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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 Samuil Micu Clain, Muzeul de Istorie Augustin Bunea Blaj
Coperta 4: Harta localității Sadu, cu traseul cultural și principalele instituții 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

Samuil Micu Clain
(1745-1806)

Maniu Micu, devenit Samuil mai târziu, s-a născut în luna
septembrie a anului 1745, ca fiu al protopopului Stoia Micu din
Sadu şi al Anei.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal. După doi ani de
studii la Gimnaziul din Blaj, la insistenţele lui Inochentie Micu
Klein, unchiul său, episcopul Petru Pavel Aaron îl atrage spre
călugărie, astfel că, la data de 14 octombrie 1762, Samuil Micu
se înscrie în cinul călugăresc, cu această ocazie schimbându-i-se
şi numele din Maniu în Samuil .
1

După moartea episcopului Petru Pavel Aaron, în 19 martie
1764, împărăteasa îl alegea ca episcop pe Atanasie Rednic.
Înaintea de a pleca la Viena pentru a primi Bula papală şi ordinul
de numire al împărătesei în fruntea episcopiei Făgăraşului,
Atanasie Rednic îl lasă ca locţiitor în locul său, „prefect şi
mai mare preste mănăstire şi seminariul lui Aaron pre Samuil
Clain”. După întoarcerea acestuia de la Viena, Samuil Micu a
1
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Perpessicius 1957, p. 507.

fost numit prepozit (protopop) al mănăstirii Sfintei Treimi din
Blaj şi eclesiarh (membru al consistoriului), continuând să fie şi
„prefectul” mănăstirii Buna Vestire .
2

În anul 1766, după ce Maria Tereza a instituit două burse
pentru preoţii de mir din dieceza Făgăraşului la Colegiul
Pazmaneum din Viena, episcopul Atanasie Rednic îl alege pe
Samuil Clain să urmeze cursurile faimoasei instituţii .
3

La iniţiativa împărătesei Maria Tereza, la mijlocul secolului
al XVIII-lea fusese iniţiat un amplu proces de reorganizare a
învăţământului superior medical, filozofic şi teologic, urmărinduse scoaterea acestuia de sub patronajul ordinului iezuit. În planul
de învăţământ al Universităţii din Viena figurau următoarele
discipline: filozofie, logică, metafizică, etică, fizică, matematicile
elementare (aritmetica, algebra, geometria liniilor curbe şi
trigonometria), istoria universală, geografia, ştiinţele auxiliare
istoriei (cronologia, numismatica şi arheologia). Universitatea
oferea o bună instrucţie umanistă, dar şi una pozitivist-ştiinţifică
la nivelul epocii .
4

În anul 1768, Samuil Micu realiza prima traducere a lucrării
Rînduieli către cei ce împreună sau pustiniceşte vieţuiesc,
2
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Cipariu 1855, p. 115.
Duicu 1986, p. 49.
Duicu 1986, p. 54-55.
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aparţinând Sfântului Vasile cel Mare, iar în anul următor
traducea un manuscris autograf cu caractere chirilice, de 77
file (nepaginate), intitulat A celui dintre sfinţi părintelui nostru
Dorotheiu: Învăţături foarte de folos omului icucernic .
5

Perioada studiilor vieneze a fost una bogată, punându-şi
amprenta pe formaţia intelectuală a lui Samuil Micu. În anul
1772, anul încheierii lor şi al reîntoarcerii la Blaj, era un tânăr în
vârstă de 27 de ani, cu o experienţă culturală şi ştiinţifică bogată,
cu un bagaj de cunoştinţe acumulate pe băncile Universităţii şi
în bibliotecile ei. Era instruit nu numai în domeniul teologicofilozofic, care fusese obiectivul central al Pazmaneumului, ci şi
în ştiinţele pozitive (exacte), preferinţele mergând spre fizica
teoretică şi experimentală, spre mecanică şi aritmetică .
6

Samuil Micu revenea la Blaj, în momentul în care Grigore
Maior fusese ales drept episcop. Noul Înalt Prelat avea în
eminentul său fost elev un sfătuitor devotat, care îl va însoţi la
Viena, unde împărăteasa Maria Tereza îi convocase pe episcopii
greco-catolici pentru a discuta „împuţinarea sărbătorilor,
prezenţa unor sfinţi ruşi în sinaxariul eparhiei Munkacs şi
problema filioque din Credeu” .
7
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Albu 1944.
Pâclişanu 1924, nr. 9-10, p. 195.
Bunea 1902; Pervain 1971, p. 21-30.

