
1 
 

Mitropolitul Andrei Saguna 

 

- Nascut in Ungaria in 1808; 

- A studiat Filosofia si Dreptul in Budapesta (1826) si Teologia in Iugoslavia 

de azi (1829); 

- Se calugareste la 25 de ani (1833); 

- In 1846 se mută din Episcopia de Carlovit (azi Iugoslavia) la cea din 

Transilvania; 

- 18 aprilie 1848 este hirotonit la Carloviţ episcop în Transilvania de către 

episcopul sârb Iosif Raiacici; 

- La 3/15 mai 1848 prezidează, împreună cu episcopul greco-catolic Ioan 

Lemeni, Adunarea de la Blaj; 

- În fruntea unei delegații, duce petiția de la Blaj la Viena, împăratului 

Franz Joseph. 

- La 12 martie 1850 a organizat la Sibiu un congres bisericesc la care a 

participat și Avram Iancu. 

- În 1861 mitropoliții Andrei Șaguna (ortodox) și Alexandru Sterca-Șuluțiu 

(greco-catolic), la Conferința națională de la Sibiu, au declarat națiunea 

română liberă și i-au afurisit pe cei care vor mai îndrăzni să strice 

legătura dintre frații de același sânge. 

 

REORGANIZAREA BISERICEASCA 

 

- După 15 ani de luptă, reînfiinţeză în 1864 vechea mitropolie a 

Transilvaniei desfiintata in anul 1701 cu resedinta la Sibiu; 

- Întocmeşte un Statut de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 

Transilvania; 

 Principiile fundamentele ale noului statut erau autonomia faţă de 

organele de stat  şi sinodalitatea – adică participarea laicilor (2/3) 

alături de clerici (1/3) la conducerea vieţii bisericeşti; 

 Sinoade parohiale, protopopesti, eparhiale; 

 Această lege stă la baza Statutului de organizare al BOR din 1925 şi al 

celui din 1948. 

 Prin Andrei Șaguna, Mitropolia Transilvaniei a fost prima din spațiul 

ortodox în care laicii aveau un rol majoritar în conducerea sinodală a 

Bisericii, și prima care-și manifesta autonomia față de Stat. 
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ACTIVITATEA CULTURALĂ 

 

- Se îngrijeste şi înfiinţează 800 de școli primare confesionale din care 

peste jumătate înfiinţate de el; 

- La îndemnul lui au fost scrise 25 de manuale şcolare; 

- 1850 a înființat Institutul Teologic Pedagogic la Sibiu. Mitropolitul a 

cumpărat din banii săi o casă în care să se desfăşoare cursurile şi alte 4 

case în apropiere folosite ca internat; 

- 1850 – înfiinţează din banii săi o tipografie unde tipăreşte manuale de 

teologie dar şi pentru şcolile primare, o nouă ediţie a Bibliei; 

- 1850 a înființat un gimnaziu la Brașov, de care s-a îngrijit personal 

asistând an de an la examene, cumpărând din banii lui o locuinţă 

directorului (azi Colegiul Național „Andrei Șaguna”); 

- A trimis absolvenți la studii de specializare în Europa 

- Înființează la Sibiu în 1853 ziarul „Telegraful Român”  

 prin care se apărau interesele naţionale, culturale şi bisericeşti; 

 singurul ziar din România cu apariție neîntreruptă până astăzi 

- Înființează în 1861 asociația Astra (Asociația Transilvană pentru cultura 

și literatura poporului român), fiind ales președinte Șaguna. 

- 1868 – un gimnaziu inferior la Brad căreia îi dăruiește în 1870 suma de 

2.000 de florini; 

- În 1870 cerea ca în fiecare parohie, preoţii şi învăţătorii să ţină cursuri 

serale pentru ţăranii neştiutori de carte în care să înveţe scrisul, cititul şi 

aritmetica; 

 

Moartea 

 

- A murit în iunie 1873 fiind înmormântat lângă biserica din Rășinari; 

- Întreaga sa avere a lăsat-o arhiepiscopiei Sibiului „spre scopuri 

bisericești, școlare și filantropice”. 
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