenii ca învăţător şi 33 de ani ca preot în Sebeşel243. În sat ajunge învăţător 
provizoriu, începând cu anul şcolar 1880/1881, potrivit unui document din 
28 noiembrie 1888, semnat de tatăl său, preotul Ilie Hinţa, care cerea forului 
superior de la Sibiu să-l numească învăţător definitiv, întrucât din anul 1888 
şi-a însuşit şi limba maghiară244. De numele său se leagă modernizarea şcolii, 
prin ridicarea unui local nou, în anul 1904245, edificiu care dăinuie şi astăzi. Ca 
dascăl, între anii 1880 şi 1901, majoritatea petrecuţi în Sebeşel (câţiva ani a 
activat în satele din jur, fie la Săsciori, fie la Răchita246), Nicolae Henţia s-a 
remarcat, alături de învăţătorii de mai târziu, Vasile Zdrenghea (devenit 
ginerele său) şi Alexandru Duvlea, insuflând tinerilor iubirea de carte. Moartea 
fratelui său, Gheorghe Hinţa, în anul 1898, atrage după sine vacantarea 
postului de preot în parohia ortodoxă a satului natal, Sebeşel. După doi ani 
de administrare a parohiei de către preotul Nicolae Oancea, în vara anului 
1900 Nicolae Henţia ocupă postul de preot în Sebeşel247. 

În calitate de preot a fost directorul şcolii din Sebeşel între anii 1901 şi 
1923. Remarcabilă a fost atitudinea sa din timpul Primului Război Mondial, 
când, în lipsa învăţătorilor, mobilizaţi pe front, pentru ca şcoala să aibă totuşi 
continuitate, a pregătit-o pe tânara lui fată, Mina, o adolescentă la acea vreme, 
să le predea copiilor, doar cu câţiva ani mai mici decât ea. 

Data hirotonirii lui Nicolae Hinţa, aşa cum este ea consemnată pe 
spatele pânzei cu portretul său – 14 iulie 1901 –, este confirmată de o 
însemnare lăsată chiar de preot pe o Evanghelie de Bucureşti (1750): „Nicolae 
Hinţa paroch chirotonisit la anul 1901, iulie. 14”248. Numele preotului apare 

 
242 Ibidem, p. 49, 295; Afrapt 2018, p. 169; Raica 2019, p. 37. 
243 Raica 2019, p. 37. 
244 Arătarea Parochului Ilie Hinţa din Comuna Sebeşel protopresbiteratul Sas Sebeşului, arhiva Şcolii 
Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
245 Afrapt 2009, p. 139-140. Finalizarea intenţiei de zidire a edificiului şcolii, prin publicarea 
licitaţiei, datează din 9/22 decembrie 1903 şi era semnată de Nicolae Hinţa (cf. Bunul Econom, 
nr. 51, din 27 decembrie 1903, p. 7). 
246 În anul şcolar 1883/1884 şi o parte din anul 1884/1885, când, în urma îmbolnăvirii sale, 
postul este ocupat de fratele său, Gheorghe Hinţa (Raica 2019, p. 37). 
247 Conform observaţiilor Ioanei Rustoiu, matricolele parohiei încep să fie semnate de 
Nicolae Henţia începând cu luna iulie 1900 (Rustoiu 2005, p. 200). 
248 Dreghiciu 1982, p. 495. Data de 28 decembrie 1901 prezentată la Afrapt 2009, p. 115 este 
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şi în însemnările lăsate de acesta pe cărţile liturgice ale parohiei ortodoxe din 
Sebeşel, sub forma „N. Hinţa”, „Nicolae Hinţa” sau „N. Hinţa paroh”, datate 
în anii 1883, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1922 şi 1928249. Preotul Nicolae 
Hinţa a slujit singur între anii 1901 şi 1934, iar din 1934 până în 1936 ajutat 
de parohul Alexandu Coman250, dar a semnat în registrele matricole încă din 
iulie 1900251, iar în protocolul morţilor din iulie 1901252, reluând în sat, după o 
pauză de 2 ani, dinastia slujitorilor la altar din familia sa. Ca preot s-a 
preocupat de bunul mers al bisericii din sat. Sub păstorirea sa a fost refăcut, 
între 1923 şi 1925, turnul edificiului religios, prăbuşit sub lovitura unui 
trăsnet253 şi au fost cumpărate clopotele254. 
 

 
Fig. 12. Semnătura preotului şi învăţătorului Nicolae Hinţa, în anul 1918 

 
Între anii 1893 şi 1895 s-a aflat în fruntea celor care au negociat pentru 

sat cumpărarea Muntelui Ţeţu („Ţăţ”), afacere care a durat peste două decenii 
şi în urma căreia sătenii l-ar fi acuzat, pe nedrept, că a cumpărat muntele de 
două ori255. 

Nicolae Henţia a contribuit şi la înfiinţarea Bibliotecii Poporale, 
inaugurată în anul 1907, al cărei bibliotecar devine, iar mai târziu ajută la 
formarea bibliotecii şcolii, la a cărei fondare în anul 1912 contribuie prin 
donarea unor cărţi. În anul 1912 a oferit muzeului ASTRA trei cărţi vechi256. 
A sprijinit financiar reuniunea „Andreiana” din Sebeş257, dar a contribuit şi la 
„Fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu” pentru înzestrarea fetelor sărace258. A 

 
greşită, la fel ca şi anul 1900 (Abrudan 2010, p. 159). 
249 Dreghiciu 1982, p. 494-497, 499; Lupan 1982, p. 520. 
250 Afrapt 2009, p. 115. 
251 Rustoiu 2005, p. 200. 
252 La 24 iulie 1901 a oficiat prima sa înmormântare în satul natal, însă la Observaţii a 
consemnat faptul că avea acest drept doar începând cu data de 29 iulie: „am înmormântat cu 
învoirea părintelui Nicolae O[a]ncea ca administrator instatarea mea va fi numai în 29 l. 
curente” (cf. Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 3). 
253 Afrapt 2009, p. 112, 119, 279, 296. 
254 Fleşer et alii 2005, p. 161. 
255 Afrapt 2009, p. 49-53, 57. 
256 Transilvania, nr. I-II (ianuarie-aprilie), 1912, p. 162. 
257 Bunul Econom, nr. 26, din 5 iulie 1902, p. 6; Libertatea, nr. 53, din 15/28 decembrie 1907, p. 
3; Totoianu, Paraschiv 2004, p. 65. 
258 Bunul Econom, nr. 43, din 18 noiembrie 1906, p. 4. 
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fost membru pe viaţă al ASTRA, despărţământul Sebeş, fondator şi 
preşedinte al organizaţiei locale din satul natal. În anul 1918 a fost ales 
preşedinte al Comitetului Naţional Român Local din Sebeşel, organizând 
strângerea de semnături în vederea unirii Ardealului cu România259, calitate în 
care a pornit în fruntea sătenilor săi la adunarea de la Alba Iulia260. Casa 
familiei Hinţa a devenit sediul mişcării naţionale din satele aflate pe Valea 
Sebeşului. Din punct de vedere politic, Nicolae s-a remarcat ca „şeful 
naţionalilor” din sat, fiind membru înainte de anul 1900 şi preşedintele 
organizaţiei locale a Partidului Naţional Român (ulterior PNŢ)261. 
 

 
Fig. 13. Atestat de deces al copilului Ilie Hinţa, fiul lui Nicolae Hinţa, 

din anul 1889 

 
Se ştie, din tradiţia locală consemnată de N. Afrapt, că Nicolae Hinţa 

obişnuia să poarte haine naţionale262. Acest obicei se reflectă şi în portretul 

 
259 Afrapt 2018, p. 285-291, anexa nr. 19. Hotărârea noastră este datată în Sebeşel, la 16/29 
noiembrie 1918 şi cuprinde şase pagini de semnături, printre care şi ale fiicelor sale, Mina şi 
Hortenzia Hinţa, Anesia (căs. Pârvu) şi Maria (căs. Zdrenghea). 
260 Fiica acestuia, Mina, descria mai târziu momentul: „Tata s-a ridicat în picioare în căruţă şi 
a rostit tare «Tatăl Nostru». Toţi, cu capetele descoperite, s-au rugat după el. Unii s-au suit în 
căruţe, alţii pe şeile cailor, iar vreo 30-40, care nu au avut nici una nici alta, au plecat pe jos.” 
(cf. Afrapt 2018, p. 202). 
261 Afrapt 2009, p. 25, 130, 134, 138-141, 149, 161, 178-180, 211-213, 215, 295-298; Afrapt 
2018, p. 170, 217. 
262 Afrapt 2009, p. 296; Afrapt 2018, p. 168-169. 
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realizat de fratele său, Sava, pe sub hainele moderne, de orăşean, fiind vizibilă 
cămaşa albă „sălişteneană” (fig. 1 = pl. 15/2). Din acest punct de vedere, 
Nicolae îmbina portul naţional cu cel „nemţesc”, ilustrând momentul trecerii 
elitelor săteşti la noul tip de îmbrăcăminte, obicei regretat de unii păstrători ai 
tradiţiilor263. 

Nicolae Hinţa a rămas infirm în anul 1930, pierzându-şi un picior, în 
urma unui accident, căruţa în care se afla fiind lovită de un tren264. Handicapul 
îl va duce cu greu în ultimii săi ani de viaţă, perioadă din care datează şi o 
fotografie a sa, publicată de curând265 (pl. 16/1). 
 

 
Fig. 14. Placa de mormânt a lui Nicolae Hinţa şi a soţiei sale, Raveca Hinţa 

(foto Cristian I. Popa) 

 
Soţia lui Nicolae Hinţa a fost Raveca (născ. Stoicuţa) (1865 - 

25.07.1912). Despre ea avem puţine date cunoscute, în afara celor deja 
expuse. Pe Raveca o regăsim şi printre femeile care jucau în piesele de teatru 
din sat266 şi, de asemenea, într-o însemnare de pe o Evanghelie de Bucureşti 

 
263 Pledoaria lui I. M. Neda pentru tinerii din Cugir, de la 1939, este sugestivă în acest sens: 
„Române, nu-ţi fie ruşine să porţi costumul naţional, pe care părinţii, bunicii şi străbunicii tăi 
l-au purtat cu atâta drag, chiar când vecinul tău de ogradă poartă un costum «nemţesc». Nu 
schimba cojocul cu o vestă” (Neda 1939, p. 351). 
264 Afrapt 2009, p. 50, 119, 185, 296. 
265 Raica 2019, p. 89 (foto stânga jos). 
266 Afrapt 2009, p. 195, 296. 
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(1750), care avea „Legătura renovată prin spesele binefăcătoru preotesa 
Raveca Hinţa la anul 1904. Sebeşel (jud. Alba) 4 Decembre 1907. Nicolae 
Hinţa, paroch”267. Preoteasa a murit la 47 de ani de apendicită, fiind 
înmormântată de protopopul Sergiu Medean, alături de alţi 6 preoţi268. 

Preotul şi învăţătorul Nicolae Hinţa a avut, împreună cu soţia sa 
Raveca, mai mulţi copii, însă toţi băieţii le-au murit de mici. Pe doi dintre ei îi 
cunoaştem din documentele de arhivă: Ilie Hinţa (1895-1889) care, conform 
atestatului de deces completat de „inspectorul de morţi” Nicolae Filimon 
(1840-1914)269, a murit în data de 3 aprilie 1889, de „înăduşială”, la vârsta de 
3 ani şi jumătate270 (fig. 13) şi Nicolae Hinţa (1902 - 25.11.1906), decedat de 
scarlatină, la vârsta de 4 ani271. Au supravieţuit cinci fete: Maria, Elisabeta, 
Anesia, Mina şi Hortenzia272, dar pe lista fetelor se afla şi Eugenia (7.11.1907 
- 26.03.1921), decedată la 14 ani şi Silvia (1910 - 12.06.1911), decedată la 11 
luni, de tuse măgărească273. Neavând urmaşi pe linie bărbătească, a încercat să 
aibă copii şi în afara căsătoriei274, însă dinastia de preoţi Hinţa ai Sebeşelului a 
încetat odată cu el275. 

Mormântul său şi al soţiei, cu piatra funerară lucrată de S. Ştef din 
Orăştie (fig. 14), se află în cimitirul din Sebeşel, la sud de biserică, lângă 
mormântul tatălui său, Ilie Hinţa. 

