DIN ACTIVITATEA LUI DIMITRIE MOLDOVAN DUPĂ 1863.
PARTICIPAREA
LA DIETA DE LA SIBIU
Camelia VULEA

În perioada liberală, în cadrul mişcării naţionale româneşti din Transilvania încep să se manifeste
elemente din ierarhia funcţionărească a imperiului, marcând şi o deplasare de competenţă. Din rândul
acestor elemente face pat1e şi Dimitrie Moldovan, a cărui activitate a început încă din anii revoluţiei de la
1848-1849. afirmându-se în lupta pentru sprijinirea revendicărilor româneşti. A fost o personalitate care a
ştiut să împace calitatea sa de funcţionar imperial cu interesele poporului din care făcea parte. În r<1ndurile
ce urmează ne propunem să prezentam câteva aspecte din activitatea sa de după 1863. În procesul
afirmării şi emancipării naţiunii române din Transilvania, dieta din anii 1863-1864 a constituit un moment
de răscruce, având o remarcabilă însemnătate. Prin problematica dezbătuta şi hotărârile luate, dieta a dat
expresie dorinţelor poporului român spre o viaţă naţională liberă. În condiţiile abandonării regimului
absolutist şi a introducerii unui regim politic liberal, se părea că obiectivele programelor naţionale
româneşti aveau să se împlinească. Importanţa dietei de la Sibiu rezidă în l~1ptul că pentru prima data
românii au devenit legal o naţiune liberă şi suveran{t 1• Pregătirea dietei din 1863-1864. aşa-numita dietă
românească de la Sibiu. a impus administraţiei Transilvaniei un ef011 deosebit. Preparativele au fost lungi
şi complicate de atitudinea reprezentanţilor maghiarilor. Dieta din 1863 a fost prima convocată pc baza
unei legi electorale moderne, care extindea drepturi le pol iti ce şi asupra categorii lor nenobi le şi a antrenat
la viaţa pub.lică o masă de oameni mult mai mare, chiar dacă censul de opt florini era destul de ridicat.
Problema convocării dietei era pe cât de urgentă pe atât de complicat{! datmiW sistemului politic
bazat pe echilibrul celor trei naţiuni politice şi al celor patru religii recepte. Complicaţiile erau sporite de
faptul că urmau să fie prezenţi şi românii care doreau ca dieta să dezbată marile cauze naţionale. Primul
pas spre dietă a fost făcut de conferinţa regnicolară de la Alba Iulia unde au fost prezentate trei proiecte
de lege electorală pe baza cărora urma să se aleagă dieta: al românilor. al saşilor şi al maghiarilor. Dieta
n-a fost convocată în 1861 şi nici în 1862, fiind boicotată de guvernul maghiar de la Cluj care trebuia să
facă pregătirile necesare. Protestele românilor faţă de această situaţie au atras înlocuirea guvcmatorului Miko.
Problema se reactualizează în 1862 şi întâlneşte o atmosferă mai favorabilă. În decembrie 1862
începe conscrierea celor ce plătesc impozit de opt florini; sunt convocate adunf1rik comitatense. _;cflunale
şi districtuale şi se publică al doilea rescript pentru dietă, convocată pe 1 iuL~. la Sibiu. Deschiderea
lucrărilor s-a făcut într-o atmosferă de entuziasm în rândul românilor unde era privită ca o necesitate.
Dieta s-a întrunit în cadru festiv, respectându-se ceremonialul feudal al Transilvaniei. în sala festivă a
hotelului Împăratul Romanilor. Preşedinte al dietei a fost numit Gustav Groisz. iar comisar plenipotenţiar
al împăratului a fost numit Folliot de Crenneville. Au asistat la deschidere 1O1 reg.ali~ti ~i deputati. cu
1
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excepţia

maghiarilor care au refuzat să participe. Explicaţia este tocmai majoritatea relati\ ă a rom;inilor in
care devine astfel una absolută.
Ca de obicei se înaintează propuneri le împăratului în număr de 11 propoziţ iun i. Se adoptă apoi
răspunsul la mesajul tronului, care anunţa restituirea vechii constituţii a principatului care urma să lie adusă
la zi. Se afirma nevalabilitatea legilor din 1848 şi se subliniază impot1anţa menţinerii autonomiei
Transilvaniei 2 . Dieta a luat în discuţie reorganizarea pe baze moderne a justiţiei. construirea de căi ferate,
înfiinţarea unui tribunal suprem, a unei bănci. Propoziţiunile împărăteşti puneau p~: ordinea de zi:
inarticularea naţiunii române şi a confesiunilor ei, reglementarea folosirii limbii patriei in arac~:rile publice.
