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Sfântul Andrei Șaguna, 
Mitropolitul Transilvaniei (1848-1873)

20 decembrie 1808 – 28 iunie 1873

„De sute de ori dacă m-aș
naște, tot preot și slujitor al 
Bisericii lui Hristos m-aș face!”

Luminătorul românilor ardeleni



Viața Sfântului Andrei Șaguna

• În veacul al XVIII-lea, mulţi „vlahi” sau „aromâni” din 

Peninsula Balcanică (Grecia, Albania, Macedonia, Kosovo de 

azi) din cauza stăpânirii turceşti (care îi silea să treacă la 

islamism) şi-au părăsit locurile natale şi s-au refugiat în câteva 

ţări creştine.

• Printre cei refugiaţi atunci s-au numărat şi familiile Şaguna şi 

Muciu, bunicii viitorului ierarh care s-au aşezat ca negustori 

în oraşul Mişcolţ, în nord-estul Ungariei, ei numărându-se printre 

ctitorii unei monumentale biserici din acel oraş.

• Acolo s-a născut copilul Anastasie Şaguna, pe 20 decembrie, 

înainte de Crăciunul anului 1808. 

• Naum Șaguna, tatăl lui Andrei Șaguna, a trecut în 1814 la 

catolicism, rit în care și-a botezat copiii, printre care și pe 

Anastasie (numele de botez al lui Andrei Șaguna). 

• Tatăl său, nepriceput în ale negustoriei şi-a pierdut averea şi s-

a înrolat în armată, dar în 1815 a murit. 



• Anastasie, fiul dăruit de Dumnezeu cu mintea iscusită şi dragoste 

de carte, a fost dat la învăţătură la cele mai bune şcoli ale timpului: 

şcoala primară „greco-valahă” din Mişcolţ, întreţinută de parohia 

aromânească de acolo, gimnaziul „inferior” din Mişcolţ (început 

în 1816), gimnaziul „superior” (liceul încheiat în 1826) din Pesta 

(azi Budapesta), apoi la Universitatea din acel oraş, unde a 

făcut studii strălucite de Filozofie şi Drept (terminate în 1829). 

• La 29 decembrie 1826 Anastasie a revenit la Ortodoxie.

• I se deschidea în faţă o frumoasă carieră de avocat, judecător sau 

profesor, dar la îndemnul evlavioasei sale mame, tânărul Anastasie

a plecat la Vârşeţ (în Banatul sârbesc de azi) şi s-a înscris la 

Seminarul teologic româno-sârb (1829) de acolo. 

• Iar după 3 ani de învăţătură şi-a îndreptat paşii spre Mănăstirea 

sârbească Hopovo, unde, după un an de „noviciat”, în ziua de 24 

octombrie 1833, deci înainte de a fi împlinit 25 de ani, a fost 

călugărit sub numele de Andrei. 

• Era un călugăr învăţat, cu studii de drept, filozofie şi teologie, bun 

cunoscător al limbilor română (inclusiv dialectul aromân), 

maghiară, germană, sârbă, greacă, latină şi slavonă.



• La 25 de ani, a fost hirotonit ierodiacon la 2 februarie 1834.

• A devenit apoi profesor la Seminarul teologic din Carloviț

(Karlowitz, în Voivodina, Serbia) și secretar al „Consistoriului 

arhidiecezan” de acolo (din 1834). 

• A fost apreciat de ierarhii ortodocşi sârbi și de aceea la 29 iunie 

1837 a devenit ieromonah, protosinghel, „asesor” (consilier) 

mitropolitan și „administrator” (locțiitor) de egumen la 

mănăstirile sârbești Iazac (din 1838) și Beșenovo (din 1841). 

• A fost arhimandrit și egumen la mănăstirile Hopovo (1842) și 

Covil (1845). 

• După anul 1842 a funcționat un timp ca profesor în secția 

română a Seminarului teologic din Vârșeț și „asesor” al 

Consistoriului de acolo.

• În vara anului 1846 mitropolitul de la Carloviţ l-a numit „vicar 

general” al Episcopiei româneşti vacante a Transilvaniei, cu 

sediul la Sibiu.

• În decembrie 1847 „soborul” protopopilor ardeleni l-a propus ca 

episcop, fiind confirmat de Curtea imperială din Viena şi 

hirotonit arhiereu de către mitropolitul din Carloviţ în Duminica 

Tomii (18 aprilie) din anul 1848. 



