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La împlinirea a 100 de ani de la naşterea mitropolitului Andrei Şaguna 1 ,
întreg neamul românesc, în frunte cu biserica strămoşească, s-a pregătit pentru
a prăznui aşa cum se cuvine personalitatea marelui său om politic, cultural şi
spiritual. Aniversarea înaintaşilor, a marilor luptători din revoluţia de la 1848 şi
perioada următoare, constituia un mijloc important de propagandă în favoarea
românismului şi de educare a conştiinţei naţionale a românilor.
Asemenea prilejuri au fost oferite de fiecare dată când s-a aniversat
personalitatea lui Andrei Şaguna. Chiar în timpul vieţii, aderanţii săi sinceri, au
încercat să-i organizeze o aniversare, în zilele de 21-22august1871 , pentru a marca
un sfert de veac, de la sosirea sa în Ardeal 2 . Invitat să participe la această serbare,
înaltul prelat a refuzat cu politeţe, în zilele respective retrăgându-se în singurătate,
la Răşinari. Scrie colaboratorilor săi că nu-i opreşte de la sărbătoarea proiectată dar
le spune că aşa cum „cu tot prilejul, în decurgerea acestor 25 de ani am evitat ori
şi ce ovaţiune, tot astfel voi evita şi ovaţiunile acelei zile şi o voi petrece în singurătate
cu post şi rugăciune" 3 • Ziua de 25 iunie 1873, a fost zi de întristare şi doliu pentru
întreaga naţiune română, ca urmare a încetării din viaţă a mitropolitului Şaguna. Prin
trecerea sa în eternitate, moştenirea pe care o lăsa bisericii ·sale era neobişnuit de
bogată, moştenire care îmbrăţişa viaţa bisericii ortodoxe în întregimea ei. Generaţia
ridicată prin purtarea de grijă a lui Şaguna, generaţie pătrunsă şi stăpânită de duhul
lui, i-a păstrat cu sfinţenie moştenirea. Andrei Şaguna - spunea Nicolae Iorga - a
luptat pentru trei scopuri de căpetenie;
„A vrut să facă din preoţii săi oameni de cultură şi de conştiinţă şi
reprezentanţi adevăraţi ai naţiei române;
A vrut să înalţe demnitatea unui arhireu român aşa de sus, încât să poată
sta alături cu cei mai mari reprezentanţi şi oficialităţi civile şi militare;
A vrut ca această biserică, de cultură şi demnitate, să fie pentru cei de altă
religie şi de alt neam cetate de cremene cu porţile închise" 4 • „Ceea ce Şaguna
a dat nu se mai poate lua înapoi - spunea Nicolae Iorga la Congresul preoţimii
ardelene din 6-8 martie 1919 - fiindcă prin el a vorbit spiritul vremii şi nevoile
naţiei şi nu ne rămâne altceva decât să facem şi noi cu episcopii în frunte, un pas
1. Andrei Şaguna s-a născui în dala de 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809.
2. Ioan Lupaş, Vieala şi faplele milropolilului Andreiu baron de Şaguna, în Milropolilul Andreiu baron de
Şaguna. Scriere comemoralivă, Sibiu, 1909, p. 401.
3. Ibidem.
4. Nicolae Iorga, Ivirea lui Şaguna, în Neamul românesc, anul IV, nr. 111 - 112, 4 octombrie 1909, p. 1886.
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către modernism" 5 .

în
şi

Dar Andrei Şaguna a îndeplinit şi un însemnat rol politic, atât
1848, cât şi mai târziu ca membru în senatul imperial din Viena
în Dieta Transilvaniei de la Sibiu, iar după 1867 ca membru în Casa

revoluţia de la

magnaţilor" 6 .

„Aproape o generaţie întreagă- scria episcopul sas Teutsch -Şaguna a
fost conducătorul intelectual, singurul recunoscut, al poporului său şi a putut să
obţină în această calitate astfel de rezultate politice, cum rar se întâmplă
vreunui muritor a se învrednici de ele" 7 •
Nu întâmplător naţiunea română dorea să imortalizeze chipul său într-un
monument pe măsura dimensiunii personalităţii sale. În anul 1878, Congresul
naţional bisericesc hotăra ca „în recunoştinţa meritelor mari ale fericitului
arhiepiscop şi mitropolit Andrei baron de Şaguna, câştigate pentru biserică şi
naţiune, spre eternizarea memoriei aceluiaşi decretează ridicarea unui monument
din partea mitropoliei şi spre aceasta dispune a se face colecte benevole în toată
provincia mitropolitană" 8 . O asemenea întreprindere depăşea cu mult puterile
mitropoliei Transilvaniei, încât până la aniversarea centenarului de la naşterea
lui Şaguna, se strânseseră cu puţin peste 40000 coroane, ceea ce era insuficient
pentru ridicarea monumentului.
Înăsprirea politicii de maghiarizare a naţiunilor din imperiu, în general, şi
a românilor, în special, după perioada memorandistă a făcut tot mai dificilă
cinstirea eroilor naţionali.
Sărbătorirea a 25 de ani de la moartea lui Andrei Şaguna avea loc în
acelaşi an, 1898, când românii se pregăteau pentru aniversarea semicentenarului
revoluţiei de la 1848. Începutul anului 1898, înscrie protestul românilor împotriva
noilor măsuri guvernamentale maghiare de deznaţionalizare prin schimbarea
numelor de localităţi, denumirile străvechi geografice de râuri, de munţi, etc.,
protest la care s-au raliat naţionalităţile asuprite din imperiu şi opinia publică
democratică europeană abis. Aniversarea zilei de 3/15 mai 1848, a pus în alertă
guvernul şi autorităţile maghiare. Guvernul Banffy a interzis adunările populare
şi prin ordonanţă ministerială, ziua de 11 aprilie, când fuseseră sancţionate, în
1848, hotărârile dietei maghiare de la Pojon, a fost declarată oficial zi de
aniversare a semicentenarului revoluţiei. Prefecţii au cerut mitropoliţilor şi
episcopilor români să dea circulare către preoţi de interzicere a oricăror
manifestări cu caracter politic şi naţional în biserici 9 . Măsurile restrictive nu au
putut anula, decât în unele locuri, adunările cu caracter restrâns.
Locul lui Andrei Şaguna era printre cele mai de frunte între personalităţile
anului 1848. Andrei Şaguna „nu a ezitat un singur moment a păşi în fruntea
mişcării, şi în toată desfăşurarea furtunoasă a evenimentelor din 1848-1849, el
5. Liviu Stan, Mitropolitul Nicolae, apărătorul şi plinitorul tradiţiei şaguniene, în R.T„ XXX, nr. 5 - 8, maiaugust 1940, p. 394.
6. Pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Andreiu baron de Şaguna, vezi lucrările; Nicolae Popea,
Arhiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna. Sibiu, 1879; Ioan Lupaş, op. cit.
7. Ioan Lupaş, op. cit. p.393.
8. La chestiunea „Monumentului mitropolitului Şaguna", în R.T„ III, nr 3, martie 1909, p. 129.
8bl•. Aureii a Bun ea, 1848 - 1898", o aniversare cu semnificaţie naţional-politică, în Sargetia, Vtl/1971, p.
130.
9. Ibidem, p. 136.
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a manifestat o atitudine bărbătească, neşovăitoare 10 • Şaguna, chiar la începutul
adunării de la Blaj, a ţinut o scurtă cuvântare, străbătută de duhul păcii şi al
frăţiei. leşind din catedrala Blajului, după sfânta liturghie, la braţ cu episcopul
Lemeni, în faţa mulţimii care îi aclama, el a spus următoarele: „Da, suntem fraţi
şi nu din făţărie, ci fraţi în Cristos, fraţi români, fraţi care provoacă pe toţi românul
să uite neplăcerile trecutului şi să se considere toţi fraţi, aşa cum fraţi sunt şi
episcopii lor" 11 .
În aceste condiţii aniversarea, la 4 iunie 1898, a 25 de ani de la moartea
lui Andrei Şaguna va fi încă un prilej de cultivare a tradiţiilor naţionale şi de
