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Meritele excepţionale în istoria modernă şi locul 
unic al Mitropolitului Andrei Şaguna în conştiinţa 
românilor de pretutindeni – fiindcă el n-a fost şi nu 
este doar al Mitropoliei Sibiului şi al ardelenilor, ci 
al întregului neam românesc – au fost recunoscute şi 
elogiate încă din timpul vieţii sale de bărbaţi de frunte 
atât ai Bisericii, cât şi ai culturii naţionale. El a slujit 
neamul românesc cu zelul şi dragostea unui apostol, 

iar în cei 27 de ani de arhipăstorire „n-a fost o zi, oră 
sau minut în care să nu fi săvârşit vreun bine pentru 
Biserică, naţiune şi umanitate, pentru a cărei fericire 
şi-a dat averea, odihna trupului şi a sufletului, şi-a dat 
inima, şi-a dat totul. Aceasta e o raritate şi un fenomen 
fără pereche în zilele noastre. Un astfel de arhiereu îl 
vom putea afla numai în timpul clasic al creştinismului, 
în timpul lui Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan 

Metropolitan Andrei Şaguna – Promoter of the Movement of Emancipation through C
ulture and Education for the Romanians in 19th Century Transylvania

The history of the Romanians in Transylvania acknowledges Saint Metropolitan Andrei Şaguna’s shepherding 
of the Church as a reference point, that had crucially contributed to the creation of the Romanian people’s unity 
of conscience, which ultimately led to the Great Union in 1918.  The great Metropolitan knew that a people 
enlightened through culture and education is thus enabled to overcome all the hardships and challenges of history 
and is subsequently empowered to pursue tenaciously its political and ecclesiastical goals and ideals for a union.  Like 
a true apostle of the Transylvanian Romanians, Metropolitan Andrei Şaguna bestowed on the Transylvanian Church 
the treasures of his charisms, his energy and tireless fervour and the wisdom of his remarkable diplomacy, and made 
it bring forth a “hundredfold fruit”, i.e. he set up hundreds of religious and lay schools of all levels of education.  
He also supervised the compilation of school manuals and syllabuses, and the training of school teachers.  Yet his 
greatness actually lies in that he managed all these amid extremely harsh political conditions.  He was intuitively 
certain that only the existence of a solid Orthodox confessional educational program would allow the Romanians to 
exist as a nation and play an active role in Transylvania’s social-political life, which would eventually contribute to the 
achievement of the national union of all Romanians from the three Romanian Provinces.
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noastre. Acest material ştiinţific avea să-l întrebuinţeze 
mai târziu tocmai împotriva sârbilor în lupta pentru 
restaurarea Bisericii româneşti din Transilvania.9

Chemarea sa interioară de a sluji neamului 
românesc precum Apostolul cel întâi chemat se 
împlineşte în 1846, când tânărul arhimandrit Andrei a 
fost trimis în mijlocul românilor ortodocşi transilvăneni 
pentru a conduce eparhia în calitate de vicar. Timp de 
un an şi jumătate a urmărit regenerarea duhovnicească, 
liturgică socială şi culturală a poporului şi în special 
al clerului. Astfel, în toamna anului 1846 el a ridicat 
cursul de 6 luni pentru candidaţii la preoţie la durata 
de un an şi dispune ca de atunci înainte “cine va voi a 
se primi la cursul candidaţilor la preoţie să înveţe toate 
şcoalele până la filozofie…”10

Consacrarea vocaţiei sale apostoleşti şi a chemării 
interioare de a sluji lui Dumnezeu şi neamului românesc 
s-a făcut plenar prin hirotonia sa întru episcop pe data 
de 18/30 aprilie 1848 în catedrala din Carloviţ.11 În 
cuvântul rostit cu prilejul hirotonirii sale declara că 
vine în Transilvania ca:„ pre românii transilvăneni din 
adâncul lor somn să-i deştept, şi cu voie cătră tot ce e 
adevărat, plăcut şi bun să-i atrag! ”12 şi “ca să fiu tuturor 
tată în înţelesul cel adevărat”13

