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Preliminarii. De-a lungul celei mai mari părţi a evului mediu Jucul a fost stăpânit de
familia Suki, una dintre cele mai puternice şi mai bogate din nordul Transilvaniei. Familia era,
foarte probabil, de origine gennană, fiind aşezată în Transilvania în secolul al XIII-iea. Ea şi-a
luat numele de la acela al localităţii în care îşi aveau reşedinţa. Hramul bisericii ctitorite de
această familie la Jucu, azi dispărută, era Sf. Leonard, extrem de rar întâlnit în bazinul dunărean.
Onomastica timpurie a familiei cuprinde, de asemenea, o serie de nume de origine gennană
(Abel, Albert, Leonard etc.). Ultimii descendenţi ai familiei Suki s-a stins în secolul al XVIII-iea.
Pe locul în care fusese amplasată reşedinţa familiei din Cluj, a fost ridicat, în prima jumătate a
secolului al XIX-iea, palatul Petricevich-Horvath - astăzi Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei.
Sub stăpânirea familiei Suki, Jucul medieval a cunoscut o perioadă de înflorire şi
prosperitate. În secolul al XIV-iea existau aici heleşteie (piscine), unul dintre acestea cu două
ramificaţii. Spre comparaţie, pe întreg domeniul abaţiei benedictine de la Cluj-Mănăştur, unul
dintre cele mai mari din Transilvania, sunt atestate în epocă doar două asemenea heleşteie.
Documentele menţionează, de asemenea, existenţa a două mori, aducătoare de venituri însemnate. Sunt menţionate, de asemnea, livezile cu diferiţi pomi fructiferi, o atenţie specială fiind
acordată cireşilor, a căror fructe erau comercializate pe piaţa Clujului. În 1368 sunt atestate la
Jucu două curţi (curia) nobiliare, una dintre acestea aparţinându-i lui Elye, fiul lui Nicolae, iar
1
cealaltă fraţilor Mihail şi David, fiii lui Bamaba • Numărul acestor reşedinţe a crescut la cel puţin
şase până în secolul al XV-iea, indicii în acest sens putând fi regăsite în menţiunile referitoare la
nobilii din această familie.
La 1Oaprilie 1332 este atestată, la Jucu, cea dintâi şcoală sătească din Transilvania, care
dispunea de o clădire proprie (domus scolaris)2. Infonnaţii interesante despre românii din Jucu
deţinem din 1482, an în care sunt menţionaţi trei cnezi români, Dumitru, Ioan şi Roman, cel mai
de vază dintre aceştia fiind cnezul (kenezius) Dumitru din Jucul Românesc.
Unirea românilor din Transilvania cu biserica Romei, înfăptuită în perioada 1698-170 I,
nu rară o vie frământare în rândurile clerului şi ale maselor ţărăneşti, a fost un eveniment cu
consecinţe de o mare însemnătate atât pentru istoria neamului românesc din Transilvania, cât şi,
în particular, pentru dezvoltarea istorică a Jucului. La doar câteva decenii de la realizarea sa,
clerul român unit era deja în măsură să îşi afinne calitatea de purtător de stindard al cauzei
naţionale, impulsionând dezvoltarea învăţământului şi a culturii româneşti şi contribuind în mod
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decisiv la începerea unei noi etape în emanciparea naţională a românilor din provinciile intrate,
prin tratatul de la Karlowitz ( 1699), sub stăpânirea Imperiului Habsburgic. Pentru atragerea
românilor la Unirea cu Biserica Romei, autorităţile imperiale nu s-au dat în lături de la a îmbina
promisiunile cu presiunile şi chiar cu forţa, în cazurile în care aceasta părea să fie, în conjunctura
respectivă, cea mai directă cale de rezolvare a situaţiei. Privilegiile şi scutirile promise românilor
nu s-au realizat, până la urmă, decât în parte. Această parte a fost însă suficientă pentru a
transforma preoţimea română unită (al cărei exemplu a fost urmat, nu după mult timp, şi de către
ortodocşi) într-o elită culturală capabilă să se manifeste ca forţă conducătoare a luptei pentru
emanciparea naţională a neamului românesc din Ardeal.
Marele sinod convocat de mitropolitul Athanasie Anghel pentru adoptarea unei decizii
în problema Unirii s-a desfăşurat la Alba Iulia, în anul 170 I. Au participat 30 de protopopi şi un
mare număr de preoţi, unii dintre aceştia în calitate de 'juraţi", adică asesori ai Scaunelor
protopopeşti, alţii aduşi doar pentru a da adunării, printr-o prezenţă cât mai numeroasă, aspectul
unei solemnităţi deosebite. Athanasie le-a cerut celor prezenţi să se solidarizeze cu decizia pe
care o adoptase, şi să îşi exprime această aderare printr-un jurământ depus atât faţă de persoana
sa, cât şi faţă de soborul Bisericii. Cei prezenţi s-au executat întocmai, fiecare dintre aceia care
au luat parte la sobor subscriind la următoarea hotărâre: ,,Noi soborul, toţi protopopii Ţărăi
Ardealului, facem în ştiinţă tuturor cui să cuvine a şti: precum noi pohtim pre sfinţia sa,
mitropolitul nostru Athanasie, să-şi ţie scaunul în pace, cu cinste, precum ş-au ţinut şi alţii;
venitul vlădicesc precum au fost obiciaiu mai demult să-l strângă. Dintr-alţi mireni sau streini
nime să aibă a să mesteca în lucrurile vlădiceşti fără ştirea soborului nostru. Pentru care lucru
ne-am iscălit şi numele nostru tot soborul, ca să fie de credinţă şi o am întărit cu peceţi, precum
să arată mai jos ... " 3• Urmează o lungă listă de semnatari, în rândul cărora apare şi numele
preotului Ştefan din Jucul de Jos care, asemeni celorlaţi participanţi, se obliga ,,să se ţinâ' de
4
protopopul său, Iov din Chizdia, şi să împlinească voia vlădicii Athanasie • Înfăţişarea diplomatică a acestui act, formulele întrebuinţate, aranjarea semnăturilor - în a căror ordine preotul
Ştefan din Jucu figurează la poziţia a 41-a - şi aprobarea cu jurământ de către fiecare semnatar a
importantei decizii luate, toate împreună dovedesc că actul acesta autentic, redactat cu autoritatea
marelui sobor, a fost confirmat în toată regula prin iscăliturile şi peceţile tuturor celor prezenţi.
Prin cererea comună ca nimeni „dintre mireni sau streini" să nu se amestece în treburile vlădi
5
ceşti „Îară ştirea soborului" participanţii solicitau, implicit, şi menţinerea instituţiei sinodale •
Fără a mai analiza detaliile acestei importante decizii, ne limităm la a sublinia pentru
moment faptul că, în pofida tuturor aspectelor negative legate de modalitatea de înfrângere a
unei rezistenţe izvorâte din dorinţa firească a păstrării legilor străvechi, Unirea cu biserica Romei
a deschis o nouă etapă în istoria religioasă, politică şi culturală a românilor din Transilvania.
Pentru locuitorii Jucului, al căror preot, Ştefan, a participat în mod nemijlocit la adoptarea acestei
decizii, Unirea cu biserica Romei a adus după sine şi începuturile implicării lor în lupta de
emancipare naţională a românilor transilvăneni.
Protopopul Ştefan Pop Timandi şi rolul său în mişcarea de emancipare naţională
condusă de Inochentie Micu-Klein. Noua calitate a Jucului, aceea de centru regional pe harta
mişcării naţionale româneşti, a fost afirmată încă de la mijocul secolului al XVIII-iea, în
împrejurări legate de activitatea episcopului unit Ioan-lnochentie Micu-Klein. Începând chiar de
la numirea sa în scaunul episcopal (1728) şi până în momentul chemării sale la Viena, de către
împărăteasa Maria Tereza, pentru a da socoteală de „tulburările" pe care era acuzat că le-ar fi
3
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provocat (1744), lnochentie Micu a asaltat Curtea Imperială, Gubemiul şi Dieta Transilvaniei cu
cereri şi memorii, în care reclama, cu o îndrăzneală de care nici unul dintre
predecesorii săi nu dăduse până atunci dovadă, acordarea de drepturi naţionale pentru întregul
popor român. El solicita, între altele, egala îndreptăţire a românilor cu celelalte „naţiuni" ale
Transilvaniei, dreptul lor de a fi reprezentaţi în Dieta şi în Gubemiul acestei provincii, dreptul de
a urma şcoli şi de a practica meserii, dreptul de liberă strămutare a iobagilor români etc.
Argumentele sale erau bazate, pentru întâia dată în istoria mişcării naţionale, pe temeiurile
dreptului istoric şi ale celui natural: românii erau cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, nobili
urmaşi ai coloniştilor romani; ei erau, de asemenea, cei mai numeroşi locuitori ai Transilvaniei,
iar contribuţia lor la sarcinile publice şi la apărarea ţării era, în consecinţă, mai mare decât a
celorlalte „naţiuni". Un Supplex libellus înaintat împărătesei în anul 1744 sintetiza toate aceste
cereri naţionale, el constituind şi cauza imediată a convocării sale la Viena de către autorităţile
imperiale care urmăreau să pună capăt tumultoasei sale activităţi.
Unul dintre cei mai importanţi colaboratori ai lui lnochentie Micu de-a lungul episcopatului său a fost protopopul de Jucu, Ştefan Pop Timandi. Ridicat la rangul de notar episcopal,
protopopul Ştefan Timandi a obţinut din partea Papei, la intervenţia lui lnochentie, şi titlul
onorific de ,.protonotar apostolic',<,. Mai mult decât atât, în momentul plecării sale la Viena,
lnochentie l-a instalat pe Ştefan Timandi în funcţia de vicar general (locţiitor al episcopului)
pentru Transilvania de Nord. În jumătatea de sud a Transilvaniei, o însărcinare similară fusese
7
acordată protopopului Nicolae Pop de Biia • Plecat la Viena în iulie 1744, însoţit de capelanul
său Petru Pavel Aaron, lnochentie Micu a călătorit pe itinerariul obişnuit: Blaj - Alba Iulia Aiud -Turda - Cluj. Pe drumul către Dej, el s-a oprit la staţia de la Jucu a Poştei Imperiale, al
cărei magistru, Ioan Timandi, îi era, de asemenea, un colaborator apropiat. El a profitat de această
ocazie pentru a-l instala pe Ştefan Timandi în înalta (deşi temporara) funcţie cu care-l însărcinase
şi pentru a-i da instrucţiunile necesare pentru buna îndeplinire a acesteia. De asemenea, ca o
dovadă a deplinei încrederi pe care o manifesta faţă de mai vârstnicul său colaborator, lnochentie
Micu l-a lăsat aici, la Jucu, în îngrijirea lui Ştefan Timandi, pe nepotul său Ioan Micu-Klein, pe
care dorea să îl ferească de persecuţiile autorităţilor şi de orice alte acte de vrăjmăşie din partea
numeroşilor săi duşmani. Ioan Micu-Klein a rămas la Jucu timp de aproape trei ani, timp în care
el şi-a desăvârşit educaţia sub îndrumarea cărturarilor din familia Pop Timandi. Hotărât să
devină călugăr basilitan, el a plecat, în 1747, la Roma, unde l-a servit cu devotament pe unchiul
său exilat, în momentele cele mai grele ale existenţei acestuia.
În timpul vicariatului protopopilor Ştefan Pop Timandi de Jucu şi Nicolae Pop de Biia
(1744-1745), Unirea românilor cu biserica Romei a trecut prin clipe de grele încercare, ca
urmare a presiunilor autorităţilor habsburgice şi a acţiunilor ostile venite din partea adversarilor
Bisericii de curând înfiinţate. Într-o scrisoare confidenţială trimisă episcopului exilat la 8 martie
1745, apropiaţii acestuia îi relatau evenimentele dramatice care se desfăşurau în dieceză:
bisericile greco-catolice din cele două vicariate erau luate cu forţa de către duşmanii Unirii, care
le spălau ca şi cum ele ar fi fost infestate prin utilizarea lor de către uniţi; s-a ajuns chiar până
acolo, încât pavimentele bisericilor au fost înlăturate, pentru ca noii lor utilizatori ,.,5ă nu calce
8
pământul care fusese călcat de catolict' • Obligaţi să ia măsuri împotriva unor asemenea acţiuni,
izvorâte, în cea mai mare parte a lor, din nemulţumirile faţă de nerespectarea de către oficialităţi
a promisiunilor făcute în momentul încheierii Unirii, cei doi vicari s-au văzut nevoiţi să asigure
nenumărate
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.,Tolgono i scismatici violentemente a/li cattolici uniti le chiese, le lavano come se in officiarle fossero state da essi
pa/Iute et arrivano fino a scavare i pavimenti delie medesime, per non calcar quel/a terra che da cattolici e stata
calcata" - ibidem, 11/1 ., p. 49.

