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Abstract. The text presents the Ion I. C. Brãtianu’ speech at the
commemoration of the 50th anniversary of the death of the Metropolitan
Andrei ªaguna, in 1923. Metropolitan Andrei ªaguna was a defender of
the cultural and political rights of the Romanians in Transylvania and an
honorary member of the Romanian Academy.
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Mai rodnic ca alþii a ºtiut sã slujeascã ºi sã cârmuiascã.
Într-însul, în însuºirile sale de pricepere ºi voinþã, în sufletul sãu bãrbãtesc ºi

în mintea sa limpede ºi-a aflat fiinþa mai desãvârºitã, puterea de realizare a ge-
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Regele ºi poporul
sãu, într-o simþire, azi
ca totdeauna, s-au strâns
laolaltã sã sãrbãtoreascã
amintirea bãrbatului,
care înaintea istoriei
naþionale înfãþiºeazã
viaþa ºi truda unei
întregi generaþii a
românimii din Ardeal 

ºi din þinuturile pe
atunci osândite sub
Coroana Ungariei. Ca
sã aducem prinos de
recunoºtinþã acelei
generaþii, ne închinãm
la acest mormânt,
fiindcã ªaguna a fost
pãrtaº al durerilor ºi al
aspiraþiilor ei.



neraþiei sale în luptele ei pentru asigurarea condiþiunilor de viaþã ºi de propãºire
naþionalã în mijlocul vitregelor împrejurãri ale vremii, sufletul sãu nu-ºi risipea
puterile în vãpaia sterilã a urii ºi patimilor mari. ªaguna era din acei care clãdesc,
chiar în vremile cele mai neprielnice ºi viaþa lui învedereazã cã, dacã într-adevãr
stã bietul om sub cârma vremurilor, precum rosteºte bãtrânul cronicar, totuºi, sub
aceastã cârmã, fiecare om, dupã cum l-a înzestrat Dumnezeu, aºa îºi rodeºte viaþa
ºi îºi lasã urma pe pãmânt. Tocmai la vremuri de cumpãnã, când povara nevoii
rãzbeºte pe cei slabi ºi rãtãceºte pe cei nestatornici, atunci se aratã mai lu-
minoasã ºi mai precumpãnitoare vrednicia oamenilor superiori. În asemenea îm-
prejurãri grele, în curs de un sfert de veac, ªaguna ºi-a închinat mintea ºi inima
neamului ºi bisericii româneºti, dând cea mai strãlucitã adeverire milenarei ºi ne-
clintitei legãturi care uneºte poporul nostru de legea strãmoºeascã.

În acele începuturi ale organizãrii româneºti în Ardeal, ca în faza primitivã a
oricãrei vieþi organice, funcþiunile nu puteau afla deodatã complexul
instituþiunilor necesare multiplelor nevoi ale societãþii. Biserica, altar neclintit al
credinþei, rãmãsese, sub urgia vremurilor, singurul adãpost sigur sub care putea
reîncepe întreaga operã de reclãdire naþionalã, în fruntea ei aºezase pe bãrbatul
cel mai destoinic pentru înfãptuirea acestei reclãdiri. ªaguna, împreunã cu
demnii sãi tovarãºi de luptã naþionalã, adãposti astfel, în jurul ºi chiar în sânul
bisericii, începuturile noii vieþi româneºti.

El alcãtui, într-acest chip, nu numai aºezãmântul bisericesc ardelean, cu te-
meiurile lui sãnãtoase, ale cãror principii generale sunt de însuºit azi de cãtre
toatã biserica noastrã, în organica ºi uniformica ei întocmire, dar îndrumã
totodatã ºi întreaga viaþã politicã, culturalã ºi economicã a celor pe care, tot mai
înverºunat, îi ameninþau vrãjmaºele sale încercãri de deznaþionalizare ºi dete
prin aceasta, chiar sfintei noastre biserici, noi drepturi la recunoºtinþa ºi dra-
gostea neamului.

Spirit politic ºi de autoritate, marele Mitropolit ºtia cã propãºirea socialã ºi
naþionalã se poate întocmi numai pe tãrâm de ordin ºi potrivit împrejurãrilor ºi
mijloacelor. Întreg la simþire, la cuget ºi faptã, inima lui împãrtãºea dorurile nea-
mului, mintea lui despica limpede nevoile obºteºti pe care munca lui le îndeplinea
destoinic ºi hotãrât, neslãbit de hulã ºi de pizmã. El nu cãuta dragostea mulþimii
prin linguºirea slãbiciunilor ei, ci îi arãta dragostea lui prin neodihnita ºi stãpâni-
toarea grijã a binelui obºtesc, socotind cã, pentru servitorul cinstit al poporului,
rãsplata vieþii nu se cuvine sã fie aºteptatã înainte de sãvârºire. Numai când vã
veþi întoarce de la mormântul meu, veþi cunoaºte pe cine aþi pierdut, zicea el, ca
rãspuns celor care se împotriveau ºi-l defãimau.