Tenace, hotărât, cult, temeinic pregătit, ferm a dorit 
mai presus de toate luminarea şi unitatea poporului său 
iar acestui scop i-a dedicat întreaga sa viaţă. La foarte 
scurt timp după instalarea ca episcop ortodox la Sibiu, 
Şaguna a fost prezent pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, la 
3/15 mai 1848, ca preşedinte (împreună cu episcopul 
greco-catolic Lemeni) al Marii Adunări Naţionale la 
care se va auzi pentru prima oară: „Noi vrem să ne unim 
cu ţara!”14. Aici a demonstrat Şaguna că pe lângă alte 
mari harisme, el a fost înzestrat cu un remarcabil simţ 
al realităţii şi cu o abilitate admirabilă de a se adapta 
momentului şi de a urmări în toate împrejurările 
interesele majore ale poporului său, fără însă a face 
concesii şi a se abate de la dreapta credinţă. 

După Adunarea de la Blaj din mai 1848 şi până 
în vara lui 1849, Andrei Şaguna a fost reprezentantul 
cauzei româneşti în faţa celor din afară. El a fost 
principalul ei purtător de cuvânt la Viena înaintea 
împăratului şi a miniştrilor lui şi pentru o vreme la 
Pesta înaintea noului guvern maghiar.15 Tot acum 
prin „ Punturile ” de la Blaj care sintetizau doleanţele 
românilor începe şirul numeroaselor petiţii pe care 
le-a scris Şaguna împăratului, guvernului, miniştrilor 
sau guvernatorilor locali. Desele călătorii şi petiţii dau 
măsura perseverenţei ierarhului nostru dar şi a varietăţii 
problemelor pe care s-a străduit să le rezolve. Acestea 
erau probleme vitale ale românilor transilvăneni, lipsiţi 
până atunci de drepturi elementare în propria lor 
ţară. Şaguna va încerca să le vindece aceste răni, să le 
aline suferinţele, să le mângâie sufletele şi să le redea 
demnitatea.16

În timpul revoluţiei din Ungaria şi Ardeal, Şaguna a 

fost unul din sfătuitorii cei mai devotaţi ai împăratului 
Francisc Iosif. După terminarea revoluţiei, împăratul 
l-a acoperit cu onoruri şi i-a dat titlul de baron.17 

Din aprilie 1849 marele ierarh ardelean, văzând că 
petiţiile şi memoriile sale nu au avut nici un rezultat, a 
schimbat tactica şi a început să-şi soluţioneze el însuşi 
petiţiile.18

Pentru înfăptuirea dezideratelor sale, Şaguna 
considera că principalul pas care trebuia făcut era 
restabilirea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei care 
nu mai funcţiona din 1700 când mitropolitul de atunci, 
Atanasie Anghel şi o parte a preoţimii au semnat Actul 
Unirii cu Roma. Numai astfel Biserica Ortodoxă putea 
să fie pentru poporul din Ardeal lumina Evangheliei şi 
speranţa unităţii. 

Mitropolitul din Carloviţ sub jurisdicţia căruia 
se afla Biserica Ortodoxă Română din Transilvania 
s-a opus, la fel şi Curtea de la Viena. Şaguna şi-a dat 
seama că este inutil să continue negocierile cu sârbii 
şi s-a adresat împăratului. Era decis să obţină direct 
din partea împăratului o hotărâre în acest sens. După 
mai multe încercări eşuate, eforturile sale dau roade 
şi se împlinesc abia în preajma Crăciunului anului 
1864, când împăratul aprobă reînfiinţarea Mitropoliei 
Transilvaniei. 

Prima grijă a noului arhiepiscop-mitropolit a 
fost să asigure Bisericii sale o autonomie durabilă. El 
a insistat pentru recunoaşterea noii mitropolii printr-
un articol special de lege, votat în 1868 şi înscris în 
Corpus Juris Hungarici.19

Noua Mitropolie avea nevoie de un regulament 
după care să se conducă. Mitropolitul Andrei a 
convocat la Sibiu un Congres Naţional Bisericesc al 
românilor ortodocşi la care au participat câte 10 preoţi 
şi 20 de mireni din fiecare eparhie, aleşi prin votul 
credincioşilor. Congresul a aprobat Statul Organic al 
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania.20 Statutul 
încredinţa administrarea intereselor Bisericii şi şcolilor 
care depindeau de ea Congresului Naţional, un mic 
parlament al românilor, o organizaţie democratică şi 
liberală.21 Acesta a fost un admirabil instrument de 
conservare a patrimoniului naţional.