Reîntors la Blaj, îşi reia preocupările didactice, ocupând
funcţiile de profesor de filosofie, de scriptură şi de teologie
dogmatică.
Ocrotit de către episcop, a reuşit să redacteze, fără a o încheia
din păcate, lucrarea istorică Brevis Historica notitia originis et
progressu nationis daco-romanae (Scurte noţiuni istorice despre
originea şi dezvoltarea naţiunii daco-romane). Elaborată între
anii 1774-1776, aceasta este un memoriu fundamentat pe date
istorice, în care se milita pentru ridicarea episcopiei de Făgăraş
la rangul de Mitropolie. Autorul a uzat în acest sens de argumente
istorice, demografice, lingvistice, culturale şi sociale, aducând
în discuţie originea romană a românilor, problema vechimii
creştinismului, înflorirea culturală din epoca lui Ştefan cel Mare,
numărul ridicat al familiilor româneşti din Transilvania, etc.

8

O activitate laborioasă întreprinde în biblioteca gimnaziului,
alcătuind un inventar în care figurează, ordonate pe format,
toate lucrările existente până în anul 1777: lucrări de istorie,
teologie, cosmografie, drept, heraldică, lucrări ale istoricilor
bizantini, latini, francezi, germani, italieni, maghiari, gramatici,
dicţionare .
9

În anul 1777, Grigore Maior îl trimitea ca duhovnic la
8
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Radu 1925, p. 131.
Teodor 1984, p. 237-239.
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Colegiul Santa Barbara din Viena. Colegiul, deschis la 15
octombrie 1775, era destinat pregătirii tinerilor preoţi grecocatolici din provinciile imperiului. De la 1 ianuarie 1778, Samuil
Micu este numit prefect de studii, funcţie pe care a ocupat-o
până în 12 ianuarie 1782, când renunţă la post. .
10

În 1778, Samuil Micu tipărea Carte de rogacioni pentru
evlavia homului chrestin. Cartea este importantă prin faptul că
era una dintre primele cărţi româneşti scrise cu alfabet latin. De
altfel, la sfârşitul volumului, Samuil Micu aducea în discuţie
o serie de norme pentru scrierea cu caractere latine, una dintre
primele tentative de închegare a unui sistem ortografic latinizant
în cultura românească.
Tot acum reuşea tipărirea lucrării Elementa linguae dacoromanae sive valachicae (1780), elaborată în colaborare cu
Gheorghe Şincai. Cartea rămâne prima lucrare de gramatică
tipărită în cultura română, marcând actul de naştere al lingvisticii
ştiinţifice româneşti, reprezentând un model pentru lucrări
similare ulterioare (Ioan Molnar-Piuariu, Elementa Gramaticae
latinae, Sibiu, 1822) .
11

Realizează, în anul 1780, o nouă traducere a Rânduielilor lui
Vasile cel Mare (după cea din 1768), continuând seria traducerilor
10
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Duicu 1986, p. 76-77.
XXX 1983, p. 13.

cu lucrările Cartea S. Teodor Studitul către egumenul Grigorie
şi Îndreptarea păcătosului. Între anii 1781-1782 a început
traducerea lucrărilor Logica şi Legile firii, şi Istoria bisericii
universale a lui Claude Fleury.
În anul 1781 era tipărită la Viena lucrarea intitulată
Dissertatio canonica de matrimonio juxta disciplinam Graecae
Orientalis Ecclesiae (Disertaţie canonică despre căsătorie
conform principiilor bisericii greceşti orientale), Samuil Micu
dezvăluind principiile bisericii ortodoxe în ceea ce priveşte
căsătoria .
12

Tot în perioada vieneză, Samuil Micu se remarcă cu
traduceri al unor lucrări din domeniul filosofiei. Lucrarea
Logica, aparţinând lui Baumeister, a fost începută în anul 1781
şi finalizată în februarie 1782, iar Legile firii, Ithica şi politica
sau filosofia cea lucrătoare a fost tradusă în 1781. Lucrările vor
fi revizuite câţiva ani mai târziu, văzând lumina tiparului la Sibiu
şi la Buda între 1799-1800 .
13

