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Obiectivul general: dezvoltarea activităţilor turistice în comuna
Sadu, care să contribuie la creşterea numărului de locuri
de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea
atractivităţii spaţiului rural.

2.

Obiectivele specifice: Creşterea valorii adăugate în activităţi de
turism.

Coperta 1: Portret Ioan Inochentie Micu Klein, Muzeul de Istorie Augustin Bunea Blaj
Coperta 4: Harta localității Sadu, cu traseul cultural şi principalele instituţii publice

Această broşură, a cărei editare a fost iniţiată de Consiliul
Local Sadu şi primarul Ivan Valentin Dumitru Ioan, este rezultatul
firesc al unui proiect ambiţios de promovare şi conservare a
patrimoniului local, intitulat Pe urmele Corifeilor Ardeleni
din Comuna Sadu. Prin acest proiect diriguitorii comunităţii,
îngrijoraţi de criza prin care trece lumea rurală, îşi propun
dezvoltarea activităţilor turistice, care pot contribui la creşterea
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor populaţiei.
Remarcăm aşadar faptul că autorităţile locale mizează, în
proiectul de redresare a comunităţii, pe cultură şi turism, investiții
cu impact pe termen mediu și lung, care protejează, totodată,
patrimoniul material şi imaterial local, dar şi principalele
elemente de identitate.
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Pe urmele Corifeilor Ardeleni din Comuna Sadu
Ioan Inochentie Micu-Klein
(1692?/1700-1768)
Ioan Micu, episcopul Inochentie de mai târziu, se naşte
într-un context istoric cu totul excepţional al existenţei românilor
ardeleni. Eliberată decisiv de presiunea otomană prin victoria
austro-polonă din 1683, în urma eforturilor susţinute ale naţiunilor
Europei Centrale, Curtea de la Viena va obţine controlul unor
teritorii situate de 150 de ani în lumina rece a semilunii otomane.
Instaurarea regimului Habsburgic în Transilvania (1683-1691)
şi consolidarea acestuia (1703-1711) va transforma definitiv
înfăţişarea ţării.
Habsburgii au moştenit o societate caracterizată prin
contraste şi contradicţii politice, sociale şi economice, peisajul
1
religios fiind la fel de variat şi diferenţiat .
Cu privilegii având adânci rădăcini medievale, cele trei
stări privilegiate („naţiuni”), respectiv ungurii, saşii şi secuii,
2
corespunzând a patru religii „recepte” , refuzau să fracţioneze
puterea şi să o distribuie în egală măsură şi românilor, neolatini
1
2

4

Szegedi 2007, p. 51.
Evanghelic-Reformată sau Calvină, Luterană sau Confesiunea de la
Augsburg, Romano-Catolică şi Unitariană sau Antitrinitariană.

ca neam şi ortodocşi ca religie, aceasta din urmă fiind totuşi
considerată „tolerată” .
Aşadar, una dintre misiunile noii administraţii, profund
catolice, a fost aceea de a reabilita statutul Bisericii Romano
4
-Catolice în noua provincie .
Iniţial, cel mai mare succes l-a avut Contrareforma austriacă
5
în rândul românilor - ne referim aici la Unirea religioasă cu
6
Roma .
Dacă evenimentele epocii sunt colosale, venirea pe lume
a eroului nostru poate fi considerată printre acele evenimente,
ca să parafrazăm un mare scriitor vienez, „astrale” în istoria
românilor, personalitatea viitorului episcop Ioan Inochentie
Micu-Klein marcând hotărâtor conştiinţa şi sufletul neamului
nostru.
Multe informaţii legate de familie, împrejurările naşterii şi
copilărie nu există; primul său biograf, ca şi istoricii care l-au
precedat, afirmă lacunar că „Ioan Klein s-a născut în Sad, scaunul
7
Sibiului, la anul 1692” , respectiv la 24 iunie 1700, conform
3

3

4
5
6
7

Bariţiu 1889, p. 121-15. În timpul Principatului Transilvaniei, cu predilecţie
în vremea principilor calvini, o serie de legi aveau să aducă biserica
ortodoxă într-o stare cvasidependentă de cea calvină, vezi Cipariu 1867, p.
XXXI.
Szegedi 2007, p. 54-55.
Szegedi 2007, p. 56.
Bariţiu 1889, p. 165-214.
Albu 1983, p. 85; autorul recurge la bibliografia anterioară, preluând
informaţia şi prelucrând-o într-un mod pseudo-literar.
5

lucrării excelent documentate a profesorului Francisc Pall .
8

Numele familiei sale a fost Micu, iar numele german Klein şi
l-a luat mai târziu. Se cunoaşte doar prenumele tatălui, respectiv
9
Toma . Despre studiile lui se ştie până acum cu certitudine că
mai mulţi ani a fost alumn (discipol) al seminariului părinţilor
10
iezuiţi din Târnavia . „Între acei tineri era şi Ioan Micu, de
loc din comuna Sadu, nu departe de Sibiu, unde-i schimbaseră
connumele din Micu românesc în Klein nemţesc. Micu va fi
învăţatu foarte bine la iezuiţi şi ei îl trimiseră la institutul lor
11
superior din Sîmbăta-mare (Nagzszombat, Tyrnau)” .
Dintre biografii recenţi, Corneliu Albu, într-o descriere
romanţată, prezintă primii ani de viaţă ai personajului ca fiind
învăluiţi de o dramă personală: asemeni lui Lucian Blaga de mai
târziu, „Ioan cel mititel” a trăit până la vârsta adolescenţei într-o
muţenie desăvârşită. „Furtunile şi urmările lor nu sînt identice.
Una dintre ele avea să-i schimbe lui Ion Micu întreg cursul vieţii.
Căzuse în zilele acelea apă multă din cer şi unul din gatere prinse
a ceda sub presiunea ei. Întrezări cel dintîi primejdia şi alergă la
ai săi, să-i anunţe prin semne. Cînd a ajuns în faţa tăietorilor de
lemne, adăpostiţi în bordeiele lor precare, s-a oprit din alergătură,
ud leoarcă şi cu spaima pe chip a primejdiei pierderii gaterului.
8