126

Tudor Sălăgean

autorităţile

habsburgice din ce în ce mai îngrijorate de ataşamentul lor faţă de Unire, condiţionat
însă de aplicarea celei de a doua Diplome leopoldine a Unirii. O adunare consacrată acestui scop
s-a desfăşurat la Gherla, la 21 mai 1745. Fiind prezidată de către vicarul episcopal Ştefan
Timandi de Jucu (generalis vicarius et protonotarius Stephanus Pap Timandi) la ea au luat parte
18 protopop? În pofida numeroaselor probleme cu care s-au confruntat, cei doi vicari ai
episcopului lnochentie Micu i-au rămas credincioşi chiar şi după ce acesta, intrând în conflict cu
autorităţile imperiale, a fost nevoit să se refugieze la Roma (ianuarie 1745).
În vara anului 1745, lnochentie Micu a desemnat un nou vicar episcopal, în persoana
fostului său secretar Petru Pavel Aaron, din partea căruia se aştepta o atitudine mai hotărâtă în
susţinerea revendicărilor naţionale. După cum însuşi lnochentie avea să recunoască mai târziu,
această numire s-a dovedit a fi o gravă eroare: nu numai că Petru Pavel Aaron nu a continuat
mişcarea iniţiată de Micu, dar, în înţelegere cu autorităţile habsburgice, el a acţionat pentru
temperarea ei. În acelaşi an 1745 sau în cel următor, 1746, protopopul Ştefan Pop Timandi a
încetat din viaţă, locul său fiind luat de fiul său, Gheorghe Pop Timandi, care s-a dovedit un
colaborator la fel de dârz şi de apropiat al episcopului exilat. lnochentie Micu a întreţinut cu
acesta o intensă corespondenţă, cerându-i să facă cunoscute întregului cler mesajele pe care el le
transmitea din exilul său italian. Astfel, în noiembrie 1746, episcopul se adresa lui Gheorghe Pop
Timandi - dar şi protopopilor Avram Pop din Oaia şi Nicolae Pop din Balomir - cerându-le să
îndemne poporul la ascultare şi supunere şi să-i aştepte cu încredere întoarcerea în mijlocul
diecezei sale 10 • În iulie 1747, răspunzând mesajelor de îmbărbătare care îi soseau din ţară,
lnochentie se adresa protopopilor Gheorghe Timandi de Jucu şi Ioan Săcădate de Blaj, asigurându-i că nu are intenţia să demisioneze, in pofida presiunilor în acest sens venite din partea
1
Curţii vieneze' • Demn de reţinut este faptul că o mare parte a corespondenţei episcopului exilat
- şi mai cu seamă scrisorile circulare adresate de el întregului cler - era răspândită în întreaga
Transilvanie de către Ioan Timandi, magistru al poştei din Jucu şi, prin urmare, funcţionar al
administraţiei imperiale. Cu complicitatea acestuia, lnochentie Micu a reuşit să facă cunoscută
întregului cler unit excomunicarea pronunţată, în august 1747, împotriva lui Petru Pavel Aaron,
devenit între timp un colaborator al autorităţilor habsburgice 12 . La Jucu s-au oprit, de asemenea,
în iulie 1747, Grigore Maior şi Silvestru Caliani, cei doi emisari trimişi de lnochentie Micu, de la
Roma, cu misiunea de a comunica protopopilor Timadi şi Săcădate aşa-numitul „al doilea
decret' al episcopului, al cărui conţinut a rămas necunoscut până astăzi. În continuare, cu sprijinul celor doi, ei urmau să organizeze un mare sinod al clerului unit care să îndeplinească porunca
sa de destituire a lui Aaron şi de instalare, în funcţia de vicar episcopal, a lui Nicolae Pop
13
Balomireanu • Datorită opoziţiei autorităţilor, care doreau să împiedice cu orice preţ înlocuirea
lui Aaron, un asemenea sinod general nu a putut fi organizat. S-au ţinut, în schimb, o serie de
adunări regionale în care hotărârile episcopului exilat au fost aduse la cunoştinţa întregului cler,
fiind discutate şi căile pe care românii ar fi trebuit să le urmeze pentru obţinerea drepturilor lor.
Cele mai importante din seria acestor adunări au fost cele desfăşurate, la 12 septembrie 1747, în
localităţile Jucu şi Oaia.
Adunarea de la Jucu a reunit clerul unit din întreaga Transilvanie de Nord, regiune
socotită până atunci de către Gubemiul transilvănean ca fiind mai ferită de mişcările împotriva
Unirii şi mai puţin ostilă faţă de Aaron. Din acest motiv, desf'aşurarea adunării a provocat, în
9