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).

Cursurile de teologie şi pedagogie s-au bucurat de 
aceeaşi atenţie. Şcoala „de teologie” a devenit instituţie 
de învăţământ superior la care cursurile durau trei 
ani. Separat a fost înfiinţată şi o secţie de pedagogie. 
Formând primele serii de preoţi şi dascăli Şaguna 
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şcolar elementar din eparhie. Dacă s-ar fi respectat întru 
totul prevederile legiuirii austriece, inspectorul suprem 
al şcolilor confesionale ortodoxe din Ardeal ar fi trebuit 
să fie episcopul catolic. Or, hotărârea sinodului nu a 
făcut pomenire în nici un fel de vreo superinspecţie 
şcolară, nici de aceea aparţinând episcopului catolic, 
dar nici de cea a celui ortodox, ci numai de un drept de 
inspecţie al protopopilor. Totodată, articolul al XVII-lea 
a recunoscut dreptul de control al Statului (episcopul 
trebuind să trimită rapoartele direct Ministerului). 
Din această formulare se pot desprinde marile calităţi 
diplomatice şi politice ale lui Şaguna. Fără să pretindă 
în mod expres o autonomie şcolară pentru Biserica 
Ortodoxă şi respectând cadrele juridice existente, 
în special § 2-4 ale Constituţiei din 4 martie 1849, 
Şaguna a pus bazele necesare pentru obţinerea într-o 
epocă ulterioară, mai prielnică, a deplinei autonomii 
şcolare a Bisericii Ortodoxe.33

În 1852, cursul clerical a fost ridicat la doi ani de 
studii, iar în toamna anului următor, a fost înfiinţată o 
secţiune pedagogică de sine stătătoare. Spre deosebire 
de cursul clerical, cel pedagogic a avut la început 
durata de un singur an (fiind ridicat la doi ani de studii 
abia în 1861).34 Important este însă faptul că în acest 
Institut se avea în vedere şi pregătirea de învăţători, 
dar şi introducerea prevederii, devenită tradiţie şi 
reglementată mai târziu, ca absolvenţii cursului 
teologic, înainte de a se hirotoni, să funcţioneze ca 
învăţători. 

În anul şcolar 1853/54, s-a realizat în sfârşit 
separarea dintre Cursul clerical, care urma să aibă o 
durată de doi ani, şi Cursul pedagogic, organizat pe 
perioada de un an.35 Totuşi, deoarece Sinodul din 1850 
a prevăzut ca fiecare preot să poată fi şi învăţător, la 
Secţia clericală s-a predat şi Pedagogia. Tradiţia ca fiecare 
absolvent al cursului de Pedagogie să funcţioneze ca 
învăţător până la hirotonie, a fost prevăzută şi în legea 
fundamentală a Bisericii, în Statutul Organic (§ 13). 

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 
Economia36.

Pe lângă stabilirea structurii didactice şi a 
disciplinelor studiate în Institut, la 23 decembrie 1954 
episcopul Şaguna a emis şi norme interne, sub numele 
de Regule şcolare pentru clerici şi pedagogi din Institutul 
diecezan. În 16 articole au fost stabilite norme de 
conduită pentru viitorii preoţi şi învăţători, atât în 

institut cât şi în afara acestuia. Era precizată datoria 
elevilor de a-şi cumpăra manualele de la Tipografia 
diecezană (tipografie pe care episcopul o cumpărase din 
bani proprii); apoi erau fixate norme legate de ţinuta 
elevilor în biserică şi de conduită în afara acesteia (în 
internat şi în oraş). De asemenea, la 15 decembrie 1854 
Şaguna a emis instrucţiuni şi pentru corpul didactic, 
pentru felul în care acesta să se ocupe de elevi.37 Nu 
în ultimul rând episcopul s-a preocupat de furnizarea 
de mijloace materiale pentru funcţionarea Institutului. 