Amintind aceste cuvinte a sunat acum ceasul sã îndreptãm cãtre acest mor-
mânt cele spuse de ªaguna. Mare într-adevãr ºi adâncã trebuie sã fie mulþumirea
noastrã cãtre bãrbaþii mari ai poporului care, în vremurile grele, cu mijloace ºi
puteri atât de smerite, au fãcut lucrãri atât de mãreþe.
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Mare într-adevãr, adâncã ºi veºnicã trebuie sã fie mulþumirea noastrã pentru
ªaguna, cãci scump este odorul pe care el ni l-a dãruit nouã, dar, sãrbãtorindu-l
pe el, nu cinstim numai munca, nici singuratica clãdire a unei generaþii sau pãrþi
a României. Am fi necredincioºi înaltului þel cãruia el i s-a consacrat, dacã am
simþi altfel ºi am deosebi în inimile noastre ceea ce ei ne-au lãsat, fie chiar des-
pãrþiþi. În munca ºi clãdirea lor, slãvim o pietate, un semn strâns de legãturã între
ele, din care s-a alcãtuit, în cursul vremurilor, întregul glorios edificiu, „România
Mare“.

De aceea azi, dupã atâtea veacuri ºi trude, a vrut Domnul ca Regele în fruntea
poporului sã încunune, prin unitatea neamului, opera tuturor care s-au jertfit lui
ºi sã vie sã se închine cu evlavie în jurul scumpului ºi slãvitului mormânt, aducând
prinosul recunoºtinþei noastre.

Dar ªaguna, ca tuturor celor care ºi-au închinat viaþa neamului, apãrãrii ºi
propãºirii lui, adevãratul, statornicul, nepreþuitul prinos de datorie este întãrirea
ºi sporirea moºtenirii naþionale ce ne-au lãsat. Amintirea lor sã ne înalþe sufletul,
sã ne încordeze puterile întru îndeplinirea acestei stãpânitoare datorii ce ne este
arãtatã de pilda lor ºi ne este impusã de sfânta lor moºtenire.

Nota editorului:

Mai întâi câteva repere biografice. Andrei ªaguna s-a nãscut la 1 ianuarie
1809, în localitatea Miºkolþ – Ungaria. Cursurile gimnaziale le-a frecventat la
Miºkolþ, cele liceale la Pesta; studiile superioare le-a urmat la Facultatea de
Filosofie ºi Drept de la Pesta ºi la Institutul Teologic din Vârºeþ (Serbia).
Cãlugãr, profesor, egumen, apoi vicar general (din 1846), episcop (din 1848). Din
1864 a fost numit arhiepiscop/mitropolit al reînfiinþatei Mitropolii a Ardealului.
Tribun apãrãtor al drepturilor culturale ºi politice ale românilor transilvãneni.
Membru de onoare al Academiei Române. A încetat din viaþã la 28 iunie 1873,
în Sibiu.

*

În dimineaþa zilei de joi 12 iulie 1923 au început solemnitãþile de la Sibiu ºi
de la Rãºinari consacrate comemorãrii celor 50 de ani de la moartea Mitro-
politului Andrei ªaguna. Festivitãþile au debutat cu pelerinajul celor peste
20 000 de participanþi la mormântul de la Rãºinari al ilustrului Mitropolit. In-
trarea în pitorescul sat s-a fãcut pe sub un monumental arc de triumf împodobit
cu chipurile Domnitorului Unificator Mihai Viteazul ºi Regilor Ferdinand ºi
Maria ai României Mari, iar drumul pânã la mormântul înaltului ierarh era
presãrat cu frunze de brad ºi stejar, intersectat cu multe arcuri de triumf. 
În incinta bisericii a fost oficiat serviciul divin la care au asistat membrii Gu-

vernului, personalitãþi ardelene de seamã, precum Iuliu Maniu, Al. Vaida Voievod,
ªtefan Cicio Pop, Octavian Goga º. a., parlamentari din tot spectrul politic. 
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Apoi au fost depuse pe mormântul marelui Mitropolit multe coroane ºi jerbe
de flori. În faþa mormântului, înconjurat de o imensã mulþime, a cuvâtat pre-
ºedintele Consiliului de Miniºtri, Ion I. C. Brãtianu. 
La ora 12 au sosit la Rãºinari sã se reculeagã la mormântul lui Andrei

ªaguna, Suveranii României Mari, întâmpinaþi cu urale ºi flori de numerosul
public prezent la piosul act comemorativ. 
Dupã amiazã ºi seara, la Sibiu, au continuat manifestãrile oficiale, printr-un

festival religios la Catedrala Mitropolitanã din localitate, iar încheierea a fost
marcatã prin banchetul oferit de Mitropolitul în funcþie al Ardealului.
Menþionãm cã textul discursului – un veritabil portret istoric – al prim-minis-

trului Ion I. C. Brãtianu l-am reprodus din cotidianul naþional-liberal Viitorul
din 14 iulie 1923.
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