În anul 1779, sosiseră la Viena Gheorghe Şincai şi Petru
Maior, care îşi încheiaseră studiile la Roma, aceştia rămânând
în capitala imperiului încă un an. Mai ales cu Gheorghe Şincai,
Samuil Micu va lega o strânsă prietenie. În anul 1778, venise la
12
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Colegiul Santa Barbara Ion Budai Deleanu. Studiau la Viena şi
Samuil Vulcan (viitor episcop de Oradea), Iosif Halmaghi (viitor
vicar al Făgăraşului), Ion Para (viitor vicar al Năsăudului), Iosif
Meheşi (funcţionar la Cancelaria aulică a Transilvaniei), Ioan
Cornelli (viitor vicar al Episcopiei Oradiei) .
14

La începutul lui 1782, Samuil Micu avea deja traduse şi
două romane: Belisarie de Marmontel, respectiv Varlaam şi
Ioasaf (nici acestea, nici lucrarea Viaţa şi pildele lui Esop nu
s-au păstrat până în zilele noastre).
Concluzionăm apreciind că această a doua perioadă vieneză
a lui Samuil Micu, întinsă între anii 1777-1783, a fost una vie
sub raportul preocupărilor şi productivităţii intelectuale .
15

Nu se cunoaşte cu exactitate data revenirii lui Samuil Micu la
Blaj, probabil în prima jumătate a anului 1783. În anul revenirii
la Blaj îi va apare lucrarea Propovedanii la îngropăciunea
oamenilor morţi.
În octombrie 1783, alături de Petru Maior şi Gheorghe
Şincai, cerea, într-o petiţie adresată episcopului Ioan Bob,
aprobarea pentru ieşirea din călugărie. În cele din urmă,
guvernul transilvan aviza ieşirea din călugărie a lui Petru Maior
şi Gheorghe Şincai, respingând cererea lui Samuil Micu. Apoi,
14
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Duicu 1986, p. 112-113.
Teodor 1984, p. 83-93.

10

în august 1785, Samuil Micu cerea episcopului să fie numit
paroh la Sibiu, acesta refuzându-i însă cererea .
16

În anul 1790, aflat la Oradea, traducea din Sfântul
Epifanie, alcătuind şi argumentaţia istorică a Supplexului. S-a
mutat pentru o perioadă mai lungă la Blaj, fiind preocupat de
finalizarea traducerii Bibliei, începută încă din 1783 la solicitarea
episcopului Ignatie Darabant. Solicita, doi ani mai târziu, sprijin
financiar pentru tipărire, guvernului transilvan, fiind însă refuzat.
S-a adresat şi episcopului ortodox Gherasim Adamovici de la
Sibiu, care îl va sprijini, după doi ani fiind strânsă suma necesară
tipăririi lucrării. Cum aceasta urma să se adreseze atât uniţilor
cât şi ortodocşilor, Samuil Micu cerea şi sprijinul lui Dimitrie
Eustatievici, pentru ca lucrarea să fie revăzută împreună. În cele
din urmă aceasta a fost trimisă spre tipar Tipografiei din Blaj, la
sfârşitul anului 1793 începând tipărirea ei, care se va finaliza în
noiembrie 1795 .
17

În anul 1791 alcătuia Istoria românilor cu întrebări şi
răspunsuri, iar în 1792 începea să redacteze Scurtă cunoştinţă a
istoriei românilor .
18