“
Cea mai mare parte a vieţii mele 

pururea în osteneală mi-a fost şi îmi va 

fi. Dar şi cea mai mare bucurie mi-a 

fost şi îmi va fi şi în viitor a învinge toate 

piedicile. Cred cu tărie că, fiind umbrit 

de puternicul scut al lui Dumnezeu, voi 

putea îndeplini scopul vieţii mele 

întregi, că pe romanii ardeleni din 

adâncul lor somn să-i deştept şi cu 

voia să-i trag către tot ce este 

adevărat, sfânt şi bun. 

În ziua hirotoniei sale în arhiereu, episcopul Andrei 

Șaguna a rostit aceste cuvinte: 



• Chiar în ziua hirotonirii a plecat spre Sibiu, unde izbucnise revoluţia

românească. 

• S-a implicat direct şi cu multă dăruire în toate acţiunile care 

urmăreau „emanciparea” românilor, pe primul loc fiind 

recunoaşterea lor ca „naţiune” egală în drepturi cu maghiarii, saşii

şi secuii şi desfiinţarea iobăgiei. 

• A fost copreşedinte al Adunării naţionale româneşti de la Blaj 

din 3/15 mai 1848, care l-a ales preşedinte al comitetului 

permanent al românilor, cu sediul la Sibiu, un fel de guvern 

provizoriu: „Noi vrem să ne unim cu țara!”

• După terminarea revoluţiei, împăratul Francisc Iosif l-a acoperit cu 

onoruri şi i-a dat titlul de baron.

• A fost delegat în două rânduri să prezinte revendicările 

româneşti la curtea imperială din Viena, unde a și obținut 

abolirea iobăgiei în 6 iunie 1848. De aceea a fost considerat, pe 

bună dreptate, ca „diplomatul” revoluţiei româneşti, alături de 

teoreticianul sau ideologul ei Simion Bărnuţiu şi conducătorul de 

oşti populare Avram Iancu.

• Mai târziu, a fost membru în Dieta din Pesta, membru în 

Senatul imperial din Viena, preşedinte al unor conferinţe naţional-

politice româneşti care s-au întrunit la Sibiu şi Alba Iulia. Peste tot a 

susţinut şi apărat cu demnitate drepturile legitime ale românilor 

ardeleni.



• În acelaşi timp, Andrei Şaguna a luptat cu mult curaj, 

timp de 15 ani, pentru ieşirea Bisericii româneşti din 

Ardeal de sub jurisdicţia Mitropoliei sârbeşti de la 

Carloviţ, sub care a fost aşezată în mod abuziv de 

Curtea imperială de la Viena. 

• Lupta lui a fost încununată de izbândă în decembrie 

1864, când s-a aprobat restaurarea vechii Mitropolii 

a Ardealului (desfiinţată în 1701 de autorităţile de stat 

de atunci), iar Andrei Şaguna a devenit arhiepiscop al 

Sibiului şi mitropolit al românilor din Ardeal, Banat 

şi „părţile de vest” (Crişana). 

• El a întocmit apoi o lege de organizare, cunoscută sub 

numele de Statutul organic, aprobată de un Congres 

naţional-bisericesc în anul 1868, prin care se prevedea 

autonomia Bisericii sale faţă de stat, dar şi participarea 

laicilor la conducerea vieţii bisericeşti, în probleme 

administrative şi economice. 

• Biserica din Ardeal s-a condus după acest statut până în 

anul 1925, dar principiile lui de bază s-au păstrat şi în 

Statutele următoare până azi.



Mitropolitul Andrei Șaguna
„ c t i t o r ”  a l  c u l t u r i i  ro m â n e şt i  d i n  A rd e a l

„ M i t r o p o l i t u l  A n d r e i  Ș a g u n a  a  f o st  u n  
b ă r b a t  ex t r a o r d i n a r,  t r i m i s  d e  P r o v i d e n ță  
p e n t r u  fe r i c i r e a  p o p o r u l u i  s ă u .  ( . . . )  A  f o st  
u n  M o i s e  a l  r o m â n i l o r :  c a  ș i  a c e l a ,  ș i  e l  e  
e l i b e r a t  p o p o r u l  r o m â n  d i n  l e g ă t u r i l e  
s c l a v i e i  s e c u l a r e ,  a  d e s p ă r ț i t  m a r e a  d e  
n e g u r ă  ș i  n e șt i i n ță ,  a  c o n d u s  p o p o r u l  s ă u  l a  
p ă m â n t u l  a u t o n o m i e i  ș i  a l  i n d e p e n d e n ț e i ,  a  
d a t  p o p o r u l u i  s ă u  ta b l e l e  l e g i i  – s ta t u t u l  
o r g a n i c ,  ș i  î n  f i n e  a  l o v i t  î n  p i a t r ă  ș i  a  d a t  
p o p o r u l u i  s ă u  a p a  c e r e a s c ă :  ș t i i n ța ,  l u m i n a  
c u l t u r i i .”
N i c o l a e  P o p e a ,  A r c h i e p i s c o p u l ș i  M e t r o p o l i t u l A n d r e i u  b a r o n  d e  
Ș a g u n a ,  S i b i u ,  1 8 7 9