cinstire a eroilor neamului. Din partea Mitropoliei Ardealului, Miron Cristea
aranjează ridicarea unui parastas, cu o largă participare românească, o adevărată
sărbătoare naţională, prilej de a-i aduna pe români, a-i întări în luptă şi
rezistenţă, reînsufleţindu-i prin amintirea marelui Şaguna 12 • La 1113 iulie 1898,
mitropolitul Miron Romanul a emis un „Apel către clerul şi poporul ortodox din
arhidieceza Transilvaniei': în care menţiona că serbarea „va fi lipsită de orice
colorit politic" 13 , aceasta doar pentru liniştirea autorităţilor. A fost o comemorare
uriaşă, toate ziarele scriind elogios despre Şaguna şi organizatori.
Aniversarea centenarului naşterii lui Andrei Şaguna va avea loc în perioada
unei noi ofensive maghiare împotriva şcolilor şi autonomiei bisericii româneşti,
Consecinţele aprobării de către Parlamentul maghiar a legilor Appony au fost
dezastruoase pentru şcolile confesionale. „Libertatea de educaţie a românilor
trebuie nimicită fiindcă ei nu au sentimente patriotice" 14 , declara Ministrul
Cultelor şi Instituţiunii Publice cu ocazia aprobării acestei legi.
În scurt timp peste 300 de şcoli s-au închis, iar altele devin şcoli de stat 15 .
Congresele bisericeşti sunt preocupate de ideea găsirii unor soluţii salvatoare
pentru şcolile confesionale. Congresul naţional bisericesc din 9 octombrie 1909,
a decis: „ţinând seama de interesele vitale ale bisericii noastre ortodoxe
româneşti şi decretează susţinerea şcolilor confesionale pe întreg teritoriul
mitropoliei şi invită consiliile eparhiale a căuta mijloacele necesare pentru
asigurarea şi salvarea şcolilor noastre confesionale române" 16 .
Un alt ordin din 1908, al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice
dispunea ca şi orele de religie să fie predate în limba maghiară. Cele două
mitropolii au protestat vehement, căutând în acelaşi timp să eludeze acest ordin.
Una din cele mai mari manifestaţii a avut loc la Alba Iulia. Peste 10000 de grecocatolici au ascultat discursul canonicului blăjean, Augustin Bunea, un adevărat
crez politic al său şi al bisericii pe cn., e o reprezenta. „Noi - spunea canonicul
blăjean - vom clădi odată jo-,răşi ternplul dărâmat, vom ridica templul libertăţii
1O. Ioan Lupaş, op. cit. p. 67.
11. Telegraful român, LVII, nr. 105, 29 septembri'>/12 octombrie 1909, p. 433.
12. Antonie Plămădeală, Românii din Transilv~01ia sub teroarea regimului dualist auslro-ungar (1867-1918),
Sibiu, 1986, p. 182.
13. Ibidem.
14. Liviu Maior, Conlribulii la istoria raportului biserică - putere în Transilvania (1867 - 1918), în
Convergenle europene, Istorie şi societate în epoca modernă, Cluj-Napoca, 1993, p. 180.
15. Ibidem.
16. Ibidem, p. 181.
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noastre politico-naţionale. Noi vom sfârşi cu izbândă războiul mare ce-l purtăm
pentru fiinţa noastră naţională" 17 •
În acelaşi timp autorităţile austro-ungare încearcă prin măsuri de forţă să
împiedice contactele culturale între români. Autorităţile guvernamentale imperiale
au emis un ordin, în anul 1909, prin care s-a interzis marelui istoric Nicolae Iorga
să intre pe teritoriul imperiului, ceea ce a dezlănţuit un puternic val de proteste
în rândurile opiniei publice româneşti" 18 .
Urmând să se desfăşoare în acest climat de înăsprire a deznaţionalizării,
aniversarea centenarului naşterii lui Andrei Şaguna, ctitorul a numeroase şcoli
româneşti, era privită cu teamă şi suspiciune de către autorităţile maghiare. De
altfel, personalitatea sa va fi mereu evocată de către români cu diverse ocazii.
La 13/25 martie 1900, personalitatea lui Andrei Şaguna va fi evocată de către
Nicolae Popea, ca întemeietor şi printre primii membri ai Academiei Române 19 .
Pregătirile pentru aniversare încep încă din anul 1906, în urma hotărârii
luate de către Congresul naţional bisericesc 20 • Numeroşi oameni de cultură din
România, dar şi din provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină evocă în
scrierile lor viaţa şi activitatea lui Andrei Şaguna. În anul 1908 apar primele
articole, printre care amintim pe cele ale lui Dumitru Cunţan 21 . Anul 1909 va
înregistra o sumedenie de articole şi lucrări dedicate acestui eveniment, printre
cele mai importante situându-se lucrarea profesorului Ioan Lupaş 22 . Revistele
din Transilvania şi Banat, pentru a evita posibile reacţii dure din partea autorităţilor,
publică editoriale, fără semnătură, sau semnate cu pseudonime 23 . Un cuprinzător
şi valoros articol publică Telegrafu/ român sub semnătura lui Teodor V. Păcăţian,
întitulat Arhiepiscopu/ şi mitropolitul Andreiu baron de Şaguna2 4 , urmărind viaţa
şi faptele marelui dispărut. Istoricul arată că Andrei Şaguna „bisericii sale i-a
câştigat independenţa iar neamului său i-a fost cel mai luminat conducător în
toate trebile, politice, culturale şi sociale 25 • La împlinirea centenarului de la
naşterea acestui mare bărbat al trecutului nostru, venim cu toţi să ne închinăm
mormântului sfânt, în care i se află depuse spre vecinică odihnă rămăşiţele
18. Unirea Transilvaniei cu România. 1918. Bucureşti, 1978, p. 368.
19. Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Bucureşti, 1979, p. 119.
20. Telegraful român, LVII, nr.113,
21. Dimitrie Cuntan, Mitropolitul Andrei ca pastor, în RTS, 1908, III, p. 191 - 196; Idem, Personalitatea
mitropolitului Andrei, în RTS, III, 1908, p. 241 - 246; Idem, Religiozitatea şi moralitatea mitropolitului Andreiu,
în RTS, 1908, III, p. 453-460.
22. Ioan Lupaş, lucr. cit. Mai amintim articolele lui: Alexandru Bogdan, Moştenirea lui Şaguna, Braşov, 1909;
Nicolae Dobrescu, Mitropolitul Andrei Şaguna, Bucureşti, 1909; C. Erbiceanu, Jubileu centenar pentru marele
mitropolit al Sibiului, Andrei baron de Şaguna, în BOR, 1909, XXXIII, p. 726- 730; P. Gârboviceanu, Centenarul
marelui mitropolit Andrei Şaguna, în BOR, 1909, p. 721 - 725; George Joandrea, Andrei baron de Şaguna, Lugoj.
1909; Nicolae Iorga, Pomenirea lui Şaguna, în NRL, I, 1909, p. 657 -660; Idem, Ivirea lui Şaguna, în NR, IV, nr.
111 - 112, 4 octombrie 1909, p. 1885 - 1886; însemnătatea naţională a lui Şaguna, p. 1886 - 1888; Şaguna şi
rostul său bisericesc, p. 1888 - 1895; Petru Şpan, Şcoala lui Şaguna, Sibiu, 1909; Gheorghe Tulbure. Din
activitatea literară a mitropolitului Andrei Şaguna, Sibiu, 1909; Ioan Meţianu, Centenarul marelui mitropolit
Andrei Şaguna, în BOR, 1909, XXXIII, p. 698; Teodor V.Păcăţian, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andreiu baron de
Şaguna. Omagiu memoriei sale, în Telegraful român, LVII, nr. 105, 29 septembrie/12 octombrie 1909, p. 431 437.
23. La chestiunea „Monumentului Mitropolitului Şaguna", în RT, III, nr. 3, martie 1909, p. 129 - 132;
Centenarul lui Şaguna, în AT, III, 1909, nr. 9 - 10, p. 390 - 391; Drapelul, 1909, IX, nr. 104 şi 105.
24. Telegraful român. LVII, nr. 105, 29 septembrie/12 octombrie 1909, p. 431 - 438.
25. Ibidem, p. 430
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memoria,