întocmirea unei legi electorale, stabilirea modalităţii de alegere a reprezentanţilor Transihaniei in Senatul
imperial, reîmpărţirea politică a ţării, reglementarea administraţiei, a justiţiei. înfiinţarea unui tribunal
suprem. modificarea patentei imperiale din 1854, introducerea cărţilor funduare. înfiinţarea unei bănci
ipotecare.
Recunoaşterea naţiunii române a fost cel mai important proiect din cele Il propuse. Ea rf1spunclea
idealului de veacuri al românilor. _La Sibiu românii au propus ca modalitate practică a "inarticulării" o
autonomie politică colectivă a entităţii româneşti, asemănătoare aceleia a vechilor naţiuni. in dietă au fost
propuse patru proiecte de legi asupra propoziţiunii înt.iia: al guberniului. al comisiei dietalc ~i doua ale
consilierului sas Jacob Rannicher. Dezbateri aprinse se desfăşoară pe margine·a constituţiei Transilvaniei.
La 7 septembrie este votat proiectul de lege al comisie )ia fost sancţionat de împărat prin rescriptcle din
26 octombrie 1863 în urma căruia apare "Legea privin :1 efectuarea egalei îndreptăţiri a naţiunii mmâne ~i
a confesiunilor sale".
Recunoaşt~rea limbii române ca limbă oficială a Tran;ilvaniei a constituit un alt ubiecti\ al luptei
naţionale. Proiectul de lege pregătit de o comisie condus~1 de Gustav Groisz şi revizuit la Viena prevedea
egalitatea celor trei 1imbi în viaţa publică, posibi 1itatea ca cetăţenii să se adreseze autorităţi lor politice şi
judecătoreşti în oricare din aceste limbi. Dar corespondcr11a urma să se facă în limba oficială. ~i anume.
germana. Dezbaterile propriu-zise ale legii încep în 14 septembrie, sunt greoaie şi monotone. Legea a fost
adoptată la 29 septembrie, după zece şedinţe, dar viaţa ~:i n-a fost prea lungă pentru a răspunde speranţelor
cu care a fost investită.
D. Moldovan s-a număt·at prit~ttt: românii _antrenaţi de acest eveniment de o importanţă majoră pentru
viitorul poporului din care făcea parte. El mt -a.putut urma recomandarea lui Şuluţiu de a nu candida
pentru vreun mandat de deputat, deoarece înalţilor ftlt1..:ţionari li s-a impus să f~1că parte din dietă. Nu a
candidat în primul tur pentru că se aştepta să fie numit ca şi regalist. Dar după ce profesorul bra~ovean
Gavril Munteanu, ales la primul tur de scrutin în două cercuri electorale, a renunţat la mandatul de deputat
de lghiu, D. Moldovan rr 'candidat pentru acest mandat. În legătură cu această situaţie. în 12 iulie 1863.
Axente Sever îşi exprima regretul pentru nealegerea sa şi este convins că acest lucru este o rii1.bunare a
episcopului Şaguna deoarece este prietenul lui şi cumnatul lui Şuluţiu'. Evident 61 o astfel de acuză este
foat1e greu de verificat dar şi foarte greu de crezut deoarece este absurd de presupus că Şaguna. care era
un conducător de seamă al românilor, s-ar cot 1promite în acest mod. Apoi explicaţia acestei atitudini este
copilărească, şi anume, gelozia pe prietenia d ntre Moldovan, Axente şi Şuluţiu.
Procesul verbal al comitetului electoral • omitatens din Alba Iulia, din 24 iulie 1863. demonstrează că
D. Moldovan a câştigat alegerile. Aceasta e {plică de ce a depus jurământul de deputat in 21 august. la l)
lună şi jumătate după începerea lucrărilor dietei. Odată ales deputat, D. Moldovan <1 fost prezent la
şedinţele dietei, dar nu a participat la dezbateri. Această reţinere, L. Botezan o explică astfel: 1ie că nu
avea darul oratoriei, fie prin poziţia lui de înalt funcţionar guvernamental. Explicaţia ar putea ti şi alta.
deoarece nici la conferinţa de la Sibiu sau la cea de la Alba Iulia nu a luat cuvântul deşi nu ocupa această
dietă,
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poziţie înaltă

în aparatul funcţionăresc al statului. Părerea noastră este că ar putea ti vorba ele o oarecare
în faţa fruntaşilor ele seamă ai poporului român, pentru care avea o mare admiraţie. De~i le di1
sfaturi cum să acţioneze într-un moment sau altul, D. Moldovan considera. probabil. că nu se ridica la
nivelul acestora.