Pall 1997, p. 224.
Pall 1997, p. 218.
10
Bunea 1900, p. 7.
11
Bariţiu 1889, p. 338.
9
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- Ce-i, ce s-a întîmplat, Ioane? l-au întrebat oamenii.
Aşteptau să desluşească întîmplarea din semnele flăcăului
mut. Dar acesta, ca niciodată pînă atunci, în loc să facă semne,
s-a auzit strigînd:
- Haideţi, s-a rupt crepla!
În pădure, în clipa aceea, ca şi în sufletul vestitorului, ca şi în
inimile tăietorilor de lemne, s-a petrecut minunea:
12
Ion Micu, mutul, vorbea!” .
Din păcate, autorul nu ne relevă şi sursa bibliogafică, ceea
ce ne face să presupunem că episodul se bazează pe surse orale,
cu iz de legendă.
Oricum, undeva între 1707 şi 1708, pleacă la Sibiu, ulterior
13
la Colegiul Iezuit din Cluj , iar din 1725 la Târnavia (unde va
14
studia teologia până în 1729; la Cluj va studia şi filozofia) .
15
Cu moartea episcopului Ioan Giurgiu Pataki , Biserica Unită
se situa din nou într-o neplăcută stare de „vacanţie îndelungată
16
la scaunul episcopesc” , situaţie periculoasă pentru credincioşii
români, fiindcă orice fragilitate instituţională sau organizatorică
17
a noii biserici urma a fi speculată de opozanţi .
12

Albu 1983, 87.
Unde prezenţa sa era atestată la 1718 (Pal 1997, p. 5.).
14
Bunea 1900, p. 2; Bariţiu 1889, p. 338.
15
„bărbat de integritate morală, ştiinţă mare şi foarte bun teolog” (Bariţiu
1889, p. 325.).
16
Bariţiu 1889, p. 335.
17
Bariţiu 1889, p. 332-341.
13
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Împăratul Carol al VI-lea ordonă guvernului Transilvaniei,
pe 17 aprilie 1728, să patroneze convocarea unui sinod electoral
18
românesc, care să aleagă „în bună ordine” trei candidaţi
pertinenţi pentru ocuparea funcţiei de episcop, singurul român
desemnat fiind Ioan Micu (Klein). A fost acceptat ultimul, dar,
până la absolvirea de către el a teologiei, împăratul va aproba
propunerea făcută de Cancelaria Aulică a Transilvaniei de a
pune Biserica Unită sub directoratul lui Adam Fitter, rectorul
19
20
colegiului părinţilor iezuiţi din Cluj , un om valoros de altfel .
Dar cele mai importante motive pentru aceste treceri la
vechea ortodoxie erau, pe de o parte, teama românilor de a nu
21
cădea cu totul sub jurisdicţia episcopului latin transilvan , iar pe
22
de alta, teama de a nu fi arondaţi Episcopiei Muncaciului .
Se impunea prin urmare numirea unui episcop (vlădică)
român, care să-i reprezinte şi să lupte pentru drepturile lor.
Omul providenţial avea să fie episcopul Ioan Inochentie
18

Bariţiu 1889, p. 338.
Moldovan 1872, p. 101.
20
Chiar dacă Fitter a încercat să conserve un anumit echilibru în sânul Bisericii
Unite, necesităţile românilor erau altele. Dintre realizările acestuia, cea mai
importantă a fost convocarea unui sinod la Cluj-Mănăştur, în acest sinod
ivindu-se pentru prima dată ideea înfiinţării unui seminar exclusiv pentru
greco-catolici (Bunea 1900, p. 8; Maior 1813, p. 93.).
21
Ceea ce periclita în special conservarea ritului răsăritean, punct fundamental
al diplomelor leopoldine (n. a.).
22
De unde, episcopul rutean unit, George Bizanczy, voia să-şi extindă
jurisdicţia asupra bisericii româneşti din Transilvania (Bunea 1900, p. 5.).
19
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Micu-Klein, care va fi desemnat episcop şi consilier al lui Carol
al VI-lea la 25 februarie 1729 ; numirea a fost avizată printr-o
24
bulă de către suveranul pontif , iar la cerea sa, românul este
25
înnobilat cu titlul şi rangul de baron .
Micu a rămas să-şi termine studiile până în iulie 1729, când,
la ordinul împăratului, a intrat la mănăstirea Muncaciului pentru
a se călugări. A fost sfinţit preot de către episcopul rutean George
Ghenadie Bizanczy în biserica greco-catolică Preacurata
Lăcrimătoare din Pócs, iar după un an, la 1730, Klein „făcu
26
profesiunea monastică şi-şi luă numele de Inocenţiu” .
Condiţiile numirii sale au fost consemnate în diploma
imperială din 1729: să fie supus credincios Pontificelui Roman
şi monarhului, să fie subordonat ierahic Arhiepiscopului de
Strigoniu, conform celei de-a doua Diplome leopoldine din
martie 1701, să păstreze alături un teolog iezuit, să păstreze
sfânta unire cu Biserica Romano-Catolică, împreună cu toate
27
punctele şi clauzele menţionate în actul Unirii . La 28 septembrie
1732 episcopul a fost întronat la Făgăraş, de faţă cu vicarii
episcopali generali şi teologul iezuit (pe numele său Regai), cu
23