Implicat în procesul lui Gheorghe Şincai cu episcopul Ioan
16

Pervain 1971, p. 105-145.
Duicu 1986, p. 140-145.
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Duicu 1986, p. 147.
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Bob, Samuil Micu depunea mărtuire în 11 septembrie 1794 în
faţa comisiei de anchetă de la Aiud, apărându-l pe bunul său
prieten.
Confruntându-se cu probleme de sănătate, în primăvara
anului 1796 se află la Sibiu, unde suferă o intervenţie chirurgicală,
fiind operat la ochi de reputatul oculist şi prieten, Ioan Piuariu
Molnar.
În anul 1798 revedea cărţile a VI-a şi a VII-a din Istoria
eclesiastică a lui Fleury; în 1799 le finaliza pe cele cu numerele
IV şi V, o revedea pe cea cu numărul VIII şi îi apărea Loghica la
Buda; de asemenea, înainta spre publicare Legile firii şi Acatistul
la Tipografia lui Petru Bart din Sibiu.
Un an mai târziu îi apărea Legiile firii şi începea Istoria şi
lucrurile şi întâmplările românilor. În anul 1801 apărea la Blaj
Teologia dogmatică şi moralicească a lui Ioan Bob, la care a
contribuit şi Samuil Micu, oferindu-i documentaţia şi citatele
din teologii ortodocşi. A lucrat intens la Istoria şi lucrurile şi
întâmplările românilor, apărându-i la Sibiu Acatistul. În același
timp a făcut o nouă revizie la Istoria eclesiatică, finalizând
lucrarea Dictionarium valachico-latinum.
În anul 1802, ajungea cu redactarea lucrării Istoria şi
lucrurile şi întâmplările românilor la anul 1690 pentru Moldova,
şi la 1720 pentru Ţara Românească. Primise aprobare din partea
12

cenzurii pentru tipărirea la Sibiu a lucrării Statuta sau legile
scaonelor săseşti din Ardeal, o traducere a lucrării lui Mathias
Fronius, Statuta iurium municipalium saxorum in Transylvania
(traducerea a fost realizată între 1792-1794).
În anul 1803 îi trimitea lui Ioan Piuariu-Molnar Hronologia
turcica, traducea De urmare lui Christos (Imitatio Christi) a lui
Thomaso da Kempis (lucrare care va apărea postum, în 1821, fiind
tipărită de Ioan Bob, dar fără a fi trecut numele traducătorului) şi
încheia definitiv Istoria eclesiastică a lui Fleury.
În anul 1804 tălmăcea Acelui dintre sfinţi părintelui
nostru Vasilie cel Mare, Arhiepiscopul Chesariei Capadochiei,
învăţături ashiticeşti şi încheia la Blaj a treia corectură la Acelui
dintre sfinţi părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul
Kesariei Kapadochiei, rînduielile celor ce pustniceşte sau
singuri sau împreună deobşte petrec.
Din perioada blăjeană cităm alte câteva lucrări, rămase în
format manuscris, dar nedatate: Istoria adevărată a lui Lucian
din Samosata (traducere realizată între anii 1800-1803), Istoria
cum au luat turcii Ţarigradul, Hotărâri lungi, Despre credinţa
ortodoxă de Sf. Ioan Damaschinul, Practica consistorială
(amintită de Gheorghe Şincai, dar pierdută se pare), Despre
Sfânta Scriptură, etc.
Samuil Micu a scris şi a tradus în perioada lui blăjeană lucrări
13

de o mare varietate tematică, dintr-o sferă exterm de largă de
discipline: istorie, lexicografie, traduceri religioase, drept politic,
traduceri laice, istorie eclesiastică, filosofie, literatură. Datorită
spiritului său cu adevărat enciclopedic, poate fi considerat una
dintre marile noastre personalităţi de formaţie umanistă, care nu
a precupeţit nici un efort pentru a fi folositor renaşterii culturale
a românilor din acele veacuri .
19

În continuare vom realiza o succintă radiografiere a operei
ilustrului iluminist din perspectiva tematicii operei sale, având
în vedere pentru început caracterul său militant-naţional. Samuil
Micu face parte alături de Ioan Piuariu-Molnar, Iosif Meheşi
(funcţionar la Cancelaria aulică a Transilvaniei de la Viena),
Ignatie Darabant, Ioan Para (vicarul Rodnei), Petru Maior,
Gheorghe Şincai şi alţii, din colectivul care a elaborat „cel mai
important act politic al românilor” de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, Supplex Libellus Valachorum, document sinteză prin
care s-au formulat revendicările generale ale naţiunii române din
Transilvania . Trecem în revistă câteva dintre cele mai importante
20