Ibidem, 11/1, p. 31.
Ibidem, 1/1., p. 67.
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Ibidem, I/ I., p. 94.
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Ibidem, Ul., p.99.
13
Ibidem; I/ I., p. I00-10 I. Petru Pavel Aaron i-a denuntat chiar autoritatilor habsburgice pe „misionarii noştri sosiţi
recent de la Roma'' (Grigore Maior si Silvestru Caliani), acuzându-i ca ar fi organizat o ,.conspiraţie'' împotriva sa Ibidem, III., p. 112.
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a Gubemiului, o vie îngrijorare. Aceasta cu atât mai mult cu cât participanţii la
această adunare - la fel ca protopopii reuniţi la Oaia - au ţinut să sublinieze, în spiritul celor
susţinute de episcopul lor, vechimea imemorială a românilor în Transilvania. De asemenea, ei
solicitau ridicarea episcopiei unite la rangul de arhiepiscopie şi înlăturarea teologului iezuit - care
fusese, dealtfel, el însuşi excomunicat de Inochentie încă din anul 1745. Mai mult decât orice,
protopopii şi clerul unit şi-au tăcut cunoscut sprijinul faţă de marele exilat, declarând cu fermitate
14
că, dacă cineva l-ar sili să renunţe la episcopat, ,.poporul român va remmţa chiar la Unire" •
Îngrijorate de amploarea pe care o luase mişcarea de susţinere a lui lnochentie Micu, autorităţile au
numit o comisie însărcinată cu anchetarea acestor adunări, din care tăcea parte şi vicarul episcopal
destituit, Petru Pavel Aaron. Dar, cu toate eforturile depuse de autorităţi, şi în pofida faptului că
preşedintele Comisiei era Guvernatorul Transilvaniei, contele Johann Haller, nu au putut fi culese
15
mărturisiri incriminatoare despre adunările de la Oaia, Blaj, Sebeş, Alba Iulia şi Jucu .
Continuând să protesteze împotriva interdicţiei impuse lui lnochentie Micu de a se
înapoia în ţară, protopopii uniţi din Transilvania - cu toţii, de această dată! - s-au adunat în
martie 1748, la Jucu de Mijloc, unde au luat măsuri de continuare a mişcării lor de împotrivire.
Ei s-au adresat, de această dată, nunţiului apostolic din capitala Imperiului, monseniorul Yalenti,
cerându-i să intervină pe lângă Papă pentru a obţine readucerea lui lnochentie în mijlocul
16
diecezei sale • Această încercare, la fel ca şi cele anterioare, s-a izbit din nou de împotrivirea
împărătesei Maria Tereza, care i-a interzis episcopului unit revenirea în patrie, obligându-l să
rămână în exil până la sfărşitul vieţii ( 1768).
Reforme administrative şi tulburări sociale în ultimele decenii ale secolului al XVIII/ea. În cursul călătoriei sale în Transilvania din anul 1783, împăratul Iosif al II-iea îşi exprimase
deschis hotărârea de a desfiinţa deosebirile şi diferenţele dintre naţiunile care locuiau în acestă
provincie. Potrivit mărturiei lui Michael Conrad von Heydendorff, împăratul „şi-a fu:at ca
17
principiu să desfiinţeze diferenţa dintre naţiuni în Transilvania" • În acest amplu şi complex
cadru al reformelor iosefine menite să înlăture tensiunile şi divergenţele dintre naţiunile
Transilvaniei s-a înscris şi reorganizarea administrativă din 1784, măsură care avea în vedere
ansamblul social în diversitatea aspectelor sale. Prin această măsură, localităţile componente ale
comunei Jucu au fost arondate celui de-al doilea cerc (Clujul de Jos) al comitatului Turda,
devenit, ca urmare a reorganizărilor efectuate în această perioadă., cel mai întins comitat al
Transilvaniei (9776 kmp, cu o populaţie de peste 162.000 de locuitori). Satele Jucu de Jos (Also
Suk), Jucu de Sus (Felso Suk) şi Jucu de Mijloc (Nemes Suk) tăceau acum parte din plasa
Cojocna, împreună cu localităţile Cojocna, Corpadea, Rediu, Aiton, Apahida, Someşeni, Dezmir,
Cara, Pata, Boju, Gheorghieni şi Sânnicoară., în timp ce Gădălin (Kotelend) şi Yişea (Visa) erau
încorporate în plasa Căianu, împreună cu satele Căianu, Vaida Cămăraş, Ghirişu Român, Suatu
18
de Jos, Suatu de Sus, Mociu, Chesău, Pălatca, Petea, Legii, Aruncuta, luriu de Câmpie şi Bărăi •
Potrivit statului de funcţiuni al comitatului, adoptat în adunarea generală din 18 octombrie 1784,
calitatea de substitut al vicecomitelui pentru cercul Clujul de Jos era deţinută de Ştefan Szeplaki,
în timp ce jude al nobililor, în cadrul aceluiaşi cerc, devenea Alexandru Szentpali. Subordonat
perceptorului regesc general era, în cadrul aceleiaşi diviziuni administrative, perceptorul cercual
George Domokos. În ceea ce priveşte plasa Cojocna, în cadrul ei funcţiona, în calitate de
vicejude al nobililor, Alexandru Egri, în timp ce funcţia de comisar de plasă îi revenea lui Ioan
Orbany. Aceleaşi funcţii administrative erau deţinute, în plasa Căianu, de către Iosif Kaswni,
14

Ibidem. Ul., p. 110-111.
Ibidem, IUi., p. 375-384.
16
Ibidem, 1/1., p. 133.
17
A. Răduţiu, Reorganizarea politico-administrativă a Transilvaniei la 1784. Constituirea comitalului Turda, în N.
Edroiu, P. Teodor (coord.), Răscoala lui Horea (1784). Studii şi interpretări istorice, Cluj-Napoca, 1984, p. 77.
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Ibidem, p. 90-91.
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respectiv Beniamin Egri 19 • Aceştia au fost, prin unnare, funcţionarii care au pus în aplicare, în
timpul desfăşurării marii răscoale din Munţii Apuseni, măsurile care vizau preîntâmpinarea
extinderii acesteia în regiunile Câmpiei, unde viaţa iobagilor nu era cu nimic mai uşoară decât
aceea a moţilor care se ridicaseră cu armele împotriva exploatării. Această refonnă imperială a
fost primită cu ostilitate de nobilimea transilvăneană conservatoare, care au văzut în ea un factor
favorizant al marii ridicări a ţăranilor din toamna anului 1784. Meditând asupra acestei măsuri,
Iosif al II-iea a întreprins, şi în anii care au unnat, o serie de refonne direcţionate cu predilecţie
asupra suprastructurii administrative şi judiciare. Aceste măsuri refonnatoare au fost însă anulate
de reacţiunea nobiliară după moartea împăratului, în anul 1790.
Răscoala moţilor din Munţii Apuseni a avut un puternic ecou în Câmpia Transilvaniei.
Nobilimea era îngrijorată de posibilitatea extinderii mişcărilor ostile, căci ţăranii simpatizau cu
răsculaţii şi aşteptau sosirea lor. Astfel, într-o scrisoare a lui Wass Mik16s, expediată din Miheşul
de C~pie, I~ ~ta de
dece':'1~rie 1784'. p~tem cit~ că io_ba~ii din Jucu de Jos şi ~in Ju<:_u de M_~Joc
,,sunt m garda 1mpreuna cu cei dm Dezmir ş1 satele mconJuratoare" pentru a se alatura rascoale1- .
În vara anului 1790, după moartea împăratului Iosif al II-iea, nobilii din nordul
Transilvaniei au reînceput să se înanneze, şi-au achiziţionat anne de foc şi tunuri, plănuind să se
adune la Jucu, într-o mare tabără militară, pentru a-şi pune în aplicare programul politic conservator. Acţiunea era efectuată în convergenţă cu nobilii din sudul Transilvaniei, care pregăteau o
adunare similară pe câmpia Vinţului. Îngrijorate de posibilitatea izbucnirii unui război civil,
21
autorităţile militare austriece au luat măsuri de preîntâmpinare a acestuia • Măsurile cele mai
importante au fost cele politice, ele având drept rezultat anularea refonnelor lui Iosif al II-iea şi
readucerea românilor în starea de iobăgie.
O mare personalitate a istoriei şi culturii naţionale: George BariţiJ 2 . Născut la 12/24
mai 1812, în casa preotului greco-catolic Ioan Pop Bariţ din Jucu de Jos, originar dintr-o familie
de nobili annalişti din ţinutul Chioarului, George Bariţiu este personalitatea prin intennediul
căreia numele localităţii Jucu a fost definitiv înscris în marea carte a istoriei neamului. Potrivit
autobiografiei sale, redactată în anul 1885, ,,George Bariţiu alias Popu, descendente dintr-o
familie veche de aşa numiţi nobili arma/işti (Kleinadel) din districtul Cetăţii de Piatră (Kdwir
videke), care odinioară fusese militarizat aproape întreg, este fiul întâi născut al parochului
românesc greco-catolic Ioan, din soţia sa Ana, fiică a parochului greco-oriental Simion Cornea,
23
de origine din Moldova" • George Bariţiu şi-a petrecut la Jucu doar cel dintâi ani al vieţii.
Părintele său, Ioan Pop Bariţ, a funcţionat aici ca preot între anii 1810-1813, primii din cariera
sa. În anul 1813, el s-a transferat, în aceeaşi calitate de preot greco-catolic, în satul Petrindul de
Mijloc din apropierea Turzii, unde a activat până în anul 1869, când a trecut la cele veşnice.
Potrivit celor scrise de fiul său George, în necrologul publicat de acesta în revista „Transilvania"
( nr. I 2/ 1869, p. 141 ), Ioan Pop Bariţ fusese „un adevărat ardelean, concrescut cum am zice cu
munţii şi cu văile patriei sale, astfel încât lui îi era peste putinţă ca să-şi facă idee de vreo altă
24
patrie, care să se poată asemăna cu Transilvania lut' •