23

Bunea 1900, p. 6; Albu 1983, p. 96.
Bunea 1900, p. 6.
25
La 5 septembrie 1729 (Bunea 1900, p. 6.).
26
Nu fără spijinul cardinalului spaniol Cienfuegos, care a intervenit la Roma
în favoarea emiterii bulelor papale de confirmare (Bunea 1900, p. 7; Bariţiu
1889, p. 338.).
27
Bunea 1900, p. 6.
24
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toţi protopopii şi o mulţime de clerici.
Atât Monarhia cât şi iezuiţii aveau de ce să fie mulţumiţi,
episcopul fiind plămada lor spirituală şi politică. Evenimentele
ulterioare aveau să ducă însă la o distanţare şi chiar la conflicte
acute între noul episcop şi ordinul care l-a modelat. Românul
Ioan Micu considera că menirea sa este emanciparea neamului
său şi o va susţine cu o energie frenetică de-a lungul a cinci
decenii de viaţă.
Chiar din primul moment în care a fost numit episcop, Ioan
28
Inochentie Micu-Klein se aruncă într-o „luptă disperată” pentru
drepturile poporului român din Transilvania.
Aşadar, personalitate puternică, Ioan Inochentie Micu-Klein
a realizat încă de la început că pentru a rezista, în Biserica Unită
se impunea o organizare ecleziastică excepţională şi mai ales
respectarea clauzelor din diplomele leopldine ale Curţii imperiale
29
şi materializarea lor prin Dieta şi Guvernul Transilvaniei .
Astfel, a încercat să limiteze extinderea jurisdicţiei
30
episcopului unit de Muncaci asupra Maramureşului şi a
districtului Halmagiului din comitatul Zarandului şi să includă
teritoriului episcopiei sale Chioarul (Kövar); de asemenea, a
solicitat Curţii şi mai apoi Guvernului Transilvaniei ca toţi preoţii,
28

Bariţiu 1889, p. 341.
În primul rând, era necesar să-şi stabilească diocezele şi influenţa pe care o
va exercita asupra acestora, respectiv jurisdicţia şi organizarea ecleziastică,
dar şi economică.
30
Bunea 1900, p. 10-11.
29
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uniţi sau neuniţi, să fie scoşi de sub jurisdicţia Râmnicului din
Valahia austriacă, între 1718 şi 1739 „Valahia Mică” sau Oltenia
31
fiind stăpânită de Imperiul Habsburgic .
Vlădica avea dreptate, iar consecinţele nerespectării cu
scrupulozitate a cererilor sale aveau să fie resimţite, aşa cum
vor demonstra evenimentele posterioare, prin pierderea unei
mari majorităţi a românilor uniţi, reîntorşi la vechea credinţă
ortodoxă.
Temeiul legislativ al revendicărilor şi al luptei episcopului
aveau la bază în principal cea de-a doua Diplomă Leopoldină,
din 19 martie 1701.
Dacă prima Diplomă Leopoldină, din 16 februarie 1699,
se axează în special pe condiţiile religioase ale Unirii cu Roma
(principale fiind recunoaşterea Pontificelui Roman ca fiind
capul întregii biserici creştine din lume, folosirea azimei - pâine
nedospită - pentru taina euharistiei, recunoaşterea Purgatoriului
- ca un al treilea loc în afară de lăcaşul celor fericiţi şi Infern
- în care se păstrează sufletele necurate pentru a se curăţi,
purcederea Spiritului Sfânt, persoana a treia din Sfânta Treime,
atât de la Tatăl, cât şi de la Fiul), în conformitate cu Hotărârea
Sinodului din februarie 1687, cea de-a doua Diplomă instituie
explicit poziţia clerului şi a mirenilor uniţi în cadrul societăţii
31

Bunea 1900, p. 11; desigur, această ultimă solicitare a fost contestată
vehement de Compania Greacă de Comerţ şi de românii braşoveni din
Şchei, devotaţi Bisericii Ortodoxe (Păcurariu 1972, p. 206-207.).
11

transilvane .
32

Prezentăm, pe scurt, libertăţile pe care românii urmau să
le cucerească prin Diploma leopoldină din 1701: în articolul
unu se menţionează că bisericile şi persoanele bisericeşti
aparţinând Bisericii Unite se investesc cu toate privilegiile şi
scutirile acordate de către regii ungari Bisericii Catolice de rit
latin; articolul doi se referă la scutirile preoţilor de contribuţii
personale, taxe vamale, de poduri, etc.; articolul trei, cel mai
33
important , menţionează că mirenii nenobili, dacă trec la Unire,
să fie încorporaţi statului catolic, socotiţi astfel între straturile
(stările) ţării, puşi sub scutul acesteia şi trataţi ca fii ai ei, iar
preoţii, fiind scutiţi de iobăgie, să nu mai fie jefuiţi şi întemniţaţi;
articolul opt punctează necesitatea cultivării românilor prin
şcoală, impunând deschiderea de şcoli pentru români la Alba
Iulia, Haţeg şi Făgăraş; alte articole se referă la viaţa ecleziastică,
la relaţiile cu Principele şi cu Patriarhul Ţării Româneşti, la
rolul de protecţie pe care autorităţile trebuie să-l joace pe scena
politică a provinciei, precum şi obligativitatea autorităţilor de
34
a publica acest act .
32

Este drept, şi prima diplomă face referire la drepturile clerului, aceleaşi
cu cele ale romano-catolicilor, precum şi la mireni, care urmau să aibă
acces la toate dregătoriile, întocmai ca celelalte naţiuni, iar copiii lor să fie
acceptaţi la şcolile latine catolice, nu însă atât de detaliat şi categoric (n.a.).
33
Principalul element de contradicţie şi motiv de frustrare pentru stările
privilegiate (n.a.).
34
Albu 1983, p. 251-252.
12

Odiseea diplomei acesteia se cunoaşte: ea n-a fost niciodată
recunoscută de către Dieta Transilvaniei, a fost declarată
pierdută, i-a fost negată existenţa, iar libertăţile garantate prin
punctele ei aveau să fie câştigate unul câte unul, de-a lungul unui
veac şi jumătate de lupte şi sacrificii, pornind chiar de la Ioan
Inochentie Micu-Klein.
Cauzele teologice şi ecleziastice care au declanşat dispute
acerbe cu religiile recepte, dar şi cu ierarhii superiori ai Bisericii
Ortodoxe Române şi ai mai multor alte biserici ortodoxe (aceştia
35
considerând Unirea o trădare a „legii strămoşeşti”) sunt delicate
şi partinice, în funcţie de crezul fiecăruia sau de interese. Nu este
însă nevoie de multe cuvinte pentru a descifra cauzele obscure
pentru care naţiunile privilegiate s-au opus cu atâta vehemenţă
şi ostilitate reformelor iniţiate prin acest act de către împăratul
36
Leopold ; prioritară trebuie să fi fost perspectiva pierderii
37
privilegiilor .
Cu siguranţă, episcopul Klein cunoştea starea deplorabilă
din punct de vedere cultural şi spiritual în care se aflau românii
35