cereri cuprinse în acest document: înlăturarea apelativelor de
„toleraţi”, „admişi” şi „nesocotiţi între Stări” aplicate românilor;
clerul românesc, fie el unit sau ortodox, ca şi nobilimea şi plebea
19
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Duicu 1986, p. 170-178.
Duicu 1986, p. 181.
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română rurală şi urbană, să se bucure de aceleaşi drepturi ca
şi clerul, nobilimea şi plebea naţiunilor constituite în sistemul
Unio trium nationum; alegerea sau numirea în funcţiile oficiale
din comitate, scaune, districte, comunităţi, în Dietă, să se
facă în regim proporţional; comitatele, scaunele, districtele şi
comunităţile orăşeneşti în care românii sunt majoritari, să poarte
şi nume româneşti; toţi locuitorii principatului, indiferent de
naţiune ori religie, să se bucure, potrivit stării şi condiţiei lor,
de aceleaşi libertăţi şi beneficii şi să ducă, pe măsura puterii
lor, aceleaşi sarcini. Fundamentarea ideologică a documentului
a fost diversă: istorică, socială, politică, demografică, juridică,
genealogică, etnologică .
21

Înainte de anul 1794, Samuil Micu traducea lucrarea lui
Mathias Fronius, Statuta iurium municipalium saxonum in
Transyilvania, 1583, sub titlul: Statuta sau legile scaonelor
săseşti din Ardeal. Lucrarea, de natură juridică, cuprindea acte,
documente şi prescripţii regale privind regimul politic al saşilor
din Transilvania .
22

În a doua perioadă blăjeană (1784-1804) a activităţii lui
Samuil Micu se plasează lucrările istorice de maturitate. Una
dintre acestea, intitulată Istoria românilor cu întrebări şi
21
22

Prodan 1967, p. 48-52.
Lupaş 1957, p. 667-674.
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răspunsuri, a fost elaborată în anul 1791. Având un caracter
didactic, lucrarea oferă într-o formă cât mai accesibilă o istorie
generală a românilor.
O altă lucrare istorică a lui Samuil Micu scrisă în limba română
şi păstrată aproape integral, a fost Scurtă cunoştinţă a istoriei
românilor, cercetată şi publicată în anul 1963. S-au păstrat din
ea originalul şi patru copii. Lucrarea, nedatată, a fost elaborată
între anii 1792-1796, în ea fiind aduse în discuţie chestiunile
originii pur latine a limbii şi poporului român, a vechimii şi a
continuităţii lor neîntrerupte pe pământul vechii Dacii, a unităţii
românilor din toate cele trei provincii româneşti. Samuil Micu
este primul istoric român modern care a utilizat argumentele
etnografiei, folclorului şi etnologiei pentru demonstrarea unor
teze istorice, alături de argumente din toponimie şi lingvistică,
utilizate şi ele cu pregnanţă de către acest fiu al Sadului. Într-o
încercare de sinteză, în această lucrare istoricul nu a realizat
doar istoria Transilvaniei, ci a tuturor provinciilor româneşti,
procedând la reconstituirea unor istorii paralele ale Ţării
Româneşti şi Moldovei, cu material informativ constituit în cea
mai mare măsură din cronici medievale.
Patru din cele opt părţi ale lucrării se ocupă de istoria
bisericească, cu insistenţă specială asupra Unirii cu biserica
16

Romei, relatându-se şi despre episcopii ambelor biserici .
23

O altă lucrare istorică elaborată de Samuil Micu a fost
Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor. Lucrarea este
structurată în patru tomuri: Istoria românilor din Dachia (tomul
I), Istoria domnilor Ţării Româneşti (tomul II), Istoria domnilor
Ţării Moldovei (tomul III), Istoria besericească a Episcopiei
româneşti din Ardeal (tomul IV). Pe baza diferitelor însemnări,
reiese că autorul a lucrat efectiv la lucrare de la 1800 până în
pragul morţii sale, în anul 1806, fiind prima lucrare istorică,
sintetică asupra tuturor românilor, în care ambiţia ştiinţei este
prezentă în fiecare pagină.
În cuprinsul ei, Samuil Micu dezvoltă o serie de mici
biografii ale regilor Ungariei, ale domnitorilor Ţării Româneşti
şi Moldovei, având un ton laudativ privitor la împăraţii Casei de
Austria. Astfel, de la Leopold I (unul dintre artizanii Unirii cu
Roma) ar fi început românilor „a le merge mai spre bine”. Maria
Tereza ar fi fost „milostiva mamă”, iar Iosif al II-lea „un împărat
şi domn foarte milostiv şi drept şi cu săracii bun părinte”, care
a desfiinţat iobăgia „care era un chip de robie păgânească, că
cei care erau iobaji trebuia patru zile în săptămână să lucreze
domnului la care era iobajiu şi toţi câţi se năşteau feciori de
23