2!
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Ibidem, p. 95-96.
A. Magyari. Frământări ţărăneşti în Câmpia Transilvaniei în timpul răscoalei lui Horea. în N. Edroiu. P. Teodor
(coord.), Răscoala lui Horea (1784). Studii şi interpretări istorice. Cluj-Napoca, 1984. p. 165.
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D. Prodan. Rascoala lui Horea, Bucuresti, 1984. li. p. 648.
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D. Prodan.Gheorghe Bariţ, în Idem. Din istoria Transilvaniei. Studii şi evocări. Bucureşti, 1991, p. 326-337; Şt.
Pascu, I. Chindriş (ed.). Gheorghe Bariţ şi contemporanii săi, voi. I-Vili, Bucureşti, 1981-1987; V. Netea, George
Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966; N. Edroiu, George Bariţiu (1812-1893). Contribuţie genealogică şi
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La Petrindul de Mijloc şi-a petrecut George Bariţiu cei mai frumoşi ani ai copilăriei.
Acolo a început să înveţe şi carte, învăţători fiindu-i nimeni alţii decât tatăl său şi bunicul său din
partea mamei, Simion Cornea, moldovean de origine. Şcoala a început-o mai întâi la Trascău
(Rimetea), pentru ca în anul 1824 să intre la Gimnaziul din Blaj, unde a învăţat până în 1827. De
acolo a trecut la Colegiul piarist din Cluj, ale cărui clase superioare ţineau pe atunci loc de învăţă
mânt superior de filosofie. Numele de Bariţ, după cum spune în autobiografia sa, îl dăduseră
profesorii aceluiaşi colegiu încă tatălui său (Baricz), sub cuvânt că sunt prea mulţi Pop, Popescu,
Popovici în şcoală şi nu-l mai pot distinge. În 1831, el a plecat la Blaj, pentru a-şi face studiile de
teologie, potrivit unei tradiţii deja adânc înrădăcinate în familia sa. După terminarea studiilor, în
1834, a fost numit profesor la clasele de filosofie ale liceului din Blaj, unde a predat însă fizica,
materie care nu prea îl atrăgea. Aşa se face că, în 1836, el a profitat de cea dintâi oportunitate
pentru a părăsi Siajul, în momentul în care negustorii români din Braşov l-au chemat pentru a
preda la şcoala lor. Aici, la Braşov, a activat Bariţiu până în anul 1845, şi tot aici şi-a întemeiat şi
5
familia, căsătorindu-se (1841) cu Maria Velisar, împreună cu care a avut nouă copii2 •
Tot la Braşov îşi va începe George Bariţiu marea sa luptă de ridicare a poporului român,
de înlăturare a odiosului cuvânt „tolerat", care îl revolta încă de pe băncile şcolii. În 1838, plin de
îndrăzneală tinerească, Bariţ începe să tipărească la Braşov cele două periodice ale sale: ,,Gazeta
de Transilvania" şi ,,Foae pentru minte, inimă şi literatură''. A avut de învins nenumărate
dificultăţi, nu în ultimul rând financiare, pe care a reuşit însă să le depăşească cu sprijinul
negustorilor români din Braşov. După revoluţia de la 1848, în anii grei ai absolutismului,
publicaţiile sale au fost suspendate, iar redactorul lor îndepărtat pentru cerbicia de care dădeea
dovadă în susţinerea cauzei naţionale. În 1852, Bariţiu găseşte însă un nou mijloc de răspândire a
ideilor sale, prin intermediul Calendarelor sale, care apar până în 1865. În 1877 se mută de la
Braşov la Sibiu, noul centru al acitivităţii culturale şi politice româneşti, unde îşi continuă
publicistica prin revista „Transilvania" (pe care o edita încă din 1868) şi prin ziarul de acţiune
politică „Observatoruf'. Pentru a-şi lărgi orizontul, şi-a început încă din tinereţe călătoriile în
Apus. În 1839, în tovărăşia lui Iacob Mureşianu, face primul drum la Viena, oraş pe care, de-a
lungul vieţii sale, îl va vizita de nenumărate ori. În 1845 călătoreşte în Germania. În 1852 face o
călătorie mai lungă decât toate celelalte, vizitând Franţa, Belgia şi Elveţia. Călătoriile lui
ulterioare sunt tot mai numeroase, atât în Ţara de dincolo de munţi, cât şi în Apus.
Momente de maximă răspundere şi spirit de sacrificiu dar, în acelaşi timp, şi clipe
încărcate de glorie nepieritoare a trăit Bariţiu în timpul revoluţiei de la 1848-1849. În mai 1848
el era, împreună cu Simion Bămuţiu, vicepreşedinte al Adunării Naţionale de pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj. A fost, de asemenea, membru al delegaţiei însărcinate cu prezentarea hotă
rârilor Adunării în faţa Dietei de la Cluj şi, mai târziu, membru marcant al „Comitetului de
pacificaţiune". Libertatea naţională nu reprezenta însă decât o parte a marelui său crez; ea trebuia
să fie însoţită de eliberarea ţărănimii din jugul iobăgiei. De aceea, în momentul desfiinţării
iobăgiei în Transilvania, Bariţiu exclama: ,,Piară-i şi numele şi toată suvenirea ei, de trei ori
piară acel blăstăm de robie păgânească, înfieră/oare de oameni şi de creştini''. Prin „Gazeta de
Transilvania", Bariţiu a participat activ la revoluţia din Ţara Românească, la evenimentele
revoluţionare din Moldova, afirmându-se ca adevărata conştiinţă vie a aspiraţiilor întregului
neam românesc. A gustat Bariţiu, în timpul războiului civil, şi din pâinea amară a refugiului, în
pofida faptului că locul în care se retrăsese după cucerirea Sibiului de către trupele lui Bem era
nu altul decât Ţara Românească. Duşmănit de ciocoimea valahă pentru atitudinea sa în problema
ţărănească, duşmănit şi de autorităţile ruseşti de ocupaţie pentru atitudinea sa faţă de politica
ţaristă, Bariţiu este arestat, ameninţat cu moartea, transferat dintr-o închisoare în alta, până în
25
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momentul în care, ajuns la Cernăuţi, este eliberat la intervenţia fraţilor Hurmuzaki şi adăpostit la
moşia lor, Cemăuca.
După 1849, Bariţiu se afirmase deja în calitatea de conducător recunoscut al naţiunii
române. În 1863, el a intrat în Dieta Transilvaniei, în calitate de deputat „regalist"; în anii urmă
tori va fi numit chiar, în două rânduri, membru al Senatului Imperial. În 1861, este membru
fondator al ,,Astrei", care adoptă programul său de acţiune şi îl alege în funcţia de cea mai mare
răspundere: aceea de secretar. Se numără, de asemenea, printre membrii fondatori ai „Societăţii
Academice" din Bucureşti, devenită, în 1879, Academia Română. Sunt ani în care, în paralel cu
activitatea sa de om politic şi organizator cultural, Bariţiu îşi redactează marile sale opere. Cea
mai importantă dintre acestea, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani Încoace,
ne înfăţişează, în toată amploarea lor, luptele de redeştepare din veacurile al XVIII-iea şi al XIXlea, şi cu deosebire evenimentele anului 1848 şi ale deceniilor care au urmat acestora, până la
1883, evenimente la care el însuşi fusese martor sau participant.
George Bariţiu s-a stins din viaţă în anul 1893, lăsând în urmă o imensă moştenire
culturală, naţională şi politică. David Prodan, cel mai mare istoric român al ultimei jumătăţi de
secol, caracteriza această moştenire în felul următor: ,,Nouă, celor de azi, Gheorghe Bariţ ne-a
lăsat moştenire o operă care constituie o nestemată, imensă, inepuizabilă documentaţie pentru
epoca sa, dar şi un nesecat izvor de învăţăminte. Ne-a lăsat însă, cu deosebire, exemplul vieţii
sale: pasiunea pentru muncă, lupta pentru mai multă lumină, pentru continuu progres,
optimismul său neînduplecat, încrederea în virtuţile şi puterea de viaţă a poporului român, o
26
inimă caldă, care a bătut mereu în acelaşi ritm cu a poporului său" •
Urmaşi ai familiei Bariţiu la Jucu. Transferul preotului Ioan Pop Bariţ la Petrindul de
Mijloc nu a însemnat întreruperea tuturor legăturilor cu Jucu a familiei Bariţiu. Potrivit genealogiei întocmite de Nicolae Edroiu, urmaşi ai acestei familii au continuat să trăiască la Jucu până în
ultimele decenii ale secolului al XX-iea. Astfel, Iustina Bariţiu ( 1844-1928)- fiica lui Alexandru
(1815-1883), fratele lui George Bariţiu, şi a Elenei Ciurileanu - s-a căsătorit, în 1864, cu Vasile
Popescu ( 1833-1908), preot în Jucu de Jos. Doi dintre cei cinci copii ai acestora, George şi Iuliu,
au devenit avocaţi la Turda, iar cea mai mică dintre fiice, Virginia, s-a stabilit, prin căsătorie, în
localitatea Ceanu Mic. În schimb, Leontina ( 1875-1947), fiica mijlocie, a continuat să rămână la
Jucu de Jos, devenind soţia lui Ioan Pop (1867-1943), preotul-paroh al acestei localităţi. Ioan şi
Leontina Pop au avut trei fiice: Silvia, Veturia şi Elvira. Prima dintre acestea, Silvia, a fost
căsătorită cu avocatul clujean Emil Mureşanu, împreună cu care a avut doi copii; unul dintre
aceştia, Liviu Mureşanu ( 1920-1943), ofiţer aviator, a căzut la datorie în timpul celui de-al doilea
Război Mondial. Veturia (1898-1972), fiica mijlocie, a devenit soţia profesorului şi cărturarului
turdean Teodor Mureşanu, fiul acestora fiind marele profesor al Universităţii clujene şi director
27
al Institutului de Istorie din Cluj, academicianul Camil Mureşanu • În ceea ce o priveşte pe
mezina Elvira (1903-1971), ea a rămas în localitatea de origine şi a continuat tradiţia familiei,
căsătorindu-se cu lzidor Deacu, preotul din Jucu de Jos. Aşadar, vreme de două secole, prin
diferiţi reprezentanţi ai ei, această familie cu un rol atât de important în istoria culturală şi politică a românilor din Transilvania şi-a păstrat, aproape rară întrerupere, legăturile cu localitatea în