Păcurariu 1972, p. 203-210; o adevărată dispută teologică, care să fi reunit
toţi actanţii scenei istorice, n-a existat ( n.a.).
36
Subiectul împovărează deja scrierile istoriografilor români.
37
Este suficient să reproducem articolul 6 al legii Dietei Transilvaniei din
1744, ca răspuns la petiţia lui Klein: „dacă s-ar recunoaşte şi naţionalitatea
politică a românilor, s-ar răsturna constituţia ţării, pe de o parte, dar pe de
altă parte, plebea românilor şi a altor venetici şi-ar face loc între naţiuni
şi ar periclita drepturile, privilegiile, imunităţile şi prerogativele celor trei
naţiuni recepte” (Prodan 1967, p. 198).
13

săi. În concordanţă cu articolul opt al Diplomei Leopoldine şi în
virtutea bulei papale din 1721, a înfiinţat o mănăstire basilicană
pentru români, Făgăraşul fiind înlocuit cu Blajul, prin schimbarea
domeniului de la Gherla şi Sâmbăta de Jos cu cel de la Blaj
(îndeobşte se invocă motive economice drept cauză a acestui
38
gest ); în mod cert, schimbarea ritului bisericii Sfântului Nicolae
din Făgăraş a creat o situaţie extrem de sensibilă, resimţită şi
39
refulată prin ostilitate de către credincioşii ortodocşi .
Blajul în schimb, un sat neînsemnat la vremea aceea ce
aparţinea unui domeniu nobiliar, oferea un teren virgin, dar cu
mari posibilităţi prin rodnicia pământului, poziţie geografică
40
şi numeroasele sate învecinate . Contribuţia care trebuia să
fie strânsă de către reprezentanţii clerului şi ai naţiunii pentru
ridicarea noii construcţii religioase însuma 25.000 de florini,
41
sumă mare pentru acea vreme .
Episcopul avea să întâmpine o mulţime de dificultăţi în
întreprinderea sa: spre deosebire de satele din jur, Blajul avea o
38

Bunea 1900, p. 114. Pe lângă acestea, probabil clarviziunea (sau poate
instinctul?) l-a determinat pe Klein să strămute reşedinţa episcopală şi locul
de fundare al viitoarei mănăstiri şi şcoli confesionale. Şi avea dreptate,
Ţara Făgăraşului, precum şi Braşovul, întreţineau relaţii vechi şi nuanţate
cu Ţara Românească, în consecinţă legături strânse cu ortodoxia.
39
Păcurariu 1972, p. 211.
40
Multe locuite în mare majoritate de români ( n.a.).
41
Dintre aceştia s-au cheltuit 16.000 pentru ridicarea edificiilor, restul fiind
cheltuiţi în alte scopuri. Acel rest al cheltuielilor a fost suportat de curtea
vieneză, urmând a fi recuperaţi ca datorie, care avea să fie iertată de Maria
Terezia în timpul episcopului Maior (Cipariu 1855, p. 102.).
14

populaţie majoritar ungurească, de confesiune calvină; apoi, în
urma morţii principelui Apafi al II-lea, castelul devenise aproape
42
o ruină, iar bisericuţa din apropierea acestuia neîngrijită .
Din acest câmp nedesţelenit avea să crească Blajul, oraş
al românilor, numit mai târziu de către marele nostru poet
Mihai Eminescu „mica Romă”, sediu al catedralei, mănăstirii,
şcolilor româneşti şi inima renaşterii naţionale a românilor.
Deşi episcopul Klein nu a apucat să vadă biserica şi mănăstirea
finalizate - având doar privilegiul de a fi martor la debutul
edificării mănăstirii, ce s-a petrecut în 1741 - după o stagnare
de câţiva ani, ca o consecinţă a unui ordin al Camerei Aulice,
arhitectul Johann Baptist Martinelli îl însărcinează pe palirul
43
Hummelberger să finalizeze mănăstirea . Acest eveniment s-a
petrecut la 1747; la 1749 a fost concretizată biserica catedrală,
pictată integral la 1765, anul 1754 aducând deschiderea şcolilor
mănăstireşti (sub episcopul Aron). În sfârşit, noua tipografie a
fost inaugurată la 1755.
Importanţa Blajului va fi covârşitoare în deceniile următoare,
în continuarea luptei pentru drepturile şi libertăţile românilor,
dar şi pentru contribuţiile la formarea şi unificarea limbii române
42

Alte dificultăţi erau legate de administrarea veniturilor, inclusiv de partea
care ar urma să-i revină teologului iezuit, persoană impusă ca o condiţie a
Unirii, însărcinată cu autoritatea de a „veghea” (însă cu drept de cenzură)
la bunul mers al noii biserici, în special din punct de vedere doctrinar
(Moldovan 1872, p. 146.).
43
Bunea 1900, p. 24.
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literare, implicit a conştiinţei naţionale . Astfel, în mod legitim,
44

Augustin Bunea concluziona: „Dacă acest episcop nu ar mai
fi făcut nimic în viaţa sa, cele indicate încă ar fi de ajuns, ca
numele lui să fie pururea amintit cu recunoştinţă de un popor
întreg”. Pentru a continua în acelaşi spirit, vom vedea că acest
bărbat a făcut mult mai mult pentru neamul său: a reuşit, în
primul rând, să sintetizeze un „program politic unitar, în care
dispreţuita plebs valahica trebuia să devină natio valahica, egală
în drepturi cu celelate trei naţionalităţi conlocuitoare”.
Revendicările sale solicitau scoaterea la lumină a celei de-a
doua Diplome Leopoldine şi respectarea conţinutului ei.
Conflictul cu teologul iezuit din preajma sa a izbucnit
în momentul în care cu această autoritate era însărcinat Iosif
Balogh, al treilea la număr din vremea lui Klein, parte din cauze
45
economice, parte din cauze teologale .
Pentru cauza românilor, Micu-Klein a efectuat, în cei 12 ani
cât şi-a exercitat efectiv demnitatea de episcop (1732-1744, în
intervalul dintre 1744 şi 1751 conducând indirect, fiind exilat la
Roma), nu mai puţin de patru călătorii la Viena, în afara primei
călătorii legată de investire şi de ultima, efectuată la porunca
împărătesei Mariei Terezia, pentru a da socoteală despre
evenimentele din vremea călugărului Visarion Sarai, luptător
44
45

