
Catedrala Ortodoxa
Monumentala si impunatoare, sobra si majestuasa, Catedrala Mitropolitana „Sfanta Treime " din Sibiu,
domina de peste un secol intreg orasul de pe malurile Cibinului. 
  Idea construirii unei catedrale in Sibiu apartine celui ce a fost in Ardeal „incepator intru toate ", marele
mitropolit Andrei Şaguna. El a fost cel care a instituit colecta pentru edificarea catedralei, in urma
aprobarii data in anul 1857, de Împaratul Francisc Iosif I care a si donat 1000 de galbeni, fiind astfel
primul ctitor. Mitropolia romanilor ortodocsi din Transilvania si Banat avea nevoie de o catedrala,fiindca
numai ea putea fi cu adevarat simbolul ortodoxiei romanesti. Pana la ridicarea catedralei, in municipiul
Sibiu existau doar 2 biserici ortodoxe! 
  

Din pacate, vremurile nu au fost prielnice si mai ales posibilitatile financiare nu au fost indestulatoare
pentru ca Şaguna sa poata vedea ridicata „maica tuturor bisericilor din Mitropolie ", asa cum el
caracteriza catedrala. A pus inceput colectei, care va continua si sub urmasii sai in scaunul mitropolitan
de la Sibiu. Abia Ioan Metianu (1899-1916), cel de-al treilea mitropolit, va avea nemarginita bucurie si
mangaiere de a vedea ridicata si terminata biserica catedrala. 
  
  În urma concursului privind proiecte de planuri de constructie, majoritatea venite din partea unor
arhitecti din Ungaria si Austria si doar patru de la arhitecti din Ardeal, Bucovina si Vechea Romania, s-a
ales planul intocmit de arhitectul Iosif Kommer si Virgil Nagy, profesor la Politecnica din Budapesta, dar
care a suferit mici modificari, in special in ceea ce priveste cele doua turnuri de la intrare. Planul
catedralei inspirandu-se dupa modelul „Sfintei Sofia " din Constantinopol (astazi Istanbul), ctitoria
imparatului Iustinian, distinctia fiind facuta in ceea ce priveste dimensiunile si turnurile masive de la
intare cu forme specifice arhitecturii eclesiale ardelene, cu anumite elemente din stilul baroc. Catedrala a
fost ridicata pe locul fostei bisericute grecesti (1797-1799), de la care s-au pastrat 4 icoane imparatesti,
pictate pe lemn si ferecate in argint si impodobite cu pietre pretioase, care se pastreaza astazi in altarul
catedralei, si a 8 case (!) care au fost daramate. În data de 18 august 1902 (ziua de nastere a
imparatului-rege Francisc Iosif I) s-a pus piatra fundamentala. Pentru supravegherea lucrarilor de zidire a
fost angajat inginerul orasului Sibiu, Iosif Schussing. Lucrarile s-au desfasurat intr-un timp record doar
doi ani, caci in in primavara anului 1904 a fost tencuita in interior. În toamna aceluiasi an au fost sfintite
si ridicate in turnuri cele 4 clopote lucrate la firma Friederic Seltenhofer din Şopron, executate intr-o
armonie deosebita in E-mol (mi minor), ceruta de muzicologul Gheorghe Dima. Primul clopot, asezat in
turnul din miazanoapte are 1345 Kg, iar celelalte trei in turnul de miazazi, al doilea de 790 Kg, al treilea
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de 723 Kg iar ultimul de 164 Kg. Din nefericire, in cursul Primului razboi mondial, cele trei clopote din
turnul de miazazi au fost „rechizitionate " pentru armata austro-ungara si transformate in tunuri
ucigatoare de romani. Abia in anul 1926, prin grija mitropolitului Nicolae Balan, s-au turnat trei noi
clopote. Dimensiunile catedralei sibiene sunt: 53,10m. lungime, 25,40m. latime (in mijlocul cladirii),
24,70m. inaltimea cupolei (in interior si 34,70m. in exterior), 15m. diametru cupolei si 43 (45) m.
inaltimea turnurilor, catedrala avand capacitatea de cateva mii de credinciosi. 
  

  Sfintirea catedralei a avut loc in data de 13 mai 1906 si a fost oficiata de catre mitropolitul Ioan Metianu
si episcopul Ioan Papp de la Arad, inconjurati de un impunator sobor de arhimandriti, protopopi, diaconi,
la care au asistat o multime de crednciosi. Printre oaspeti de seama amintim pe istoricul Nicolae Iorga,
Dr. Friederich Teutsch si autoritatile locale din aceea vreme. A fost o manifestare ampla cu muzica
militara, corala, toate incheiate cu un „conduct cu torte " (40 lampioane si 200 de torte aprinse) pe cateva
dintre strazile centrale ale orasului. 
  În cea ce priveste pictura catedralei, aceasta a fost impodopita in decursul vremii de trei pictori. Primul,
Octavian Smilgelschi a pictat cupola, adica Iisus Hristos inconjurat de ingeri si cei patru Evanghelisti din
pandantivi, precum si icoanele de pe iconostas; din pacate nu a putut termina pictarea catedralei din cauza
lipsei de fonduri. Octavian Smilgelschi este cel care a creat la Sibiu un stil propriu, pe care il putem numi
„neobizantin ", adica o sinteza stralucita de elemente din pictura bizantina, a Renasterii si din cea
populara romaneasca, fiind cel care inaugureaza „arta bisericeasca moderna in Ardeal ". Abia in timpul
pastoririi mitropolitului Nicolae Colan (1957-1967) s-a inceput impodobirii intregii catedrale cu haina
picturala. Astfel ca a fost angajat pictorul banatean Anastasie Demian care a pictat numai altarul si
absidele laterale acestuia, renuntand din motiv de boala. Imediat a fost angajat pictorul Iosif Keber din
Tg. Jiu care a definitivat pictura catedralei. 
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