Duicu 1986, p. 224-239.
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iobaji, iobaji erau”. În tomul al IV-lea, Istoria besericească a
Episcopii româneşti din Ardeal, aducea în prim plan importante
pagini de memorialistică, realizând biografiile episcopilor .
24

În ceea ce priveşte opera filozofică, prima lucrare de această
factură a fost Loghica, adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei,
tipărită la Buda în anul 1799. Rodul unei munci laborioase care
s-a întins pe o perioadă de mai mulţi ani, lucrarea a cunoscut
mai multe variante, cea finală fiind terminată în 1787. Cartea
este o introducere generală în problematica de bază a filosofiei,
prima parte fiind dedicată formelor cunoaşterii: istorie, filozofie
şi matematică .
25

A doua traducere a lui Samuil Micu, publicată în timpul
vieţii (Sibiu, 1800), a fost Legile firei. Itica şi politica. Volumul
al II-lea poartă titlul Filosofia cea lucrătoare a rînduialelor
dreptului firei. Elaborarea lucrării începuse la Viena în anul 1781
şi a cunoscut mai multe variante, cea finală fiind reluată în anul
1786.
Ilustru erudit a fost şi traducătorul a trei părţi din manualul
lui Baumeister, Philosophia moralis institutiones ius naturae,
et politicam complexae (Învăţătura metafizicii, a filosofiei
cei lucrătoare, Etica sau învăţătura obiceilor, Învăţătura
24
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Duicu 1986, p. 242-246.
Teodor 1960, p. 236-244.
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politicească). Prima parte a fost tradusă între anii 1787-1790,
cea de-a doua, într-o primă formă, spre sfârşitul anului 1781 şi
reluată sub forma definitivă în 1787, iar ultima a fost tradusă
în prima formă în februarie 1782, la Viena, reluată în varianta
definitivă în 1787. În efortul lui de a face „pre limba românească”
diverse discipline filosofice, Samuil Micu s-a confruntat cu
sărăcia terminologiei şi cu inaptitudinea cuvântului românesc
pentru o asemenea cuprindere. Pentru a reuşi în munca sa a
apelat fie la neologisme (axiomă, idee, figură, condiţie, soţietate,
spaţiu, prejudecată, dilemă, stil), fie a forţat cuvântul românesc
pentru a cuprinde conţinut filosofic (hotărâre = definţie, temei =
subiect, zisul = predicat, neam = gen, rând = ordine, chip = mod,
trebuinţă = necesitate, mutare = schimbare, mişcător = mobil,
pricină = cauză).
În ceea ce priveşte activitatea literară, în încheierea părţii
a treia a Scurtei cunoştinţe a istoriei românilor, aducea două
paragrafe intitulate Scriitorii cei din Români şi Alţi scriitori
româneşti, în care avem de-a face cu întâiul breviar de istorie
literară din cultura românească. El plasează primele începuturi
ale scrisului românesc în secolul al V-lea, integrând culturii
româneşti pe cei care au scris pe teritoriul românesc în limbile
latină, greacă sau slavă, în epocile evului mediu (Ioan Casian,
Ioan Gură de Aur, Dionisie Exiguul, Ioan Maxentius). Seria
19

a doua a scriitorilor români o începe cu Nicolae Olahus şi o
sfârşeşte cu contemporanii săi, inserând în ea un număr de 55 de
autori (fraţii Greceanu, Nicolae Mavrocodat, Antim Ivireanul,
Ienăchiţă Văcărescu, episcopul Teodosie al Buzăului, episcopii
Damaschin şi Clement al Râmnicului, Dimitrie Cantemir,
Dosoftei, Varlaam, Grigore Ureche, Piuariu-Molnar).
Tentativa istorico-literară a lui Samuil Micu este
semnificativă şi importantă pentru viziunea de patru ori
integratoare, unificatoare, a autorului ei: temporală (vine din
secolele IV-V până la sfârşitul secolului al XVIII-lea), spaţială
(aduce contribuţia tuturor provinciilor româneşti), morfologică
(istoria literaturii româneşti e parte integrantă a istoriei românilor)
şi confesională (aduce şi contribuţia bisericilor ortodoxe şi
greco-catolice) .
26