Grecu 1972, p.7-16.
Cipariu 1855, p. 95. Pentru detalii, recomandăm cele câteva lucrări
biografice menţionate în volumul de faţă (n.a.).
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pentru ortodoxie.
Aceste lungi vizite la Viena le-a făcut fie pentru a se apăra
de acuzele aduse de către Dieta sau Guvernul Transilvaniei, fie
pentru a prezenta în persoană cereri şi plângeri ale confraţilor
săi, fie pentru a solicita ajutor direct împăratului Carol al VIlea, dar şi pentru a dezvinovăţi reprezentanţii clerului său de
46
învinuirile aduse de către reprezentanţii celorlalte naţiuni .
Informaţiile istoricilor, bazate în primul rând pe documentele
din Arhivele Cancelariei din Viena sau în Arhivele Palatului
Imperial, menţionează „nu mai puţin de 24 de suplice şi
47
memoriale întru apărarea bisericii şi a naţiuniei sale” , opt fiind
imediat după numirea sa până la instalare (1729-1732), celelate
până la 1740, adică până la moartea împăratului şi venirea la
tron a fiicei sale, Maria Terezia. În afara acestora, a adresat mai
multe memorii către împărăteasă, unele înaintea renunţării la
48
episcopie , altele, mai personale, după exilul la Roma, până în
ultimii ani de viaţă.
Primele opt plângeri au fost legate de abuzurile stărilor, care
se petreceau în fiecare zi, la fel ca înainte de Unire; următoarele
46

Pe lângă cele deja obişnuite, că sunt leneşi, cum că ar fi săvârşit mai multe
crime şi infracţiuni, de la furturi, hoţii, falsificări de monede, până la
preacurvii şi altele; cu alte cuvinte, preoţi barbari pentru un popor barbar!
Aceste acuzaţii înjositoare au culminat cu anul 1738 (Bariţiu 1889, p. 349
-350).
47
Bariţiu 1889, p. 341.
48
Bunea 1900, p. 56-117; detalii despre corespondenţa din perioada exilului
vezi la Pall 1997.
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vizau obţinerea drepturilor promise românilor . Corespondenţa
49

din perioada episcopatului şi chiar din primii ani ai exilului,
când episcopul a încercat să revină în patrie, sunt toate acţiuni
în favoarea clerului şi poporului său, în momente grele, când
lupta cu cerbicia naţiunilor recepte se ducea, cum se spune „la
baionetă” şi când chiar Unirea a fost încercată, nu în puţine
momente, până aproape de destrămarea ei.
Bătălia cea mai grea însă, a dus-o episcopul pe pământul
50
propriei sale ţări , în cadrul Dietei, al cărei membru a devenit
(primul român, cu toate că românii însumau undeva la 70 de
procente din populaţia Transilvaniei la acea dată).
Acuzaţiile, replicile şi ameninţările, precum şi batjocurile
51
întâmpinate de episcopul martir au fost fără măsură , încă de la
prima participare la întrunirile Dietei, în 1733, „pentru ca 11 ani
să fie încontinuu martirizat şi batjocorit din partea celor ce se
îmbuibau în drepturi şi privilegii şi cu dispreţ căutau la clerul şi
poporul român aservit”. Cauzele, desigur, cele amintite mai sus.
Reproducem doar un episod din această bătălie îndelungată,
49

Bariţiu 1889, p. 342.
Încă din 1732 Comisia Contelui Wallis, la însărcinarea Curţii, în urma
memoriilor episcopului, a încercat să reglementeze condiţiile punerii
în aplicare a punctelor Diplomei Leopoldine din 1701, dar nu s-a reuşit,
Dieta fiind extrem de iritată faţă de revendicările românilor; a existat chiar
o propunere absurdă ca românii din scaunele săseşti să fie strămutaţi în
Valahia Mică.
51
Dintre autorii mai noi, care au reprodus aceste dispute acerbe, amintim:
Comşa 1943, p. 29-30; Albu 1983, p. 116-131.
50
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probabil cel mai dramatic din existenţa episcopului.
În august 1743, clerul şi naţiunea română unită înaintează
împărătesei un memorial prin care, asigurând-o de credinţa
şi devotamentul lor, o roagă să asculte cererile de dreptate şi
să determine Cancelaria Aulică a Transilvaniei să recunoască
52
şi să-şi însuşească cea dea doua Diplomă Leopoldină . La 9
septembrie 1743 Maria Terezia, în baza conferinţei ministeriale,
emite rescriptul care urma să rezolve cererile înaintate de către
episcopul Klein împăratului Carol al VI-lea şi în continuare
împărătesei. Acesta intenţiona să ridice poporul român la dreptul
de naţiune politică, dar cu abilitate, să nu lezeze substanţial
interesele celor trei naţiuni. În esenţă, în zece puncte, se stipulau
o serie de reglementări favorabile, inclusiv permisiunea pentru
românii uniţi să ridice biserici în intravilanele comunităţilor
săseşti şi a celor stăpânite de domnii „de pământ” şi, ca un
succes limitat al episcopului, după o luptă de 13 ani, îngrădirea
abuzurilor nobililor împotriva iobagilor. Înarmat cu acest act,
precum şi cu prima Diplomă Leopoldină - după ce în prealabil
împărtăşise conţinutul rescriptului Sinodului din 11 iunie 1744
53
- episcopul se prezintă la întrunirea dietei din 8 ianuarie 1744 .
52
53