care a văzut lumina zilei marele George Bariţiu.
Biserică şi cultură naţională în secolul al XIX-iea. De activitatea preoţilor din Jucu mulţi dintre ei descendenţi ai familiei Bariţiu, sau înrudiţi prin alianţă cu aceasta - este legată
continuarea tradiţiei participării la marile momente ale luptei naţionale şi de luminare a poporului, inaugurate în epoca lui lnochentie Micu-Klein. Biblioteca bisericii din Jucu de Jos
devenise, în această perioadă, una dintre cele mai importante biblioteci parohiale din comitatul
26
27
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Cluj, având în alcătuirea un mare număr de cărţi bisericeşti, dar şi alte tipărituri. O parte a
vechilor manuscrise şi tipărituri provenind din această bibliotecă se află astăzi în colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca: printre acestea se numără un
Molitvenic slavon, manuscris din secolul al XVII-iea; Noul Testament tipărit la Bucureşti în anul
1703, tradus de Antim Ivireanul; un Ceaslov de la Râmnic şi un altul de la Sibiu, ambele tipărite
în secolul al XVlll-lea; numeroase fragmente de cărţi bisericeşti. Se mai păstreaz.ă, de asemenea,
două exemplare din Teologia moralicească a lui Samuil Micu, împreună cu lucrarea lui Dimitrie
Vaida, Cuvântări în onoarea Excelenţii sale Joann Bobb, tipărită la Blaj, în anul 1813. Din
aceeaşi bibliotecă mai tăceau parte: un Apostol tipărit la Bucureşti, în 1683, intrat în posesia
bisericii din Jucu de Jos în anul 1826; Liturghii, Bucureşti, 1729; Octoih, tipărit la Râmnic,
1742; Evanghelia de la Blaj, 1765 - carte intrată, iniţial, în biblioteca mănăstirii Nicula, de unde
a fost cumpărată de nobilul Seki Ioan şi donată bisericii din Jucu de Jos ( I 811 ); Penticostarionul
de Ia Blaj, 1768, donat bisericii din Jucu de Jos de unul dintre ierarhii Episcopiei Făgăraşului
( 1772); Triodionul de la Blaj, 1771; Strastnicul de Ia Blaj, 1773, dăruit bisericii din Jucu de Jos,
în anul 1804, de însuşi episcopul Ioan Bobb, şi adus în localitate de către Gabor Ştefan, dascălul
satului; Triodionul de la Blaj, 1813 28 . Un inventar al bunurilor parohiei, realizat la 22 noiembrie
1932, consemna existenţa a 17 cărţi vechi româneşti (două Evanghelii, două Evholonghioane,
două Liturţhiere, două Mineie, trei Octoihuri, două Penticostare, doi Apostoli, o Psaltire şi un
Strastnic)2 , unora dintre acestea pierzându-li-se însă urma în deceniile care au urmat. Biserica
din Gădălin dispunea, la rândul ei, de o bibliotecă nu lipsită de importanţă şi valoare. Inventarul
realizat la 31 decembrie 1932 consemneaz.ă existenţa unei Biblii vechi, a Cazaniei din 1669 şi a
Mineiului de la Blaj, din 1838, împreună cu şase tomuri ale matricolei pentru botezaţi, cununaţi
şi morţi, ţinută cu începere din anul 1826. În biblioteca parohială erau, de asemenea, înregistrate
30
cărţi din a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-lea . În realitate,
numărul cărţilor acestei parohii depă~ea cu mult sumarele şi neglijentele înregistrări ale inspectorilor perioadei interbelice. O cercetare sistematică a pus în lumină, existenţa următoarelor:
Chiriacodromionul de la Bălgrad, 1699; Evanghelia de la Râmnic, 1746; Triodionul de la
Râmnic, 1761; Penticostarionul de la Blaj, 1768, cu însemnarea: "Această sfântă carte o amu
luat încă preţul banilor care au fost dat de la Împăratu pe sama popilor şi pe sama besericii lor
unite la popa Ghiorghie din satul Gădălin, 1747"; Evanghelia de la Blaj, 1776, cu însemnarea
"Marcu Anică a cumpărat cartea pentru biserica din Vişea în anul 1862" (cartea ajungând însă,
ulterior, la o dată greu de precizat, în posesia bisericii din Gădălin); Biblia de la Blaj, 1795;
1
Evanghelia de la Blaj, 1817; două exemplare ale Stras Inicului de la Blaj, 181?3 • Nici o menţiu
ne, aşadar, despre Cazania din 1669 sau despre Mineiul din 1838, dispărute probabil în deceniile
tulburi care au urmat.
De propăşirea culturii româneşti este legată activitatea şcolilor confesionale care şi-au
desfăşurat activitatea în localităţile care alcătuiesc, astăzi, comuna Jucu. În legătură cu acestea
dispunem, din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, de câteva date referitoare la modalitatea
de retribuire a învăţătorilor. Astfel, Instrumentele de dotaţiwie şcolară ale Jucului de Jos şi
Jucului de Sus, păstrate în fondul arhivistic al Mitropoliei Blajului, ne dezvăluie faptul că, în anul
1865, cele două sate întreţineau o şcoală comună, situată în Jucu de Sus. Învăţătorul beneficia de
o locuinţă şi o grădină de 1OOO de stânjeni, situate în imediata vecinătate a edificiului şcolar şi de
un salariu anual de 80 de florini. El mai primea de asemenea, din partea comunităţii, 70 de
Graţiana Alicu, Circulaţia cărţii vechi româneşli în judeţul Cluj (li), în ActaMN, 16, 1979, p. 797-799.
Suzana Andea, A. Andea, Consemnări de carte românească veche în inventare bisericeşti din Transilvania, în
ActaMN. 26-30, II (Istorie). 1989-1993. p. 549.
30
Ibidem, p. 548.
31
Graţiana Alicu, Circulaţia cărţii vechi româneşti în judeţul Cluj (1/1), în ActaMN. 17, 1980. p. 774-775.
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ferdele mari de bucate şi 2 stânjeni de lemne de foc . Învăţătorul din Jucu de Mijloc primea din
partea comunităţii săteşti, în acelaşi an 1865, un salariu de 60 de florini şi 35 de mierţe de
porumb boabe. În ceea ce-i priveşte pe învăţătorii din Gădălin şi Vişea, aceştia primeau ca plată
pentru prestaţia lor 60, respectiv 30 de florini anual, suplimentaţi prin acordarea a 40, respectiv
33
30 de mierţe de porumb boabe .
Revoluţia de la 1848. Precedate de importantele mişcări ţărăneşti care au izbucnit în
întreaga Transilvanie încă de la începutul primăverii, marile evenimente revoluţionare de la
1848-1849 nu au ocolit nici ele Jucul. Aceste mişcări, întreţinute de propagandiştii revoluţionari,
erau concretizate în întruniri ţinute în semiclandestinitate, prezidate mai cu seamă de către preoţii
locali, asupra cărora autorităţile revoluţionare maghiare făceau presiuni cu scopul de a-i determina să îi atragă pe credincioşi în sprijinul revolu~ei declanşate la 15 martie. Pentru a preîntâmpina
succesul unor asemenea presiuni, preoţii români din comitatul Cluj, care, în imensa lor majoritate, rămăseseră credincioşi casei de Habsburg, au recurs la o stratagemă legală: adunându-i pe
ţărani, ei i-au îndemnat să jure credinţă Împăratului; în momentul în care, după votarea „uniunii"
Transilvaniei cu Ungaria de către Dieta clujeană (30 mai 1848), autorităţile maghiare au pretins
depunerea jurământului faţă de noua „patrie", ţăranii au refuzat să o facă, invocând actul lor de
4
fidelitate faţă de împărat3 • Ţăranii din jurul Clujului au luat şi ei parte, prin reprezentanţii lor, la
marea Adunare Naţională de la Blaj (3/15 mai 1848). Ei au întreţinut, însă, şi pe plan local o
atmosferă revoluţionară care îl determina pe contele Janos Bethlen să scrie, în aceste momente
dramatice, următoarele: ,,noi aici în Transilvania, dar mai ales la Cluj, ne aflăm pe vârful unui
vulcan în preajma erupţiei. Revolte şi o conspiraţie îngrijorătoare printre români, căreia îi
35
cunosc doar sensul, nu şi detaliile, se extind până aproape de porţile oraşulut' •
Ca urmare a persecuţiilor la care au fost supuşi de către reprezentanţii în teritoriu ai
guvernului maghiar, un mare număr de români din Transilvania de Nord au căzut pradă răzbu
nării nobiliare. În aceeaşi perioadă par să se fi desf'aşurat represaliile împotriva populaţiei româneşti din Jucu. Potrivit unei tradiţii orale consemnate de învăţătorul Bazil Chiorean, maghiarii ar
fi incendiat biserica din Jucu de Sus în timpul unei slujbe religioase. Uşile bisericii au fost
36
blocate, iar credincioşii din interior au fost arşi de vii .
Şi după încheierea revoluţiei din 1848-1849, Jucul a rămas unul dintre centrele acţiunii
naţionale din Transilvania de Nord. În cursul lunii octombrie 1849 s-a desfăşurat, la Jucu de Jos,
o importantă reuniune reprezentanţilor comunităţilor româneşti din Jucu de Jos, Jucu de Sus,
Jucu de Mijloc, Gădălin, Apahida, Someşeni, Pata, Cara., Boju şi Cojocna, în cursul căreia
fruntaşii mişcării naţionale româneşti Florian Micaş, Ioan Maiorescu şi Ladislau Ciupe au fost
împuterniciţi să apere la Viena, în cadrul delegaţiei naţionale, drepturile naţiunii române. În
importantul document de împuternicire emis cu acest prile/7, semnatarii - 55 de reprezentanţi ai
comunităţilor româneşti din localităţile mai sus menţionate - începeau prin a-şi reafirma susţi
nerea faţă de conţinutul Petiţiunii înaintate împăratului Francisc Iosif la 25 februarie 1849,
precum şi faţă de memoriile care-i urmaseră acesteia la 12 martie, 18 şi 30 iulie acelaşi an. În
continuare, locuitorii celor I O sate, care avuseseră atât de mult de suferit în zilele Revoluţiei, îşi
expuneau doleanţele şi revendicările politice imediate, precum şi nemulţumirile faţă de noua
turnură pe care o luaseră evenimentele din Transilvania în toamna anului 1849. Ei solicitau, în
32