Maria Hinţa (1891-1953). Maria (Mărioara, „Dăscăliţa”276), a fost fiica 
cea mai mare a lui Nicolae Hinţa. O regăsim ca elevă a şcolii din sat între 1898 
şi 1901277, iar în anii 1904 şi 1906 apare ca naşă de botez a pruncilor Irimie 
Şedra, a lui Vasilie, fiul lui Athanasie Hinţa, a lui Ilie (fratele pictorului Sarvin 
Maniu Zemora), fiul lui Gheorghe Maniu şi a Mariei şi a fiicei lui Irimie 
Isdra278. Lipsa de informaţii din dreptul său se contrabalansează cu cele 
cunoscute despre soţul acesteia, Vasile Zdrenghea (1881-1969) din Sebeşel, 

 
267 Dreghiciu 1982, p. 495; vezi şi Afrapt 2009, p. 170. 
268 Cf. Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 30, poz. 16. 
269 Calitatea de „inspector de morţi” a lui Filimon a fost deja amintită de Gh. Pavelescu 
(Pavelescu 1946, p. 316), însă acesta a rămas cunoscut, îndeosebi, ca unul dintre culegătorii 
de folclor medical ai zonei, autor de „verşuri la morţi” şi cântăreţ în strana bisericii din Sebeşel 
(vezi ibidem, p. 314-371; Pavelescu 1970, p. 559, 562, 569, fig. 8). 
270 MMIRSBD, nr. inv. 4219 (D 277), Cercetări de deces Sebeşel 1889-1891. 
271 Protocolul morţilor parochiei gr. ort. Sebeşel 1901-1919, p. 12-13, poz. 20. 
272 Raica 2019, p. 111, tabel genealogic II, p. 120, tabel genealogic III. 
273 Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 12-13, 27. 
274 Relaţie în urma căreia au rezultat două fete. 
275 Afrapt 2009, p. 119; Raica 2019, p. 111, tabel genealogic II, p. 120, tabel genealogic III. 
276 Maria nu a fost niciodată „dăscăliţă”, neavând vreo pregătire în acest sens. Numele, ca 
formă de respect, s-a datorat căsătoriei sale cu învăţătorul Zdrenghea. 
277 Conspectul tuturor pruncilor umblători la scola în anul scolastic 1898/9, 1899/900 şi 1900/901, f. 
1v., arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
278 Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 2, 7-8, 12-13. 
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cu care se căsătoreşte la 17 ani, în data de 4.01.1908279. Învăţătorul Zdrenghea 
s-a remarcat ca un apreciat dascăl şi bun metodist, culegător de folclor, 
cercetător în arhive, arheolog de ocazie şi colaborator al revistelor Transilvania, 
Amicul Şcoalei şi Şcoala Albei, autor al primei monografii locale dedicate 
Sebeşelului, în ultimii ani de activitate fiind director al Şcolii nr. 1 din Alba 
Iulia. Pentru întreaga sa activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale i-a acordat 
distincţia „membru de onoare al învăţământului”280. Cei doi au avut trei fii: 
Mircea, Vasile şi Maria. Vasile Zdrenghea „Ache” (1910-1981) a fost 
învăţător, profesor, publicist, inspector şcolar, autor al romanului Valea cu 
Plopi (1930), dar şi a numeroase piese dramatice, cea mai apreciată fiind Omul 
pământului, difuzate la radio ori jucate pe scenele de teatru281. Mircea 
Zdrenghea (1914-2001) s-a remarcat ca unul dintre marii filologi clujeni, 
specializat în gramatică şi dialectologie. Lucrarea sa fundamentală rămâne 
ediţia lucrării lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, Elementa linguae daco-romanae 
sive valahicae282. Copiii acestuia au urmat şi ei o carieră universitară, Mihai 
Mircea Zdrenghea (n. 1945) în domeniul culturii anglo-americane, în vreme 
ce Sorin Zdrenghea a ajuns rector al Universităţii Tehnice din Cluj283. Maria 
Zdrenghea (n. 1919) a fost cadru universitar la Cluj-Napoca, specializată în 
slavistică. În urma căsătoriei cu renumitul filolog Iosif Pervain284 s-a născut 
Dumitru Tudor Zdrenghea, unul dintre cei mai apreciaţi medici cardiologi 
români285. 
 

 
Fig. 15. Semnătura Mariei Hinţa de pe „protocolul bunei învoiri” din anul 1908 

 
Elisabeta Hinţa (6.01.1894 - 1958286). A fost a doua fiică a preotului 

Nicolae Hinţa. În perioada 1900-1903 o regăsim în evidenţele şcolii din sat 

 
279 Protocolul bunei învoiri pentru parochia gr. ort. Sebeşel 1906-1920, p. 7, arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
280 Despre viaţa şi activitatea acestuia, vezi Raica 1973, p. 879-882; Afrapt 2009, p. 297-303; 
Afrapt 2018, p. 170-172. 
281 Sebeş – 750, p. 153; Afrapt 2009, p. 334-337. 
282 Gruiţă 2000-2001, p. 337-338; Afrapt 2009, p. 337-341. 
283 Afrapt 2009, p. 355-357. 
284 Pentru viaţa şi activitatea acestuia, vezi recent Muntean 2019, p. 103-106. 
285 Afrapt 2009, p. 345, 357-363. 
286 Data naşterii am extras-o din matricolele şcolare. La Raica 2009, tabel, f.n. ca an al 
decesului apare 1968. 
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(Elisaveta Hinţa)287, ca apoi să o întâlnim în anul 1908/1909 la Şcoala Civilă 
din Orăştie288 şi, în cele din urmă, ca absolventă a Liceului Comercial din 
Sibiu. În anul 1908 a năşit pe Moise (1908-1910), un alt frate al pictorului 
Sarvin Maniu289. În data de 30.09.1916, Elisabeta s-a căsătorit cu Zaharie 
Stanciu (1892-1977) cu care a avut o fiică, Constanţa, căsătorită cu prof. I. 
Limbeanu din Orăştie (1917-1988). Zaharie a fost preot în Purcăreţi şi, pentru 
o lungă perioadă de timp, în Orăştie, localitate unde a şi predat la Liceul 
„Aurel Vlaicu” şi a fost distins cu „Brâul Roşu”290. 
 

 
Fig. 16. Semnătura Elisabetei Hinţa de pe actul „protocolul bunei învoiri” 

din anul 1916 

 
Anesia Hinţa (n. 12.11.1898 - 1936). S-a măritat în anul 1916 cu 

Gheorghe P. Pârvu (1889-1981) din Sebeşel291, cel pe care îl întâlnim implicat 
în strângerea de semnături pentru credenţionale în sat, în anul 1918292. Între 
anii 1904 şi 1908 Anesia apare printre elevele şcolii din sat293, însă alte date 
despre ea nu avem. 

Mina Hinţa (30.10.1900 - 1985). Numele său se pare că era Hermina 
(Mina fiind doar o prescurtare), aşa cum apare în Amicul Şcoalei la momentul 
primirii gradaţiei I în anul 1927294. Şi-a început şcoala în sat în anul 1907295. În 
adolescenţa sa, în condiţiile Primului Război Mondial, cu ambii învăţători din 
Sebeşel chemaţi pe front, a suplinit postul de dascăl, fiind trimisă de tatăl său, 

 
287 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru clasa a III despărţăminte a şcolei elementare greco-orientale 
române din Sebeşel, 1900/1901, p. 57; Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru clasa Desp. I-II-III a 
şcolei elementare greco-orientale române din Sebeşel, 1902/1903, p. 76, 46; Conspectul tuturor pruncilor 
umblători la scola în anul scolastic 1898/9, 1899/900 şi 1900/901, f. 1v., arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
288 Consemnarea copiilor obligaţi la şcoală pe an şcol. 1908/9, f. 4v, poz. 8, arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
289 Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 14-15. 
290 Raica 2019, p. 115, tabel genealogic VI; Stanciu 2019, p. 49-50. 
291 Protocolul bunei învoiri pentru parochia gr. ort. Sebeşel 1906-1920, p. 42, arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
292 Afrapt 2009, p. 50, nota 56; Afrapt 2018, p. 173, 190-191. 
293 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. rom. din Sebeşel, 1904/1905, p. 13; 
Protocol de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei elementare greco-orientale române din Sebeshely pe an. şcol 
1907/8, p. 35, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
294 Amicul Şcoalei, nr. 10 din 3 martie 1927, p. 79. 
295 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei elementare greco-orientale române din Sebeshely pe an. şcol 
1907/8, p. 36, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
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Nicolae Hinţa, să asigure instruirea copiilor din sat. În timpul funcţionării 
Consiliului Naţional Român în Sebeşel şi-a asumat rolul de „secretară”. Îi 
urmează pe post, în Sebeşel, surorii sale Hortenzia, după plecarea acesteia în 
anul 1926. A predat însă şi la Săsciori296 şi Cacova. S-a format prin intermediul 
cursurilor speciale ţinute de Bogdan Duică, Mihail Sadoveanu şi Vladimir 
Ghidionescu în Săliştea Sibiului şi este prima femeie învăţător care a susţinut 
conferinţe publice pe Valea Sebeşului. A fost devotată pregătirii micilor copii 
din sat de clasa I, timp de trei decenii. Din anul 1929, Mina se implică în 
înfiinţarea şezătorii literare din Sebeşel, cu rol şi în informarea tinerelor mame 
în probleme legate de igienă, morală şi gospodărie. A predat până la 
pensionarea sa din anul 1955297. Soţul Minei, Tiberiu Barbu (1908-1995), 
provenit dintr-o familie de comercianţi, a ocupat postul de învăţător în 
Sebeşel între anii 1930 şi 1971, dar şi de director al şcolii. De numele său se 
leagă înfiinţarea în anii ’30 a corului sătesc pe trei voci, a corului şcolar, a 
trupei de Căluşari şi a Mişcării Străjerilor298. În anul 1960 a donat muzeului din 
Sebeş două cărţi vechi299. 

Hortenzia Hinţa (16.02.1905300 - 1975) (pl. 16/2), mezina familiei 
Hinţa, a început şcoala în sat în anul şcolar 1910/1911301. A urmat o carieră 
pedagogică, ocupând între anii 1924 şi 1926 cel de-al treilea post didactic de 
învăţător al şcolii din Sebeşel. Transferată ulterior la şcoala din Răchita, în 
anul 1927302, se căsătoreşte cu învăţătorul Ion Raica (1903-1990). Acesta din 
urmă a fost o importantă personalitate a Văii Sebeşului, fiind cunoscut 
îndeosebi pentru implicarea sa în dezvoltarea muzeului din Sebeş (instituţie 
care îi poartă azi numele)303, dar şi ca inspector şcolar şi autor al unor 
monografii dedicate Răchitei natale304 şi Sebeşului305. 

 
296 În anul 1927 este detaşată de la Săsciori la Sebeşel (cf. Amicul Şcoalei, nr. 35 din 2 octombrie 
1927, p. 274), dar în anul 1930 o regăsim din nou în Săsciori (Amicul Şcoalei, nr. 50, din 12 
decembrie 1929, p. 301). 
297 Afrapt 2009, p. 142, 145, 152, 158-159, 161, 210, 297, 308-311; Afrapt 2018, p. 170. 
298 Afrapt 2009, p. 146, 148, 152, 159, 162, 180, 188, 194, 227, 311. 
299 Lupan 1982, p. 518-519. 
300 Cf. Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 4. Hortensia a 
avut ca moaşă pe Ioana şi Avram Zemora şi Ioana şi Vasilie Duvlea, iar ca naşi pe Maria şi 
Ioan Ghişa, preot ortodox în Răchita. 
301 A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának előmeneteli és mulasztási naplója az 
1910/11. isk évre, p. 22, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
302 Amicul Şcoalei, nr. 35, din 2 octombrie 1927, p. 274. În acelaşi an, încă învăţătoare în 
Sebeşel, susţine o conferinţă şcolară cu titlul Luptele lui Mircea cel Mare, foarte apreciată de cei 
prezenţi (cf. Amicul Şcoalei, nr. 16, din 14 aprilie 1927, p. 121). 
303 Afrapt 2009, p. 26, 145, 161. 
304 Raica 2019. 
305 Raica 2002. 
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Despre sora cea mai mică a lui Sava, Elisabeta Hinţa, nu cunoaştem 
nimic306, în afara faptului că s-ar fi căsătorit în Orăştie cu un anume Haneş307. 

Pe copiii artistului Sava Henţia i-am prezentat prin prisma operelor 
tătălui lor. Mai jos vom încerca să oferim o sinteză asupra vieţii şi activităţii 
acestora, dar şi a urmaşilor care au avut înclinaţii artistice. 

Alexandru Henţia (1878-1924) a fost fiul cel mai mare (cel puţin 
dintre cei care au supravieţuit) al familiei Henţia şi singurul care i-a urmat în 
profesie tatălui. A absolvit Academia de Arte Frumoase din Bucureşti şi a 
rămas cunoscut îndeosebi prin pictura sa murală religioasă, pe care a şi predat-
o ca profesor. Fie alături de tatăl său, fie singur, a zugrăvit multe biserici la 
sud de Carpaţi, precum: biserica „Apostolii Petru şi Pavel” din Călimăneşti 
(1915-1920)308, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Bora (Slobozia) şi 
biserica din Ţigăneşti, de lângă Alexandria309. O vreme a locuit la Brebu, în 
casa părinţilor, ducând la bun-sfârşit pictura bisericii din sat începută 
împreună cu tatăl său, dar a zugrăvit şi alte biserici aflate în zonă310. A 
contribuit şi el, la câteva decenii după tatăl său, la înfrumuseţarea bisericii din 
satul Sebeşel prin refacerea unor picturi murale ori pictând sfinţii de pe 
iconostas. Tot pe Valea Sebeşului a pictat iconostasul bisericii din Căpâlna311. 
În 1906, în vecinătate, aproape de Orăştie, a realizat zugrăveala bisericii din 
Vaidei, „cu motive româneşti în oleiu, care gata fiind să poate privi ca o 
podoabă frumoasă ce face laudă tuturor fruntaşilor noştrii din această 
comună”312. În anul 1925, Alexandru Henţia se afla pe lista celor cinci pictori 
bisericeşti agreaţi de Consistoriul Bisericesc din Eparhia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului313. 

După moartea tatălui său, pe Alexandru Henţia îl găsim tot mai prezent 
şi implicat în viaţa satului Sebeşel. Dovada o fac atât menţiunile din presa 
vremii, cât şi semnăturile sale pe unele picturi sau lucrări de grafică localizate 
aici în anii 1905-1906 (fig. 2/3). În acest context lasă şi însemnarea pe spatele 
tabloului unchiului său, Nicolae Henţia, datată „Sebeşel/18 iulie 1905”. În 

 
306 În documentele şcolii din Sebeşel, pe anul 1901, apare Marie Hinţa, născută la 26 martie 
1886, fiica văduvei Ana El[isabeta?] Hinţa din Sebeşel (cf. Protocol de clasificaţiuni şi absenţii 
pentru clasa a III despărţăminte a şcolei elementare greco-orientale române din Sebeşel, 1900/1901, p. 91, 
arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel). 
307 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
308 Afrapt 2009, p. 334; Cozian 2017, p. 12. Alegerea sa ca pictor al bisericii trebuie legată şi 
de căsătoria mătuşii sale, Aurelia Henţia, sora lui Sava, în Călimăneşti, cu Ion Vasiu, ajuns 
primar în localitate. 
309 http://www.sfantulnicolae-tr.ro/prezentare-generala/, accesat la 17.10.2020. 
310 Afrapt 2009, p. 334. 
311 Fleşer et alii 2005, p. 19, unde apare menţiunea că a realizat iconostasul, între 1901 şi 1909. 
312 Bunul Econom, nr. 15, din 22 aprilie 1906, p. 2. 
313 Pictura bisericească, în Renaşterea, nr. 25, din 21 iunie 1925, p. 5. 
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anul 1906 îl regăsim pe lista donatorilor cu bani în folosul bibliotecii din 
Şugag314 sau al şcolii din Căpâlna315. 