Bunea 1900, p. 88.
Bariţiu 1889, p. 418; Bogdan-Duică 1896, p. 40, 51; „Această dietă este
interesantă, nu numai pentru că într-însa s-a dezlănţuit mai violent ura de
rasă a naţiunilor privilegiate în contra românilor şi a episcopului Klein, ci şi
pentru chipul drastic, cu care episcopul se luptă pentru drepturile bisericii
şi naţiunilor sale” (Bunea 1900, p. 98.).
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Cu adevărat, acesta este momentul confruntării maxime, dar
şi momentul de cumpănă, după care va urma căderea episcopului.
Pe măsură ce parcurgea punctele rescriptului imperial, protestele
şi jignirile membrilor adunării deveneau tot mai violente,
episcopul replicând de fiecare dată inspirat şi incisiv. Replicile
54
de atunci au fost reluate în diferite lucrări tematice. Este
55
drept, românii mai fuseseră numiţi „molii în haine” (cu ocazia
neînţelegerilor legate de contribuţia de război a clerului român,
stabilită prin Diploma Leopoldină din 1699) de către istoricul sas
Höksmann Johannes, care argumenta că românii nu vor să dea,
ci numai să primească, dar la o opoziţie în formă atât de violentă
nu s-a ajuns. În sfârşit, punctul incendiar al dezbaterilor l-a
56
constituit articolul 7 al rescriptului, legat de înscrierea donaţiei
Episcopiei Făgăraşului cu domeniul Blajului, articol la care Dieta
a efectuat o modificare restrictivă, în urma căreia episcopul nu
mai putea primi alte donaţii. Adânc jignit, Inochentie a pregătit
un protest, care a fost citit în Dietă de către un protonotar. În
urma acestui fapt, episcopul a fost întâmpinat cu atâta furie şi
brutalitate în Dietă, încât „a lipsit foarte puţin de n-au aruncat
57
pe episcopul Clain din fereastră pe stradă” ; văzându-se singur

54

Printre altele de către biograful Corneliu Albu, vezi Albu 1982, lucrare
reeditată sub îngrijirea lui Iosif Constantin Drăgan în 1997.
55
Albu 1983, p. 126-127.
56
De fapt întabularea, în sens modern, n. a.
57
Bariţiu p. 1889, p. 418.
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împotriva tuturor, „nefericitul arhipăstor” îşi retrase protestul.
58

Oricum, împărăteasa a ratificat punctele întoarse din Dietă,
dar cu mai multe restrângeri, în special cele referitoare la
integrarea iobagilor români în rândul stărilor.
Dacă aceşti compatrioţi ai noştri ar fi avut o viziune în
spiritul Epocii Luminilor, sau dacă viziera coifului medieval
care le proteja privilegiile ar fi fost lucrată mai cu meşteşug,
astfel încât să ofere o perspectivă amplă asupra câmpului de
luptă, ori dacă poziţia Curţii Imperiale vieneze ar fi fost mai
fermă, acceptând drepturile la care aspirau românii, atunci,
indiferent de dezbinarea confesională a acestora, beneficiile ar
59
fi unit acestă naţiune , deoarece episcopul martir a luptat pentru
60
întreg neamul său, indiferent de confesiune .
Dar în acel moment, Curtea de la Viena nu dorea complicaţii
interne, fiind angajată într-o situaţie externă dificilă, respectiv
într-un război sângeros cu Frederic al II-lea al Prusiei, aşa
numitul Război de Succesiune al Austriei (1740-1748).
Înainte de a prezenta căderea episcopului, exilul la Roma şi
concluziile, ne găsim datori să enunţăm succint şi alte fapte ale
acestuia în favoarea neamului său.
A contribuit la înnobilarea de către împărat a mai multor
58

Bariţiu p. 1889, p. 418.
Hurmuzaki 1878, p. 124.
60
Mai mult, o dată cu emanciparea românilor, foloase ar fi tras şi celelalte
naţiuni, n.a.
59
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români, pentru a putea fi promovaţi în funcţii publice , cum ar
61

fi fratele său Toma, dar şi Dumitru, Opre şi Dăniulă Muntiul,
sau Nicolae Tatul din Răşinari. A intervenit în favoarea mai
multor comune (Răşinari, Săcădate) în disputa lor cu saşii,
pentru a curma abuzurile şi a reglementa teritoriile, dar şi în
folosul comunităţilor româneşti din Sibiu, Făgăraş, Oarda, sau
în favoarea unor particulari, în general preoţi.
De o mare însemnătate este recensământul din 1733,
cu referire la confesiunea religioasă a familiilor, la numărul
preoţilor, credincioşilor, averilor bisericeşti, ş.a., de asemenea
62
operă a lui Klein .
Căderea episcopului s-a petrecut pe fondul mai multor
63
evenimente conjuncturale ostile şi într-o atmosferă tulburătoare .
Principalul reproş al împărătesei era legat de mişcările religioase
provocate de călugărul sârb Visarion Sarai (mişcări ce au luat
amploare mai târziu, provocând prima mare ruptură în sânul
64
Bisericii Unite şi revenirea multor români la ortodoxie) .
61