• Dumnezeu a rânduit întotdeauna oameni providențiali acolo 

unde a fost nevoie mai mare de ei. Un astfel de om a fost 

Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, ctitor de credință și 

cultură, om al rugăciunii și un deosebit luptător pentru 

propășirea românilor ardeleni. 

• Într-o perioadă dureroasă pentru românii ortodocși din 

Transilvania, Sfântul Andrei Șaguna a fost lumânarea care 

a reaprins candela credinței și a speranței în sufletele 

tuturor românilor prigoniți. Tocmai de aceea a și fost numit 

„Moise al ardelenilor”.

• Marele ierarh nu s-a preocupat numai de organizarea Bisericii 

transilvănene, ci a fost şi ctitor de şcoală românească. Grija 

lui permanentă de a clădi şcoli la sate, de a se înconjura de 

preoţi şi dascăli cu carte, lupta purtată împotriva nepăsării 

generale îl aşează pe Şaguna la temelia şcolilor poporale

(şcoli elementare confesionale). Atenţia mitropolitului s-a 

îndreptat şi spre înfiinţarea şcolilor medii (Gimnaziul cu 8 

clase din Braşov şi cel cu 4 clase din Brad).

• Mitropolitul Șaguna a îndrumat și organizat întregul 

învățământ românesc din Ardeal, cerând profesorilor să 

întocmească manuale fiecare pe specialitatea lui. 

• Sub îndrumarea lui s-au înfiinţat aproape 850 

de şcoli primare în Arhiepiscopia Sibiului, 

un lucru extraordinar având în vedere că la 

acea dată existau 900 de parohii. Iar aceste 

școli nu erau coordonate de autoritățile 

maghiare, ci de Biserică. O dovadă a implicării 

sale deosebite în propășirea învățământului 

este faptul că în chiar pastoralele sale insista 

să se ridice clădiri care să folosească drept 

școli confesionale.



Andrei Șaguna a reorganizat încă din toamna lui 1846

vechea şcoală teologică de la Sibiu (existentă din 1786) ca 

un Institut teologic-pedagogic, cu două „secţiuni”, în 

care se pregăteau viitorii preoţi (6 luni, apoi un an (două 

semestre) în 1850 și 2 ani în 1852), dar şi învăţătorii (un an, 

apoi 2 ani în 1862) celor aproximativ 850 de şcoli primare 

din Ardeal, îndrumate de Biserică.

La 1 octombrie 1854, printr-o dispoziţie a episcopului 

Andrei Şaguna a fost stabilită structura şi disciplinele 

studiate în ambele cursuri. Astfel, pentru „Cursul clerical” au 

fost prevăzute la Anul I: Dogmatica, Morala, Istoria 

bisericească şi Gramatica română, Iar la Anul II: 

Dogmatica, Morala, Dreptul Canonic, Pastorala, Exegetica, 

Retorica şi Polemica. Pe lângă aceste discipline mai erau 

predate elevilor Cântările bisericeşti şi Tipicul. Pentru 

„Cursul pedagogic” a prevăzut următoarele discipline: 

Religia, Gramatica română, Pedagogia, Metodica, 

Geografia, Aritmetica şi Economia.

La 23 decembrie 1854, au fost elaborate norme interne, 

sub numele de Regule şcolare pentru clerici şi pedagogi din 

Institutul diecezan.

Datorită intervenţiilor repetate ale episcopului,
la 29 mai 1861 împăratul Francisc Iosif a aprobat
printr-un Decret acordarea unui ajutor în valoare de
25.000 fl., din care 24.000 fl. pentru preoţimea săracă
şi 1000 fl. pentru întreţinerea Seminarului. Mai apoi,
la 8 aprilie 1864 a acordat un nou ajutor de 25.000
fl., de data aceasta pentru acoperirea nevoilor Eparhiei.
Din această sumă au fost acordate salarii profesorilor
şi directorului Institutului, precum şi 5000 fl. pentru
întreţinerea a 50 de elevi (deci câte 100 florini pentru
un elev) în seminar (internat), dar şi 2000 fl. pentru
acordarea de patru burse unor absolvenţi mai merituoşi
de la Cursul teologic.