legătuială să

facem

şi jurământ să

că vom căuta să apărăm cu toată râvna şi cu toată energia toate
moştenirile pe care ni le-a lăsat, că vom sta de strajă neadormită, ca nime
spărtură în ele să nu facă, nime în grădina noastră de el sădită să nu intre, ci să
ne lase să ni-o cultivăm noi şi să ni-o udăm noi, când cu sudorile, când cu

punem,

lacrimile" 26 , continua articolul.
Pentru a evita interzicerea aniversării centenarului naşterii lui Andrei
Şaguna, conducerea Astrei şi Consistoriul Mitropolitan hotărăsc ca serbările
dedicate acestui eveniment să se desfăşoare după Adunarea generală a Astrei
şi Congresului Naţional Bisericesc programate a avea loc în perioada 12-18
octombrie 1909 21 • Adunarea generală a Astrei, care de regulă, se desfăşura în
timpul verii, este decalată pentru luna octombrie 1909. Convocarea adunării se
face în urma şedinţei Comitetului Central desfăşurată la Sibiu, la 2 septembrie
1909 28 • Programul serbărilor va fi dat publicităţii abia la 6 septembrie 1909 29 •
Programul serbărilor propriu-zise dedicat manifestărilor este publicat de
către Comisiunea consistoriului mitropolitan, în 17/30 septembrie 1909 30 .
Publicarea programului manifestărilor Astrei şi a celor dedicate Centenarului
naşterii lui Andrei Şaguna a determinat autorităţile maghiare să ia primele
măsuri. La 29 septembrie 1909, Ministerul regal maghiar de interne, trimitea un
ordin confidenţial comitelui comitatului Sibiu, cerându-i „să urmărească cu
atenţie desfăşurarea Adunării generale a Astrei" 31 • Întrucât ministrul maghiar
era informat şi despre aniversarea, ,a 100 de ani de la naşterea baronului Andrei
Şaguna, mitropolit greco-oriental şi va fi dezvelit bustul numitului mitropolit, la
Răşinari şi că în acel scop vor fi mari pregătiri din partea românilor" 32 ,el îi cerea
comitelui ca despre cele două evenimente să fie „informat amănunţit şi cât mai
repede" 33 •
După primirea ordinului, comitele Thalmann, întocmeşte un raport despre
Adunarea generală a Astrei şi celelalte serbări, pe care îl înaintează ministrului
la 11 octombrie 34 • Deşi comitele sibian ataşează raportului şi programul
manifestărilor de la Sibiu şi Răşinari, el socoteşte necesar să cuprindă în raport
toate acţiunile ce vor fi organizate de români în săptămâna 12-18 octombrie
1909 35 . „Toate serbările, conferinţele şi lucrările, cu excepţia faptului că sunt
făcute de români, vor fi de domeniu, vor derula cinstit şi solemn aşa cum este
prevăzut, cu atât mai mult cu cât participarea şi rolul conducător al arhiepiscopuluimitropolitan Ioan Meţianu, exclude neplăcerile şi tulburările, aşa că după
părerea mea nu va fi nimic de consemnat" 36 , menţionează în raportul întocmit,
comitele sibian.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ibidem.
F.A.S. Sibiu, land. Comitalul Sibiu - comitele, dosar ~94, fila 1O; Vezi anexa IV.
Ibidem, doc. nr. 1037/1909; Vezi anexa I.
Ibidem, dosar 594, lilele 10 şi 11; Vezi şi anexa li.
Telegralul român, LVII, nr. 101, 19 septembrie/2 octombrie 1909, p. 416; Vezi anexa III.
Fas Sibiu, rond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, lila 13; Vezi anexa IV.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, lilele 7 - 27; Vezi anexa V.
Ibidem.
Ibidem.
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Cu toate asigurările date ministrului despre desfăşurarea fără probleme
a serbărilor, comitele îşi încheia raportul său spunând că a dat „indicaţiile
necesare vicecomitelui şi celorlalţi funcţionari pentru supravegherea desfăşurării
tuturor serbărilor şi raportarea imediată a oricărui eveniment mai deosebit" 37 •
Ordinul prefectului pentru urmărirea festivităţilor a fost trimis primpretorului
plasei Cisnădie, Victor Schuster 38 ,precum şi primarului oraşului Sibiu, Albert
Dorr 38bis.
Românii se pregătesc cu înfrigurare pentru marele eveniment. Consistoriul
arhidiecezan din Sibiu solicita reprezentanţei orăşeneşti ca una din străzile
oraşului să primească numele „Strada Şaguna". Magistratul oraşului răspunde
favorabil cererii şi „pe baza meritelor neperitoare pe care şi le-a câştigat
Şaguna pentru biserica sa, pentru poporul românesc şi pentru oraşul Sibiu şi
stabileşte ca strada Morii să se numească în viitor „Strada Şaguna", deoarece
pe această stradă se află şcoala de fete a Asociaţiunii şi în curând se va zidi şi
seminarul Andreian" 40 •
Manifestările de la Sibiu şi Răşinari sunt precedate de acţiuni similare în
multe din oraşele şi comunele transilvănene. În 8121 septembrie 1909, în
Protopopiatul Cetăţii de Piatră s-a ţinut serbarea jubiliară a centenarului naşterii
lui Andrei Şaguna 41 • Sunt convocate în această zi, la Cupşeni, atât sinodul
protopresbiteral cât şi conferinţa preoţească şi învăţătorească, în şedinţă
festivă pentru a „sărbători cu demnitatea cuvenită praznicul centenarului de la
naşterea marelui arhireu Andrei" 42 • Sinodul protopresbiteral al Cetăţii de Piatră
hotărăşte înfiinţarea „Fondului Andrei Şaguna" şi cere comitetelor parohiale
„să procure şi aşeze la loc de frunte în toate şcoalele noastre portretul lui
Şaguna" 43 • Totodată Conferinţa îşi exprimă îngrijorarea faţă de Ordonanţa
Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice privind „catehizarea elevilor noştri
din şcolile de stat, deci protestând contra acestei ordonanţe", sinodul exprima
cea mai caldă recunoştinţă mitropolutului Ioan Meţianu ,,pentru ţinuta bărbătească
întru apărarea autonomiei noastre bisericeşti" 44 • În cadrul conferinţei preoteşti
sunt prezentate două disertaţiuni: „Activitatea arhiepiscopului şi mitropolitului
Andrei Şaguna pe terenul bisericesc'; de Alexiu Latiş şi,, Momente mai Însemnate
din viaţa lui Andrei Şaguna''. de Nicolae Gherman 45 •
După amiază a avut loc conferinţa învăţătorească în cadrul căreia Ioan
Dragomir, învăţător în Surduc-Copalnic, susţinea disertaţia despre„Activitatea
lui Şaguna pe terenul şcolar'"' 6 • Conferinţa alege o deputaliune care să reprezinte
protopopiatul la serbările de la Răşinari, alcătuită din Vasile Duma, protopresbiter,
Ştefan Gheţe, paroh în Cărpiniş, Nicolae Gherman, paroh în Rohia, Ştefan
37. Ibidem.
38. Ibidem, dosar 595, filele 4 - 5.
38•". Ibidem, dosar 594, fila 6.
39. Telegraful român, LVII, nr, 105, 29 seplembrie/12 octombrie 1909, p. 438.
40. Ibidem.
41. Ibidem, nr. 104, 26 septembrie I 9 octombrie 1909, p. 428.
42. Ibidem.
43. Ibidem.
44. Ibidem.
45. Ibidem.
46. Ibidem.
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Miele, paroh în Surduc-Copalnic, Augustin Cupşa, paroh în Cupşeni, Ioan
Dragomir, învăţător în Surduc-Copalnic, Nicolae Man, învăţător în Jibotin şi
Alexandru Pop, proprietar în Rogoz 47 •
Protopopul tractului Miercurea, Avram Păcurariu, lansa un apel la 26
septembrie/9 octombrie, către preoţime, intelectuali şi poporul credincios,
rugându-i, ca „fiecare preot să ducă cu sine 3-4 fruntaşi la Răşinari" 48 • Totodată
cerea preoţilor ca la parastasul din 4/17 octombrie în „fiecare parohie să se
pună bazele unui fond pentru trebuinţele parohiei numindu-l fondul Şaguna" 49 •
Pe măsură ce se apropia data aniversării, presa sibiană prezintă tot mai
des articole privind viaţa şi activitatea lui Andrei Şaguna sau detalii privind
organizarea manifestărilor. În articolul „în preajma centenarului lui Şaguna", se
făcea apel la urmaşii săi care „au datorinţa de a răscoli istoria bisericii, a şcoalei
şi a neamului românesc" 50 şi a o face cunoscută generaţiei de azi. La 29
septembrie/12 octombrie, preotul Nicolae Aron din Galaţii Oltului, după ce
enumera realizările lui Andrei Şaguna „socotea că preoţimea este datoare să
meargă şi la Răşinari, la dezvelirea bustului idolului nostru naţional-bisericesc" 51 •
Şi ziarul german Tageb/att, publica, în numărul său din 16 octombrie, un articol
dedicat mitropolitului Andrei baron de Şaguna 52 . „Şaguna e pentru români şi
legea ortodoxă aceea ce a fost Honterus pentru reformaţie şi pentru saşi" 53 • „Şi
noi saşii - continua articolul - ne purtăm cu mare stimă faţă de distinsul fiu al
poporului român şi cu bucurie aducem memoriei sale tributul recunoştinţei" 54 •
Comisia consistoriului mitropolitan compusă din llarion Puşcariu, Partenie
Cosma, Eusebiu R. Roşca, Matei Voileanu şi Nicolae Ivan dă publicităţii
programul manifestărilor din zilele de 4/17 şi 5/18 octombrie, de la Sibiu şi
Răşinari 55 • Totodată comisia publica şi un apel întitulat „ Centenarul Şaguna ':
privitor la pelerinajul de la Răşinari şi ruga toate ziarele româneşti să-l reproducă 56 •
Apoi Telegraful român revine cu noi amănunte privind găzduirea oaspeţilor şi
deplasarea la Răşinari 57 •
În această dublă atmosferă, de entuziasm şi bucurie pentru români, de
suspiciune şi îngrijorare pentru autorităţile maghiare, debutează manifestările
dedicate aniversării centenarului naşterii lui Andrei Şaguna. La ceremonii
participă şi primarul Sibiului, Albert Dorr, căruia comitele Thalmann îi cerea să
fie prezent „ în mod oficial la aceste întruniri şi petreceri"58 . Comitele îi cerea ca
în temeiul ordinului Ministrului de Interne, nr. 745/7 septembrie 1909, să-i fie
„comunicate pe larg şi fără amânare cuvântările şi toasturile ţinute cu ocazia
acestor adunări şi întruniri, iar părţile critice să fie citate pe cât posibil cuvânt cu
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ibidem.
Ibidem, nr. 107, 3/16 octombrie 1909, p. 445.
Ibidem.
Ibidem., nr. 101, 19 septembrie/2 octombrie 1909, p. 416.
Ibidem.
Ibidem, nr. 109, 10/23 octombrie 1909. p. 455.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem. Vezi anexa III.
Telegraful român, LVII, nr. 101, 19 septembrie/2 octombrie 1909, p. 417.
Ibidem.
FAS Sibiu, fond, Comitalul Sibiu - comitele, dosar 596, fila 6.
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cuvânt, despre acestea precum şi despre celelalte manifestări şi despre
eventualele evenimente antistatale să mi se facă raport scris amănunţit" 59 .
Duminică, 4117 octombrie 1909, ceremoniile dedicate centenarului naşterii
lui Andrei Şaguna, debutează prin oficierea Sfintei liturghii şi ridicarea parastasului
în Catedrala din Sibiu 60 • Slujba este oficiată de episcopul Aradului, Ioan I. Papp,
asistat de arhimandriţii Augustin Hamsea şi Vasile Mangra, protosincelii dr.
Eusebiu R. Roşca, Roman R. Ciorogariu, dr. Miron E. Cristea, de protopresbiterii,
dr. Traian Putici, Ioan Popa, şi dr. Ioan Stroia, precum şi de diaconii Demetriu
Câmpeanu şi dr. Vasile Stan 60 bis. În scaunul arhieresc a luat loc mitropolitul Ioan
Meţianu.