S. Retegan. Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală ( I850-1867). Cluj. 1994.
Ibidem, p. 171, 179.
34
L. Maior, / 848-1849. Români şi unguri în revoluţie, Bucuresti, 1998.
35
Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C., Transilvania, voi. IV. p. 425.
36
Bazil Chiorean, Monografia comunei Jucu - satele Jucu de Sus, Jucu de Mijloc. Jucu Herghelie, lucrare de grad,
1972, p. 30.
37
S. Retegan (coord. ), Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1848-1919. Documente (8 august 1849 31 decembrie /851), Cluj-Napoca, 1996, p. 144-147.
32

33

Biserică, cultură şi

activitate politică românească în comitatul Cluj

133

primul rând, ca ,,Maiestatea Sa să se îndure a denumi un organ stătătoriu, măcar din trei
indivizi, prin care naţiunea română să stea în raport nemijlocit cu Gubernatoriul civil şi militar
al ţării şi cu Comisarul Împărătesc", autorităţi provinciale care nu contribuiseră cu nimic, până
în acel moment, la atât de mult aşteptata îndreptare a stării naţiunii române. Ei protestau, de
asemenea, împotriva fonnării unei „Ţări Săseştt' şi a unor ,,Districte maghiare în părţile în care
românii sunt într-o maioritate cu totul precumpănitoare". Una dintre marile nemulţumiri ale
naţiunii române era legată de instalarea, de către autorităţile habsburgice, a unor funcţionari
imperiali recrutaţi din rândurile ,,rebelilor'' care acţionaseră cu atâta cruzime împotriva
conducătorilor ei. Românii solicitau, în consecinţă, ,,ca la posturi să se cheme numai de aceia
care au rămas pururea neclătiţi în credinţa cătră Împăratul şi au dat probe în faptă despre
credinţa lor şi mai vârtos aceia cari, luptându-se, au susţinut causa Monarhiei chiar sub
guberniul rebelilor". În încheiere, reprezentanţii comunităţilor româneşti din cele zece localităţi
tăceau precizarea că ,,trimişii şi împuteriţii noştri, înfăţişând la Sacratul Tron al Maiestăţii Sale
aceste cereri şi proteste ale noastre, vor da consiliarilor Maiestăţii Sale lămuriri pe larg despre
starea de astăzi a Transilvaniei, în care încă nu vedem nimic ce ar sămăna cu realizarea
principiului de egalitatea naţiunilor, foră care nu să va întoarce niciodată în inimile credincioşilor români aceia mulţămire pe care ştim că o doreşte Maiestatea Sa". Aceste rânduri, care
se constituiau în expresia unei speranţe din ce în ce mai palide şi învăluite de îndoieli, reprezentau şi un avertisment la adresa politicii duplicitare a autorităţilor imperiale, care se arătau, din
nou, gata să îi sacrifice pe credincioşii lor supuşi români pentru realizarea unor deşarte proiecte
de colaborare cu aristocraţia maghiară. Sunt semnale evidente ale insatisfacţiei românilor din
Transilvania faţă de soarta care le fusese rezervată la capătul unor ani grei de lupte şi încercări.
Plecaţi spre capitala Imperiului în noiembrie 1849, reprezentanţii naţiunii române au trebuit să
suporte aici, ca în atâtea alte dăţi, o nouă şi cruntă dezamăgire, care nu a tăcut decât să-i îndârjească şi să le orienteze, cu timpul, eforturile către singura direcţie de acţiune care se putea
dovedi încununată de succes. Ei au învăţat, şi cu această ocazie, că împlinirea dezideratelor
naţionale putea deveni posibilă doar în momentul în care naţiunea română se va decide să îşi ia
soarta în propriile sale mâini.
Mişcarea memorandistă. În primăvara anului 1894, pe măsură apropierii datei stabilite
pentru procesul memorandiştilor, tinerimea universitară transilvană a iniţiat o vastă acţiune
propagandistică menită să asigure mobilizarea nemijlocită a poporului în vederea participării
acestuia, în număr cât mai mare, la manifestaţiile de susţinere a inculpaţilor proiectate a se
desfăşura pe străzile Clujului. Tinerii studenţi de la 1894, unii dintre ei deveniţi mai târziu mari
oameni politici, s-au achitat cu cinste de această însărcinare. ,,R.olul nostru - îşi va aminti, mai
târziu, Alexandru Vaida-Voevod - a fost să cutreierăm satele ţinutului nostru de origine,
încurajând pe cei timizi, întărindu-i în credinţă pe cei însufleţiţi şi asigurând prezentarea la
Cluj, În ziua procesului, a unei mulţimi cât mai impozante de româm~' 38 • Programul de acţiune al
tinerimii universitare a fost, însă, unul de o amploare mult mai vastă. Organizaţi într-un Comitet
provizoriu al tineretului din Ungaria şi Transilvania, organism alcătuit special în scopul mobilizării cât mai ample a tuturor segmentelor societăţii româneşti în sprijinul memorandiştilor, tinerii
universitari au organizat la Sibiu, la 9-1 O aprilie 1894, o consfătuire prezidată de Elie Dăianu,
care a adoptat un program de acţiune care va fi pus întocmai în practică în săptămânile unnă
toare. Printre acţiunile preconizate a se desfăşura în sprijinul memorandiştilor se numărau: acţiu
ni ale preoţilor aparţinând ambelor confesiuni în vederea mobilizării credincioşilor; mobilizarea
„În masse" a locuitorilor din comunele mai apropiate de Cluj; ,,la tot casul şi din toate comunele
locuite de români să se trimită comitetului naţional la Cluj pe zilele de pertractare adrese de
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aderenţă, iscălite şi

de femet'; ,,manifestaţiuni naţionale" în data de 3/ 15 mai, ,,cu serbări
39
bisericeşti şi şcolare în amintirea acelei zile măreţe" ( este vorba despre aniversarea adunării de
pe Câmpia Libertăţii din Blaj).
Un impresionant număr de adeziuni colective (,,adrese de aderenţă") au fost trimise
inculpaţilor în procesul memorandist de către românii din localităţile Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului. La 23 aprilie/5 mai 1894, locuitorii Jucurilor adresau şi ei memorandiştilor o asemenea scrisoare de adeziune a preoţilor uniţi Aureliu Pop şi Vasiliu Popescu:
,,lnjuriele, maltratările, persecuţiunile şi insultele departe de a potea teroriza,
ne agită şi înverşună.
În atari împrejurări date repetând cu străbunul nostru clasic Tacit: ,,dedimus
profecto grande patientiae documentum: et, sicut vetus aetas vidit, quid in servitute,
adempta per inquisitiones et loquendi audiendique commercio. Memoriam quoque
ipsam cum voce perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci, quam tacere ",
recunoaştem şi constatăm ca espresiunea simţemintelor, doririlor şi dorerilor noastre
cuprinsul Memorandumului suşternut Înaltului tron Împărătesc din Castelul Împărătesc
al Vienei, pre .fruntariul căruia stă săpată inscripţiunea lapidară: ,,Justitia est
Regnorum fundamentum ", de unde a venit deja de atâtea ori şi aşteaptă şi acum
dreptate pooporului românesc după zicala sa îndatinată: ,,Dzeu să ajute dreptatei!"
De când lumea, întru eluptarea şi realisarea oricărei idei sublime şi întru
revindecarea oricărei cause măreţe s-a pretins abnegarea de sine, ma şi martiriu; şi
portatorii atarei idei şi causei măreţe, maltrataţi, persecutaţi, ma insultaţi, de regulă au
căzut victime nevinovate.
Atare cas onorific se petrece şi repeţeşte acum şi cu viaţa Preastimaţilor
Dvoastre, ca membrii ai comitetului centrale al partidului Naţionale românesc.
Împrejurare pentru carea ne ţinem de datoria plăcută de a Vă saluta pentru
abnegarea de sine şi nepregetul în lupta pentru esistintia Naţionale. Onoare Vouă!
martirii poporului român!!! Înfoc se lamureşte aurul!!!
În legătură apoi cu astă împrejurare de altă parte onoare şi foaiei "Tribuna"
carea merită numele binemeritat de "Tribuna" poporului român!
Nomen et omen!!!
Dat Jucuri în ziua martiriului Sântu Georgiu 1894',4o