În aceste condiţii, Şaguna a putut reorganiza
Institutul, astfel că începând din anul şcolar 1861/62
Cursul clerical a fost ridicat la trei ani de studii, iar
din 1862 Cursul pedagogic a fost ridicat la doi ani
de studii. Drept urmare şi Programa de învăţământ a
fost modificată, procesul de învăţământ ridicându-şi
nivelul calitativ.



• A înfiinţat mai multe fundaţii la arhiepiscopie din care se acordau 

burse unor elevi şi studenţi merituoşi. 

• La îndemnul lui, un mare avocat aromân din Budapesta, Emanuil 

Gojdu, a creat o fundaţie din care să se acorde burse pentru elevi, 

studenţi, dar şi meseriaşi. S-au acordat peste 5.000 de burse până la 

Unirea din 1918.

• Tot el (împreună cu protopopul Ion Popasu) a întemeiat în 1865

Gimnaziul cu opt clase din Braşov (actualul Colegiu „Andrei 

Şaguna”), în 1868 un Gimnaziu la Brad, în jud. Hunedoara, o şcoală

„reală-comercială” în Braşov, a iniţiat cursuri pentru neştiutorii de 

carte în fiecare parohie.

• Andrei Șaguna a înființat în 1850 o tipografie eparhială și în timpul 

vieții sale a tipărit peste 200 de titluri, aici fiind tipărit și Telegraful 

Român (1852), ziar care apare și în zilele noastre, dar și Îndrumătorul 

bisericesc, un calendar în format carte.

„Această tipografie, care până la moartea mea o am grijit şi o am administrat, 

numai Dumnezeu ştie cu câte greutăţi o am apărat şi susţinut faţă de duşmanii

Bisericii şi ai naţiunii noastre române. Că ce era să fac în împrejurările 

acestea? Să şed la râul Babilonului şi să plâng? Nu! Ci să socotesc despre 

modul cum s-ar putea lăţi în preoţime şi poporul nostru cunoştinţele

sistematice şi temeinice despre Biserică şi despre alte lucruri bisericeşti.”

Emanuil Gojdu



Numai la un an de la înfiinţarea tipografiei, se tipăriseră la Sibiu 5.000 

de Catehisme, 5.000 de Abecedare, 700 de Ceasloave, 3.000 Istorii 

Biblice, 3.000 de cărţi despre Datoriile supuşilor şi 1.500 Apostoli.

Apoi, tot sub îngrijirea Episcopului Andrei s-au tipărit, în decurs de 11 

ani, 35 de cărţi bisericeşti, unele în mai multe ediţii, dintre care se 

pot aminti: Elementele dreptului canonic (1854); Kiriacodromionul

(1855); Istoria Bisericii Ortodoxe răsăritene universale (1860), în două 

volume; Ceaslovul, Octoihul, Psaltirea, Penticostarul şi Triodul. Apoi 

cele douăsprezece Mineie (1853-1856) „după originalul îndreptat al 

Preasfinţitului episcop al Argeşului, Kir Iosif”; Biblia ilustrată (1856-

1858 - un adevărat monument de limbă și literatură română) „după 

originalul celor 72 de tălmăcitori din Alexandria” şi altele.

Sfântul Andrei Șaguna a mai tipărit și o serie de manuale pentru 

şcolile primare (abecedare, aritmetică, gramatică, istorie, 

geografie și muzică), dar şi manuale pentru învăţământul teologic 

(unele scrise de el însuşi), și multe alte cărți și periodice. 



• Tot Şaguna a fost acela care a obţinut acordul 

autorităţilor pentru înfiinţarea Asociaţiunii

transilvane pentru literatura şi cultura 

poporului român (ASTRA), al cărui preşedinte a 

fost timp de şase ani (desfiinţată de autorităţile

comuniste în 1948, readusă la viaţă în 1990). 

• Sub raport economic, trebuie să spunem că el a 

cumpărat actuala reşedinţă mitropolitană din 

Sibiu şi câteva clădiri din apropiere pentru 

Institutul teologic-pedagogic şi alte imobile. 

• Tot el a ctitorit biserica din Guşteriţa (azi cartier al Sibiului) şi a îndemnat preoţii şi 

credincioşii să contribuie cu bani şi braţele la ridicarea unor biserici şi clădiri şcolare. 