La ceremonie au participat reprezentanţi ale diferitelor Reuniuni de femei,
Clubului deputaţilor naţionalişti români din dietă, membrii Congresului
naţional bisericesc şi un numeros public 61 . Printre personalităţile marcante
amintim numele lui Gheorghe Pop de Săseşti, preşedintele Partidului Naţional
Român, dr. Vasile Lucaciu şi Ştefan Cicio Pop, deputaţi, precum şi dr. Iosif Gal
şi Antoniu de Mocioni 62 • După liturghie are loc ridicarea parastasului pentru
odihna sufletului marelui Şaguna, oficiat de mitropolitul Ioan Meţianu, asistat de
arhimandriţii dr. llarion Puşcariu şi Filaret Musta 63 • După terminarea parastasului
mitropolitul, Ioan Meţianu, rosteşte o caldă cuvântare, trimisă şi ca pastorală
întregii preoţimi, în memoria mitropolitului Andrei Şaguna.
În aceeaşi zi protopresbiterul militar Pavel Boldea, oficia la biserica
ortodoxă din cartierul losefin, un solemn serviciu divin, pentru soldaţii români din
garnizoana Sibiului 64 •
Ceremoniile de la Sibiu au continuat cu şedinţa festivă a Societăţii de
lectură a elevilor de la seminarul Andreian şi a elevilor Institutului teologic,
înfiinţat şi organizat de Şaguna 65 . Şedinţa societăţii este deschisă de către dr.
Eusebiu R. Roşca, directorul seminarului Andreian, cu un cuvânt omagial
despre Şaguna „întemeietorul şi organizatorul seminarului" 66 • Apoi corul a
interpretat câteva cântece, iar elevul Nicodim Cristea, a vorbit despre, ,creştinism
şi cultură" 67 • În încheierea şedinţei, dr. llarion Puşcariu, preamărind memoria
marelui Şaguna, a mulţumit elevilor precum şi directorul seminarului Eusebiu R.
delegaţii

Roşca 68 •

Seara, în sala „Unicum", s-a desfăşurat concertul „Reuniunii socialilor
români din Sibiu" 69 • Corul, condus de profesorul T. Popovici, interpretează
cântecele „ Trecui Valea': „Hora dobrogeană''. „Nu-i dreptate''. şi „Răsunetul
59. Ibidem.
60. Telegraful român, LVII, nr. 108, 8/21 octombrie 1909, p. 448.
60"". Ibidem.
61. Ibidem.
62. Ibidem.
63. Ibidem.
64. Ibidem.
65. Ibidem.
66. Ibidem.
67. Ibidem.
68. Ibidem.
69. Ibidem.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Ioachim

Lazăr,

Olga

Şerbănescu

275

Ardealului" 10 , cu acompanierea la pian a profesorului de muzică L. Tempea 71 •
, ,Manifestările naţionale române şi şedinţele Congresului bisericesc, s-au
ţinut conform programului 72 , raporta Ministrului de Interne, comitele Thalmann.
„Judecând din punct de vedere politic, la aceste serbări
:;-a produs vreo
manifestare de amploare, serbările au decurs în linişte . .n cea mai mare
ordine, cu participarea unui număr de oameni „barbar" de mare, în prezenţa şi
sub supravegherea şefilor oficiilor orăşeneşti şi prim pretorii de plasă" 73 •
Comitele sibian anexa totodată şi raportul primarului oraşului Sibiu „din care nu
se distinge nici un eveniment mai deosebit" 74 • Urmau însă manifestările de la
Răşinari.

În ziua de luni 5/18 octombrie 1909, dis-de dimineaţă, şoseaua de la Sibiu
la Răşinari cunoaşte o animaţie deosebită. O mulţime de români din Sibiu şi
împrejurimi, pleacă, în căruţe, călare sau pe jos spre comuna Răşinari. Între ei
erau elevii gimnaziului Andreian, împreună cu profesorii şi cei ai gimnaziului
român din Braşov. Pe la orele 8,00, peste 60 de trăsuri, purtând înaltele feţe
bisericeşti, membrii Congresului naţional bisericesc, alte înalte personalităţi,
pornesc spre Răşinari. În prima trăsură i-au loc, mitropolitul Ioan Meţianu şi
episcopul Aradului, Ioan I. Papp 75 •
Oaspeţii sunt întâmpinaţi, în hotarul comunei, de un arc triumfal, din
ramuri de brad, şi purtând inscripţia „Bine aţi venit!". La marginea localităţii, un
alt arc triumfal, cu aceeaşi inscripţie, în faţa căruia oaspeţii sunt aşteptaţi de
întreaga reprezentanţă comunală, în frunte cu notarul Jurca 76 • Notarul salută „în
numele comunei Răşinari pe înalţii prelaţi, veniţi să săvârşească un act de
pietate şi recunoştinţă faţă de memoria marelui Şaguna" 77 • Mitropolitul Ioan
Meţianu, mulţumeşte pentru calda primire, după care „dă binecuvântarea
arhierească celor care i-au ieşit în întâmpinare ~i trăsurile se pun din nou în
mişcare" 78 .

Răşinarii au îmbrăcat un aspect sărbătoresc. La fiecare casă, ramuri de
brad, covoare atârnate peste pridvoare, străzi curate şi sătenii în haine curate
de sărbătoare. Un singur lucru deranjează: „sumedenia de jandarmi trimişi la
faţa locului sub conducerea unui locotenent" 79 • Cu toată această impresie
neplăcută, ceremoniile de la Răşinari se desfăşoară conform programului.
Clopotele sună la toate bisericile din comună. În faţa unui podium, preoţii locului
Lungu, Cioran şi Dancăş, comitetul parohial, protopopi, preoţi şi mireni întâmpină
pe înalţii oaspeţi 80 •
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ibidem.
Ibidem.
FAS Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, filele 2 - 30.
Ibidem.
Ibidem.
Telegraful român, LVII, nr. 108, 8/21octombrie1909, p. 448.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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După cuvântul de bun venit şi răspunsul mitropolitului Ioan Meţianu, alaiul
se pune în mişcare spre „biserica din deal, unde se află mormântul lui Şaguna" 81 •
Pe strada bisericii din deal, numită „Strada Şaguna", formează un gard viu
, ,'băieţii şi fetele de la şcoala din Răşinari, continuând cu elevii şcolilor din Sibiu,
în frunte cu profesorii lor" 82 •
Serviciul divin este oficiat de către episcopul Ioan I. Papp al Aradului,
asistat de arhimandriţi, protosinceli, protopresbiteri şi diaconi 83 • Răspunsurile la
liturghie îl dă corul seminarului, irmosul îl cântă preotul Octavian Mureşanu iar
priceasna preotul Isaia Popa din Ocna 84 • Apoi alaiul, în frunte cu mitropolitul Ioan
Meţianu, se îndreaptă spre mormântul lui Şaguna, unde se oficiază „parastasul
pentru odihna sufletului marelui şi nemuritorului arhireu" 85 •
La încheierea ceremoniei, mitropolitul Ioan Meţianu rosteşte o înflăcărată
cuvântare, în care subliniază meritele lui Andrei Şaguna, care „şi-a înălţat
biserica la nivelul celorlalte biserici ale patriei; şi-a eliberat biserica de sub
stăpânirea străină; a înfiinţat arhiepiscopatul; a dat constituţie bisericii; a
':nfiinţat o preparandie şi prin aceasta a muncit pentru cultura şi iluminarea
poporului său" 86 •
Protopopul Sibiului, dr. Ştefan Stroia, după ce rosteşte „un avântat şi
frumos discurs, predă bustul lui Şaguna, sculptat de artistul Storck din Bucureşti,
.„ comunei Răşinari, spre bună păstrare şi îngrijire" 87 • El cerea credincioşilor şi
preoţilor lor să aibă grijă ca mormântul lui Şaguna „să devină loc de pelerinaj
pentru învăţători, poporul întreg, deoarece Şaguna şi-a dat toată puterea vieţii
pentru popor" 88 •
În numele comunei îi răspunde preotul Ioan Lungu, care luând bustul,
promite că va avea grijă ca „spiritul c-ue domină acest cavou va fi considerat
pentru totdeauna sfânt" 89 .
Urcă treptele mausoleului deputatul român de Beiuş, dr. Vasile Lucaciu,
care rosteşte un pătrunzător discurs, aducând omagii şi preamărind memoria
marelui conducător politic al românilor din statul ungar şi primul preşedinte al
Comitetului Naţional Român 90 • După ce enumeră marile merite ale lui Andrei
Şaguna, consideră că cea mai merituoasă faptă a sa este,, înfiinţarea Asociaţiunii
culturale, fiindcă limba este comoara cea mai de preţ a poporului şi comoara
aceasta o îngrijeşte şi o cultivă această Asociaţiune" 91 • Deputatul Vasile Lucaciu
îşi încheie discursul spunând: „Jurăm că vom ţine cu credinţă la poporul nostru,

81. Ibidem.
82. Ibidem.
83. Ibidem: Au participat arhimandriţii Augustin Hamsea şi Vasile Mangra, protosincelii, Eusebiu A. Roşca,
Roman A. Ciorogariu, Miron E. Cristea, protopresbiterii, Traian Putici şi Ioan Stroia; diaconi Demetriu Câmpeanu
şi Vasile Stan.
84. Ibidem
85. Ibidem
86. FAS Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosal 595, filele 4-5; Telegraful român, LVII, nr. 108, 8/21
octombrie 1909, p. 449.
87. Telegraful român, LVII, nr. 108, 8/21octombrie1909, p. 449.
88. FAS Sibiu, fond Comitalul Sibiu - comitele, dosar 595, filele 4-5; Vezi anexa VI.
89. Ibidem
90. Ibidem
91. Ibidem
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să nu fie deosebire între bogat şi sărac, om cult şi ţăran; ne leagă
limba română, cu trupul şi sufletul şi dacă e nevoie cu pumnul şi cu
sângele nostru vom lupta pentru credinţa noastră, pentru limba noastră, pentru
neamul nostru, pentru patria noastră" 92 •
Discursul a fost urmat de numeroase ovaţii, şi asupra lui au insistat
rapoartele întocmite de către prim pretorul Victor Schuster şi comitele Thalmann 93 •
În final au urmat depunerile de coroane din partea unor personalităţi, organizaţii
culturale sau comune bisericeşti. S-au depus coroane din partea familiei
Mocioni, a comunei Sălişte, Societăţii „Petru Maior", Reuniunilor de învăţători
din diecezele Arad şi Caransebeş, „Reuniunii socialilor români" din Sibiu,
„Reuniunii femeilor române" din Sibiu şi Braşov, Şcolii „Asociaţiunii", comunei
Turnişor, a Consistoriului Mitropolitan, din partea nepoţilor colonel Şaguna şi
Ana Şaguna .
După ceremoniile de la mausoleul lui Şaguna a urmat banchetul, desfăşurat
în sălile şcolii confesionale din Răşinari. Sunt prezente câteva personalităţi din
România, printre care amintim numele lui Disescu, profesor universitar şi fost
Ministru de Culte, Nicolae Brânzeu, prefectul din Piteşti, C. Mille, directorul
ziarului Adevărul, şi Jul Brunn, directorul ziarului La Roumanie9 5 • Raportul prim
pretorului Schuster menţiona că au luat parte „20 supuşi români", între ei
amintim şi numele colonelului român Engel cu soţia şi Morandi, director de vamă
din Ministerul român de comerţ 96 • În timpul serbărilor de la Răşinari se
înregistrează un incident cu autorităţile. Chipiul elevilor gimnaziului român din
Braşov „a fost garnisit în parte cu căptuşeală de culoare roşu - galben albastru, iar în interior peste căptuşeala chipiului era cusută o panglică de
aceeaşi culoare" 97 , lucru ce a iritat autorităţile. Sesizat, locotenentul de jandarmi
a cerut directorului gimnaziului, Victor Oniţiu „să ia măsuri pentru îndepărtarea
lor" 98 • Incidentul a fost considerat de către prim pretor ca foarte grav, întrucât
cerea în raportul întocmit ca „în continuare măsurile necesare să fie luate prin
domnul ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice reg.m. " 99 •
Chiar a doua zi, 19 octombrie, prim pretorul Victor Schuster înainta
comitelui Thalmann un amănunţit raport, în care descrie derularea evenimentelor
din Răşinari ioo. El aprecia că numărul celor care au participat la ceremonie a fost
de „5 - 6000 de oameni, dintre care circa 20 au fost supuşi români 11101 • Până şi
prim pretorul a socotit numărul jandarmilor trimişi exagerat de mare, ceea ce, ,a
făcut o impresie neplăcută publicului român" 102 • „Mi-au exprimat acest sentiment