Propovedanii sau învăţături la îngropăciunea oamenilor
morţi (Blaj, 1784) sunt discursuri funebre rostite de preot
la procesiunea de înmormântare, prilej pentru acesta de a
face educaţie morală sau de a populariza idei ale scriitorilor
ecleziastici.
În Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor, mai ales
în tomul al IV-lea, descoperim la Micu o vocaţie autentică
26
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de memorialist. Talentul de narator era lăudat de Gheorghe
Şincai în lucrarea sa Epistola către Ioan de Lipszky, numindu-l
„preavestitul” Samuil Micu.
Opera în care se vede clar forţa de creaţie artistică a lui
Samuil Micu şi cunoaşterea profundă a puterilor şi resurselor
interioare ale limbii româneşti, este Biblia. Biblia lui Micu este
un mare monument de limbă românească, cel mai semnificativ
pentru stadiul evoluţiei ei până la sfârşitul secolului al XVIIIlea, o sinteză a tuturor graiurilor româneşti şi punct de referinţă
pentru toate încercările de mai târziu. Prin limba sa, Biblia lui
Micu se apropie de limba de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Faptul a fost evident, de vreme ce lucrarea a fost reeditată la
Sankt-Petersburg între anii 1817-1819, de către Societatea
Biblică Rusă. Ceva mai târziu (1854-1856), episcopul Filotei al
Buzăului patrona şi el o ediţie a Bibliei lui Micu, motivându-şi
opţiunea într-o prefaţă, astfel: „Dintre Bibliile tipărite în limba
noastră, cea mai bine tălmăcită şi mai luminată la înţeles este
cea de la Blaj; pe aceasta şi noi am ales-o de a o retipări iarăşi,
însă mai îndreptată şi mai curăţită de ziceri învechite acum şi
obicinuite numai la fraţii noştri ardeleni”.
În bogata activitate intelectuală a lui Samuil Micu au
intrat şi preocupări mai speciale, cum ar fi aceea a elaborării
unui dicţionar latin-român-maghiar-german. În 10 martie 1801,
21

potrivit propriei însemnări, încheia munca la Dictionarium
valachico-latinum, întins pe 591 de pagini de manuscris şi
cuprinzând circa 10.000 de cuvinte. Fusese elaborat iniţial
ca un dicţionar bilingv. Ulterior, Micu s-a gândit să adauge şi
echivalentele maghiare şi germane, cerând sprijinul lui Ioan
Molnar Piuariu în acest sens. În anul 1805 lucrarea era încheiată,
fiind trimisă pentru publicare tipografiei Universităţii din Buda.
La începutul lui 1806 tipografia anunţa tipărirea dicţionarului,
însă, la scurt timp, creatorul său înceta din viaţă. Materialul era
preluat de Vasile Coloşi, apoi de Ioan Cornelli, care i-a adus
multe modificări şi prelucrări, de Petru Maior, care l-a revizuit şi
în cele din urmă de fraţii Ioan Teodorovici şi Alexandru Teodori.
În această formă, mult schimbată, lucrarea apărea în 1825, fiind
cunoscută sub titlul de Lexiconul de la Buda. Dicţionarul lui
Samuil Micu este întâiul dicţionar de tip poliglot din cultura
românească, întâiul dicţionar explicativ al limbii române .
27