• Intenţiona să zidească o catedrală în Sibiu, dar nu a reuşit să strângă banii necesari 

pentru începerea lucrărilor, de aceea, slujea în „biserica din groapă” şi apoi în „biserica 

grecească” din „cetate”, pe locul actualei catedrale, în care a reuşit să introducă muzica 

specifică Ardealului, pusă pe note de preotul profesor Dimitrie Cunţan, în locul celei 

psaltice, greceşti.

REŞEDINŢĂ MITROPOLITANĂ DIN SIBIU



• Deși activitățile administrative îi acaparau mult din timpul 

său, nu își neglija niciodată pravila, mărturii din vremea sa 

arătând cât de osârduitor era Mitropolitul Șaguna.

• Era prezent mereu la slujbă și nu doar la Liturghie, ci și 

la Utrenie și Vecernie. Tot aici, intervenea atunci când 

studenții teologi greșeau câte ceva, astfel încât aceștia să 

învețe rânduiala corectă.

• “În fiecare dimineață, între orele 5:00 și 7:00, își îndeplinea 

pravila și nimeni nu îl deranja în acest interval. Trăind toată 

viața în modestie, la fel a vrut să își petreacă și plecarea 

din această lume. 

• A dorit să fie înmormântat lângă biserica mare din Rășinari, 

unde slujise de atâtea ori, „fără pompă, fără muzică și fără 

predică”, prohodit de un singur preot, ieromonahul Gherman 

Bogdan, duhovnicul Sfântului. 

Om al rugăciunii, cărturar și filantrop

Dorința i-a fost respectată, mitropolitul trecând la cele veșnice pe 16/28 iunie 1873, întreaga sa avere 

fiind lăsată Arhiepiscopiei Sibiului. Totuși, la slujba de înmormântare au venit români din toate părțile 

Ardealului pentru a-și lua rămas-bun de la cel care le-a purtat de grijă fiilor săi ca un adevărat tată.



• Acesta a fost mitropolitul Andrei Şaguna, ierarhul trimis 

de Dumnezeu în mijlocul românilor ortodocşi din 

Ardeal, pe seama cărora a creat atâtea instituţii bisericeşti 

şi culturale, care au rezistat în faţa tuturor vitregiilor istoriei, 

ajungând până la noi. 

• Cu toată smerenia lui, cu adevărat călugărească, poporul 

dreptcredincios l-a cinstit cum se cuvine şi după moarte, 

încât s-a creat un adevărat „cult popular” al 

mitropolitului Andrei. 

• Zeci de oameni de cultură, români, dar şi străini, au scris 

cărţi şi alte lucrări despre viaţa şi strădaniile sale întru 

slujirea Bisericii şi a neamului său, socotindu-l drept cel 

mai de seamă ierarh pe care l-a avut Biserica 

românească în tot decursul istoriei sale.

• La scurt timp după moarte, s-a creat un adevărat cult 

pentru mitropolit, în numeroase case țărănești, alături de 

icoane fiind și chipul lui Șaguna, chiar Ioan Slavici 

consemnând că ortodocșii din Ardeal îl socoteau sfânt.



DESCOPERIREA MOAȘTELOR

• Mausoleul Mitropolitului Andrei Șaguna aflat la Rășinari a fost 

consolidat, repictat și sfințit în 1973 cu ocazia comemorării a 100 

de ani de la trecerea în veșnicie a marelui prelat transilvănean.

• E interesant că ierarhul ardelean nu a dorit să fie deshumat, 

lăsând cu limbă de moarte să nu se umble la mormântul său. Dar 

Dumnezeu a vrut altfel.

• Înainte de slujba de binecuvântare a edificiului, în același an, joi, 19 

aprilie, aproape de sărbătoarea Floriilor, pe când lucrările privind 

fresca erau în toi, s-a petrecut un fapt neprevăzut. Schela era 

montată pentru pictură, iar pictorul împreună cu cei doi ucenici ai 

săi au început zugrăvirea chipului Pantocratorului, aflat la 7 metri 

înălțime. 

• La un moment dat, povestește martorul acestei întâmplări, inginerul 

diacon pe atunci Mircea Zamfir, actualmente arhimandritul Modest 

Zamfir, schela a cedat și pictorul a căzut peste piatra de 

mormânt. Gresia, erodată de timp și umiditate, s-a rupt în două 

bucăți, iar pictorul a căzut în mormântul adânc de 3 metri, plin cu 

apă. Intervenția promptă, dar deloc ușoară a celor doi ucenici a 

făcut ca pictorul să fie salvat la timp.