În timpul păstoririi lui Andrei Şaguna au 
funcţionat ca profesori la Institut dascăli importanţi, 
precum: Nicolae Popea, Ioan Popescu, Zaharia Boiu. 
Aceştia, alături de ierarh au şi alcătuit manuale pentru 
Institut, tipărite fiind la Tipografia Arhidiecezană, 
donată de Şaguna. 

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.

2.2 Preocupările Mitropolitului Andrei Şaguna 
pentru organizarea învăţământului primar românesc din 
Ardeal.

După măsurile luate privind formarea dascălilor 
au urmat o serie de iniţiative ale marelui mitropolit 
pentru a statornici principiul confesional ca bază a 
organizării învăţământului ortodox în Transilvania, 
căci învăţământul confesional al românilor ardeleni 
ortodocşi se afla într-o situaţie confuză, dat fiind faptul 
că Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice din 
Viena scosese încă din timpul revoluţiei sistemul de 
învăţământ din întregul Imperiu de sub supravegherea 
Bisericilor, punându-l sub controlul riguros al Statului, 
însă în realitate Bisericile nu şi-au pierdut cu totul 
influenţa asupra şcolilor, rămase confesionale. Astfel 
prin Constituţia din 4 martie 1849, Ministerul şi 
Curtea de la Viena au fost nevoite să accepte un mai 
mare grad de implicare a conducerilor celor şase 
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(până cel târziu în luna august a fiecărui an).
Protopopii aveau obligaţia de purta de grijă ca 

dascălii să încaseze salariul cuvenit (prin urmare, orice 
reclamaţie în acest sens, dascălii trebuiau să o adreseze 
protopopilor). Totodată, protopopii trebuiau să se 
asigure că dascălii meritau aceste salarii. Astfel, ei aveau 
obligaţia de a-i examina pe dascăli, nu doar din toate 
materiile pe care aceştia le predau copiilor, ci şi din 
pedagogie.

Instrucţiunea a stabilit şi trei îndatoriri principale 
pe care le aveau parohii, în calitatea lor de directori ai 
şcolii populare: analizarea modului în care se implica 
învăţătorul în susţinerea şcolii şi preocuparea ca 
părinţii să-şi trimită copiii la şcoală; predarea religiei în 
şcoală; de a reprezenta şcoala în calitate de superior al 
învăţătorului.43

Doi ani mai târziu, Şaguna a redactat o nouă 
instrucţiune pentru cler, mult mai detaliată, în care 
a stabilit modul în care acesta era dator să inspecteze 
procesul de învăţământ.44 Această instrucţiune a fost 
aprobată printr-un decret aulic la 5 octombrie 1866 
şi printr-o decizie a Guberniului ardelean, la 12 iunie 
1866.45 Instrucţiunea cuprindea patru părţi: I. Despre 
directorii şcolilor populare; II. Despre directorii 
şcolilor capitale (cuprinzând 26 paragrafe); III. Despre 
inspectorii locali bisericeşti; IV. Despre inspectorii 
districtuali (protopopii).

Din analiza acestor instrucţiunilor, se poate 
constata faptul că, după dobândirea deplinei autonomii 
bisericeşti şi şcolare, episcopul Şaguna a ştiut să treacă 
la o organizare detaliată a învăţământului confesional 
ortodox din Transilvania. În această operă a sa, s-a 
inspirat în mod vădit după normele legislative aflate 
atunci în vigoare. 

Totodată, pentru susţinerea activităţii pedagogice în 
Transilvania, Şaguna a iniţiat conferinţele învăţătoreşti, 
emiţând la 17 septembrie 1862, o circulară adresată 
protopopilor, prin care îi anunţa de intenţia de a 
introducere, începând cu anul următor, această formă 
de învăţământ pentru învăţători.46 

Pentru stabilirea modului de desfăşurare a 
conferinţelor, Şaguna a emis o instrucţiune specială.47 
Aceasta cuprindea 15 paragrafe, în care era prezentat 
programul zilnic. Dat fiind caracterul confesional 
al şcolilor, conferinţele învăţătoreşti trebuiau să fie 
desfăşurate în biserici (doar dacă aceasta nu era posibil, 
protopopul trebuia să pună la dispoziţie o altă sală).