în lupta sa
credinţa şi

94

92. Ibidem
93. Vezi anexele VI şi VII.
94. Telegraful român, LVII, nr. 108, 8/21oclombrie1909, p. 449.
95. Ibidem.
96. FAS Sibiu, fond Comitalul Sibiu - comitele, dosar 595, filele 4-5; Vezi anexa VI.
97. Ibidem.
98. Ibidem.
99. Ibidem.
100. Vezi anexe VI.
101. Ibidem.
102. Ibidem.
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mai mulţi domni români distinşi, arătându-mi că s-au adunat aici doar pentru
pelerinaj şi requiem 11103 •
Pe baza rapoartelor primite de la primarul Sibiului şi a prim pretorului
plasei Cisnădie, comitele Thalmann întocmeşte un raport informativ către
„Ministrul reg (al} magh(iar) de lnterne 11104 . Comitele Thalmann, anexa la
raportul întocmit, programul manifestărilor din săptămâna 12-18 octombrie,
raportul primarului oraşului Sibiu şi pe cel al prim pretorului de plasă din
Cisnădie 105 • Referindu-se la ceremoniile de la Răşinari, comitele atrăgea atenţia
asupra „argumentărilor naţional-politice făcute de deputatul Vasile Lucaciu 11106 •
În legătură cu „chipiurile garnisite cu culori distincte ale elevilor gimnaziului
român din Braşov", comitele apela la hotărârea înţeleaptă a Ministrului de
Interne „dacă s-ar lua eventual nişte măsuri prin d-l ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice" 107 , întrucât „prim pretorul nu a văzut indicat să ia măsuri
care să deranjeze serbarea" 108 • Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât
„poate aceşti elevi obişnuiesc să poarte la Braşov asemenea chipuri 11109 •
Comitele mai anexa raportului şi programul concertului ţinut la Sibiu în 12
octombrie, în cadrul căruia au fost „interpretate piese muzicale de aşa natură
încât nu li se poate obiecta nimica" 110 • Referindu-se la seara de teatru, din 14
octombrie, în care au fost prezentate „Jertfa" de Ion G. Miclescu şi „La
şezătoare'~ 11 , comitele aprecia că nu s-a întâmplat nimic deosebit „deoarece
panglica de culoare străină română, folosită la cununa de lauri dată artistului,
datorită măsurilor luate de poliţie, a fost îndepărtată discret încă de dinainte" 112 •
Sărbătorirea centenarului naşterii lui Andrei Şaguna a preocupat întregul
popor român. Articolele publicate în reviste din România şi provinciile aflate sub
dominaţie străină, dar mai ales telegramele primite în acele zile pe adresa
Consistoriului Mitropolitan din Sibiu şi a mitropolitului Ioan Meţianu o dovedesc
din plin. S-au primit telegrame din partea mitropolitului Moldovei, Pimen, a
episcopului Buzăului, Dionisie, a corpului profesorilor de la facultatea de
teologie din Bucureşti, a Academiei ortodoxe din Bucureşti, a Reuniunii studenţilor
români, a Studenţilor români de la Univesitatea din laşi, etc. 113 •
În telegrama „Uniunii studenţilor români", adresată Consistoriului
arhidiecezan din Sibiu se spun următoarele: „Memoriei marelui Şaguna se
închină azi studenţimea română cu prilejul celei o sută de ani de la naşterea sa.
Şi sute de sute de ani, neamul românesc de pretutindenea va sărbători pe una
din cele mai măreţe întrupări ale geniului său, căci veşnică, ca veşnicia legii
neamului şi graiului pentru care el a luptat, îi va fi memoria. Şi în clipele grele,
prin care trece biserica şi neamul lui - aici şi dincolo - cei ce-l cinstesc cu
adevărat, să-i urmeze lupta" 114 • Telegrama era semnată în numele Uniunii
studenţilor români din Bucureşti, de preşedintele Ioan C. Savin.
103. Ibidem.
104. Ibidem, dosar 594, lilele 2-4; vezi anexa VII.
105. Ibidem.
106. Ibidem.
107. Ibidem.
108. Ibidem.
109. Ibidem.
110. Ibidem.
111. Ibidem, fila 8.
112. Ibidem, lilele 2-30
113. Telegraful român, LVII, nr. 115, 24 octombrie/6 noiembrie 1909, p. 481.
114. Neamul românesc, IV. nr. 117 din 18 octombrie 1909, p. 1999; Telegraful român, LVII, nr. 114, 22
octombrie/4 noiembrie 1909, p. 447.
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Acţiunile dedicate aniversării centenarului naşterii lui Andrei Şaguna, au
continuat, în alte localităţi ale Transilvaniei şi după manifestările de la Sibiu şi
Răşinari. Haţegul îi cinsteşte memoria prin serbările organizate în ziua de 11 /
24 octombrie 1909. Sărbătoarea de la Haţeg, a fost nu numai a „credincioşilor
bisericii noastre (ortodoxe n.a.) ci întreg neamul nostru românesc şi-a arătat
vecinica pomenire faţă de cel mai mare arhireu al bisericii şi cel mai neobosit
luptător al drepturilor naţiei sale" 115 • Cu prilejul aniversării de la Haţeg, în curtea
bisericii ortodoxe s-a dezvelit bustul mitropolitului Şaguna, operă a sculptorului
sibian, Constantin Kleber 116 • Semnificativă pentru serbările de la Haţeg, este
atmosfera de unitate în care s-au desfăşurat, la ele participând ortodocşi şi
greco-catolici. Grăitor în acest sens este exemplul vicarului Haţegului, dr. Iacob
Radu, care a toastat „pentru unirea în cugete şi în simţiri a membrilor celor două
confesiuni de un sânge şi de o lege şi declară că şi biserica soră prăznuieşte
memoria lui Şaguna, dat fiind că nu numai al bisericii sale, ci al neamului nostru
întreg a fost" 117 •
Aniversarea lui Şaguna la Răhău, din 18/31 octombrie, s-a sărbătorit în
baza circularei Consistoriului din Sibiu, potrivit căreia „Centenarul marelui
Andrei să se serbeze cu demnitatea cuvenită în toate comunele tractului
Sebeş" 118 • După serviciul divin, săvârşit de cei doi preoţi, s-a ridicat parastasul
în memoria mitropolitului Şaguna şi s-a citit pastorala mitropolitului Ioan
Meţianu 119 • Parohul Nicolae Cărpinişan a comunicat poporului adunat intenţia
comitetului parohial de a ridica „un monument neperitor memoriei marelui
Andrei Şaguna" 120 • În acest scop s-au strâns peste 300 de coroane, ca bază la
un fond care va purta numele „Fundaţiunea Şaguna" a parohiei Răhău, din care
să fie „ajutaţi elevii începători cu haine şi rechizite şcolare" 121 • După amiază a
avut lor serbarea şcolară. Elevii s-au adunat în curtea şcolii, de unde doi câte
doi, având în frunte tabloul lui Şaguna, s-au îndreptat spre biserică. Aici preotul
Nicolae Cărpinişan, ţine o cuvântare despre viaţa şi activitatea prăznuitului
mitropolit, iar învăţătorul Vasile Cărpinişan, declama poezii de glorificare ale
faptelor marelui Şaguna 122 • În finalul corul elevilor intonează cântecul„Românime

mult cercată'~

23

.