• Groapa în care fusese depus Șaguna era cimentată, iar pe fundul 

acesteia se afla sicriul de metal, spart în zona capului prin căderea 

pictorului. Osemintele din sicriu au fost adunate cu multă grijă 

și puse într-un sipet.

• Tot conținutul sicriului, depozitat în sipet, a fost predat Mitropolitului 

Mladin și depus în Altarul Bisericii «Sfânta Treime», mausoleul 

aflându-se în cimitirul acestei parohii”, își aduce aminte părintele 

Modest. 

• După o săptămână, tot ce rămăsese de pe urma lui Șaguna a fost 

așezat într-un sicriu de stejar și, oficiindu-se Sfânta Liturghie și o 

slujbă de pomenire a ierarhului, a fost pus din nou în mausoleu. 

credincioși.

• Cu binecuvântarea Mitropolitului Mladin, diaconul Mircea Zamfir a 

luat falanga degetului arătător al mâinii drepte și a așezat-o într-o 

mică raclă de argint aurit. Pe capacul casetei se află gravate 

chipul sfântului mitropolit și sfântul deget al lui, iar pe părțile 

laterale sunt gravate Biblia lui Șaguna tipărită în 1858, macheta 

clădirii Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov și numele 

donatorilor care au contribuit la achiziționarea raclei.



Racla cu moaștele Sfântului Andrei Șaguna 

la Catedrala Ortodoxă din Sibiu



Scrierile Sfântului Andrei Șaguna

• Promemoria - despre dreptul istoric al autonomiei bisericești-naționale a românilor de religie răsăriteană, Sibiu, 1849, 15 p.;

• Adaus la „Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericești-naționale...”, Sibiu, 1850, 23 p.,

• Memoriu prin care se lămurește cererea românilor de religiune răsăriteană din Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din 

punct de vedere al sfintelor canoane, Viena, 1851 și Sibiu 1860, 23 p.

• Elementele Dreptului canonic al Bisericii drept credincioase răsăritene..., Sibiu, 1854, XXIV + 183 p.;

• Istoria Bisericii Ortodoxe răsăritene universale de la întemeiere până în zilele noastre, 2 vol., Sibiu, 1860, X + 422 p. (I) + IV + 

316 p. (II)

• Compendiu de Drept Canonic al sântei, soborniceștii și apostoleștii Biserici, Sibiu, 1868, XLVIII + 452 p. 

• Enhiridion, adecă carte manual de canoane ale sântei, soborniceștii și apostoleștii Biserici, cu comentarii, Sibiu, 187 1, LII + 548 

p.;

• Manual de studiu pastoral, Sibiu, 1972, 8 + X + 302 p. (ed. a II-a, Sibiu, 1878, XV + 270 p.).

• Anrede des… an die Geistlichkeit und National-Versammlung am 28. Dezember 1848 zu Hermannstadt. Olmütz.

• Cunoștinție folositoare despre trebile căsătoriilor, spre folosul Preoțimei și al Scaunelor protopopesci. Olmütz, 1854.

• Teologia dogmatică, scoasă din manuscrisul preacuviosului părinte archimandrit Ioan. Raics, și prescurt întocmita spre 

întrebuințiare în școalele clericale de legea greco-resăriteana. Olmütz, 1854.

• Manual de teologie morală creștinească pentru întrebuințiarea preoțimei și a clericilor greco-resăriteni revezut si retiparit sub 

priveghierea si cu binecuventarea esc. sale doma. Olmütz, 1855.

• Contra lui Hiliad biblicist din 1858. Olmütz, 1858.



Despre scrierile lui

• Ioan A. Preda afirmă că „spre a putea pătrunde pe deplin însemnătatea progresului înfăptuit prin 

dobândirea Statutului organic și a autonomiei bisericești prin el garantată trebuie să cunoaștem 

împrejurările culturale și politice între care această civilizație s-a înfăptuit, precum și starea tristă și 

umilitoare în care se afla Biserica noastră înainte de Statutul organic”.

• Părintele profesor Liviu Stan vorbește despre „neîntrecutul canonist”, spunând că, „în epoca de 

după 1848 și până la recunoașterea formală din 1885 a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 

din România, au strălucit prin publicații de o valoare deosebită, puse în serviciul autocefaliei câțiva 

cărturari de seamă, între care se situează și neîntrecutul canonist al vremii aceleia pentru întreaga 

Ortodoxie, fostul mitropolit al Ardealului Andrei Șaguna”.