Alexandru a participat constant la expoziţiile de pictură din ţară. Ca 
membru al „Tinerimii Artistice” îl întâlnim la expoziţiile anuale, precum cea 
din 1903, la Ateneul din Bucureşti316, ori la cele din 1904317 şi 1909318. În anul 
1906 a fost prezent cu 11 picturi semnate de el şi 4 portrete semnate de tatăl 
său, Sava, la expoziţia prilejuită de inaugurarea Muzeului Astra din Sibiu319. În 
anul 1908, în Ateneul bucureştean participa la expoziţia de grup, împreună cu 
D. Mihăilescu, Sperlich şi Ioanid, alături de peisajele pictate remarcându-se 
prin litografiile expuse320. În privinţa ultimelor lucrări, Alexandru s-a alăturat 
puţinilor artişti români de la începutul secolului XX care au ales să lucreze în 
această tehnică321. Peste un an îl întâlnim printre expozanţii din foaierul 
Teatrului Naţional din Bucureşti322. La expoziţia oficială a artiştilor în viaţă 
din anul 1913 a participat cu gravură323. 

În pictura românească de şevalet, Alexandru nu a reuşit să îl egaleze pe 
tatăl său, dar să nu uităm că a părăsit această lume la doar 46 de ani. Cu toate 
acestea, pictura sa este originală, reuşind unele portrete deosebite şi abordând 
îndrăzneţ peisajul, în pas cu generaţia sa, atât în tematică, cât şi în compoziţie 
şi colorit. Influenţa clară a impresioniştilor în opera sa se traduce concret 
printr-o replică pe care acesta a realizat-o picturii „Lanul cu maci” (1914) a 
impresionistului maghiar Szinyei Merse Pál324. Unele opere atribuite activităţii 
târzii a lui Sava credem că îi aparţin lui Alexandru325. A fost şi un foarte bun 
grafician, lucrarea sa „Portretul unei săsoaice”, în vârstă, realizată chiar la 
Sebeşel, în anul 1905, fiind un etalon al posibilităţilor sale reale. A fost un 

 
314 Libertatea, nr. 9, din 25 februarie 1906, p. 4. 
315 Tribuna, nr. 11, din 15 ianuarie 1906, p. 6, acolo unde se specifică faptul că era din Sebeşel. 
316 Unde a expus o Bătrână, un Studiu de bătrân (aquaforte) şi un ulei intitulat Un tip de ardeleancă 
(Gazeta Artelor, nr. 35, din 15-25 decembrie 1903, p. 3; Tribuna Poporului, nr. 194, din 23 
octombrie 1903, p. 3). 
317 Participant cu un Studiu şi Măriuţa (Tinerimea artistică 1904, p. XX). 
318 Participant cu Peisagiu de toamnă la Plumbuita (Tinerimea Artistică. Catalog, 1909, p. 11); vezi 
şi Noua Revistă Română, nr. 25/5, din 29 martie 1909, p. 2; Gazeta Transilvaniei, nr. 71, din 2 
aprilie 1909, p. 3. 
319 Raport 1906, p. 34, 46, participant cu „peisagii, vederi, portrete şi studii”. 
320 Antonescu 1908, p. 288-289. 
321 Prodan 1937, p. 73. 
322 Eliade 1909, p. 101. 
323 Universul Literar, nr. 22, din 2 iunie 1913, p. 4. Învăţând probabil tehnica gravării de la tatăl 
său, cunoscut şi el prin astfel de lucrări (vezi Lupta, nr. 1929, din 12 februarie 1893, p. 3; 
Hamangiu 1897, p. 195). 
324 Lucrare din fosta colecţie Rudolf  Hermann Moser, vândută de o casă de licitaţii (Catalog 
Artmark 2017, p. 48, nr. 43). 
325 Vezi discuţia la Popa 2018a, p. 507-508. 
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pictor cu talent, poate prea puţin intrat în vizorul criticilor de artă. În ciuda 
acestui fapt, puţinele sale lucrări cunoscute sunt tot mai apreciate azi. 

După moartea sa, în anul 1927, la Ateneu s-a organizat o expoziţie 
retrospectivă, în care au figurat şi lucrări semnate de Alexandru (Mănăstirea 
Cozia, Călimăneşti şi La adăpat) şi de Sava Henţia326, în vreme ce alte opere ale 
sale au fost pe simeze şi în expoziţia din anul următor, tot la Ateneu327. 

Alexandru Henţia a avut doi copii, pe Elisabeta şi pe Eugen328, însă nu 
ştim nimic privitor la soţia sa. Despre fiul său, Eugen Henţia (1923-?), poate 
şi pentru că nu a urmat o carieră artistică, ajungând economist329, nu avem 
date. Elisabeta Henţia (1920-?) a fost însă cunoscută ca o „admirabilă şi 
frumoasă dansatoare” de revistă330 (pl. 24/1), în diverse trupe de spectacol 
(Puiu Maximilian şi Nicu Kanner) în perioada interbelică şi după război331. A 
publicat şi proză în revistele vremii332 şi a fost căsătorită cu renumitul actor 
Mihai Popescu (1909-1953), artist prezent pe mari scene ale Europei, dar 
dispărut prematur333. 

Anesia Henţia (1880-1970), prima fiică a lui Sava Henţia, se va căsători 
cu farmacistul Nicolae Stoica (născut în Veneţia de Jos, jud. Braşov)334 şi vor 
avea împreună un fiu, pe Gheorghe Stoica, medic în Timişoara335. Anesia a 
fost profesoară de desen. A cochetat şi ea cu pictura, însă doar din plăcere, 
probabil încurajată de tatăl său. Trandafiri, singura lucrare pe care o 
cunoaştem, un ulei pe pânză, rămasă inedită, este semnată dreapta-jos „Anesia 
1903”336 (fig. 17/1). 

Aurelia Henţia (1888-1986) (pl. 23/1), cea mai mică dintre fete 
(numită de apropiaţi Aurica), s-a căsătorit cu Ion Vasiu, în Călimăneşti, şi a 
avut trei fii (pl. 23/4): pe Dinu Traian Vasiu, pe Decebal şi pe Pompilia-
Aurelia337. Asemenea surorii sale Anesia, Aurelia a pictat, o lucrare în pastel, 

 
326 Adevărul, nr. 13331, din 5 iunie 1927, p. 2; Ateneul Român 1927-1928, p. 6. 
327 Societatea de mâine, nr. 1, din 15 ianuarie 1928, p. 16. 
328 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
329 Ibidem. 
330 Rădulescu 1944, p. 292. 
331 Molea 2011, p. 115-116, 121 şi cronici de epocă, publicate în Universul Literar: nr. 30, din 
19 iulie, 1941, p. 2; nr. 43, din 24 octombrie 1942, p. 2; nr. 28, din 10 octombrie 1943, p. 2; 
nr. 33, din 30 noiembrie 1944, p. 2; nr. 34-35, din 20 decembrie 1944, p. 3. 
332 Înfrângeri, în Ţara Bârsei, nr. 2 (martie-aprilie), 1938, p. 163-170; Maestrul Maeştrilor şi Urâta, 
în Ţara Bârsei, nr. 1, din 5 mai, 1938, p. 501-505. 
333 Sinigaglia 2019, p. 18, nota 57. 
334 Decedat în Primul Război Mondial (informaţii oferite cu amabilitate de colegul Tudor 
Roşu). 
335 Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
336 Informaţii oferite de Tudor Dinescu (Râmnicu Vâlcea), pentru care ne exprimăm 
mulţumirile noastre. 
337 Anul naşterii lui Dinu este greşit la Raica 2019, p. 120, tabel genealogic III. 
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Trandafiri, păstrată în moştenirea familiei de Pompilia-Aurelia, fiind semnată 
dreapta-jos „Aurica V”338 (fig. 17/2). Ion Vasiu (1874-1941), originar din 
Mărginimea Sibiului, s-a stabilit în Călimăneşti, unde a ajuns primar al 
oraşului. În Băile Căciulata ar fi cunoscut-o pe Aurelia, pe care o va lua de 
soţie, cei doi stabilindu-se în Călimăneşti. Vasiu a ajuns un prosper om de 
afaceri (construind hotelul „Cozia”, contribuind la ridicarea bisericii „Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel” din Călimăneşti) şi un influent om politic, ca 
naţional-ţărănist ajungând preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea în 1932-
1933339. 
 

 1  2 

Fig. 17. Semnături pe picturi inedite ale fiicelor pictorului Sava Henţia: Anesia (1) 
şi Aurica (Aurelia) (2) 

 

 1  2 

Fig. 18. Semnături ale pictorului Dinu Vasiu (1914-2001), nepot al 
pictorului Sava Henţia 

 

Dinu Vasiu (7.08.1914 - 5.08.2001) a fost fiul mai mare al familiei 
Vasiu. Dinu (pentru apropiaţi „Puiu”), asemenea bunicului Sava Henţia şi a 
unchiului său, Alexandru Henţia, a urmat Academia de Arte Frumoase din 
Bucureşti, şcoală absolvită în anul 1939, fiind coleg de promoţie cu Camil 
Ressu. A fost deţinut politic după instaurarea regimului comunist (a avut de 
pătimit după fuga din ţară a fratelui său, Decebal), apoi a avut domiciliul forţat 
la Derna-Tătăruş (jud Bihor). Pentru a supravieţui a profesat ca desenator 
tehnic pentru CFR (1949-1961) şi ca decorator. În 1961 s-a angajat ca 
muzeograf în Braşov, de unde s-a pensionat în 1975. Debutează ca pictor la 
Salonul Oficial din Bucureşti, în 1940, iar începând cu anul 1966 a vernisat 
numeroase expoziţii personale sau de grup în România şi în străinătate 
(Wrocław, Manchester, Tours, Bruxelles). A fost îndeosebi un acuarelist, 
remarcabil colorist, însă i se cunosc şi lucrări pictate în ulei340. În acelaşi timp, 

 
338 Informaţiile privitoare la picturile Anesiei şi Aureliei le deţinem de la Tudor Dinescu şi 
Luminiţa Stancu-Mihalcea (Râmnicu Vâlcea), cărora le exprimăm mulţumirile noastre. 
339 Mănescu-Hurezi 2016, p. 8; Stancu 2018, p. 152. 
340 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dinu_Vasiu, accesat la 05.12.2020; Bodea Tatulea 2014, p. 
100; Mănescu-Hurezi 2016, p. 8. 
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era un cunoscut pianist341, poet, dar şi istoric şi critic de artă, postură din care 
a prezentat colecţia de picturi Sava Henţia aflate în posesia mamei sale, 
Aurelia342. 

Decebal Vasiu (23.01.1916 - 2008?) a fost absolvent al Institutul 
Superior de Educaţie Fizică din Bucureşti, fiind considerat un excelent 
acrobat şi sportiv, merite pentru care a fost ales să facă parte din lotul de 
gimnastică al României la Jocurile Olimpice de la Berlin, din 1936. A efectuat 
stagiul militar la aviaţie, iar dragostea pentru zbor l-a determinat să urmeze şi 
Şcoala Superioară de Pilotaj. S-a dovedit a fi un aviator de elită, participând la 
concursuri de acrobaţie aeriană. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
ajunge pilotul secund al mareşalului Ion Antonescu, remarcându-se prin 
numeroasele misiuni pe frontul din Rusia, în urma cărora a primit mai multe 
distincţii româneşti şi germane („Steaua României”, „Crucea de Fier” ş.a.). 
După instaurarea Republicii Populare Române, „Decu”, cum îi ziceau 
prietenii, a fugit în Turcia, apoi în 1953 s-a stabilit în Franţa, după ce în martie 
1949 îl regăsim pe lista Organizaţiei Internaţionale a Refugiaţilor din 
Geneva343. Statul francez i-a încredinţat misiunea de a organiza flotele aviatice 
din Tahiti. Securitatea l-a acuzat de organizarea unei reţele de spionaj şi a pus 
la cale mai multe acţiuni cu scopul de a-l readuce în România, toate eşuate. 
Cea care a avut de suferit a fost prima sa soţie, Margareta (înfiată şi crescută 
într-o familie de evrei), rămasă în România şi închisă 20 de ani în temniţele 
comuniste. Decu i-a uimit pe toţi cu periplul său Paris-Bucureşti, în anul 2000, 
la vârsta de 84 de ani, pe motocicletă, pentru a-şi vedea pentru ultima dată 
ţara natală344. 

Cea mai mică dintre copiii Aureliei, Pompilia-Aurelia Vasiu 
(13.09.1919 - 21.06.2007) (pl. 23/2) a urmat Şcoala de Artă Dramatică din 
Bucureşti. A fost actriţă în capitală, dar a debutat în teatru în anul 1950, la 
Craiova, jucând în numeroase piese, colaborând, în acelaşi timp, şi cu 
televiziunea, pentru mai multe filme ori emisiuni345. În anul 1970, Pompilia 
Vasiu a fost onorată cu „Médaille d’argent pour rendus aus Arts en à la 
Culture francaise” din partea Grand Prix Humanitaire de France346. Nu a avut 
urmaşi, deşi a fost căsătorită. 

Pe cel mai mic fiu al lui Sava Henţia, Virgil Henţia, îl cunoaştem doar 
din seria de portrete pe care tatăl său le-a realizat. Singura informaţie pe care 
o avem aparţine nepotului dinspre mamă, Dinu Vasiu, care ne asigură că 

 
341 Stancu 2018, p. 153. 
342 Vasiu 1966. 
343 https://digitalcollections.its-arolsen.org/03020104/name/pageview/6200169/6744976 
accesat la 10.12.2020. 
344 Iordache 2004, p. 4-5; Mănescu-Hurezi 2016, p. 7; Stancu 2018, p. 70, 153-155. 
345 Mănescu-Hurezi 2016, p. 8; Cozian 2017, p. 12. 
346 Diplomă păstrată în moştenirea familiei. 
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băiatul pictorului a murit la vârsta de 14 ani347. Prin urmare, în anul 1904 s-au 
stins şi tatăl şi fiul. 