Pe care, nefiind nobili, nu le puteau ocupa ( n. a).
Conscripţia a fost publicată de Nicolae Togan în 1888 şi Augustin Bunea
în 1900 (n. a.)
63
Când Europa a fost zguduită de ambiţiile de mărire ale Prusiei, aflată în
conflict direct cu Imperiul Habsburgic, cauza fiind în principal refuzul
recunoaşterii posesiunilor Mariei Terezia garantate prin Pragmatica
Sancţiune, impusă de tatăl împărătesei, Carol al VI-lea.
64
Despre apariţia călugărului Visarion şi impactul său asupra poporului,
Bariţiu spunea: „călugărul sârb în cinci săptămâni a fost în stare să prefacă
în ruină un edificiu, la care propaganda catolică [...] lucrase peste cinzeci
de ani cu perseverenţă de fier” (Bariţiu 1889, p. 419.).
62
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Desigur, mişcarea lui Visarion nu s-ar fi putut petrece fără o
anumită complicitate a autorităţilor provinciei, fără un program
stabilit de către arhiepiscopul sârb Şakabent sau fără amestecul
Rusiei şi nici nu ar fi avut atât de mult succes dacă poporul nu
ar fi fost dezamăgit de modul în care s-au soluţionat cererile
episcopului. Au mai fost şi alte acuze, legate de sinceritatea
Unirii, de pătrunderea în imperiu a unor „cărţi schismatice”,
de hirotonirea preoţilor, precum şi unele acuze cu mai puţină
65
greutate (avariţie, ş.a.) .
Cert este că episcopul a fost chemat la Viena, de unde, din
teama de a nu fi acuzat, s-a refugiat la Roma, încercând apoi
66
zadarnic să obţină mai întâi iertarea împărătesei , iar mai târziu
67
să primească pensia şi celelalte drepturi cuvenite .
Prima parte a exilului (1744-1751) a petrecut-o încercând
să-şi recapete funcţia de episcop (pe vicarul Petru Aron, viitorul
episcop, l-a excomunicat, măsură asupra căreia va reveni).
Ulterior, silit să abdice (1751), pentru a putea supravieţui,
a solicitat iertarea şi permisiunea de a se întoarce măcar ca
simplu călugăr la mănăstirea sa. Ultima parte a vieţii (17511768), resemnat, a petrecut-o îndeplinind obligaţiile de a oficia
liturghii, redactând cărţi de învăţătură bisericească şi întreţinând
o corespondenţă cu cei din ţară, cu Sfântul Scaun şi Cancelaria
65

Bunea 1900, p. 153-175; pentru alte amănunte, Bogdan-Duică 1896.
Pall 1997, p. 58-59, 148-149, 206.
67
Pall 1997, p. 12, 163, 189-203.
66
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Aulică. În tot acest timp nu a încetat să militeze în sprijinul
neamului său .
Personalitatea lui Ioan Inochentie Micu-Klein este
covârşitoare. El a reprezentat începutul emancipării românilor,
nu numai din Ardeal, ci de pe întregul teritoriul locuit de
69
aceştia . A înţeles să fie adevăratul păstor al sufletelor mirenilor,
iar dincolo de latura religioasă s-a dedicat obţinerii drepturilor
şi libertăţilor lor politice. Despre însemnătatea lui, Lucian
Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolică, spune: „Ion Micu a devenit - după
călugărire, sfinţire ca episcop şi înnobilare - Inocenţiu MicuKlein, cea mai puternică personalitate a poporului românesc din
secolul al XVIII-lea” şi „stă, până azi şi în vecii vecilor, model
70
de dăruire pentru biserica sa şi pentru poporul care l-a născut” .
Pentru o scurtă caracterizare, invocăm cuvintele lui Francisc
Pall: „chipul omului, oricât de seamă ar fi acesta, trebuie cercetat
integral, nu numai în trăsăturile lui luminoase, ci relevându-i şi
71
eventualele părţi mai umbrite” .
Caracter tenace, cu o perseverenţă dusă uneori până la
încăpăţânare - ceea ce trădează şi un orgoliu pe măsură - Ioan
68

68

Din păcate, spaţiul nu ne permite amănunte. Pentru cei care vor să cunoscă
în detaliu ultima parte a vieţii episcopului, vezi Pall 1997.
69
Prodan 1967, p. 439.
70
Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare ţinut la Blaj, la 12 ianuarie 1997, cu
ocazia aducerii osemintelor episcopului în ţară.
71
Pall 1997, în Prefaţă.
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Micu, mai târziu episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein, îşi
trage forţa morală din seva neamului său de ţăran liber, dar şi
din tradiţia bisericească cu veche atestare în Sadu, împletită
72
cu şcoala . La toate acestea s-ar putea adăuga munca dură,
73
executată în tinereţe .
Calităţile native au fost potenţate de către formaţia şcolară;
la vremea aceea, Compania lui Iisus avea, foarte probabil, cei
mai buni teologi din Europa, în acelaşi timp participanţi activi la
74
jocurile politice ale epocii .
Este însă posibil ca programul ideologic să şi-l fi conturat
ca urmare a două evenimente definitorii din timpul studiilor şi
a călătoriilor la Viena: „întâlnirea” spirituală cu predecesorul
75
său din urmă cu două veacuri, Nicolaus Olahus şi „marea
descoperire”, respectiv achiziţionarea de la Viena, în cursul
celei de-a doua călătorii, a copiei lucrării contemporanului său,
76
Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor .
72

Giura 2002, p. 33. Conform autorului, la 1358 a existat o episcopie la Sadu;
despre şcoală: Albu 1983, p. 80: „la 1675, un sinod bisericesc a hotărât ca
fiecare preot să ţină cu copiii în satul său şcoală în biserică, după terminarea
slujbei religioase”.
73
Albu 1983, p. 84-88.
74
Bariţiu 1889, p. 8-53. Altminteri, învăţământul iezuit „acorda o importanţă
deosebită în vederea pregătirii unor buni mânuitori ai stilului precum şi
literaturii clasice, mai ales acelor scrieri care se puteau „împăca cu spiritul
creştinismului, mai exact cu scopurile bisericii catolice” (Pall 1997, p.
216.).
75
Albu 1983, p. 90-94, 114.
76
Albu 1983, p. 112-113.
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Descoperirea biografiei şi a operei lui Nicolaus Olahus şi
revelaţia de a-i lectura opera Hungaria, în care se menţionează
explicit că toţi românii din Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească vorbesc aceeaşi limbă, aceştia fiind încredinţaţi că
sunt urmaşii coloniştilor romani, precum şi lecturarea lucrării lui
Cantemir, care reia într-un mod şi mai detaliat aceleaşi idei de
unitate a neamului şi limbii la românii de dincoace şi dincolo de
Carpaţi, l-au marcat definitiv. Încrederea a dobândit-o în vremea
împăratului Carol al VI-lea (1711-1740), tatăl Mariei Terezia.
Distins, generos în efort, episcopul n-a abdicat niciodată de
77
la crezul său. De altfel, din portretele rămase , răsare un chip viril
de o frumuseţe clasică, cu atitudine iscoditoare şi dominatoare în
acelaşi timp. A păcătuit printr-o conduită lipsită de flexibilitate
în relaţiile cu opozanţii; în relaţiile cu stările din Transilvania
era justificată, iar în relaţiile cu suverana, aceasta i-a dăunat lui
78
şi cauzei sale .
S-a stins din viaţă la 28 septembrie 1768, fiind înmormântat
la biserica della Madonna del Pascallo din Roma, piatra de
mormânt cu epitaf fiindu-i pusă de nepotul său Ioan Klein. În
1997 osemintele i-au fost aduse la Blaj, oraşul său iubit.