În ceea ce priveşte opera teologică, cercetătorii clasificau
lucrările de acest tip după modul în care au ajuns la cunoştinţa
publică (lucrări tipărite, lucrări manuscrise şi lucrări pierdute),
după limba în care au fost realizate (în limba latină, în limba
română sau în ambele limbi) şi după caracterul lor (lucrări
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religioase, lucrări didactice, lucrări ştiinţifice şi lucrări de
popularizare).
Teologia moralicească a fost tipărită în anul 1796 sub
oblăduirea episcopului Ioan Bob. Conform mărturiei lui Timotei
Cipariu, lucrarea a fost timp de peste o jumătate de secol
manualul din care se pregăteau „moraliştii”. Consemnăm aici şi
o altă lucrare, tipărită cu litere latine (Sibiu, 1801) „cele vechi,
părinteşti litere ale românilor celor din Italia”: Acatistul sau
Carte cu multe rugatsuni pentru evlavierea fiestequarui crestin .
28

Neobositul cărturar este și autorul unei apreciate lucrări
de istorie a bisericii universale, intitulată Cunoştinţă pe scurt
a istoriei bisericeşti, acum întâiu aşezată şi scrisă pre limba
românească de Samuil Klain, ieromonahul în anul 1789;
într-o a doua redactare, din 1790, aceasta poartă titlul: Istoria
bisericească pe scurt .
29

Încă din anul 1800, Samuil Micu întreprindea demersuri
pentru a obţine postul de revizor al cărţilor româneşti tipărite
la Tipografia Universităţii de la Buda. A ocupat respectiva
funcţie numai spre sfârşitul anului 1804. De asemenea, a făcut
demersuri pentru tipărirea Dicţionarului şi a Cuvântărilor
bisericeşti. În 1805 traducea alte părţi din Omiliile lui Vasile
28
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Cipariu 1855, p. 715.
Duicu 1986, p. 298.
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cel Mare, fiind aproape finalizată traducerea lucrării Istoria şi
lucrurile şi întâmplările românilor. Sub coordonarea sa, vedea
lumina tiparului Calendarul pe anul 1806, Micu introducând
în lucrarea respectivă şi un fragment din Istoria şi lucrurile şi
întâmplările românilor. La Buda va lucra împreună cu Gheorghe
Şincai, îndeplinind sarcinile de censor, ultimul fiind corector al
tipografiei .
30

În primăvara anului 1806, la 13 mai, înainte de a împlini
vârsta de 61 de ani, Samuil Micu se stingea din viaţă, în urma
unui infarct, în plină putere creatoare, lăsând în urmă o serie
de proiecte neterminate, unele dintre acestea fiind preluate și
continuate de bunul său prieten Gheorghe Șincai.
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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.
Samuil Micu Clain (1745-1806), der brüderliche Neffe
des Bischofs, gehört zu jenen Vertretern der „Siebenbürgischen
Schule“ welche die rumänische Kultur durch Pionierarbeiten
markiert haben, so wie Kurze Bekanntgabe über die Geschichte
25

der Rumänen (1800), in dem er die Identität der rumänischen
Gewohnheiten mit den Römischen bekräftigt, und das ValachicoLatinum Wörterbuch (1801), welches neue Perspektiven in
dem kulturellen und politischen Leben der Rumänen aus
Siebenbürgen bringt.
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 is worth 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.
26

Samuil Micu Clain (1745-1806) the nephew of the bishop’s
brother – is one of those representatives of the “Transylvanian
School”, who have left strong marks in the Romanian culture,
through some spade works like A short overview on the history
of Romanians (1800) - where he states the identity of the
Romanian customs with the Roman ones, and the Valachicolatinum dictionary (1801) by which he opens new perspectives
in the cultural and social life of the Romanians in Transylvania.
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
terme qui protège à la fois, le patrimoine matériel et immatériel
27

et les principaux éléments de l’identité locale.
Samuil Micu Clain (1745-1806), petit-fils du frère
de l’évêque, fait partie de ces représentants de „l’Ecole de
Transylvanie” qui ont marqué la culture roumaine à travers
ces travaux pionniers mais aussi par Scurtă cunoştinţă asupra
istoriei românilor (apr. 1800) dans lequel il affirme l’identite des
traditions roumaines et romaines et le Dictionnaire valachicolatinum (1801), pionnier de nouvelles perspectives dans la vie
culturelle et politique des Roumains de Transylvanie.
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Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi,
Blaj, 1784 - pagina de titlu (Biblioteca Judeţeană Astra - Sibiu,
Colecţii Speciale, cota CRV 472)
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Biblia, Blaj, 1795 - pagina de titlu (Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu, Colecţii Speciale, cota CRV 595)
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