S-au mai remarcat din neamul Hinţa, fără să cunoaştem precis dacă erau 
sau nu rude cu familia pictorului, mai multe persoane şi familii cu acest nume. 

Punem în fruntea listei un nume neştiut şi neasociat pictorului Henţia, 
dar care este posibil să fi făcut parte din familia acestuia. Este vorba despre 
doctorul Hinţia care, în timpul războiului din 1877-1878, a îngrijit bolnavii în 
spitalul de la Giurgiu, pentru care comisarul D. M. Constantinescu, din acelaşi 
oraş, nu are decât cuvinte de laudă şi de mulţumire pentru tratamentul aplicat 
răniţilor pe timpul războiului348. L-am luat în calcul pe medicul Hinţia, desigur, 
şi prin prisma participării lui Sava Henţia ca pictor pe frontul aceluiaşi război. 

Una dintre familiile Hinţa din Sebeşel era cea a lui Athanasie (Tănase) 
Hinţa. A pornit în viaţă de la econom349 şi a ajuns antreprenor, în perioada 
interbelică350, fiind membru în Comisia Locală de Reformă Agrară351. A fost 
comandant al Gărzii Naţionale din Sebeşel în anul 1918, cu gradul de 
plutonier-major352, iar între anii 1922 şi 1926 a ocupat funcţia de primar liberal 
în Sebeşel353. Notarul Emilian Hinţa (2.01.1900-1965), fiul lui Tănase 
Hinţa354, a fost căsătorit cu Victoria (1913-1975) şi a activat ca învăţător în 
Laz între anii 1920 şi 1926355, fiind implicat mai târziu în colectivizarea 
Sebeşelului356. A fost elev la şcoala din sat, pentru ca apoi să îl întâlnim, în 
anul şcolar 1908/1909, la şcoala romano-catolică din Sebeş357. Obţine 
definitivatul în învăţământul primar în anul 1924358. În anul 1927 susţinea la 
Săsciori o comunicare intitulată Gramatica în şcoala activă359, iar în anul 1929, pe 
atunci în Laz, participa la chestionarul lui S. Pop360. Un alt fiu al lui Athanasie, 
Octav Hinţa, apare în matricolele şcolare din Sebeşel începând cu anul şcolar 
1910/1911361. 

 
347 Vasiu 1966, p. 116. 
348 Telegraphulu, nr. 1813, din 2 mai 1878, p. 2-3. 
349 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei elementare greco-orientale române din Sebeshely pe an. şcol 
1907/8, p. 29, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
350 Monitorul Oficial, nr. 106, din 10 mai 1937, p. 4475. 
351 Afrapt 2009, p. 54, 99, 119, 216, 223, 289. 
352 Josan et alii 1996, p. 276, 349. 
353 Afrapt 2009, p. 216. 
354 Aşa cum reiese din Protocolul de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei elementare greco-orientale române 
din Sebeshely pe an. şcol 1907/8, p. 29, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
355 Haida 2006, p. 106. 
356 Afrapt 2009, p. 139, 270, 290. 
357 Consemnarea copiilor obligaţi la şcoală pe an şcol. 1908/9, f. 3, poz. 52, arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
358 Monitorul Oficial, nr. 95, din 29 aprilie 1926, p. 6267. 
359 Amicul Şcoalei, nr. 12-13, din 19 martie 1927, p. 102. 
360 Pop 1929, p. 243 („n. Sebeşel”). 
361 A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának előmeneteli és mulasztási naplója az 
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Ar mai fi de amintit şi Vasile Hinţa, cavaler în Orăştie362, apreciat în 
perioada interbelică şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi 
Gheorghe Hinţa, ofiţer în armata română363, cei doi posibil fraţi, cu tatăl 
Pavel Hinţa, econom în Sebeşel364. Un Iliseiu Hinţa avea în şcoala din sat 
pe fiica Paraschie, în anul şcolar 1892/1893365. Irofteiu Hinţa, econom, îşi 
ţinea în şcoala din Sebeşel, între anii 1902 şi 1905, pe fiica sa, Paraschiva 
Hinţa (n. 24.11.1895), pe atunci „mult bolnavă”366, pe Aurelia (Aranka) 
Hinţa şi un fiu, Vasile (Văzul) Hinţia, elev în anii şcolari 1909/1910 şi 
1910/1911367; în anul 1905 i se năştea fiul Ioan, dar care deceda în 1909368, 
iar în 1908 s-a născut Maria, decedată şi ea după cinci ani, în 1913369. O fată 
cu acelaşi nume, Paraschiva Hinţa (n. 6.10.1895), în clasa a II-a în anul 

 
1909/10. isk évre, p. 36, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
362 Afrapt 2009, p. 85. 
363 Ibidem, p. 227. Posibil acelaşi cu cel menţionat ca „Farmacist Locotenent Henţia Gheorghe, 
de la spitalul mobil nr. 2”, amintit pe frontul Primului Război Mondial, în anul 1916 (cf. 
Ioaniţiu, Vasilescu 1930, p. 100). 
364 Un elev Vasile Hinţa (n. 22.01.1895), fiul lui Pavel Hinţa/Hinţia, econom şi „dileriu” din 
Sebeşel, este consemnat la şcoala din localitate între anii 1900 şi 1905. Acesta a trăit până în 
anul 1978, fiind căsătorit cu Elena Hinţa (1900-1984) (informaţii culese de pe piatra de 
mormânt). În protocolul şcolar amintit apare şi George Hinţa (n. 1.04.1892), fiul aceluiaşi 
Pavel Hinţa (cf. Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru clasa a III despărţăminte a şcolei elementare 
greco-orientale române din Sebeşel, 1900/1901, p. 9, 44; Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru clasa 
Desp. I-II-III a şcolei elementare greco-orientale române din Sebeşel, 1902/1903, p. 12, 46; Protocol de 
clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. Română din Sebeşel, 1902/1903, p. 33, 59; Protocol 
de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. Română din Sebeşel, 1903/1904, p. 40, 65, 
arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel). Surorile celor doi erau Marina Hinţa 
(n. 24.12.1896), intrată în anul 1903 în clasa I (cf. Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola 
confesională ort. Română din Sebeşel, 1903/1904, p. 4; Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola 
confesională ort. rom. din Sebeşel, 1904/1905, p. 15, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” 
din Sebeşel) şi Elisabeta Hinţa (n. 21.03.1899) (cf. Protocol de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei 
elementare greco-orientale române din Sebeshely pe an. şcol 1907/8, p. 37, arhiva Şcolii Primare 
„Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel). Un alt Vasile Henţia aparţine unei perioade mai recente 
(1923-2007), fiind căsătorit cu Marioara, născută Zamora (informaţii culese de pe piatra 
mormântului). 
365 Consemnarea pruncilor obligaţi şi înmatriculaţi a frecventa scola populară elementară şi de repetiţie în 
anul 1892/3, Sebeşel, p. 1, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
366 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. Română din Sebeşel, 1902/1903, p. 
14; Conspectul tuturor pruncilor umblători la scola în anul scolastic 1898/9, 1899/900 şi 1900/901, f. 
3v; Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. Română din Sebeşel, 1903/1904, p. 
21, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
367 A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának előmeneteli és mulasztási naplója az 
1909/10. isk évre, p. 7; A sebeshely román gör. kel felekezeti népiskola I és II osztálgának előmeneteli és 
mulasztási naplója az 1910/11. isk évre, p. 32, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din 
Sebeşel. 
368 Matricola botezaţilor a parochiei gr. ort. Sebeşel. Tom IV Sebeşel 1904-1937, p. 4. 
369 Ibidem, p. 12-13. 
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1904/1905, împreună cu surorile sale, Aurelia Hinţa (n. 20 mai 1900) şi 
Elisabeta Hinţa (n. 21.10.1897), eleve la şcoala din sat în anul 1907/1908, 
erau fiicele economului Dorofteiu Hinţa370. Că este acelaşi cu Irofteiu de mai 
sus ori un altul, este greu de spus. În data de 3 mai 1890, Ana Hinţa, în vârstă 
de 62 de ani, soţia lui Ion Hinţa din Sebeşel, a decedat de „boală sacă”371. În 
anul 1907 murea Salomia (1825-23.11.1907), în vârstă de 82 de ani, fiica lui 
Marian Hinţa. 
 

Cu şevaletul pe Valea Sebeşului 
Valea Sebeşului, cu Sebeşelul celor din familia Hinţa, a devenit o zonă 

privilegiată în privinţa picturilor, şi nu doar a portretelor, pe care Sava Henţia 
le-a lăsat posterităţii. Lucru firesc, dacă îl privim prin prisma legăturilor cu 
locul natal, acolo unde artistul revenea periodic. Chiar dacă azi se cunoaşte 
doar o pictură localizată cert la Sebeşel, anume icoana Maica Domnului cu 
Pruncul („1898, Sebeşel”), aflată cândva în colecţia Gheorghe Stoica din 
Timişoara372, există şi alte lucrări care au fost realizate aici. De pildă, în Biserica 
ortodoxă „Buna Vestire” se mai păstrează încă trei picturi de-ale sale. Doar 
despre una singură, însă, putem afirma cert că a fost executată în sat. Este 
vorba despre o pictura murală de dimensiuni mari ce o reprezintă pe Sf. 
Ecaterina, realizată în anul 1874, semnată „S. I. Hinţia”373. La aceasta se adaugă 
două tablouri, şi ele impunătoare, primul şi cel mai vechi păstrat în Sebeşel 
fiind Iisus cu Samariteanca la fântână (125 x 100 cm). Deşi datat de unii specialişti 
în anul 1873, trebuie să acordăm atenţie la o informaţie publicată de 
Gheorghe Fleşer, care observa în colţul din dreapta, jos, o însemnare „Copiat 
de S. Henţia/Elev în Şcoala D’art”374, prin urmare pictura nu poate data decât 
din perioada când Sava a fost elev în Bucureşti, în intervalul 1865-1870 şi este 
posibil să fi fost realizată chiar în Sebeşel375. Ca pandant al acestei lucrări, date 
fiind dimensiunile identice (125 x 100 cm) cu prima pictură, este Punerea în 
mormânt, realizată însă la distanţă de trei decenii, în anul 1893376. 

Pe lângă membrii familiei sale (Nicolae, Raveca, George Ion Maniu şi 
soţia sa), alte personaje locale de pe Valea Sebeşului au figurat printre cei care 

 
370 Protocol de clasificaţiuni şi absenţii pentru scola confesională ort. rom. din Sebeşel, 1904/1905, p. 30; 
Protocol de clasificaţiuni şi absenţii al şcoalei elementare greco-orientale române din Sebeshely pe an. şcol 
1907/8, p. 21, 54-55, arhiva Şcolii Primare „Duvlea-Zdrenghea” din Sebeşel. 
371 Arhiva Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, Dosar nr. 4219 – D 277, Cercetări de 
deces Sebeşel 1889-1891. 
372 Drăgoi 1974, p. 64. 
373 Fleşer, Fleşer 1981, p. 501. 
374 Ibidem. 
375 În lucrări ulterioare se afirmă că pictura este nedatată (Fleşer et alii 2005, p. 162) sau datată 
în 1871 (Fleşer 1998, p. 9). 
376 Fleşer, Fleşer 1981, p. 501. 
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i-au comandat lucrări. Unele ştim sigur că le-a pictat la Bucureşti, cum este 
cazul portretelor protopopului ortodox de Sebeş, Ion Tipeiu, şi al soţiei sale, 
Ecaterina Tipeiu, în anul 1896, semnate „S. Henţia/1896/Bucureşti”377. Alte 
lucrări au fost executate însă la Sebeş: două portrete (soţ şi soţie) din perioada 
timpurie de activitate a pictorului au fost realizate la comanda unei familii 
înstărite din Sebeş şi semnate de Henţia, dreapta, mijloc, în forma: „S. 
Henţia/Sabesiu 1874”378. Primarul Maxim Vulcu din Pianu de Sus a beneficiat 
şi el de un portret, în anul 1899, un ulei pe pânză379, la fel ca şi preoteasa Simza 
Ghibu din Pianu de Sus, la 1900380. La acestea mai putem alătura portretul lui 
Savu Cătană, din anul 1900381, o frumoasă lucrare cu acest plutaş din Laz, 
îmbrăcat în cămaşă populară şi vestă. 

Un peisaj realizat în anul 1890, prezentat de editorii săi drept Case la 
Sebeşel382 ar fi singura pictură peisagistică cunoscută din zona natală. Casele 
vechi, înşirate de-a lungul unei ape, nu se potrivesc însă cu geografia locului, 
nici actuală, nici cunoscută din hărţile secolului al XIX-lea, astfel încât avem 
îndoieli cu privire la oportunitatea titlului lucrării. 

 
Pictura anului 1899 
Anul 1899, de când datează şi portretul fratelui său, Nicolae şi al soţiei 

acestuia, a fost unul extrem de fecund pentru pictorul Sava Henţia. Dovadă 
stau numeroasele pânze datate în acest an, în care putem observa existenţa 
unui „atelier” de lucru intens pe Valea Sebeşului şi în zonele învecinate. 