Aniversarea centenarului naşterii lui Andrei Şaguna a marcat un real
succes în lupta românilor din Transilvania pentru apărarea limbii, autonomiei
bisericeşti şi naţionalităţii. În acelaşi timp a avut un larg ecou în rândurile opiniei
publice româneşti. Cu toate încercările autorităţilor maghiare, manifestările au
căpătat şi o puternică tentă politică. La Cupşeni, protopopiatul Cetăţii de Piatră,
Sibiu, Răşinari şi Haţeg manifestările au îmbrăcat şi aspectul politic-naţional.
115. Telegraful român, LVII, nr. 115, 24 oclombrie/6 noiembrie 1909, p. 481; Sărbătorirea cenlenarului
lui Andrei Şaguna de la Ha1eg va face subiectul unui arlicol aparte.
116. Ibidem.
117. Ibidem.
11 B. Ibidem.
119. Ibidem.
120. Ibidem.
121. Ibidem.
122. Ibidem.
123. Ibidem.

naşlerii
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Să amintim doar cuvântul dr. Victor Bontescu, care toasta cu prilejul
Banchetului ţinut la Haţeg, „pentru ziua cea mare în care şi în politică se vor
realiza ideile democratice ale lui Şaguna" 124 • Ziua cea mare era mai aproape ca
oricând, ideile marilor noştri bărbaţi, între care un loc de frunte îl ocupă Andrei
Şaguna, realizându-se prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

ANEXE
Nr. 1037-1909
I

CONVOCARE
În sensul &&-lor 23 şi 25 din statute membri Asociaţiunii pentru literatură română şi cultura
poporului român se convocă la
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
în Sibiu, în zilele de 12 şi 13 octombrie n. 1909.
Programul adunării:
Şedinţa I
Marţi, la 12 octombrie st. n. la orele 10 1/2 a.m. în sala festivă a „Muzeului Asociaţiunii".
Ordinea de zi:
1. Deschiderea adunării generale.
2. Înscrierea delegaţilor prezenţi.
3. Raportul general al Comitetului central.
4. Alegerea comisiunilor pentru:
a). examinarea raportului general;
b). cenzurarea socotelilor pe anul 1908 şi a proiectului de buget pe anul 191 O;
c). înscrierea membrilor.
5. Prezentarea eventualelor propuneri*.
6. Conferinţa d-lui Ioan Agârbiceanu.
Şedinţa li
Miercuri, la 13 octombrie st.n. la orele 1O a.m. în sala festivă a „Muzeului Asociaţiunii".
1. Rapoartele comisiunilor.
2. Fixarea locului pentru adunarea generală din 1910.
3. Dispoziţiuni pentru verificarea procesului verbal.
4. închiderea adunării generale.
La orele 4 p.m. în sala festivă a „Muzeului Asociaţiunii", va avea loc şedinţa festivă a
secţiilor ştiinţifice-literare, conferinţe şi împărţirea premiului Andrei Murăşianu.
Sibiiu, din şedinţa comitetului central al „Asociaţiunii pentru literatură română şi cultura
poporului român", ţinută la 2 septembrie 1909.
Iosif

Şterca Şuluţu

m.p.

prezident.
Oct. C.

Tăslăuanu

m.p.

secretar
FAS Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, fila 9.
124. Ibidem.
*Eventualele propuneri au să lie prezentate în scris prezidiului
cu 8 zile înainte de adunarea generală.

„Asociaţiunii"
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li
PROGRAMUL
serbărilor

ce se vor

ţine

în Sibiu.

1. Marţi, în 12 octombrie a.c.: Adunarea generală a „Asociaţiunii pentru literatura şi
cultura poporului român". Şedinţele Asociaţiunei se ţin în sala festivă din „Muzeu". Marţi seara
va fi concertul Reuniunei de cântări în „Gesellschafthaus". (Program).
2. Miercuri, în 13 octombrie, a.c. se continuă şedinţele Asociaţiunei şi va fi o conferinţă
literară. Miercuri seara: bal, aranjat de Reuniunea femeilor române, tot în „Gesellschafthaus".
3. Joi, în 14 octombrie a.c. Deschiderea Congresului naţional bisericesc. Joi seara va fi
producţiune teatrală în „Teatrul orăşenesc".
4. Vineri şi Sâmbătă în 15 şi 16 octombrie a.c. se continuă şedinţele congresuale.
5. Ouminicăîn 17 octombrie a.c. Requiem în catedrală pentru memoria Arhchiepiscopului
şi Mitropolitului Andreiu Baron de Şaguna. Duminică seara elevii seminarului „Andreian"
aranjează o şedinţă festivă în sala „Muzeului".
6. Luni, în 18 octombrie, a.c. Escursiuni la Răşinari. Acolo se va celebra parastas
(requiem) şi se va desveli bustul archiereului Şaguna, aşezat în criptă. În biserica din Răşinari
va rosti o cuvântare, despre Şaguna, l.P.S. Sa Archiepiscopul şi Mitropopitul Ioan Meţianu. Luni
la 1 oară d.a. se va da în Răşinari o masă comună (pomană). Vorbiri nu se vor ţinea.
Sibiiu la 6 octombrie 1909
Secretariul comit. aranjator
Lazăr Triteanu
asesor cons (istoria!)
FAS Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, lila 11.

III
PROGRAMA
festivităţilor

Baron de

din incidentul

aniversării

de 100 ani de la

naşterea

marelui metropolit Andrei

Şaguna.

Duminică în 4/17 octombrie 1909
la orele 9 sânta liturghie în biserica catedrală, împreunată cu parastas pentru
odihna sufletului răposatului metropolit şi cuvântarea ocasională.
În acea zi seara şedinţa festivă, aranjată de elevii seminarului archidiecesan Andreian.
Luni în 5/18 octombrie 1909.
în Reşinariu sânta liturghie în biserica cea mare, parastas pentru odihna sufletului
răposatului mitropolit şi cuvântare ocasională.
Tot acolo desvelirea bustului fericitului mitropolit.
Sfânta luturghie se va începe la orele 9 şi jum. a.m.
La orele 1 după amiazi masa comună.
Amănunte în privinţa orientărei şi înlesnirei publicului pentru participare la festivităţi, vor
urma din partea comisiunilor institute pentru aranjarea festivităţilor.
Sibiiu, 17/30 sept (embrie) 1909.
Comisiunea consistoriului mitropolitan:
Dr. llarion Puşcariu, arhim(andrid) vicar arhiepiscopesc,
Parteniu Cosma, dr. Eusebiu R. Roşca, Meteiu Voilean, Nicolae Ivan.

Dimineaţa

După

Telegraful român, LVII, nr. 101, 19 septembriel2 octombrie 1909, p. 416.
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IV
BIZALMAS

Res.

Kizâr61ag sajât kezehez.

A „român irodalmi es k6zmuvel6desi egyesulet": Astra:/ foly6 evi âltalânos kozgyuleset
1909, evi okt6ber h6 12 es 13-ân Nagyszebenben fogja megtartani, mely alkalommal kiilonfele
iinnepsegek es mulatsâgok, ugymint: bankettek, szini eloadăs, hangverseny, tăncmulatsăg stb.
rendezese van tervbe veve.
Felkerem ennelfogva foispăn urat, hogy ezen kozgyiiles mikenti lefolyşat kisertesse
figyelemmel es arr61 nekem reszletes irâsbeli jelenteset tenni sziveskedjek.
Minthogy pedig arr61 is ertesulve vagyok, hogy ugyancsak okt6ber h6ban nehai Băr6
Saguna Andrâs gorog keleti ersek szuletesenek 100 evfordul6ja alkalmâb61, nevezett ersek
mellszobrăt fogjăk Resinăron leleplezni es vegbol a romănok reszerol nagy elOkeszuletek
tortennek, felkerem, hogy a sz6ban forg6 iigynek mibenâllâsa felol engem reszletesen es
mielobb tâjekoztatni sziveskedjek.
Budapesten, 1909. evi szeptember h6 29-en
A minszter meghagyăsăb61:
s. k. alâirăs
miniszteri tanâcsos.
Szeben

vărmegye foispânjănak

Nagyszeben.

Fas Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, fila 13

V
Szeben vârmegye foispânja es
112/1909
res
egyuttal elinteztetett~909
res

szâszispăn

ajănlva

bizalmas. sajăt kezehez
A român irodalmi es kozmuvelodesi egyesiilet /: Astra:/ foly6 h6ban itt
Nagyszebenben tartand6 kozgyiilese e ez alkalommal egyebbi iinnepelyek.
belugyminiszt Szâm 872/909
Res

Tărgy:

NAGYMEL TOSAGU M. KIR. BELUGYMINISZTER URI
Midon a fentjelzett tărgyra vonatkoz6 es szeptember h6 29-en kelt (ide csak I. okt6ber h6 4-en
erkezett) rendeletenek vetelet ezennel elismerem es annak ertelmeb en eljărni fogok van szerencsem
Nagymelt6săgodnak a f. h6 12-tol kezdve oktb. h6 18-ig tartand6 român „Astra" es egyebbi gyulesek
es unnepekr61 sz616 es a rendez6bizottsâgt61 âltalam bekivânt programo! idecsatolva betekintes vegett
felterjeszteni es egyuttal is tisztelettel jelenteni, hogy foly6 h6 12 es 13-ân tartatnak az alapszabălyaik
ertelmeben es alapjân a român kozmiivelodesi es irodalmi egyesuletnek kozgyuleset amelynek
lefolyăsăr61 kesobb lehet csak tudomâst szerezni, a f. h6 12-en esten a român miiveszeti egyesulet
reszere sz/alatt csatolt program szerint concert adatik amint ez rendesen sen szokăsos volt es
amelyben mindenfele zenemuvet eloadnak I. h6 13-ân băl van es I. h6 14-en szini eloadăs van/ sz/ alatt
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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csatolt szinlap szerint a roman inteligencia es kiletansok altal I. h6 17-en a volt mitropolita bar6 Saguna
emlekere az itteni roman găr. kel. egyhăz templomban iinnepelyes istentisztelet tartatik es ezen celra
egy iinnepelyes ii Ies van es I. h6 18-an Resinar kăzsegben aho I bar6 Saguna eltemetve van egy mellkep
mely a sirkăven beillesztetett iinnepelyesen lelepleztetik mely alakalommal a mitropolita ersek Meţianu
Janos a Resinări temploban băr6 Saguna emlekere beszedet is tart es kesăbb ott a halotti Onnepelyes
tort rendeznek de ennel semmifele beszedek nem fognak tartatni.
Az ăsszes iinnepelyek alaklmaval, kiveve azt hogy romanok altal tărtenik meg, kiilăn
tiintetesek nem lognak elăfordulni es valamennyi elăadasok es zenemiivek szakszerii
motivumokb61 allanak, amelyek el6relăthat61ag nagyon tisztessegesen es Onnepelyesen eljărni
annal is inkăbb mivel az ersek metropolita Metianu Janos vezetese es kăzbenjârasaval egyeb
kellemetlen zavargâsokat es ellenteteket kizarja, ugy hogy nezetem szerint kifogâs ală semmi
sem log esni. Vegiil jelentem, hogy az alispannak es a tăbbi hat6sâgoknak kellă utasitast az
ăsszes iinnepelyek lefolyâsa iranti ellenărzesere es minden nevezetesebb esemenyrăl azonnali
jelentestetelre megadtam.
Fogadja Nagys. stb.
Nagyszeben. 1909.X.11.
4 db mely
Kiadta X/11.
Thalmann.

