
Andrei Saguna
Una dintre cele mai de seama personalitati politice, culturale si bisericesti ridicate din randul romanilor
ardeleni ai secolului al XIX-lea, este fara indoiala, Andrei Saguna. De numele acestuia se leaga cateva
premiere sibiene cum ar fi: intemeierea Mitropoliei Ardealului, fondarea -pe speze proprii- a tipografiei
arhidiecezana si a ziarului cu aparitie neintrerupta, " Telegraful roman ", respectiv detinerea primei
presedintii a ASTREI. Andrei saguna, pe numele sau de botez Anastasie, s-a nascut la data de 20 ianuarie
1809, in localitatea Miskolcz (Ungaria), din parinti aromani, fiind al treilea copil al familiei Naum si
Anastasia. Botezat la catolicism, Anastasie saguna va trece la ortodoxism imediat dupa terminarea
gimnaziului catolic la calugarii piaristi de la Pesta (1826). sapte ani mai tarziu, o data cu calugarirea sa,
isi ia numele de Andrei. În iunie 1846 este numit vicar general la Sibiu, pentru ca, dupa mai putin de doi
ani sa fie hirotonisit episcop. Atunci, in aprilie 1848, el a facut si un legamant cu ardelenii, carora le-a
transmis ca " pe romanii transilvaneni, din adancul lor somn vreau sa-i trezesc si cu voia catre tot ce e
adevarat,placut si drept sa-i indrumez ". Militant pentru independenta si unitatea romanilor, dar si pentru
restaurarea vechii Mitropolii a Transilvaniei, saguna va face numeroase demersuri pe langa Curtea de la
Viena, organizand, in acest scop, la Sibiu (in 1850,1860 si 1864) congrese si sinoade eparhiale.

 Eforturile sale de a separa biserica ortodoxa din Ardeal de mitropolia sarbeasca, nu vor fi zadarnice,
pentru ca in 1864 se reinfiinteaza Mitropolia Transilvaniei, al carei  avand eparhii la Arad si Caransebes,
saguna devenind in acest fel, primul mitropolit, pana la trecerea sa la cele sfinte. În 1868 el va sustine
aprobarea unui statut organic, dupa care se va conduce biserica transilvana pana in anul 1925. Pe taram
cultural, Andrei saguna a organizat invatamantul elementar si mediu din Transilvania, infiintand 800 de
scoli " populare " (carora le-a asigurat nu doar spatiile necesare ci si manualele, finantand in acelasi timp
si pregatirea cadrelor didactice) un liceu la Brasov, un gimnaziu la Brad si un institut teologico-pedagogic
la Sibiu. A avut insa reale contributii si implicari inclusiv in plan politic. A fost presedinte al Marii
Adunari Nationale romanesti de pe Campia Libertatii de la Blaj (in mai 1848), membru in Senatul
Imperial de la Viena, deputat in Dieta Transilvaniei, dar totodata ctitor al bisericii din Gusterita si
membru de onoare al Academiei Romane. 
 Andrei Saguna s-a stins din viata la Sibiu, la 28 iunie 1873, lasand posteritatii o imensa mostenire
materiala si spirituala. În semn de omagiu, in 1973, in Parcul Astra din municipiul de pe Cibin, a fost
dezvelit bustul din bronz al mitropolitului Andrei saguna realizat de sculptorul Imre Gyenge.
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