Nu doar portretele deja discutate sau amintite mai sus (Nicolae Hinţa, 
Raveca Hinţa, Portrete de ţărani, primarul Maxim Vulcu din Pianu de Sus, 
Muribundă) au fost pictate în acest an, ci şi alte lucrări similare: Portret de femeie 
(65 x 52 cm), ulei pe pânză (Muzeul de Artă Iaşi)383, Portret de bărbat (62 x 50 
cm), ulei pe pânză şi Portret de femeie (62 x 50 cm), ulei pe pânză, provenite din 
fosta colecţie Elena Catuţiu din Cluj-Napoca384, Portret de femeie (65 x 52 cm), 
ulei pe pânză385, Portret de bărbat (profesor de la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti) 

 
377 Drăgoi 1974, p. 63, nr. cat. 194-195. Execuţia portretului lui Ion Tipeiu survine la scurt 
timp după pensionarea sa în anul 1896; pentru date despre protopopul Ion Tipeiu, vezi 
Rustoiu 2005, p. 193-194 şi nota 21. 
378 Tablourile au fost vizibile într-un anunţ de vânzare din cursul anului 2020. Nu cunoaştem 
dacă ele au ajuns într-o colecţie privată sau într-una publică. 
379 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 106-107, nr. cat. 39. 
380 Fleşer, Fleşer 1981, p. 500. 
381 Drăgoi 1979, p. 20; Fleşer, Fleşer 1981, p. 500. 
382 Repertoriul 2016, p. 333, nr. cat. 583. 
383 Drăgoi 1974, p. 65. 
384 Drăgoi 1974, p. 65, nr. cat. 217, 219; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 100-101, 104-105, nr. cat. 
36, 38. 
385 Tatai-Baltă et alii 2018, p. 102-103, nr. cat. 37. 
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(60 x 50 cm)386, Portret de bătrân/Cerşetor bătrân (28,3 x 24,8 cm), ulei pe pânză 
lipită pe carton387, Portret de copilă (29,5 x 20 cm), ulei pe pânză388. Adăugăm 
lucrări de gen sau alte teme, lucrate în diferite tehnici, cum ar fi Căruţă cu cai389, 
Maica Domnului cu Pruncul (51,5 x 34 cm), ulei pe metal390, Mahalaua 
Malmaison391, Vânzători din Moşi (Vânzători de poame uscate/în Moşi) (17 x 11 
cm), creion pe hârtie392, două lucrări Târgul Moşilor (18 x 11,2 cm, respectiv 19 
x 11,8 cm), creion pe hârtie, păstrate în Biblioteca Academiei Române393, 
Moara (19,5 x 16 cm), creion pe hârtie394, datate în acelaşi an. De asemenea, 
în 1899 Henţia prezenta lucrarea O ţărancă din Transilvania la Expoziţia 
artiştilor în viaţă395. Repertorierea cuprinde 20 de lucrări396 (convinşi fiind că 
numărul lor a fost mai mare), la care se alătură proiectul asumat pentru 
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Vinţu de Jos (icoana de hram, 
icoanele împărăteşti, 12 icoane cu apostolii, scene pentru iconostas şi crucea 
de pe coronamentul acestuia)397, acolo unde probabil întâlnim cel mai amplu 
şi bine conservat program pictural religios lăsat de Sava Henţia în 
Transilvania. 

Dacă ar fi să luăm în calcul şi lucrările executate cu personaje din zona 
Văii Sebeşului şi vecinătăţi, continuate în cursul anului următor (1900), apare 
în chip evident faptul că Sava Henţia şi-a petrecut o mare parte din timp în 
Sebeşel, în anii 1899-1900. Poate acest lucru este determinat şi de moartea 
părinţilor săi (mama la 1896, tatăl la 1898) şi o apropiere mai mare de rudele 
lăsate în satul natal. 

 
Casele familiei Henţia 
Tema abordată fiind una dedicată familiei lui Sava Henţia, se cuvin 

spuse câteva lucruri şi despre casele familiei, cu atât mai mult cu cât valoarea 
lor memorială nu a contat prea mult, nici pentru comunitate şi nici pentru 
autorităţi. 

 
386 Pictură inedită. 
387 Popescu 1954, fig. 25; Drăgoi 1974, p. 65, nr. cat. 223; Drăgoi 1979, p. 21. 
388 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Sava_Hentia_-_Portret_de_copila.jpg,  
accesat la 13.12.2020. 
389 Drăgoi 1974, p. 15. 
390 ALIS 2017, p. 10, 31 (foto). 
391 Drăgoi 1974, p. 15. 
392 Ibidem, p. 91, nr. cat. 83. 
393 Ibidem, p. 91, nr. cat. 84-85. 
394 Ibidem, p. 92, nr. cat. 86. 
395 Ibidem, p. 21; Drăgoi 1979, p. 29. 
396 Am exclus din listă lucrările Peisaj de amiază şi La Arat (Drăgoi 1979, p. 20; Tatai-Baltă et 
alii 2016, p. 96-97, nr. cat. 34), care ar putea aparţine fiului Alexandru Henţia (vezi Popa 
2018a, p. 507-508). 
397 Fleşer, Fleşer 1981, p. 501-505. 



O genealogie necesară 

481 

În condiţiile în care casa natală a lui Sava Henţia a fost demolată, fiind 
cuprinsă pe lista monumentelor declasate din anul 2010398, şansa recuperării 
unei istorii de familie prin clădirile din Sebeşel era tentantă, dacă vechea casă 
nobiliară în care Sava, Irma şi copiii săi au locuit pe timpul şederii lor în satul 
natal, nu s-ar fi demolat şi ea în urmă cu 2 ani. Oricum, imobilul nu a stârnit 
niciodată interesul cuiva, fiind considerat pe plan local, în mod greşit, ca un 
simbol al „grofilor” din Sebeşel. Faptul că pictorul a locuit acolo cu familia sa 
a contat mai puţin şi s-a înscris printre faptele ştiute, povestite, dar greu de 
iertat de către unii săteni şi rude, care l-au privit ca pe un trădător al neamului: 
căsătoria cu „unguroaica” Irma, pictarea chipului soţiei în icoana Sf. Ecaterina 
din sat, mutarea sa în „casa grofului” ş.a. 

Alexandru Henţia a moştenit „curtea” de la Sebeşel, vechea curie 
nobiliară a familiei399, din partea mamei sale, acolo unde, îşi amintesc 
localnicii, convingea câte o săteancă, precum „mama Mărie a lu Moşu 
Precup”, să îi fie model, în haine naţionale. Aici a pictat Alexandru portretul 
Mariei Duvlea (căs. Pârvu), în anul 1907 şi tot la Sebeşel, în 1913, a creat 
lucrarea Păstoriţă400. În urma unui conflict cu localnicul Luca Zamora, „curtea” 
din Sebeşel este pierdută, iar Henţia se rupe aproape complet de satul natal al 
tatălui său401. Detaliile tranzacţiei nu ne sunt cunoscute, dar casa a fost scoasă 
la vânzare, aşa cum rezultă dintr-un anunţ al popii Nicolae Henţia, încă din 
anul 1911, prilej cu care ni se oferea şi o descriere a proprietăţii: 

„o casă cu 7 odăi cu ambit şi o bucătărie, întocmită de aşa, ca să poată încăpea 
bine şi 2 familii, o pivniţă foarte bună încăpătoare de 80-100 de buţi, şură şi 
grajd pentru 10-15 vite, curte mare, despărţită în două şi o grădină de 1 jugăr. 
Poziţia cea mai frumoasă din comună. Preţul 10.000 Cor[oane]”402. 

După dimensiunile sale, în mod evident, este vorba despre o casă 
nobiliară şi, dat fiind faptul că anunţul indica drept persoană de legătură pe 
Nicolae Hinţa, considerăm că este vorba de casa familiei Potoczki, moştenită 
de Alexandru Henţia. De altfel, existenţa unor curţi nobiliare la drumul mare 
din Sebeşel este menţionată în epocă, la 1889, de către Albert Amlacher403. O 
imagine înainte de demolarea sa, cu faţada (pl. 27/1) şi o alta din perioada 
interbelică, din curtea interioară (pl. 7/2) sunt singurele mărturii care s-au mai 
păstrat cu această casă, în care au pictat atât Sava, cât şi Alexandru Henţia. 

 
 

 
398 „Casa Sava Henţia” apărea pe Lista Monumentelor Istorice cu codul AB-IV-m-B-20331. 
399 Pentru „curte”, vezi Afrapt 2009, p. 37, acum zece ani în proprietatea familiilor Dican şi 
Todescu. 
400 Afrapt 2009, p. 333-334. 
401 Ibidem, p. 334. 
402 Anunţ publicat în ziarul Tribuna, nr. 147, din 7/20 iulie 1911, p. 9. 
403 Amlacher 1889, p. 31. 
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Concluzii 
Abordarea noastră a avut două direcţii majore: una dedicată picturilor 

de familie ale lui Sava Henţia, cealaltă istoriei şi genealogiei familiei Hinţa din 
Sebeşel. După parcurgerea unor informaţii atât de bogate şi diverse se 
desprind câteva concluzii. 

Fără îndoială, în cazul unui pictor de talia lui Sava Henţia, cu o vastă 
operă portretistică – de excepţie – o comparaţie între lucrările din acelaşi gen 
poate să conducă la observaţii pertinente, însă poate genera şi concluzii pripite 
şi greşite. George Oprescu nici măcar nu trecea pe lista scurtă a celor mai 
reuşite portrete henţiene pe cele ale membrilor familiei, subiectivitate de 
înţeles prin comparare, de pildă, cu portretul Anei Davila404. Pe de altă parte, 
explicaţia oferită numărului relativ ridicat de portrete ale celor dragi, ca 
urmare a izolării cauzate de infirmităţile sale405, nu poate fi acceptată. La 1883, 
A. C. Şor ne mărturisea că „departe de-a fi un selbatec, el, cu figura-i atât de 
simpatică pe care se aşterne un vel uşor de palidă melancolie şi cu inima-i 
deschisă, e cel mai vesel în mijlocul unei petreceri”406. Se poate discuta, astfel, 
cât de relevantă poate fi o abordare comparativă, ţinând cont de toate detaliile 
subiectului. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cele trei decenii dedicate 
portretizării familiei, maniera şi tehnicile sale de lucru s-au metamorfozat. 

În atelierele lui Henţia au luat naştere şi portretele familiei sale, unele 
născute din spontaneitatea artistului (vezi portretele copiilor săi), altele 
cizelate îndelung din studiu atent (vezi portretele soţiei). Iuliu Roşca ne acordă 
privilegiul de a cunoaşte, prin intermediul unei descrieri succinte din anul 
1888, atelierul pictorului, atunci când acesta se găsea în Cotroceni: „Aci, în 
curtea Azilului Elena Doamna, într-o căsuţă modestă şi între patru pereţi albi 
acoperiţi aproape peste tot cu pânze frumos zugrăvite, locuieşte artistul”. 
Descrierea, în continuarea ei, creează o imagine diferită de clişeul rostogolit 
mereu de criticii săi, întrucât Roşca a consemnat ceea ce i-a atras atenţia 
atunci: o moară, un apus de soare, un târg al Moşilor, un peisaj cu Peleşul, o 
româncă ducând merinde, o scenă de gen în faţa unei cârciumi, un mănunchi 
de flori, între care se ivea şi un „portret de beizadea”407. Această descriere 
succintă, credem că este ilustrativă pentru adevărata activitate a pictorului, 
greşit şi prea mult judecată prin prisma portretelor de „beizadele” sau 

 
404 Oprescu 1984, p. 252, nota 2. 
405 Drăgoi 1979, p. 17: „pictorul, condamnat la o anume izolare şi de infirmitatea mereu mai 
accentuată, trăieşte o existenţă calmă, departe de agitaţia vieţii mondene, de discuţiile 
zgomotoase de cafenea, cu relativ puţine contacte chiar şi cu colegii săi «de breaslă». Este 
astfel firesc ca modelele cele mai apropiate, cu care stabileşte o comuniune reală, să fie în 
primul rînd membrii familiei, pe care îi portretizează în repetate rînduri”. 
406 Şor 1883, p. 188; Roşca 1940, p. 2. 
407 Roşca 1940, p. 2. Tot în cadrul azilului îşi avea reşedinţa Henţia şi la cumpăna dintre secole 
(Ionescu 1902, p. 228, „profesorul de pictură avea reşedinţa în Asil”). 
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portretelor unor defuncţi. Atelierul lui Henţia era laboratorul în care 
meditaţiile pictorului plămădeau lucrări artistice mult mai complexe şi în care 
portretul reprezenta doar o simplă categorie, cea care i-a asigurat un venit 
suplimentar mai facil. 

Destinul său se leagă de al familiei, care l-a împins spre Bucureşti. Un 
rol decisiv în alegerea unei cariere în artele frumoase l-a avut fratele mamei 
sale, Zaharia Dăncilă (1838-1978)408 din Răchita (sat lângă Sebeşel), fiul 
preotului Ilisie Dăncilă (1795-1852). Acesta, după doar un an ca învăţător în 
satul natal409 s-a stabilit peste munţi, la Bucureşti, unde a deschis un atelier de 
fotograf şi va fi cunoscut ca „Dănciulescu”410. Zaharia l-a luat cu el în anul 
1862 pe tânărul Sava, să îl ajute la retuşarea fotografiilor din atelier411 şi tot el 
l-a înscris la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, şcoală de prestigiu, 
aflată atunci la începuturile sale. Familia Hinţa nu a dat reprezentanţi printre 
zugravii Văii Sebeşului, deşi Ion Raica a lăsat să se înţeleagă că semnătura unui 
zugrav al bisericii din Răchita, anterioară anului 1818, ar trebui citită „Nicolae 
Hinta”412, studiile ulterioare au arătat că numele zugravului era Nicolae Hise, 
cunoscut şi în alte locuri413. 

Familia Hinţa a dat o dinastie de preoţi care a slujit biserica din sat, cu 
unele întreruperi, timp de peste 200 de ani, între 1733 şi 1936. Parte a elitei 
locale rurale, familia a oferit la rândul ei elite naţionale, de la profesori 
universitari, la medici de renume, scriitori, lingvişti ş.a. Sava Henţia şi fiul său 
Alexandru s-au remarcat pe tărâmul picturii, nu doar ca buni mânuitori ai 
penelului, ci şi ca profesori. 