FAS Sibiu, fond. Comitalul Sibiu - comitele, dosar 594, fila 7 - 27

VI
Sz. 47/1909

NAGYDISZNODI JARASI FOSZOLGABIROJATOL.
Foispăn

(ls Szăszispăn
Urnak.

Foly6 h6 18-ân Resinâr kăzsegben tartott bâr6 Saguna iinnepelyen reszt vettem.
Az iinnepely âltalâban csendben es rendben folyt le. Reszt vett azon mindegy 5-6000 ember, melyek kăziil 20 român alattval6 is volt, ezek
kăziil kiilănăsen feltiint Engel nevii român ezredes felesegevel, ez utobbi nehai bâr6 Sagunânak
unokatestvere, Dissescu volt roman igazsâgiigyi minister es Morandui vâmigazgat6 a roman
kereskedelemiigyi ministeriumb61. - Reszt vett tovabbâ az iinnepelyen szâmos găr. kel. lelkesz
es tanit6, a nagyszebeni tanit6 es papkepezdenek, a brass6i rom. gymnâziumnak es a brass6i
rom kereskedelmi iskolânak năvendekei es tăbb român egyesiiletnek kiildăttsege. A sirboltban tăbb koszoru lett leteve, a koszoruk mind egyszinii szalagokkal voltak
ellâtva, a felirattak „bar6 Saguna emlekezetere" voltak szânva. A kăzseg kezdeten az ersek lakâsa es a templom elott diadal kapuk voltak felâllitva, „bine
aţi venit" (lsten hozta) feliratokkal a templom elătt felâllitott kapun bâr6 Saguna sziiletesere es
hallâlara vonatkoz6 evszâmok voltak. - Az utczăk fenyăfakkal voltak diszitve, zaszl6k egyaltalân
hianyoztak. Maga az iinnepely k6vetkez6kepen folyt le:
A kăzseg bejâratânal a kăzsegi elăljarosâg es a kozsegi kepviselătestiilet neveben a
kăzsegi jegyză răvid szavakkal iidv6z61te az ersek urat es kăvetseget azon 6r6mnek advan
kifejezest, mely a kăzseg lakossâga ezen napon erez. - Az ersek ur răviden valaszolt, felhivta
az elăljarosagot hogy az egyhazi kăzegekkel egyesiilve arra tărekedjek, hogy a kăzsegnek az
egyhâznak es a hazanak derek embereket neveljen.
Az ersek lakasa elătt a resinâri egyhâz neveben Lungu J6zsef găr. kel. lelkesz iidvăzălte
az ersek urat mint az egyhaz făpârztorat a ersek vâlaszaban elăadta jăvetelenek czeljât,
mondvân, hogy azert jătt el, hogy „a Nagy Andras" sirjan hodolatat fejezze ki ezen embernek a
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ki a nepnek atyja volt es aki oly sok j6 tetemenyt kăvetett el nepevel szemben, es felhivta az
egyhăz k6zegeit, hogy az 6 szellemeben neveljek.Erre az egesz kăzănseg iinnepelyes menetben vonult a templomba, ah61 az aradi găr. kel.
puspok miset tartott, ezutăn mise /:pârăsztăzz:/ volt a sirbolt elott, mely utăn az ersek beszedet
tartott.
Beszedjeben kifejtette, hogy mint minden mas nep nagy embereinek emlekezetet unnepli,
ugy ok /:a gor. kel. romănok:/ is ăsszejăttek ma, hogy nagy j6tevăjiik reszere halotti miset
tartsanak. Kiemelte băr6 Sagunănak erdemeit, hogy egyhăzăt emelte egy szinvonalra a hazănak
tobbi egyhăzaival, hogy ezen egyhâzat felszabadftotta idegeneknek hegemoniăja al61, hogy az
ersekseget felăllitotta, hogy alkotmănyt adott az egyhăznak, hogy tanit6kepezdet ăllitott tel, es
hogy ez ăltal a nep felvilâgositâsa es miivelodese erdekeben miikădott. Eloadta tovăbbă, hogy kotelezve vannak ezen j6tevonek a nemzeti egyhăz irănt kifejtett
nagy szeretetet viszonozni. - A legjobb tettek azok, melyek az egyhăzert a neper! es a hazăert
kovetetnek el. - Az egyhâz es az iskola felvilâgosftjâk, miivelik a nepet, fgy az elso feladat a
gyermekeket az egyhâz irânti hitben nevelni. - Mindenki torekedjek az egyhăz szellemeben elni
es dolgozni. A legmagasabb kincsek az egyhâz, a kultura es humănitâs.
Băr6 Sagunănak sirja nagy szerencset jelent ezen kozseg reszere emeli az o tekintelyet
es kotelezi a nepet arra, hogy az egyhâz, a nep, a hazăert mukodjek, kivăl6an a gyermekeket az
o szellemeben nevelje. Vegre kerte az lstent, hogy az egyhăz, a nap es a haza irântihii
erzelmeket a nep sziveben tartsa fel tovâbbra is, hogy a roman nep es a tobbi hazai nep
szinvonalăra jutthasson, es beszedjet ăldâssal fejezte be. Ez utăn beszedet mondott Dr. Stroia Istvan nagyszebeni esperes, a ki beszedjeben
kifejtette, hogy nagy boldogsăgot erez, hogy a roman nep legnagyobb ferfiainak egyikenek
emlekeztet a hallgat6sag sziveiben felebresztheti.
Onnepelte băr6 Sagunăt mind azon hăsies harczost, a ki az igazsăgerl harczolt es oly
jogokat szerzett nepenek, melyekert, osei hiăba harczoltak. - b volt a nepnek vezer csillaga es
napja, es uj eletet ebreztel fel benne. - Felsorolta azon erdemeket, melyeket az egyhăz
szervezese koriil szerzett. Az irănta val6 h6dolatnak jellegeiil fel lett ăllitva az a szobor mely ma le log lepleztetni.
Ez a szobor lolyton ebren tartsa az o emlekezetel, es intse a nepet arra hogy ot kovesse. Az altala kifejtett eszmek eros gyokereket vertek a nepben, azok mind melyebben
hatoljanak be, meri csak akkor lesz lehelseges hogy a nep fenttartsa magăt. - A sirbolt
zarandokl6 hely legyen a lelkeszek, a tanit6k es egesz nep szămara, mert Saguna eletenek egesz
erejet a neperi fejetette ki. - Ezzel aladta a szobrot az egyhaz kozseg vedelmebe. - S
Lungu J6zsef resinări lelkesz a szobrot ătvette es megigerte, hogy azon szellemet, mely
ezen sirboltb61 kiterjedl, ok mindig szentnek fogjak tartani es eljenezte a jelenlegi erseket.
Utana beszelt, Lukacs Laszlo belenyesi orszâggyiilesi kepviselo. Mint az orszâggyulesi kepviselok nemzetisegi părtjânak kepviseloje es ezent part elnokenek
neveben beszell. Saguna dolgozott azon neper!, mely oly sokat szenvedett es mely oly sokăig jărom alatt
tarlatott. - Szenvedes az o tortelme, szenvedes volt a fejedelmeknek hălăja, meg a vallăsos hit
is szoritva lett, a romănnak nem volt nyugalma sem a csalădban sem az egyhăzban. - Voltak oly
idok melyekben nem tiirtek hogy a român nemzetiisegenek szellemeben fejlodjek, de az isten
kuldott egy apostol! a nep felszabaditâsăra, ez az ellensegeket megverte, ez Saguna volt a nagy
ferii es a roman hazafi.
Nagy ferfinak elete olyan mind a nap, Saguna volt a român nepnek a napja, ot kell kovetni.
1848 evben ătvette a vezerszerepet, es a nep kovette ot.
Balăzsfalvăn egjesiilt a gor. kath. ersekkel, o akkor egyesitette a nepet is, egyesiiljon az
most is.
Năgy hâlăval vannak iranta mert a helyes utat talălta es abban a szellemben eljenek,
melvet tole orokoltek.
Felhozta, hogy polilikai teren is miikodott, az erdelyi orszăggulesen, Becsben es
lnnsbruckban dolgozott nepeert.
Culturâlis teren kifejtett miikodesenek eredmenye az âltala alakftott iskolâk, ami ăltal az
idegeneknek elismereset megnyerte, szervezest adott egyhăzanak, legmagasabb tette azonban
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a rom. kulturegyletnek alakităsa, meri a nyelv a nepnek legnagyobb kincse es ezen kincset
gondozza es ăpolja ezen egylet.
Beszedjet befejezte azon szavakkal: eskiisziink, hogy hiien fogunk tartani a mi nepiinkhez,
harczban ne legyen kiilombseg gazdag es szegeny, miivelt es paraszt ember k6z6tt, a roman
vallăs es nyelviink 6sszek6t benniinket, testtel es lelekkel es
ha sziikseges 6k61iinkkel es
veriinkkel harczolni fogunk vallăsunkert, nyelviinkert fajunkert es hazănkert îs.
Ezen beszedet nagy eljenzes kovette.
Ezzel az unnepely veget ert, kovetkezett az ebed, melyen beszed nem lett tartva. Jelentem, hogy a brass6i gymnăziumi tanul6k ăllalt visei! sapkăk reszben piros, sărga,
kek bellel vannak bellelve, reszben bennt a sapka bellere ily szinii szallag van varva. Oniţiu Victor gymnăziumi igazgat6 a jelen volt csendor fohadnagy ăltal erre figyelmeztetve
es egyuttal lelkerve lett azokat eltăvolittatni. - A tovăbbi szukseges intezkedeseket kerem a . m.
kir. vallăs es k6zoktatăsiigyi minister ut utjăn tetetni. Vegre meg jelentem, hogy a kirendelt csendoroknek nagy szăma a roman k6z6nsegre
kelemetleniil hatottt, sok el6kel6 roman ur elottem ezen erzesiiknek adott kifejezest hangozvăn,
hogy csak zarăndoklăs es halotti mise tartăsa vegett gyiiltek ossze.
Az 6sszegyiilt nep delutăn 3-5 6ra k6z6tt elhagyta Resinăr k6zseget. Nagydiszn6d 1909 evi Okt6ber h6 19-en.
Dr. Schuster Viktor
f6szolgabir6

111/1909
114/.1909
res

Jott 1909 X

20-ăn.