• Ilarion Pușcariu are și el cuvinte deosebit de alese în aprecierea operei mitropolitului Șaguna, 

spunând: „Glorificând după merit pe arhiereul Șaguna, ca reprezentant al ideii celei mari a 

emancipării bisericești a românilor, nu vreau deloc să afirm că acea lucrare a realizat-o numai el 

singur, fără concursul unei pleiade de bărbați învățați și plini de însuflețire religioasă și înzestrați 

cu virtuți naționale”.

• Prof. Ioan Matei afirmă că „Șaguna era un apărător convins al organizației sinodale. Dovadă în 

acest sens este hotărârea lui de a convoca în 1848 un sinod eparhial cu 44 de clerici și 56 de 

mireni și apoi soborul din 1850 cu clerici și mireni.”



Despre Statutul Organic elaborat de Sfântul Andrei Șaguna

• După anul 1918, mitropolitul Nicolae Bălan „a reușit să extindă organizația șaguniană asupra întregii 

Biserici Ortodoxe Române din România întregită. A militat pentru adoptarea principiilor Statutului 

organic în noua Lege de organizare a Bisericii Ortodoxe Române și pentru autonomia ei internă. 

Mitropolitul Nicolae Bălan s-a opus încercărilor unor teologi care cereau înlăturarea mirenilor de la 

conducerea trebilor bisericești. În felul acesta, apără sinodalitatea Bisericii, colaborarea dintre clerici și 

mireni la conducerea ei, urmărind să înlăture orice urmă de absolutism ierarhic”, după cum arată pr. 

prof. Mircea Păcurariu.

• Prof. Iorgu Ivan spune că „Statutul organic pentru care s-a zbuciumat fără odihnă marele mitropolit 

Andrei Șaguna a format cadrul cel mai corespunzător instituțiilor canonice ale Bisericii Ortodoxe 

Române din Ardeal, ca să se organizeze și să poată desfășura o activitate adecvată împrejurărilor, 

pentru ca românii din această provincie să-și poată păstra neschimbată credința și limba și să cultive, 

în același timp, peste toate opreliștile care li se puneau în cale, conștiința unității lor și, ca ideal, al unirii 

lor cu toți românii din celelalte provincii românești”.

• Valeriu Moldovan spune că în cadrul discuțiilor care au avut loc cu privire la „Statutul pentru 

organizarea Bisericii Ortodoxe Române’ din 6 mai 1925, ministrul cultelor Alexandru Lapedatu a spus 

că ‘principiile care stau la baza noii organizații unitare a Bisericii Ortodoxe și modalitățile după care are 

a-și exercita în viitor dreptul înscris în Constituție, sunt acelea cuprinse în Statutul organic al Mitropoliei 

românilor ortodocși din Transilvania”.



Despre Statutul Organic elaborat de Sfântul Andrie Șaguna

• Valeriu Moldovan spune că aceste cuvinte ale ministrului cultelor Alexandru Lapedatu „constituie 

omagiul cel mai desăvârșit față de nemuritoarea operă de la 1868, care, în cursul celor aproape 

șase decenii de aplicare, a concrescut sufletește cu trei generații de intelectuali români ortodocși, 

precum și cu întreg poporul credincios din Ardeal. Statutul organic a dat cadrele largi ale unei 

neîntrerupte și armonioase colaborări dintre clerul și poporul ardelean, el a oferit acea admirabilă 

școală politică și parlamentară a intelectualilor români ortodocși și lui trebuie să-i atribuim 

uimitoarele progrese pe care le-a realizat Mitropolia Ardealului în cursul unei jumătăți de veac”.

• Nicolae Iorga spunea: „În momentul când a depus autoritatea sa, fără margini până atunci, în

mâna Parlamentului bisericesc și cultural al românilor de dincolo, el a înțeles să coboare în ei, în

același timp, și sufletul său cel mare. Căci nici un așezământ pământesc nu vine decât din 

sufletul omenesc conștient, și nici un așezământ nu se ține cu altceva decât cu sufletul”.



“
Cel care ardea de dorul de a contribui 

pe toate cărările la mersul înainte a 
neamului său, nu se putea mulțumi 

numai cu munca pentru dezrobirea și 
înălțarea Bisericii sale, ci trebuia să 

îmbrățișeze toate ramurile de 

manifestare cultural-națională a 

poporului pe care îl păstorea.