Ca o încercare necesară de recuperare istorică am acordat importanţă, 
în investigarea subiectului, şi familiei din care provenea soţia lui Sava, Irma 
Potoczki. Neglijat pe nedrept, subiectul s-a dovedit unul deosebit de 
interesant şi suntem convinşi că noi doar am deschis un drum spre o viitoare 
cercetare. Ce merită subliniat aici este faptul că doar în acest mod am putut 
identifica numeroase portrete pictate de Sava ca făcând parte, de fapt, din 
familie (soţii Potoczki, Anton şi Katalina Potoczki, Femeie cu maramă, soţia lui 
Johann Erdt, Secuianaca, Muribunda), reuşind să creionăm şi scurtă o istorie a 

 
408 Iniţial, Livia Drăgoi a dat 1865 ca an al decesului acestuia (Drăgoi 1974, p. 19), confuzie 
ce credem că a fost indusă de A. C. Şor, N. E. Idieru, I. I. Roşca ş.a., cei care în memoriile şi 
însemnările lor plasau moartea lui Dănciulescu la 1865 (Şor 1883, p. 187; Idieru 1898, p. 314; 
Moisil 1929, p. 1377; Roşca 1940, p. 1), dată întâlnită şi la Ionescu 1902, p. 270; Popescu 
1954, p. 9; Streitfeld 2011, p. 188. Ulterior, în urma cercetării matricolelor din Răchita s-a 
putut stabili că anul corect este 1878 (Drăgoi 1979, p. 28); vezi şi Raica 2019, p. 36, 56. 
409 Albu 1971, p. 230. 
410 Vezi Raica 2019, p. 36, 119, tabel genealogic II. 
411 Ionescu 1902, p. 279; Drăgoi 1974, p. 19; Drăgoi 1979, p. 27; Fleşer 2004, p. 3. 
412 Raica 2019, p. 53. 
413 Hărdălău 1981, p. 410; Fleşer et alii 2005, p. 104 şi nota 3. 
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familiei Potoczki în zona Sebeşului, alături de cea a „hârtierului” Erdt. 
Intrarea în familia inginerului şi „moşierului” Potoczki nu a fost de bun augur 
pentru Sava, în ochii localnicilor, nu atât atunci, cât azi. Căsătoria cu Irma şi 
mutarea sa în „curtea” nobiliară din Sebeşel l-a transformat în ochii unora din 
propriul sat, asta în condiţiile în care întregul Regat al României îi aprecia 
opera istorică naţională, galeria personalităţilor istorice, ale academicienilor 
români ori opera de pe frontul Războiului de Independenţă (1877-1878). 
Chiar şi astăzi, patrioţi care îl omagiază nici nu îi cunosc locul mormântului 
pictorului şi nici al celor din familia sa, plecată din Ardeal pentru o viaţă mai 
bună la Bucureşti. În lipsa altor repere ori valori, pictorul este omagiat la un 
bust, a cărui asemănare cu chipul cunoscut al artistului este vagă414, iar la 
ceasuri aniversare se mai editează, pentru aducere aminte, câte o lucrare cu 
frânturi din viaţa şi opera artistului415. 

Moştenirea artistică este, în schimb, mult mai importantă şi putem 
constata cultivarea ulterioară a apetitului pentru artă în familia lui Sava Henţia. 
Şi încercarea fratelui său, Nicolae, de a studia artele la Bucureşti, chiar dacă 
încheiată prematur, indică o înclinaţie artistică a acestuia, încă necunoscută; 
scrisul şi semnătura sa, caligrafice, sunt singurele mărturii rămase peste timp. 
Sava şi-a educat copiii în spiritul artei, toţi fiii săi ajunşi la maturitate 
exersându-şi talentul în pictură sau grafică, dar şi în lumea teatrului ori a 
cinematografiei. Bineînţeles că dintre toţi s-a detaşat Alexandru, care i-a călcat 
de tânăr pe urme şi a devenit pictor. Prin el, moştenirea lui Sava a depăşit anul 
morţii sale în 1904, însă nu a fost foarte generoasă din cauza decesului 
prematur şi al fiului său, la doar 46 de ani. Deloc cunoscute, păstrate într-un 
cerc restrâns al familiei, sunt picturile fiicelor lui Sava, Anesia şi Aurelia, chiar 
dacă puţine şi chiar dacă abordând teme facile. A venit însă rândul nepoţilor. 
Din partea surorii sale, Ioana, se va ridica nepotul Sarvin Maniu Zemora, 
pregătit de Alexandru Henţia în pictura religioasă atât în puţinul timp cât a 
studiat Artele Frumoase la Bucureşti, cât mai cu seamă pe şantierele de pictură 
ale unor biserici din ţară. Activitatea acestuia, alături de Alexandru sau de alţi 
pictori, i-au scos în evidenţă un talent pregnant în operele tinereţii. În cele din 
urmă, un alt nepot, Dinu Vasiu, din partea surorii sale, Aurelia, a urmat şi el 
artele la Bucureşti, pictând, din cauza vitregiei sorţii sale, mai cu seamă în 
partea a doua a vieţii. Cu Dinu s-a stins şi „dinastia” de pictori născută din 

 
414 Bust realizat în anul 1975 de sculptorul Tudor Panait (Josan et alii 1996, p. 349, fig. 188). 
415 Ultima dintre ele, apărută în anul 2019 (Paraschivescu et alii 2019), prea grăbit şi nedrept 
descrisă drept primul album dedicat lui Sava Henţia (vezi Constantin Avădanei, La Alba Iulia 
a fost editat primul album cu opera pictorului Sava Henţia, https://unitate-centenar.ro/la-alba-iulia-
a-fost-editat-primul-album-cu-opera-pictorului-sava-hentia/, accesat la 09.12.2020). 
Iniţiativa editării lucrării ar fi fost lăudabilă dacă majoritatea textelor care însoţesc ilustraţia 
nu ar fi plagiate grosolane, culmea, tocmai din cărţile autorilor uitaţi că ar fi publicat, cu mult 
timp în urmă, adevăratele monografii ale pictorului. 
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familia Hinţa ai Sebeşelului, porniţi din Valea Frumoasei către Artele 
Frumoase ale Bucureştiului. 
 

 
Mulţumiri 
Efortul nostru de documentare, de multe ori dificil, a fost susţinut, 

constant, de cei care au înţeles mesajul nostru şi cărora la mulţumim: Radu 
Totoianu (Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş), Călin Anghel 
(Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Ovidiu Ghenescu 
(doctorand Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), prof. Nicolae 
Afrapt (Sebeş), preot Dan Maniu (Şugag), prof. Luminiţa Stancu-Mihalcea şi 
Tudor Dinescu (Râmnicu Vâlcea). 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. Sava Henţia-Portrait of Nicolae Henţia, the painter’s brother and the artist’s signature 

(1899) (private collection, photo Cristian I. Popa). 
Fig. 2. Notes made by the painter Alexandru Henţia on the works of his father, Sava: 

undated notes on the portrait of Alexandru’s grandmother, Ana (1) and on his 
father’s self-portrait (2), on the back of Nicolae Hinţa’s portrait from 1904 (2) and 
a signature from 1905 localised in Sebeşel (3). 

Fig. 3. Sava Henţia-Child drawing (identifiable with his son, Alexandru Henţia?), crayon on 
paper (1889) (after Drăgoi 1974). 

Fig. 4. Note on the back of Sava Henţia’s painting, Portrait of a woman (Irma’s aunt), 1897 
(photo 2020). 

Fig. 5. The name of Vicar Sava Henţia in a document written by his son, Ilie Hinţa, a priest 
(written in Cyrillic).  

Fig. 6. Signature of the priest Ilie Hinţa on documents from 1869 (1) and 1883 (2). 
Fig. 7. Tombstone of the priest Ilie Hinţa in Sebeşel Orthodox Cemetery (photo Cristian 

I. Popa). 
Fig. 8. Signature of the priest Gheorghe Hinţa (1898). 
Fig. 9. Ioan Henţia, teacher, at the inauguration of the Monument of the Heroes in 

Blandiana (1935) (after Josan 2004). 
Fig. 10. The signature of Vasilie Hinţa on a document from Sebeşel from 1889. 
Fig. 11. Signatures of the painter Sarvin Maniu Zemora on religious paintings, on canvas: 

1924 – Sebeşel (1), 1933 (2), 1947 (3) and 1966 (4). 
Fig. 12. Signature of the priest and teacher Nicolae Hinţa (1918). 
Fig. 13. Death certificate of the child Ilie Hinţa, son of Nicolae Hinţa (1889). 
Fig. 14. Tombstone of Nicolae Hinţa and his wife, Raveca Hinţa (photo Cristian I. Popa).  
Fig. 15. The signature of Maria Hinţa on a document known as a “good accord slip” from 

1908. 
Fig. 16. The signature of Elisabeta Hinţa on a “good accord slip” from 1916. 
Fig. 17. Unknown signature on original paintings made by Sava Henţia’s daughters: Anesia 

(1) and Aurica (Aurelia) (2). 
Fig. 18. Signatures of the painter Dinu Vasiu (1914–2001), Sava Henţia’s grandson. 
Pl. 1. Ana Hinţa, Sava Henţia’s mother – a portrait from her youth, currently lost (1), the 

painter’s parents, Ana and Ilie Hinţa – undated photograph (2) and portraits by Sava 
Henţia (1896) (the Ion Raica collection) (3–4). 
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Pl. 2. Irma, Sava Henţia’s wife, in the artist’s paintings: 1874 (1), 1875 (?) (2), 1898 (4) and 
together with the artist – 1875 (3) (after Tatai-Baltă et al. 2018 – 1–2; Repertoriul 
2016 – 3; the Radu Vasile collection – 4).  

Pl. 3. Sava Henţia-Woman holding a letter (Irma Henţia?) (1874) (after Drăgoi 1979). 
Pl. 4. Sava Henţia-Irma reading – charcoal (1887) (unique item – MMIRS photo archive). 
Pl. 5. Irma Henţia (b. Potoczki) in her youth – undated photograph (after Drăgoi 1974). 
Pl. 6. Sava Henţia, his wife Irma and their child (Alexandru?) (MMIRS photo archive, the 

Aurelia Vasiu collection). 
Pl. 7. Sava Henţia – photograph taken on 7 May 1869, as a student in Bucharest (1), a 

drawing published in Familia magazine in 1883 (after photo) (2) and photographs 
of Henţia as an adult (3-4) (after Ciul 1971 - 1; Familia, 1883 - 2; Drăgoi 1974 – 3; 
MMIRS photo archive – 4). 

Pl. 8. Photograph of Sava Henţia in his youth (before 1883) (MMIRS photo archive, the 
Aurelia Vasiu collection).  

Pl. 9. George Demetrescu Mirea-Portrait of the painter Sava Henţia (1); Sava Henţia-Self-
portrait (?) (2); Sava Henţia-Self-portrait [1878] (3); Sava Henţia-Self-portrait (1878) (4) 
(after Drăgoi 1974 – 1; Paraschivescu et al. 2019 – 4). 

Pl. 10. Sava Henţia-Self-portrait (1881) (after Repertoriul 2016).  
Pl. 11. A detail from Sava Henţia’s paintings, Self-portrait with fiancée (1875) (1) and Child torso 

(1873) (2), probably a self-portrait (after Repertoriul 2016 – 1–2).  
Pl. 12. Sava Henţia-Virgil, schoolboy, unsigned [1900] (former Aurelia Henţia collection).  
Pl. 13. Portraits of children, by Sava Henţia: Anesia (1882) (1), Aurelia (1894) (2); Aurelia 

and Virgil (1893) (3) (unique item, MMIRS photo archive – 1; after Tatai-Baltă et al. 
2018 – 2; Repertoriul 2016 – 3). 

Pl. 14. Sava Henţia – portraits of his son Virgil, made in 1897 (1–2) and 1898 (3) (unique 
item – MMIRS photo archive – 1; after Tatai-Baltă et al. 2018 – 2; Repertoriul 2016 
– 3). 

Pl. 15. Nicolae Hinţa and his wife Raveca – portraits by Sava Henţia (1899) (1–2); Portraits 
of peasants – painting by Sava Henţia (1899) – probably Nicolae and Raveca Hinţa 
(3) (unique item – MMIRS photo archive – 1; unique item – private collection, 
photo Cristian I. Popa – 2; after Tatai-Baltă et alii 2018 – 3). 

Pl. 16. Nicolae Hinţa (1) and his daughter, Hortenzia Hinţa (2); Sava Henţia’s relatives 
from Sebeşel (3) (after Fleşer, Fleşer 1981 – 1; Raica 2019 – 2; Afrapt 2009 – 3). 

Pl. 17. Ioana Zemora (Sava Henţia’s sister) (1) and son-in-law George Ion Maniu (2) (priest 
Dan Maniu’s collection – 1; MMIRS photo archive – 2) – unique paintings made 
by Alexandru Henţia (?) (1) and Sava Henţia (2). 

Pl. 18. Sava Henţia-Portrait of Johann Potoczki senior, detail, undated (1); portraits of the 
Potoczki spouses, Irma Henţia’s parents, painted by Sava Henţia in 1878 (1 – unique 
item, MMIRS photo archive; 2–3 – after Tatai-Baltă et al. 2018). 

Pl. 19. Portrait of Katalina Potoczki (1) and her husband, Anton Potoczki (“the Hussar”) (2) – 
paintings by Sava Henţia (1896) and notes from the contract for the purchase of 
paintings from 1959 (3) (after Tatai-Baltă et al. 2018 – 1-2; MMIRS archive – 3). 

Pl. 20. Sava Henţia-Woman wearing a head dress (Katalina Potoczki) (1881) (1), Szekler woman 
(1898) (2) and Dying woman (1899) (after Tatai-Baltă et al. 2018). 

Pl. 21. The funerary monument of Katalina Potoczki, Anton Potoczki’s wife, in the 
Roman-Catholic Cemetery in Sebeş (1–2) (photo 2020) and the Potoczki family 
houses (3). 

Pl. 22. Sava Henţia-Portrait of woman (Irma’s aunt, Mrs Erdt, 1875) (1), portrait of Johann 
Erdt (Irma’s uncle) (2) and the Erdt family, approx. 1890 (3) (after Tatai-Baltă et al. 
2018 – 1; MMIRS photo archive – 2–3). 
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Pl. 23. Aurelia (b. Henţia) Vasiu (1), her daughter, Pompilia-Aurelia Vasiu with her 
husband in 1940 (2), the epitaph on Aurelia’s grave (3) and the Vasiu family: Aurelia 
(b. Henţia), Decebal, Dinu and Ion Vasiu (in 1919) (4). 