77
78

Adresăm mulţumiri Muzeului Augustin Bunea din Blaj.
De altfel, absenţa (sub motivul bolii) de la încoronarea acesteia petrecută
la Pojoni (Bratislava) în 29 octombrie 1741, nu i-a fost iertată niciodată.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Drucken der vorliegenden Broschüre wurde von dem
Bürgermeister Ivan Valentin Dumitru Ioan gestartet, zusammen
mit dem Gemeinderat Sadu und es ist das natürliche Ergebnis eines
zielstrebigen Projektes für das Promovieren und Konservieren
des lokalen Erbgutes, mit dem Namen von Auf den Spuren der
siebenbürgischen Koryphäen der Gemeinde Sadu. Durch dieses
Projekt, nehmen sich die Leiter der Gemeinde, besorgt über
die Krise die die ländliche Welt durchgeht, vor, besonders die
touristischen Aktivitäten zu entfalten welche zu der Zunahme an
Arbeitsplätze und Erhöhung der Einkommen der Bevölkerung
beitragen werden. Bemerkenswert ist es, dass der Bürgermeister
Ivan Valentin Dumitru Ioan und das Gemeinderat in dem Projekt
für den Aufschwung der Gemeinde, auf Kultur und Tourismus
zählen, welche langfristige Investitionen sind, und welche
sowohl das lokale materielle Erbgut und das immaterielle
Erbgut, als auch die Hauptelemente der Identität schützen.
Baron von Sadu und Bischof der rumänischen Kirche
vereinigt mit Rom, Ioan Inochentie Micu-Klein (1692?/17001768) bleibt in der Geschichte Rumäniens als Stifter des nationalpolitischen Programms der siebenbürgischen Rumänen und als
erster Vertreter deren in dem Landtag Siebenbürgens, vor denen
er beantragt hat, dass diese als eine Nation (natio valahica)
angesehen werden sollen, und nicht als einfache Bevölkerung
27

ohne Rechte. Er brachte zur Unterstützung seiner Anträge, ein
modernes und realistisches Argument – den Betrag der Steuer zu
dem die Rumänen verpflichtet waren – der höchste aus ganzem
Siebenbürgen: „die Rumänen tragen doppelt so viele Lasten als
die anderen Nationalitäten zusammen ... der der die Lasten trägt
soll auch die Nutzen haben!”
ARGUMENT
The issuing of the present booklet was initiated by the mayor
Ivan Valentin Dumitru Ioan, along with the Local Council Sadu
and it is the result of an ambitious project of promotion and
preservation of the local patrimony named On the footsteps of
the Transylvanian Coryphaei from the Sadu parish. By means
of this project, the guiding leaders of the community, worried by
the crisis the rural world is going through, intend, most of all,
the development of the touristic activities, which will contribute
to the increase of the working places and of the income of the
people. It iworth noticing that the mayor Ivan Valentin Dumitru
Ioan and the Local Council are paying a special attention to
culture and tourism, with regard to the project of community
recovery. These are long-term investments that protect the local
material and immaterial patrimony, as well as the main identity
elements.
Baron of Sadu and bishop of the Romanian church united
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with Rome, Ioan Inochentie Micu-Klein (1692?/1700-1768)
is an outstanding figure of the Romanian history, being the
founder of the political-national program of the Transylvanian
Romanians, and their first representative in the Transylvanian
Diet, where he claimed they must be treated as a nation (natio
valahica) and not as just a simple population, without any
right. He justified himself with a modern and realistic reason
- the quantum of the taxes the Romanians had to pay was at
the highest level out of the entire Transylvania: “the Romanians
are burdened twice as much as the other communities… the one
who carries the plummet must have a sense of benefit!”
RÉSUMÉ
L’edition de cette brochure a été lancée par le maire Ivan
Valentin Dumitru Ioan ensembles avec le conseil local Sadu et
c’est le résultat naturel d’une promotion de projets ambitieux et
d’une préservation du patrimoine local intitulé Sur les traces
des Coryphées de la Commune Sadu. Grâce à ce projet la
communauté, qui est préoccupé par la crise que traverse monde
rural, se propose le développement des activités touristiques qui
contribueront à une augmentation des emplois et des revenus
de la population. Il convient de noter est le projet du maire Ivan
Valentin Dumitru Ioan et du Conseil local dans le repose sur la
culture et le tourisme communautaire, l’investissement à long
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terme qui protège à la fois, le patrimoine matériel et immatériel
et les principaux éléments de l’identité locale.
Baron de Sadu et évêque de Église Roumaine Unie à Rome
Ioan Inochentie Micu-Klein (1692?/1700-1768) restera dans
l’histoire comme le fondateur du programme national-politique
des Roumains de Transylvanie et leur premier représentant dans
la Dieta de la Transylvanie où il a demandé qu’ils soient traités
en tant que nation (natio valaque) et non comme une population
simple, sans aucun droit. Pour soutenir ses demandes il a présenté
un argument moderne et réaliste - le montant de l’impôt des
Roumains - le plus élevé dans l’ensemble de la Transylvanie:
„Les Roumains portent deux fois plus de tâches que toutes les
autres nationalités ensemble ... celui qui porte la charge doit
sentir aussi le benefice!”.
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Episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein
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