poate decât scrisoarea propriu-zisă este lista semnatarilor acesteia,
asupra amplorii pe care a luat-o susţinerea mişcării memorandiste de către
jucani. Astfel, din Jucu de Sus, scrisoarea a fost semnată de Aureliu Pop, preot greco-catolic;
Alesandru Trenca, învăţător; Păcurariu Alexa, Baciu Mitru, Baciu Ilie, Mărginean Ioan, Cioban
Vasilică, Uscatu Ioan, Cioban Mafiei, Misan Ioan tânărul, Ormenean Ioan, Baciu Ioan al lui
Filip, Apahidean Vasilică, Baciu Teodor, Misan Simeon, Cuibus Simeon, Baciu Ioan a lui
Andrişoae, Dezmerean Petru, ,.prin Aureliu Pop, scriitor de nume din Jucul Superior". Din Jucu
de Jos: Vasiliu Popescu, preot greco-catolic; Ioan Pop, teolog abs(olvent); Demetriu Popescu,
învăţător confesional; Iustina Popescu; Leontina Pop născută Popescu; Anica Câmpeanu; Ana
Raffa; Pavel David; Irimie David; Mihai Dregan; Ioan Stanişte; Vasilie Dregan; Simion Suteu;
Vasilie Suteu; Teodor Moldovan; Partenie Oprea; Valeriu Roh; Mihai Suteu; George Pojar; Ioan
Gârbicean; Partenie Stanişte; Teodor David; Ana Crişan; Vasilie David; Petru Ghirişan Mai

importantă

elocventă mărturie
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„locuitori în Jucul Inferior, prin Ioan Pop". Necesitatea ultimelor menţiuni de la finalul fiecăreia
dintre cele două liste se explică prin lipsa de ştiinţă de carte a celei mai mari părţi a semnatarilor
acestui document. Dintre cei 43 de semnatari ai documentului, doar treisprezece au fost în
măsură să îşi scrie ei înşişi numele, ceilalţi treizeci „semnând'' scrisoarea, potrivit obiceiurilor
timpului, prin simpla trasare a unui semn al crucii.
O telegramă de adeziune mai scurtă ca întindere a venit şi din partea puţinilor locuitori
români ai satului Vişea:
„Către Măritul Comitet al Partidului Naţional Român. Nici temniţa, nici moartea nu ne
va despărţi de Voi, prea iubiţii noştri representanţi. Înainte cu bărbăţie, noi Vă urmăm. Vişea, 6
Mai 1894',4 1•
Semnatarii adeziunii sunt: Basiliu Albu, preot greco-catolic, Teodor Pestea, Ioan Moldovan
senior, Ioan Moldovan junior, Partenie Bonţidean, Vasilie Tulucu, Alesandru Chiţia, lrimie
Tămaşiu, Ioan Petrişiu şi Teodor Moldovan. O listă nu foarte lungă, care mărturiseşte, pe de altă
parte, şi o anumită lipsă de înţelegere faţă de noile curente ale epocii, a anumită tendinţă de
conservare a unei mentalităţi de tip patriarhal: Vişea este unul dintre puţinele sate transilvănene
în care nu a fost urmată recomandarea tinerimii universitare de a fi strânse şi semnăturile de
adeziune ale femeilor.
Aproape la fel de concis este şi textul scrisorii de adeziune a locuitorilor din Gădălin:
„Către Măritul Comitet al Partidului Naţional Român. Cuprinsul Memorandului e
e:,,presiunea inimei poporului Român şi pentru realisarea lor vom lupta cu bărbăţie până la
moarte. Fiecare român conştiu de sine trebue să facă aceasta. Jar pre Voi vrednici representanţi
ai noştri cari de presente staţi pre banca acusaţilor, pentru apărarea drepturilor poporului
românesc, Vă salutăm din inimă şi ca încurajare Vă zicem că cu voi alăturea şed 3 milioane de
români. Gădălin, 6 Mai 1894',4 2•
Lista semnatarilor de aici este foarte lungă, dovadă a existenţei unei solidarităţi naţionale
cultivate de elita intelectuală a epocii: Basiliu Hopârtean, preot greco-catolic; Vasiliu Berlianu;
Vasilie Pop; Ioan Feşnicu cu fiii Iosif, Andrei, Vasilică şi Maria; Gregoriu Pop şi soţia Ana;
Gavrilă Pop şi Irina; Vasilică Pagleşianu cu soţia Marişca şi fiii Ioan, Maria, Todor, Onuţiu şi
Alexandru; Vasilică Blaga şi soţia Maria; Lazăr Blaga şi soţia Axenie cu fiii Valeriu, Lazăr şi
Gregoriu; Marişca Cadar şi fiul Anania; Ioan Corpodean şi soţia Marişca, fiii Axente, Ana,
Maria şi Trifon; Georgiu Baraian; Gligor Nechita; Iuonaş Bucur cu fiii Ioan, Alexandru şi
Dochiţia; Teodor Miron şi Maria; Zaharie Miron şi Anuca; Gregoriu David şi Anuca; Vasilică
Rusu şi Maria; Ioan Rusu şi Marina; Vasilică Moldovan şi Anica; Niculau Cheran şi Maria;
Petru Muraşanu; lovian Rafa şi Maria; Niculau Muraşanu; Ilisie Rusu şi Ilişca; Pantilimon Rusu
şi Xenia; Ioan Pop şi Dochiţia cu fiii Vasilică, Gregoriu, Alexandru, George; Andrei Feşnicu şi
Emilia; Vasilică Herţeg; Mitru Dan; Niculau Pagleşanu şi Anuca; Petru Berlian şi soţia Florica;
Ioan Camaraşianu şi Palaghia; Petru Timbuş şi Maria; Andrei Berlian şi Anişca; Ioan Turcu şi
Florica; Chimu Turcu şi Iliana; Simion Timbuş şi Florica; Iosif Radu şi Marişca; Ioan Timbuş;
Ioan Feşnicu şi Maria; Vasilică Pacurariu; Axente Corpodean; Teodor Pacurariu şi Lina;
Vasilică Pojaru şi Florica; Ioan Berlian şi Maria; Gavrila Chira şi Anuca; Ioan Dreganu şi
Axenia; Vasiliu Sacară şi Maria; Teodor Sacară şi Maria; Toderaş Mureşan şi Todorica; Teodor
Feşnicu şi Maria; Pascu Pescariu şi Marişca; Simion Pescariu şi Lina; Simion Tinteanu şi
Marişca; Ioan Miron şi Irina; Vasilică Feşnicu şi Anuca; Ştefan Păcurariu şi Ana; Alexandru
Meşter şi Lina; Vasilie Berlian şi Lina; Roman Pacurariu şi Anica; Teodor Corpodean şi
Dochiţia; Georgiu Mureşan şi Marişca; Floare Cojognean şi Maria; Luchian Cojognean şi
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Susana; Aurel Feşnicu; Mafiei Feşnicu; Ioan Bârleanu; Nicolau Moldovan; Teofil Moldovan;
Teodor Boghia; Vasilie Vişan; Ioan Rusu şi Todosia; Gregoriu Miron; Ioan Tinteanu şi Ana cu
Filimon, Gavrilă, Vasilică şi Ioan; Iuliu Nobili; Tanasie Păcurariu; Ioan Feşnicu.
La data de 6 mai 1894 (,,Duminica Tomii"), potrivit recomandărilor detaliate ale
Comitetului provizoriu, preoţii e au vestit credincioşilor, în biserici, marea însemnătate a
procesului care unna a se desf'aşura la Cluj. A doua zi, luni, 7 mai - ziua începerii marelui proces
de la Cluj - în biserici a fost ţinut un mare serviciu divin în care credincioşii au rostit rugăciunea
,,ca Dumnezeu să ajute dreptăţii',4 3 • Amplele manifestări împotriva „şovinismului sălbatic"
îndreptat împotriva „celui mai credincios popor al Casei Habsburgilor" au culminat în data de 15
mai, când, în bisericile din Jucu au fost organizate „manifestaţiuni naţionale cu serbări bisericeşti
44
şi sociale" în amintirea „zilei măreţe" a marii adunări naţionale de la Blaj, din 3/15 mai 1848 •
Unirea din 1918. Mişcările din toamna anului 1918, încununate prin proclamarea, la
Alba Iulia ( I Decembrie 1918), a Unirii Transilvaniei cu România, i-au antrenat, după cum era
de aşteptat, şi pe locuitorii români ai Jucului, conduşi de intelectualitatea din această comună. La
mijlocul toamnei celui din unnă an al marelui război, când şubreda construcţie a monarhiei
dualiste începuse să îşi dovedească fatalele slăbiciuni, românii din comitatul Cluj, împreună cu
aceia din întreaga Transilvanie, au decis să îşi ia soarta în propriile mâini şi să acţioneze cu
hotărâre pentru împlinirea măreţului ideal al unirii tuturor românilor. La 30 şi 31 octombrie
1918, tinerimea universitară din Cluj, sub conducerea avocatului Amos Frâncu, a hotărât,
împreună cu ofiţerii şi intelectualii prezenţi, instituirea administraţiei româneşti la Cluj, înfiinţa
rea Consiliului şi a Gărzii Naţionale. La 2 noiembrie 1918 s-a desfăşurat o mare adunare a
românilor din oraş şi din comunele învecinate; au participat nu doar civili, ci şi militari reveniţi
de pe fronturile Marelui Război. S-a hotărât refuzarea supunerii faţă de Consiliul Naţional
Maghiar şi de organele acestuia, înfiinţarea Senatului Naţional Român - în frunte cu dr. Amos
Frâncu, dr. Emil Haţieganu şi dr. Elie Dăianu - şi, de asemenea, a Gărzilor Naţionale româneşti
5
în fiecare dintre comunele comitatului Cluj4 • Toate aceste evenimente au avut loc într-o
atmosferă de agitaţie revoluţionară, provocată de condiţiile de viaţă din ce în ce mai dificile şi de
influenţa evenimentelor din Rusia. Încă în vara anului 1918, un număr de locuitori din Jucu,
Feiurd şi Mera, ajutaţi de câţiva prizonieri ruşi evadaţi, au atacat şi devastat castelul de vânătoare
46
al contelui Arthur Teleki, însuşindu-şi bunurile pe care le-au găsit acolo . La sfărşitul lunii
noiembrie, sătenii din Jucu, conduşi de soldaţi reveniţi de pe front, s-au prezentat la castelul
contelui Geza Teleki, de unde au ridicat un număr de I 00 de oi. În momentul în care oamenii
47
contelui au încercat să intervină, soldaţii i-au ameninţat cu împuşcarea • Confruntat cu
asemenea manifestări, prefectul maghiar al Clujului s-a văzut nevoit să solicite Ministerului de
Război din Budapesta, în cursul aceleiaşi luni, un număr de trei avioane de luptă, echipate cu
48
mitraliere, cu ajutorul cărora spera să poată menţine situaţia sub control . Din fericire pentru
locuitorii satelor din apropierea Clujului, această solicitare nu a putut fi onorată.
În acest climat de insecuritate generală, românii din Jucu au acţionat, potrivit directivelor primite de la Senatul Naţional, pentru crearea propriilor organe de conducere. În ziua de 10
noiembrie, după liturghie, locuitorii din Jucu de Jos s-au întrunit la şcoala din localitate. Au
participat, potrivit mărturiilor epocii, ,,bărbaţi, femei, tineri, bătrâni, prunci, precum şi militari
reveniţi de pe deosebitele fronturi, în frunte cu docentele (învăţătorul)", acesta din unnă fiind
43
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Bazil Poruţiu, probabilul autor al singurei relatări pe baza căreia se poate face, astăzi, reconsti49
tuirea manifestării • Preotul Ioan Pop din Jucu de Jos, venit în mijlocul mulţimii, a rostit o
cuvântare presărată cu adagii latine şi cu exemple erudite culese din trecutul apropiat şi îndepăr
tat. Efectul acestei cuvântări pare să fi fost unul impresionant: ,,poporul plângea cu hohot sub
impresia celor auzite". ,Jn semnul acesta vei învinge", a exclamat atunci, teatral, oratorul şi, în
acest moment, şi-a tăcut apariţia învăţătorul Bazil Poruţiu, purtând ,,mândrul nostru drapef'
tricolor. ,,Ovaţiile să păreau a nu mai conteni. Unii plângeau, alţii Îngenunchind se rugau, iar
alţii sărutau drapelul, entuziasmul la culme". Preotul a început să intoneze imnul revoluţionar
paşoptist ,J)eşteaptă-te române", ridicând astfel, potrivit autorului relatării, însufleţirea pe culmi
şi mai înalte. ,Întreg poporul iasă după stindard şi preot la stradă şi parcurge străzile comunei,
cântând de să zguduia văzduhul, până la casa comunală, unde să formează garda naţională din
20 bărbaţi şi tinerifoşti militart'. În lipsa unor reprezentanţi ai forurilor superioare, preotul a fost
acela care, după o cuvântare în care sublinia semnificaţia momentului, a primit jurământul Gărzii
Naţionale. În continuare, împreună cu notarul comunal ,,şi cu alţi inteligenţi (= intelectuali)",
participanţii s-au îndreptat către satul vecin Jucu Superior (Jucu de Sus). Aici, în faţa bisericii, a
avut loc o nouă adunare, în cursul căreia s-a cântat „Deşteaptă-te române" şi s-a dat, din nou,
cuvântul aceluiaşi neobosit părinte Ioan Pop din Jucu de Jos.
Două săptămâni mai târziu, la 15/28 noiembrie 1918, s-a desfăşurat, din nou la Jucu de
Jos, consfătuirea Reuniunii Învăţătorilor din comitatul Cluj, care a hotărât desemnarea lui Bazil
Poruţiu, preşedintele „despărţământului", ca delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. lată şi textul complet al acestui document:
,, CREDENŢIONAL.
adeverim, că dl. Basiliu Poruţiu C, docente în Jucul Inferior este esmis din
partea mai jos indicatei corporaţiuni ca delegat al ei în Marea Adunare Română, ce se va
convoca în acest an, şi în alte Mari Adunări Naţionale Române, cari eventual se vor mai ţinea În
decursul anului următor. Dat din adun/areal Reun/iunii/ ţinută în Jucul injlerior/ la ziua de 28
Nov. c/urs/ nlou/ I 9 I 8. Pentru Basiliu Poruţiu Cantor-docente în Jucul Inferior".
Semnează: ,Joan Haţiegan, protopop, Preşedinte an/orari (al Despărţământului Învăţă
toresc); Zaharie Blaga, notar; Nicolae Fătu, martor; Baziliu Poruţiu, învlăţătorl preşledinte al/
Subsemnaţii