Pl. 24. The revue actress Elisabeta Henţia, daughter of painter Alexandru Henţia (1) and 
an image depicting the opening of the exhibition on 6 April 1969, held by the painter 
Dinu Vasiu (the grandchild of Sava Henţia) (unique item). 

Pl. 25. The “Village Primary School” building in Sebeşel, erected in 1904 at the initiative 
of priest Nicolae Hinţa (1) (unique photograph) and a fragment (collage) from 
Headmaster Tiberiu Barbu’s text regarding the history of the school (2). 

Pl. 26. The Orthodox Church in Sebeşel, in which the priests Savu Hinţa, Ilie Hinţa, 
Gheorghe Hinţa and Nicolae Hinţa served (1); Sebeşel – demolished patrimony: the 
Hinţa family house (Sava Henţia’s childhood home) (2). 

Pl. 27. Sebeşel – demolished patrimony: the noble Curia of the Erdt and Potoczki families, 
in which Sava Henţia’s family stayed seasonally after he married Irma (1); Luca 
Zamora’s family in the front yard of the same house (unique photograph, Emilia 
Martin family archive). 

Pl. 28. The genealogy of the Hinţa family from Sebeşel. 
Pl. 29. The genealogy of the Potoczki family through the portraits made by Sava Henţia 

between 1974 and 1899. 
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Pl. 1. Ana Hinţa, mama pictorului Sava Henţia – portret din tinereţe, dispărut (1), 
părinţii pictorului, Ana şi Ilie Hinţa – fotografie nedatată (2) şi portrete părinţilor 

de Sava Henţia (1896) (colecţia Ion Raica) (3-4) 
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Pl. 2. Irma, soţia lui Sava Henţia, în picturile artistului: 1874 (1), 1875 (?) (2), 1898 
(4) şi împreună cu artistul – 1875 (3) (după Tatai-Baltă et alii 2018 – 1-2; Repertoriul 

2016 – 3; colecţia Radu Vasile – 4) 
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Pl. 3. Sava Henţia-Femeia cu scrisoare (Irma Henţia?) (1874) 

(după Drăgoi 1979) 
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Pl. 4. Sava Henţia-Irma citind – cărbune (1877) (inedit – fototeca MMIRS) 
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Pl. 5. Irma Henţia (n. Potoczki) la tinereţe – fotografie nedatată 
(după Drăgoi 1974) 
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Pl. 6. Sava Henţia, soţia Irma şi copilul lor (Alexandru?) 
(fototeca MMIRS, colecţia Aurelia Vasiu) 
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Pl. 7. Sava Henţia – fotografie din 7 mai 1869, ca student la Bucureşti (1), desen 

publicat în revista Familia în anul 1883 (după foto) (2) şi fotografii de la maturitate 
(3-4) (după Ciul 1971 – 1; Familia 1883 - 2; Drăgoi 1974 – 3; fototeca MMIRSS – 

4) 
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Pl. 8. Sava Henţia – fotografie din tinereţe (ante 1883) 

(fototeca MMIRS, colecţia Aurelia Vasiu) 
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Pl. 9. George Demetrescu Mirea-Portretul pictorului Sava Henţia (1); Sava Henţia-
Autoportret (?) (2); Sava Henţia-Autoportret [1878] (3); Sava Henţia-Autoportret (1878) 

(4) (după Drăgoi 1974 – 1; Paraschivescu et alii 2019 – 4) 
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Pl. 10. Sava Henţia-Autoportret (1881) (după Repertoriul 2016) 
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Pl. 11. Detaliu din pictura lui Sava Henţia-Autoportret cu logodnica (1875) (1) şi aşa-
numitul Tors de copil de Sava Henţia (1873) (2), probabil un autoportret (după 

Repertoriul 2016 – 1-2) 
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Fig. 12. Sava Henţia-Virgil, elev, nesemnat [1900] (fosta colecţie Aurelia Henţia) 

(foto: Tudor Dinescu) 
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Pl. 13. Portrete ale copiilor realizate de Sava Henţia: Anesia (1882) (1), Aurelia 
(1894) (2); Aurelia şi Virgil (1893) (3) (inedit, fototeca MMIRS – 1; după Tatai-Baltă 

et alii 2018 – 2; Repertoriu 2016 – 3) 
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Pl. 14. Sava Henţia – portrete ale fiului Virgil din anii 1897 (1-2) şi 1898 (3) 
(inedit – fototeca MMIRS – 1; după Tatai-Baltă et alii 2018 – 2; Repertoriul 2016 – 3) 
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Pl. 15. Nicolae Hinţa şi soţia sa, Raveca – portrete de Sava Henţia (1899) (1-2); 
Portrete de ţărani – pictură de Sava Henţia (1899) – probabil Nicolae şi Raveca Hinţa 
(3) (inedit – fototeca MMIRS – 1; inedit – colecţie privată, foto: Cristian I. Popa – 

2; după Tatai-Baltă et alii 2018 – 3) 
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Pl. 16. Nicolae Hinţa (1) şi fiica acestuia, Hortenzia Hinţa (2); rudele din Sebeşel 
ale pictorului Sava Henţia (3) (după Fleşer, Fleşer 1981 – 1; Raica 2019 – 2; Afrapt 

2009 – 3) 
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Pl. 17. Ioana Zemora (sora pictorului Sava Henţia) (1) şi ginerele George Ion Maniu (2) 
(colecţia pr. Dan Maniu – 1; fototeca MMIRS – 2; – picturi inedite realizate de 

Alexandru Henţia (?) (1) şi Sava Henţia (2) 
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Pl. 18. Sava Henţia-Portretul lui Johann Potoczki senior (?) - detaliu, nedatat (1); 
portretele soţilor Potoczki, părinţii Irmei Henţia, pictate de Sava Henţia la 1878  

(1 – inedit, fototeca MMIRS; 2-3 – după Tatai-Baltă et alii 2018) 
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Pl. 19. Portretul Katalinei Potoczki (1) şi al soţului acesteia, Anton Potoczki („Husarul”) 
(2) – picturi de Sava Henţia (1896) şi însemnări din contractul de achiziţie a 

tablourilor din anul 1959 (3) (după Tatai-Baltă et alii 2018 – 1-2; arhiva MMIRS - 3) 
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Pl. 20. Sava Henţia-Femeie cu maramă (Katalina Potoczki) (1881) (1), Secuianca (1898) 
(2) şi Muribundă (1899) (după Tatai-Baltă et alii 2018) 
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Pl. 21. Monumentul funerar al Katalinei Potoczki, soţia lui Anton Potoczki, din 
cimitirul romano-catolic Sebeş (1-2) şi casele familiei Potoczki (3) (foto: Cristian I. 

Popa – 1-2; după Iacob et alii 2004 – 4) 
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Pl. 22. Sava Henţia-Portret de femeie (mătuşa Irmei, d-na Erdt, 1875) (1), portretul lui 
Johann Erdt (unchiul Irmei) (2) şi familia Erdt, cca. 1890 (3) (după Tatai-Baltă et 

alii 2018 – 1; fototeca MMIRS – 2-3) 
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Pl. 23. Aurelia Vasiu (n. Henţia) (1), fiica acesteia, Pompilia-Aurelia Vasiu, 

împreună cu soţul ei la 1940 (2), epitaful de pe mormântul Aureliei (3) şi familia 
Vasiu (de la stânga la dreapta): Aurelia (n. Henţia), Decebal, Dinu şi Ion Vasiu 

(anul 1919) (4) 



O genealogie necesară 

515 

 1 
 
 

 2 
 

Pl. 24. Actriţa de revistă Elisabeta Henţia, fiica pictorului Alexandru Henţia (1) şi 
imagine de la vernisajul expoziţiei din 6 aprilie 1969 a pictorului Dinu Vasiu 

(nepotul pictorului Sava Henţia) (inedit) 
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Pl. 25. Localul „Şcolii Primare de Stat” din Sebeşel, ridicat în anul 1904 
din iniţiativa preotului Nicolae Hinţa (1) (fotografie inedită) şi fragment (colaj) din 

textul directorului Tiberiu Barbu, privitor la istoricul şcolii (2) 
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Pl. 26. Biserica Ortodoxă din Sebeşel, în care au slujit preoţii Savu Hinţa, Ilie 

Hinţa, Gheorghe Hinţa şi Nicolae Hinţa (1); Sebeşel – patrimoniu demolat: casa 
familiei Hinţa (casa natală Sava Henţia) (2) 
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Pl. 27. Sebeşel – patrimoniu demolat: curia nobiliară a familiilor Erdt şi Potoczki, 
în care a locuit familia lui Sava Henţia după căsătoria cu Irma (1); familia lui Luca 
Zamora în curtea din faţa aceleiaşi case (fotografie inedită, arhiva familiei Emilia 

Martin) 
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Pl. 28. Genealogia familiei Hinţa din Sebeşel 
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Pl. 29. Genealogia familiei Potoczki prin portretele executate de Sava Henţia, 
între anii 1874 şi 1899 



 

599 

 
LISTA ABREVIERILOR 

 
 
AAASH – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 

Hungaricae. Budapesta. 
AAS – Archaeological and Anthropological Sciences. The 

German Society of Natural Scientific Archaeology and 
Archaeometry, the Hellenic Society for Archaeometry, 
the Association of Italian Archaeometrists, the Society of 
Archaeological Sciences. 

ActaMN – Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

ActaMP  – Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Artă Zalău. 

ActaMT – Acta Musei Tutovensis. Muzeul „Vasile Pârvan”. 
Bârlad. 

ActaPb – Acta Paleobotanica. Instytutu Botaniki im. W. Szafera 
PAN, Cracovia. 

AÉ – Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyt-
történeti és éremtani társulat tudományos folyóirata. 
Budapesta. 

AEM – Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus 
Österreich-Ungarn. Viena. 

AHNMNH – Annales historico-naturales Musei Nationalis 
Hungarici. A Magyar nemzeti múzeum természetrajzi. 
Budapesta. 

AIIAI/AIIX  – Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. 
Xenopol” Iaşi (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie 
„A. D. Xenopol” Iaşi). Iaşi. 

AIIGB  – Anuarul Institutului de Istorie ,,George Bariţiu”. Series 
Historica. Institutul de Istorie ,,George Bariţiu” Cluj-
Napoca. 

AM  – Archivum Melitense. Malta Historical and Scientific 
Society. Valleta. 

AMEM – Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. Complexul 
Muzeal Naţional „Moldova”. Iaşi. 

AMET – Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

AmMN – American Museum Novitates. American Museum of 
Natural History. New York. 

ANAL LETT – Analytical Letters. Taylor & Francis Inc. Philadelphia. 
AnB – Analele Banatului (serie nouă). Muzeul Naţional al 

Banatului. Timişoara. 



Lista abrevierilor 

600 

Antaues – Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico 
Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapesta. 

AO – Arhivele Olteniei (serie nouă). Institutul de Cercetări 
Socio-Umane. Craiova. 

APPB  – L’Arte: Periodico Patrio-Bimensile. Valletta. 
Appl. Phys. – Applied Physics A. Materials Science & Processing. 

Springer. 
APR – Acta Paleontologica Romaniae. Societatea 

Paleontologilor din România. Cluj-Napoca. 
Apulum – Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al 

Unirii. Alba Iulia. 
ArchBulg – Archaeologia Bulgarica. Natsionalniya arkheologicheski 

institut i muzeĭ. Sofia. 
ArhMold – Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie Iaşi. 
ArhSom – Arhiva Someşană. Revistă istorică-culturală. Năsăud. 
ASSEHR  – Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research. Amsterdam. 
Astra Sabesiensis – Astra Sabesiensis. Despărţământul Astra „Vasile Moga” 

Sebeş. 
Astra Salvensis  – Astra Salvensis. Cercul Salva al ASTRA. Salva. 
Astra – Astra. Literatură, arte şi idei. Biblioteca Judeţeană 

„George Bariţiu” – Casa „Baiulescu”. Braşov. 
ATS – Acta Terrae Septemcastrensis. Institutul pentru 

Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în 
Context European. Sibiu. 

AUASH  – Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

BA – Biblioteca de arheologie. Institutul de Arheologie din 
Bucureşti. 

BAMNHM – Bulletin of the American Museum of Natural History. 
American Museum of Natural History. New York. 

Banatica – Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa. 
BAR – British Archaeological Reports (International Series). 

Oxford. 
BB – Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BC  – Biblioteca şi cercetarea. Cluj-Napoca. 
BCŞS  – Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Be-JA – Bulgarian e-Journal of Archaeology. 
BEN – Bibliotheca Ephemeris Napocensis. Institutul de 

Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca. 
BerRGK – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des 

Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am 
Main. 
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BerWissGesch – Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. Weinheim. 
BGB – Berichte der Geologischen Bundesanstalt. Wien 

Geologische Bundesanstalt. Viena. 
BHAB – Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. 

Muzeul Naţional al Banatului. Timişoara. 
Biharea – Biharea. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea. 
BM  – Berlinische Monatsschrift. Berlin.  
BMA – Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia. 
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman – seria 

Arheologie. Alexandria. 
BMMSA  – Bibliotheca Musei Marisiensis. Seria Archaeologica. 

Târgu Mureş. 
BMN – Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul Naţional de 

Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca. 
BMS – Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica”. Sebeş. 
BNES – Beiträge zur naturwissenschaftlichen Erforschung 

Siebenbürgens. Oberösterreichisches Landesmuseum, 
Biologiezentrum/OÖ Landes-Kultur GmbH. Linz. 

Boabe de grâu  – Boabe de grâu. Revistă de cultură. Bucureşti. 
BR – Budapest Régiségei, Budapesti Történeti Múzeum. 

Budapesta. 
Brukenthal – Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BS – Bibliotheca Septemcastrensis. Institutul pentru 

Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în 
Context European. Sibiu. 

BTER   – Biological Trace Element Research. Springer. 
BUA – Bibliotheca Universitatis Apulensis. Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Buridava – Buridava. Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”. 