FAS Sibiu, fond, Comitalul Sibiu - comitele, dosar 595, filele 4 - 5.
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E16ad6i Iv.
Dictando.

Szebenvărmegye f6ispănja

lktat6szăm:

114 res/1909
III
A kezelohivatalnak adott egyebb utasităsok: bizalmas, ajănlva
A kiad6 elkiildte: 1909 ev X h6 25 napja d.u. 3 6ra
A vălaszirat alapjăul szolgălo jelentes, megkereses, rendelet stb. szăma: 872/909 res.
Tărgy: A Roman irodalmi es Kozmiivelădesi egylett ăltal rendezett unnepelyek es Olesek
Eloszăm:

lefolyăsa.

NAGYM. KIR. BELUGYMINISZTER UR!
Hivatkozva Nagymeltosăgod foly6 evi szeptember h6 12-en fenti szămu rendeleteben
adott utasităsa folytăn es kapcsolatosan f. evi es h6 11-en 112/909 res szăm alat! kelt
jelentesemmel van szerencsem a roman nernzetiigyi iinnepsegek es egyhăzi congressusi
Ulesekre vonatkoz61ag, rnelyek az ide 1.i. beterjesztett programm (oktober 12-18-ig) es folytat61ag
megtartattak, jelenteni, hogy ezen iinnepsegek alkalmăval valami nagyobb tiintetes politikai
szempontb61 itelve nem tortent, az iinnepelyek csendesen legnagyobb rendben, barbăris vagy
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tomeg ember resztvetele mellett lefolytak es amennyiben lehetett, a politikai vărosi es jar.
Foszolgabir6i hivatalok fonokei jelenlete es ellenorzese alat! megtartattak.
Bătorkodom tovăbbă 2.1.a. a nagyszebeni vărosi polgărmesternek foly6 h6 23-ăn 18 res
szăm alatt kelt jelenteset az ăltala eszlelt korulmenyekrol eredetileg felterjeszteni, melybol
semmi nemO nevezetesebb esemeny kinem veheto. Azutăn csatolom a nagydiszn6di jar.
foszolgabir6 foly6 h6 19-en 4 7 res·szămu jelenteset, hiteles măsolatban 3./. a aki szemelyesen
resztvett hivatalosan eljărt a Resinăr kozsegben Băr6 Saguna mellszobor leleplezese alkalmăval
tartott Onnepelyen, es ezen jelentesbol kiderOI, hogy kiveve a Lukăcsiu Lăszl6 orszăggyul.
kepviselo ăltal kifejtett nemzetisegi politikai erveleseken kivOI, egyebb semmi rendeleteenseg
vagy czăfolăs ala ker016 cselekmenyek nem voltak eszlelhetok, csak ami a brass6i roman
gymăziumi tanu16k kOlon szinekkel bellelve volt sapkakra vonatkozik, Nagymelt6săgodnak bolcs
belătăsa szerint, a nagymelt6săgu m. kir. vallăs es kozoktatăsOgyi Miniszter ur utjăn a netăn
szOksegesnek lătăs intezkedest lehetne tettetni, meri ugy lătszik, hogy nem tartotta helyesnek
a foszolgabir6 Onnepely megnem zavartatasa miatt, valami feltOno eljărăst kovetni, mivel ezen
tanul6k oly sapkakat talan Brass6ban szoktak viselni.
A Nagyszebenben okt6ber 12-en megtartott Concertnek programmjât 4./. a. szinten ide
csatolom, amelybol lâttatni, hogy ez alkalommal oly altalânos zenemOvek lettek eloadva, melyek
semmifele kifogâs ala nem eshetnek es vegOI az okt6ber 14-en tartott szinieloadâsnâl is
amelynek programmjat 112 res sz. alatt măr felterjesztettem volt, nem fordul! ele semmi ami
kifogăs ală eshetne, meri az egyreszrol a szenemuvesznek adott baberkoszorunâl hasznâlt
idegen român szinO szallag a rendorseg intezkedese folytân măr elore minden feltunes nelkOI
eltâvolitatott.
114. 1909
Kiadta X. 25
Thalmann

FAS Sibiu, fond.Comitatul Sibiu - comitele, dosar 594, fillele 2 - 30.
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UNE ANN/VERSA/RE A VEC DES PROFONDES SIGNIF/CA TIONS: LE CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE OU METROPOLITE ANDREI ŞAGUNA (1809- 1909)

Resume

A l'accomplissement d'un siecle de la naissance du metropolite Andrei Şaguna, tout le
peuple roumain a ete prepara peur celebrer sa grande personalite politique, culturelle et spirituelle.
En 1908 et 1909, Ies hommes de cultu re de toutes Ies provinces roumaines ont publie des
articles dedies a la vie et a l'activite d'Andrei Şaguna. La presse roumaine et allemande de
Trannssylvanie a publie des articles dans lesquels ont ete appreciees Ies realisations dans le
domaine politique, culturel el eclesiastique de son temps.
Le Ministre de l'lnterieur Hongrois a envoye en ordre confidentiel au Chef du Comital de
Sibiu, en lui demandant de surveiller Ies actions de Răşinari et d'âtre "informer en detail et
immediatement, a propos de ce cas".
Le Chef du Comital de Sibiu a essaye d'atteneur l'inquietude de Ministere de l'lnterieur en
l'assurant que toutes Ies manifestations serrent exclusivement eclesiastiques et se deroulerent
avec la participation, et sous la direction du metropolite Ioan Meţianu. En miime temps, ii a
ordonne au maire de Sibiu de surveiller Ies ceremonies de Sibiu de 12 - 16 octobre 1909, et au
preteur de l'arrondissement de Cisnădie, Victor Schuster, de participer et de faire un rapport sur
Ies ceremonies de Răşinari.
Pour le prevention des possibles "surprises" ont ele massees Răşinari des importants
torces de la police qui ont desagrement impressione le publique roumain. Les autorites hongroise
ont ete incomodees par le discours du depuie roumain de Beiuş, dr. Lucaciu, qui a lini son
discours, en affirmant que Ies roumains lutterent avec "le corp et l'âme, et, en cas de besoin, avec
le poing et notre sang nous lutterons pour notre croyance, pour natre langue, pour notre peuple,
pour natre patrie".
Pendant Ies fettes de Răşinari, le directeur du licee de Braşov, Victor Oniţiu, a ete somme
par le lieutenent de gendarmes hongrois de demander
ses eleves de faire disparraitre Ies
couleurs rouge - jaune - bleu qui marquaient leur casquettes. Le preteur Victor Schuster, et aussi
le Chel du Comital, Thalmann ont demande au Ministere des Cultes et de l'lnstruction publique
et au Ministere de l'lnterieur de prendre des messures "parceque ces eleves ont l'habitude de
porter Braşov des casquettes similaires".
Malgre tout cela, Ies manitestations dediees au centenaire d'Andrei Şaguna ont acquis
des nuances politiques comme dans le ces des manifestations qui ont eu lieu Cupşeni, Sibiu.
Răşinari et Haţeg.
Pendant Ies manifestations de Răşinari a participe un grand nombre de roumains. Le
premier - preteur Victor Schuster a apprecie "approximativement 5000 - 6000 roumains, parmi
lesquels 20 personalite de la Roumanie".
Pour surveiller la reaction des autorites hongroises, Ies auteurs utilisant un nombre de
documents inedits, parmi lesquels on mentionne Ies ordres confidentiels du Ministre de l'lnterieur
et Ies rapports faites par le preteur de l'arrondissement de Cisnădie, Victor Schuster et le Chef
du Comital de Sibiu, Thalmann.
L'anniversaire du centenaire de la naissance d'Andrei Şaguna a signifie un important
succes dans la Iuite des roumains de Transsylvanie pour la sauvegarde de la langue, de
l'autonomie eclesiastique el de la nationalite.

a

a

a

a

Les listes des figures
Fig. 1. Le Metropolite Andrei Şaguna (1809 - 1909).
Fig. 2. L'ordre conlidentiel du Ministre de l'lnterieur hongrois par lequel se demande la poursuite
des manilestations de Sibiu et de Răşinari.
Fig. 3. Le rapport du pretet du departament de Sibiu, Thalmann, de 11 octobre 1909 vers la
Ministre de l'lnterieur, par lequel ii informa sur le programme des manifestations de Sibiu el de Răşinari.
Fig. 4. Le rapport de premier - preteur de l'arrondissement de Cisnădie, Victor Schuster
concernant Ies manifestations de Răşinari.
Fig. 5. Le rapport fait par le Chef du Comital de Sibiu, Thalmann au Ministere de l'lnterieur en
ce qui regarde Ies fettes organisees par "ASTRA" dans la periode 12- 18 octobre 1909.
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Fig . 1. Mitropolitul Andrei

Şaguna

(1809-1873).
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Fig . 2 . Ordinul

confidenţial

al Ministrului de Interne maghiar prin care se cere
de la Sibiu şi Răşinari.
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Fig. 3. Raportul comitelui Thalman , din 11 octombrie 1909, către Ministrul de interne prin care informa despre
prog ramul manifestărilor de la Sibiu şi Răşinari .
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Fig. 4 . Raportul prim pretorului plasei Cisnădie, Victor Schuster,
privind manifestările de la Răşinari.
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