Despărţământului''.

Cine a fost acest docente Bazil Poruţiu, reprezentantul oficial al învăţătorilor din
comitatul Cluj, dar şi al locuitorilor din Jucu, la Marea Adunare Naţională de la I Decembrie
1918? Acesta era fiul lui Simion Poruţiu (1867-1932), învăţător confesional greco-catolic la
şcoala românească din Turda Veche şi secretar particular al dr. Ioan Raţiu. Înainte de 19 I 8,
Simion Poruţiu fusese arestat de către autorităţile maghiare de nu mai puţin de 49 de ori. Bazil
Poruţiu s-a născut la 2 ianuarie 1878, în localitatea Ceanul Mic, şi a unnat, potrivit unei tradiţii
de familie, Şcoala nonnală din Blaj. A activat, ulterior, atât în calitatea de învăţător, cât şi în
aceea de funcţionar de stat. După 1919 a fost numit director al Şcolii Primare nr. 4 din Cluj,
pentru ca, din 15 octombrie 1923, să devină revizorul şcolar al judeţului Cojocna. S-a stins din
viaţă la Cluj, la 30 decembrie 1945, după o viaţă pusă în serviciul educaţiei tinerelor generaţii şi
50
a idealului naţional .
Luând în considerare istorica decizie a Marii Adunări Naţionale de la I Decembrie
1918, Înaltul Comandament Aliat a pennis, la 14 decembrie 1918, trupelor române să
depăşească linia de demarcaţie de pe valea Mureşului, stabilită prin Convenţia de Annistiţiu de
1918 la români. Documentele Unirii, voi. VII, Bucureşti, 1989, p. 505-506.
Daniela Comşa, Eugenia Glodariu, Maria M. Jude, op. cit., p. 90-93; Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, ClujNapoca, 2000, p. 266 (V. Lechinţan).
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la Belgrad, din 13 februarie acelaşi an. La 19 decembrie, armata română şi-a reluat înaintarea
zona Cluj - Dej. Trupele române au intrat în Cluj la 24 decembrie 1918 şi, în zilele
unnătoare, au ocupat poziţii în câteva puncte cheie din comunele învecinate. Astfel, Anul Nou
1919 a găsit întreaga vale a Someşului Mic sub controlul militar al Annatei Române.
către

Romanian church, culture and politica! activity in the county of Cluj in the eighteenth century and
nineteenth century. A case study: the Jucu district
Abstract
th

At the beginning of the 18 century, the priest Stephen rrom Lower Jucu was among the
signatories ofthe act ofunion ofTransylvanian Orthodox Church with Rome (1701). One ofhis followers,
Stephen Pop Timandi, parish priest and archpriest of Jucu, received rrom the pope the honorary title of
"apostolic protonotary" and was named deputy bishop for Northem Transylvania at the departure of
Bishop lnnocent Micu Klein to Vienna and Rome. ln Jucu was also housed, during the exile of Innocent
Micu, his nephew and closest relative, John Micu-Klein. On 12 September 1747, in Jucu took place a
council of the representatives of the Greek Catholic church in Northem Transylvania, with the aim to
communicate to all clergy the decisions taken by lnnocent Micu-Klein in his Roman exile. ln March 1748
took place in Middle Jucu a council ofthe Greek Catholic archpriests ofTansilvania who asked the Holy
See to intervene so that Innocent Micu be able to return to lead his diocese. ln Jucu was also bom, on 12/24
May 1812, George Baritiu, a personality of Romanian culture, one of the leaders of the Transylvanian
revolution of 1848-1849. Descendants ofthe Bari~u family continued to live in Jucu until the last decades
ofthe twentieth century. Among the politica) actions during the Revolution of 1848-1849 we may refer to
the meeting hold at the Lower Jucu in October 1849, in which 55 Romanian delegates rrom the valley of
Somesul Mic have empowered Florian Micaş, Ion Maiorescu and Ladislau Ciupe to represent their
interests as members of the national delegation empowered to submit to the Emperor Francis Joseph a
memorandum containing the claims ofthe Romanians in Transylvania. Decades later, on 23 April/ 5 May
1894, the Romanian inhabitants rrom Lower and Upper Jucu signed a supporting letter to the
Memorandum Movement leaders, who were tobe judged in a politica) process in Cluj .