Râmnicu-Vâlcea. 
CA – Cercetări arheologice. Bucureşti. 
CAC  – Central Asia and the Caucasus.  
Carpica  – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 
CBAstra – Conferinţele Bibliotecii Astra. Biblioteca Judeţeană 

Astra. Sibiu. 
CCA – Cronica cercetărilor arheologice. cIMeC. Bucureşti. 
Cercet.Speo – Cercetări Speologice. Clubul Naţional de Turism pentru 

Tineret. Bucureşti. 
CI  – Cercetări istorice. Muzeul de Istorie a Moldovei. Iaşi. 
Contimporanul – Contimporanul. Revistă de avangardă, cu program 

constructivist. Bucureşti. 
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Corviniana – Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Muzeul Castelului 
Corvineştilor. Hunedoara. 

Crisia – Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea. 
Cultura Vâlceană – Cultura Vâlceană. Bilunar de informaţie culturală. 

Râmnicu Vâlcea. 
Cumidava – Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. 
Dacia – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 

Roumanie. Bucureşti, I (1924)-XII (1948). Nouvelle série: 
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti. 

Dacoromania – Dacoromania. Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru 
unitatea şi integritatea României”. Alba Iulia. 

DAJÖ – Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. 
Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 
Achtzehnten Jahrhunderts. Viena.  

Danubius  – Danubius. Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”. Galaţi. 
DD  – Detskiy Dom. Zhurnal Glavnogo upravleniya sotsial’noy 

prosveshcheniya Narkomata prosveshcheniya. Moskva. 
Der Unterwald – Der Unterwald. Asociaţia Evelyne. Sebeş. 
Dolgozatok – Dolgozatok az Erdély Nemzeti Múzeum Érem – és 

Régiségtárából. Kolosvár (Cluj). 
Drobeta  – Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii Porţilor de 

Fier. Drobeta-Turnu Severin. 
EMúz – Erdélyi Múzeum. Erdélyi Múzeum az Erdélyi Múzeum-

Egyesület, Kolozsvár (Cluj), 1, 1874-1948, 1991 şi urm. 
EphNap – Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi 

Istoria Artei Cluj-Napoca. 
ER  – Ekonomika regiona. Institut ekonomiki Ural’skogo 

Otdeleniya Rossiyskoy Akademii Nauk. Ekaterinburg. 
ESHR  – The European Sports History Review. Londra. 
Ethos  – Ethos. Muzeul Satului Dimitrie Gusti. Bucureşti. 
Familia – Familia (seria I: 1865-1906). Oradea. 
FMI  – Filosofskaya mysl’ v Islame. obshchestvo s 

ogranichennoy otvetstvennost’yu. Izdatel’skiy dom: 
Medina. Moskva. 

Francia  – Francia. Forschungen zur westeuropäischen 
Geschichte. Deutsches Historisches Institut Paris. 

FVL – Forschungen zur Volks -und Landeskunde, Sibiu. 
GeoJournal  – GeoJournal. Spatially Integrated Social Sciences and 

Humanities. Springer Science and Business Media. 
Netherlands. 

Germania – Germania. Römisch-Germanischen Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am 
Main. 
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GNFC  – Gumanitarniye nauki, filosofiya i comparativistika. 
Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet. Sankt-
Petersburg. 

Godišnjak – Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg. 
GodwanaRes – Gondwana Research. Elsevier Inc. Amsterdam. 
GT  – Geographia Technica. Geographia Technica 

Association. Cluj-Napoca. 
GuG – Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für 

Historische Sozialwissenschaft. Berlin. 
GYI  – Gumanitarniye i yuuridicheskiye issledovaniya. Severo-

Kavkazskiy federal’nyy universitet. Stavropol’. 

Helinium – Helinium: revue consacrée à l’archéologie des Pays-Bas, 

de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. 
HHR  – Hungarian Historical Review. Acta Historica 

Academiae Scientiarum Hungaricae. Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapesta. 

Hierasus  – Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani. 
HSR  – Historical Social Research. Leibniz Institute for Social 

Sciences. Leibniz. 
IASL  – Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 

deutschen Literatur. Universität Bielefeld. Fakultät für 
Linguistik und Literaturwissenschaft. Berlin. 

IEA – Issues in Ethnology Anthropology. Univerzitet u 
Beogradu. Belgrad. 

IGP  – Istoriya gosudarstva i prava. Izdatel’skaya gruppa 
Yurist. Moskva. 

IJCRSEE  – International Journal of Cognitive Research in Science, 
Engineering and Education. The Association for the 
Development of Science Engineering and Education.  

Izvestiya Altaysko  – Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Altayskiy gosudarstvennyy universitet. Barnaul. 

Izvestya ANKSSR  – Izvestia Akademii Nauk SSSR. Seriya Literatury I 
yazyka. Rossiyskaya Akademiya Nauk. Moskva. 

Îndrumător bisericesc – Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic. Episcopia 
Aradului. Arad. 

JAHA – Journal of Ancient History and Archaeology. Institutul 
de Arheologie şi Istoria Artei, Universitatea Tehnică. 
Cluj-Napoca. 

JAMT – Journal of Archaeological Method and Theory. New 
York. 

JAS – Journal of Archaeological Science. Elsevier. 
JBS  – The Journal of Baroque Studies. International Institute 

for Baroque Studies at the University of Malta. Msida. 
JCH  – Journal of Contemporary History. Essex. 



Lista abrevierilor 

604 

JES – Journal of European Studies. SAGE Publications Ltd.  
JLS – The Journal of Legal Studies. The University of 

Chicago. 
JLSt – Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JRA    – Journal of Roman Archaeology. Department of 

Classical Studies at the University of Michigan. 
JRMES – Journal of Roman Military Equipment Studies. The 

Association for Roman Military Equipment Studies. 
Pewsey. 

JSCS – Journal of the Serbian Chemical Society. Belgrad. 
JSH  – Journal of Sport History. University of Illinois Press. 

Champaign. 
JSKV – Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins. Sibiu. 
JSPS – The Journal of Social Policy Studies. National Research 

University Higher School of Economics. Moscova. 
JTCA – Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. An 

International Forum for Thermal Studies. 
Karpatenrundschau – Karpatenrundschau. Braşov. 
Karstologia – Karstologia: Revue de Karstologie et de Spéléologie 

Physique. Fédération française de spéléologie; 
Association française de karstologie. Maury. 

Khirurgiya  – Khirurgiya. Zurnal imeni N. I. Pirogova. Media Sfera. 
Moscova. 

Les Nouvelles – Les Nouvelles de l’Archéologie. Fondation Maison des 
sciences de l’homme. Paris. 

Lethaia – Lethaia. International Paleontological Association. 
Hoboken, New Jersey. 

MAA – Mediterranean Archaeology and Archaeometry. The 
University of the Aegean (Panepistímio Aigaíou), Greece. 
Mytilene. 

Marisia – Marisia. Studii şi Materiale. Muzeul Judeţean Mureş. 
Târgu Mureş. 

MC  – Media and Communication. Lisabona. 
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă). 

Academia Română. Institutul de arheologie „Vasile 
Pârvan”. Bucureşti. 

MemEthn – Memoria Ethnologica. Revistă de patrimoniu 
ethnologic şi memorie culturală. Centrul Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş. Baia Mare. 

MH  – Melita Historica. Malta Historical Society. Floriana. 
MI  – Man in India. Serials Publications Pvt. Ltd. New Delhi. 
MInt  – Masonry International. International Masonry Society. 

Shermanbury.  



Lista abrevierilor 

605 

Mitt.derKomm – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung. 
Österreichische Akademie des Wissenschaften, Viena. 

Museikon – Museikon. A Journal of Religious Art and Culture / 
Revue d’art et de culture religieuse. Muzeul Naţional al 
Unirii din Alba Iulia. 

Muzeum  – Muzeum. Muzejní a vlastivedná práce. National 
Museum. Prague. 

MWM.MöGW – Mensch, Wissenschaft, Magie. Mitteilungen der 
österreichischen Gesellschaft für Wissenschafts-
geschichte. Österreichische Gesellschaft für 
Wissenschaftsgeschichte. Viena. 

Naturwissenschaften – Die Naturwissenschaften. Berlin, Heidelberg. 
NBFI  – NB: Filologicheskiye issledovaniya. Akademiya nauk 

SSSR. Moscova. 
Neo-Lithics – Neo-Lithics. The Newsletter of Southwest Asian 

Neolithic Research. Berlin. 
Noesis – Noesis. Academia Română. Bucureşti. 
OI  – Otechestvennaia istoriia. Nauka. Moscova. 
Opción  – Opción. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
ORIGINES  – Studi e Materiali Pubblicati a Cura Dell’Istituto Italiano 

di Preistoria e Protostoria. Firenze. 
Orizont aviatic – Orizont aviatic. Publicaţie pentru propaganda Aviaţiei. 

Arad. 
PA – Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba. 
Alba Iulia. 

Palaeo3 – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-
Sciences. Elsevier. 

PLoS ONE – Public Library of Science One. Public Library of 
Science. San Francisco, Cambridge. 

Plural – Plural. Revista Departamentului de Istorie şi Geografie 
a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 
Chişinău. 

PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America. 

Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 
Constanţa. 

Povestea Vorbii 21 – Povestea Vorbii 21. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă şi 
Artă. Târgu Jiu. 

Preocupări Literare – Preocupări Literare. Revista Societăţii Prietenii Istoriei 
Literare. Bucureşti (1936-1944). 

PS  – Prosveshcheniye v Sibiri. Sibirskoye regional’noye 
upravleniye narodnogo obrazovaniya. Novosibirsk.  
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PZ – Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

Quat.Int – Quaternary International. The Journal of International 
Union for Quaternary Research. Elsevier. 

Rabotnitsa  – Rabotnitsa. Pravda. Moscova. 
Radiocarbon – Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic 

Isotope Research. Cambridge. 
RAIA – Revista de Artă şi Istoria Artei. Muzeul Municipiului 

Bucureşti.  
Răsăritul nostru – Răsăritul nostru. Organ pedagogic cultural şi social al 

surdo-muţilor din România (1932-1949). Focşani, 
Bucureşti. 

RBNR – Revista Bibliotecii Naţionale a României. Biblioteca 
Naţională a României. Bucureşti. 

RdHPh – Revue d’Histoire de la Pharmacie. Société d’histoire de 
la pharmacie. Paris. 

ReDIVA – ReDIVA. Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi 
Arheologie. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

Renaşterea – Renaşterea. Organ Oficial al Eparhiei Ortodoxe 
Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului. 
Cluj. 

Res montanarum – Res montanarum: Zeitschrift des Montanhistorischen 
Vereins für Österreich. Montanuniversität Leoben. 

RevBibl  – Revista Bibliotecilor. Bucureşti. 
Revista CICSA – Revista CICSA. Centrul de Istorie Comparată a 

Societăţilor Antice. Bucureşti. 
RHSEE/RESEE – Revue historique du sud-est européen. Academia 

Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIP – Romanian Journal of Physics. Academia Română. 
Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMEA  – România. Mari Epoci de Artă. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RMMM – Revista Muzeelor şi Monumentelor, Muzee. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RT – Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub 

denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia 
Ardealului. Sibiu. 
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Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane. Deva. 

Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Deva. 

SCGG – Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie). Complexul 
Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 

Sci.Rep – Scientific Reports. Springer Nature; Springer Science & 
Business Media. 

SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 
Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCICPR – Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din 
România. Sibiu. 

Science – Science. American Association for the Advancement of 
Science. Washington D.C. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti.  

SCŞN – Studii şi Cercetări (Ştiinţele Naturii). Complexul Muzeal 
Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.  

SIB – Studii de istorie a Banatului. Timişoara. 
SK – Speleology and Karstology. Institutul Ucrainean de 

Speologie. Universitatea Naţională „Vernadsky 
Tavrichesky”. Simferopol. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SP Suplementum – Studii de Preistorie Suplementum. Bucureşti. 
SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 

Bucureşti. 
SQ – Siebenbürgische Quartalschrift. Sibiu. 
St.Com.Etn – Studii şi Comunicări de Etnologie. Institutul de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu. 
StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSibiu-ŞN  – Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studii vâlcene – Studii vâlcene. Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, 

în colaborare cu Arhivele Statului Râmnicu Vâlcea. 
Râmnicu Vâlcea. 

SUBBC – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, series Chemia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca.  
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SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca. 

SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu. 

SV  – Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu. 
SZ  – Soiuz Zhenshchin. Soiuz ravnopraviia zhenshchin. 

Sankt Petersburg. 
TAK – Theoretical and Applied Karstology. Institutul de 

Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Cluj-
Napoca. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TSUJ  – Tomsk State University Journal. Tomsk. 
Tyragetia (International) – Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Utopia – Utopia. Revistă de cultură generală. Cluj. 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Vestnik Moscovskoy  – Vestnik Moscovskoy shkoly politicheskikh 

issledovaniy. ANK Moskovskaya shkola grazhdanskogo 
prosveshcheniya. Moscova. 

Vestnik RUDN  – Vestnik RUDN. Seriya: Vseobshchaya istoriya. 
Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Moscova. 

Viaţa românească – Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VPU  – Vestnik Permskogo universiteta. Permskiy 

Gosudarstvennyi Universitet. Perm. 
VTGU  – Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Tambovskiy Gosudarstvennyy Universitet. Tambov.  
WMQ – The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute 

in Williamsburg.  
YPA – Yearbook of Physical Anthropology. American 

Association of Physical Anthropologists. 
ZfB – Zeitschrift für Balkanologie. Balkanologenverband e.V. 

Jena.  
Ziridava – Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
Zitteliana  – Zitteliana. An International Journal of Palaeontology 

and Geobiology. Bayerische Staatsammlung für 
Palëontologie und Geologie. München. 

ZRO  – Zhenshchina v rossiiskom obshchestve. Ivanovskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Ivanovo. 

ZS – Zhizn’ Sibiri. Sibirskiy revolyutsionnyy komitet. 
Novonikolavsk (Novosibirsk, după 1926). 

ZV – Zhenskii Vestnik. Sankt Petersburg. 