Cuvinte elogioase la adresa operei lui Șaguna are 

Gheorghe Tulbure când scrie:



“

Să se silească fiecare preot a povăţui poporul să părăsească 

deprinderile rele, să nu facă nunta în post, să se lase de 

căsătoriile între rudenii şi să se ferească de cheltuielile 

zadarnice, de risipă de mâncare şi băutură ce au obiceiul a 

face cu prilejul nunţilor. 

Să nu lipsească preotul a învăţa, nu numai tinerimea şcolară, 

ci şi pe cea ce nu are putinţă a umbla la şcoală, credinţa, frica 

lui Dumnezeu şi începutul înţelepciunii. Prin toate purtările 

sale, preotul să dea pilde bune poporului. Să-şi chivernisească 

bine nu numai casa proprie, ci şi toate ce ţin de biserică.

Preoţii să poarte îmbrăcăminte preoţească, că din cele de 

afară se chibzuieşte şi aşezarea cea dinlăuntru a inimii. Să fie 

cu blândeţe şi cuget curat în adunările şi sfătuirile bisericeşti, 

să nu rostească decât vorbe frumoase şi împăciuitoare; să se 

poarte cu toată cuviinţa faţă de „stăpânirile şi domniile” cărora 

le datorez cinstire şi ascultare. Faţă de poporani să fie cu 

dragoste, îndelungă răbdare şi smerenie.

(Epistolia de învăţătură către parohialnica preoţime)



“

Cele două traduceri ale Bibliei (1648 şi 1688) 

sunt uşile prin care s-a învrednicit şi poporul 

românesc a intra în câmpul cel ceresc al 

dumnezeieştilor învăţături, care, în mijlocul 

vijeliilor şi valurilor lumii, rămân neclătite şi 

adevărate din veac în veac. Ele sunt izvoarele 

care au izvorât întâia dată apa vieţii veşnice 

pentru neamul acesta, în toate părţile prin care 

este răspândit. 

În prefața Bibliei ilustrate (1858) scrie episcopul 

Andrei Șaguna: 

Deşteptarea poporului românesc din barbaria veacurilor, împrietenirea lui mai 

departe cu legea lui Dumnezeu, păşirea lui către lumina cea blândă a civilizaţiei şi 

a culturii, înfrăţirea neamului nostru românesc, pe care mâna proniei l-a semănat 

prin atâtea tari deosebite şi printre atâtea neamuri străine, rămânerea în viaţă a 

limbii sale naţionale - toate aceste binecuvântări neasemănate avem a le mulţumi

acestor ediţii vechi ale Sfintei Scripturi, acestor monumente nepieritoare ale limbii, 

moralităţii şi peste tot ale vieţii noastre naţionale şi bisericeşti. 



“

Pe cât aristocraţia română din Transilvania 

n-a avut nici o predilecţie către Biserică şi 

naţia sa şi era redusă de o idee deşartă, pe 

atâta, să zicem, preoţimea şi creştinii şi în 

fruntea lor arhiereii au arătat o tărie 

exemplară în mijlocul nenumăratelor 

prigoniri şi au rămas neclătiţi în religie şi 

în naţionalitate. 

Tăria aceasta sufletească a fost un produs viu al acelei convingeri morale, că 

dacă se vor lăsa de una, numaidecât se vor lipsi şi de cealaltă. Şi fiindcă românul 

nu-şi poate închipui religia fără naţia şi naţionalitatea sa, pentru aceea, ca să 

asigure existenţa sa naţională, a rămas în acea religie în care s-a pomenit ca 

român şi despre care e convins că este scutul cel mai puternic de a-i apăra 

naţionalitatea lui de orice vijelii.

(Istoria bisericească, volumul II, p. 122-124)



„Apărător înţelept al românilor ortodocşi, 

păstor cărturar al Transilvaniei 

şi mare chivernisitor al vieţii bisericeşti, 

Sfinte Ierarhe Andrei, 

roagă-te lui Hristos Dumnezeu 

să mântuiască sufletele noastre.”

Pe cel ce a fost, între ierarhii Bisericii drept-măritoare, 
străjer al adevărului şi ctitor de cultură românească, pe 

Sfântul Andrei al Transilvaniei, după cuviinţă să-l 
lăudăm, că s-a arătat vistierie nesecată, fereastră prin 
care ne vine lumină din cer şi mână binecuvântată prin 
care Dumnezeu poporului român daruri alese trimite; 

măritului păstor, credincioşii, să-i strigăm: 
Bucură-te, Sfinte Andrei, înţelept ierarh al lui Hristos!


