
Pacatul din viata unui sfant. Mitropolitul Andrei Saguna a fost acuzat ca a tradat-o 
pe Ecaterina Varga, aparatoarea taranilor iobagi
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Ecaterina Varga (Varga Katalin) a fost o nobila maghiara care a militat pentru drepturile iobagilor romani din 
Ardeal. O strada de sub Tampa, din spatele Magazinului Star din Brasov, ii poarta numele.

Taranii au numit-o Doamna Noastra si asa a ramas cunoscuta. Mitropolitul Andrei Saguna este considerat cel 
mai de seama om politic ardelean. Pe Campia Libertatii de la Blaj, in 1848, a fost ales presedintele comitetului 
Marii Adunari. Alaturi de Avram Iancu, a fost sufletul miscarii de eliberare a romanilor ardeleni. Mitropolitul a 
facut multe fapte bune, dar, in tinerete, pe cand era doar baron, a facut o mare greseala.

Ecaterina Varga s-a nascut in 1802 intr-o familie de tarani liberi. A fost obligata sa se logodeasca cu un bancher 
austriac, dar a fugit si s-a casatorit cu un rotar. In anii 1840-1847, Ecaterina Varga a fost o luptatoare pentru 
drepturile romanilor iobagi din Muntii Apuseni, fata de autoritatile habsburgice. Prin petitii adresate guvernului 
Transilvaniei de la Sibiu, precum si prin memorii sustinute personal la Curtea de la Viena, Ecaterina Varga 
cerea, in numele motilor, inlaturarea abuzurilor autoritatilor vremii, scrie casasfatului.ro.

A fost denumita ,,Horia in fusta" si urmarita de autoritati. La 17 ianuarie 1847, inainte de declansarea revolutiei 
pasoptiste, a fost arestata la o intalnire cu cel ce avea sa devina mitropolit. Baronul Saguna a invitat-o in sanie, 
la o plimbare. Dupa cativa metri, sania a fost inconjurata de soldati. Istoricii spun ca intre Saguna si autoritati a 
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existat o intelegere secreta, mai ales ca in 1848, Andrei Saguna a devenit episcop. Alte note istorice arata ca, 
daca Saguna nu ar fi ajutat la prinderea Doamnei motilor, repercusiunile asupra taranilor romani ar fi fost foarte 
mari, mai scrie casasfatului.ro.

Ecaterina Varga a fost inchisa la Aiud si la Alba Iulia, intre anii 1847-1851. Dupa eliberare a fost exilata in satul 
ei natal, Halmeag, din Brasov. Nu a mai trait decat un an. In curtea bisericii evanghelice din localitate a fost 
plasat in 1977 un monument dedicat Ecaterinei Varga, fiica a satului.

 