În anul 1863 s-au desfăşurat cele dintâi conferinţe 
învăţătoreşti ortodoxe din Ardeal, în prezenţa şi sub 
conducerea comisarilor şcolari. Conferinţele din 
anul următor au fost organizate în conformitate cu 
o instrucţiune nouă,48 conform căreia, în centrul 
preocupărilor trebuiau să se afle mijloacele de dezvoltare 
fizică (igienă regim de viaţă), spirituală (sentimentul 
dragostei de Dumnezeu şi părinţi) şi intelectuală 
(necesitatea învăţământului şi rolul şcolii) a copiilor. 

Problematica aflată atunci în discuţie poate părea 
astăzi deosebit de simplistă, dar, ţinând cont de faptul 
că la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al 
XIX-lea chiar şi adulţii (adică părinţii) erau lipsiţi de 
orice pregătire şcolară, aceasta era de o importanţă 
deosebită.49 

2.3 Dualismul austro-ungar şi organizarea 
învăţământului în Transilvania

Anul 1868 a adus votarea în Parlamentul maghiar 
a unor legi deosebit de importante pentru românii din 
Ardeal, precum AL 9/1868, prin care a fost înarticulată 
Mitropolia Ortodoxă a românilor din Ungaria şi 
Transilvania şi a fost recunoscută şi autonomia ei 
faţă de autorităţile de Stat, AL 38/1868 sau Legea 
învăţământului, prin care erau organizate şcolile 
confesionale, şi AL 44/1868 sau Legea naţionalităţilor, 
prin care a fost asigurat dreptul folosirii limbii române 
în şcolile confesionale ortodoxe. 

Toate acestea au fost premisele de la care pornind 
Şaguna a tratat problema învăţământului confesional 
în Congresul Naţional Bisericesc ţinut la Sibiu în 1868.

Acelaşi CNB a votat şi Statutul Organic al 
Mitropoliei româneşti. Acesta a cuprins referiri 
şi la şcolile confesionale. Organele însărcinate cu 
organizarea învăţământului la nivel parohial erau 
Comitetul şi Epitropia. Cel dintâi organism era dator 
să organizeze concurs pentru ocuparea postului de 
învăţător, în înţelegere cu protopopul şi cu direcţiunea 
şcolii. De asemenea, trebuia să se ocupă de găsirea 
mijloacelor financiare pentru dotaţiunea parohului, 
capelanului, diaconului, profesorilor şi învăţătorilor, 
şi prezintă acestea în faţa Sinodului parohial (§ 23). 
Epitropia parohială era datoare să se ocupe de buna 
stare a edificiilor bisericeşti şi şcolare, precum şi de 
plata regulată a salariilor pentru personalul bisericesc 
şi şcolar (§27).

La nivel eparhial, la fel ca şi în 1864, Şaguna a 
propus înfiinţarea unui Senat şcolar, organism care să 
deţină obligaţia de a se ocupa cu şcolile confesionale.

După votarea de către Parlamentul maghiar a 
AL 38/1868, mitropolitul Andrei Şaguna a decis să 
reediteze Instrucţiunea către învăţători, emisă în 1862, 
pentru a o aduce în conformitate cu noua lege şcolară. 
Emiterea ediţiei a II-a a avut loc la 14 iulie 1869. Ea a 
fost publicată sub formă de broşură.50

Primele patru capitole ale Instrucţiunii din 1869 au 
avut acelaşi conţinut cu cea din 1862. Însă în capitolul 
V, în pasajul despre Didactica specială, sunt introduse 
materiile de învăţământ, prevăzute ca obligatorii de 
AL 38/1868 pentru şcolile confesionale: a) Doctrina 
religiei şi moralei; b) Cetirea şi scrierea; c) Calcularea 
din cap şi cu cifra şi cunoaşterea măsurătorilor 
din patrie; d) Gramatica maternă şi alta obligată, 
ungureasca; e) Fizica şi Istoria naturală cu privire la 
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