Funcţia sa la cancelaria aulică 1-a determinat, în general, să se situeze pe poziţiile oticialc ale
regimului liberal-constituţional de la Viena cu prilejul votării de către dietă a proiectului de legi privind
recunoaşterea limbii române ca limba oficială în administraţia şi justiţia Transilvaniei, egal îndreptăţită cu
cea maghiară ş·i germană. Împreună cu ceilalţi funcţionari români prezenţi. s-a alăturat deputaţilor sa~i.
susţinând versiunea oficială a legii. Pe lângă o serie de aspecte pozitive au fost şi unele elemente negative
privind obi igativitatea folosirii 1imbi i germane în corespondenţa cu autorităţi le mi 1it are din Transilvan ia
sau cu cele centrale din Viena. Se pune întrebarea cât de dispus era regimul de la Viena să l'aeă concesii
românilor. chiar dacă avea nevoie de ajutorul lor. Pentru a putea participa la lucrările clietei D. Molclovan
a solicitat concediu pe care cancelarul aulic Nadasdy i 1-a acordat~. În această perioadă a purtat
corespondenţă cu A. Sever care îi scrie despre motivele absenţei sale din dieta de la Sibiu~. Deşi la dieta a
fost trimis un protocol al alegătorilor din cercul său pentru alegerea sa ca deputat. el dorqte doar
preşedenţia sedrei din Făgăraş. Ca argumente sunt aduse presiunile exercitate de socrul său ~i soţia sa
pentru a-1 îndepătta de certurile pe care le avea cu maghiarii de pe acele meleagurt.
Corespondenţa sa cu cancelarul aulic Nadasdy arătă nemulţumirea cancelarului de mersul lucrurilor
în dietă. Această situaţie rezulta din neînţelegerea justă a noţiunilor de constituţie şi parlamentarism din
partea celor mai influenţi membrii ai să{ Este contrariat de comportamentul secretarului Vaida pc care-I
învinuieşte de opoziţie parlamentară. Roagă să se atragă atenţia în acest sens ~i 'icqmş:dintelui
Alduleanu şi recomanda românilor să tie mai maleabili faţă de cele două proiecte ele legi pentru ca dieta
să nu dea satisfacţie opoziţiei maghiare. În 18 septembrie solicita lămuriri cu privire la piedicile ce stau în
calea intrării lui A. Sever în dietă 8 . Cei doi au abordat şi alte probleme aflate la ordinea zilei. majoritatea
legate de desfăşurarea dietei.
Între sesiunea din 1863 şi cea din 1864, D. Moldovan a fost printre cei 26 de deputaţi care au reprezentat
9
dieta Transilvaniei în Senatul imperial, aşa cum se atesta în 12 octombrie 1863 . Nici aici nu a luat cuv<întul. ci
s-a mulţumit să observe atmosfera vieneză şi să stabilească legături cu personalităţile aflate la conducerea ţării.
dar şi între români pentru o colaborare deplină. Casa în care locuia D. Moldovan şi cea locuită de V .L. Pop au
fost. pe timpul sesiunii parlamentului central, loc de întâlnire a deputaţilor români. aşa cum arăta G. Bariţiu.
Senatul şi-a început lucrările în toamna 1863 şi s-a încheiat la 15 februarie 1864.
Dieta şi-a reluat lucrările în 23 mai 1864. D. Moldovan a păstrat aceeaşi atitudinc deja cunoscută.
După încheierea lucrărilor dietei D. Moldovan a fost desemnat din nou să participe la Senatul imperial.
adoptând aceeaşi atitudine de expectativă. La 24 ianuarie 1864 D. Moldovan a primit o scrisoare de la un
10
prieten, Gneis, care îi critica pe deputaţii români din dietf1 pentru lipsa de acţiune • Corespondenţa cu
baronul Reichenstein 11 , din 8 iulie 1864 evidenţiază trei probleme care au preocupat dieta: reglementarea
administraţiei, justiţiei. împărţirea administrativă a ţării.
In 1865 devin oficiale tratativele secrete până atunci dintre curtea de la Viena şi aristocraţia
maghiară. Astfel. viaţa politică din imperiu primeşte un alt curs care ameninţa toate realizările de până
atunci ale românilor, câştigate cu greu şi cu multe sacrificii. Aceste tratative se vor termina în 1865 cu
înlocuirea primului-ministru Schmerling, a cancelarului Ungariei Zichy cu Maylat. iar a celui transilvan
reţinere
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Nadasdy cu Haller. Ştirile despre aceste trative i-au alertat pe liderii roman1. La 13 iulie 1865.
mitropolitul Şuluţiu îi scria "că-i mare frica sau sfara decât pericolul". exprimându-şi speranţa că
monarhul "bun şi drept" nu-şi va încălca promisiunile făcute românilor. În 4 august. Şuluţiu. relatându-i
consfătuirea dintre M iko si Bornem isza cu nemeşimea locală, afirma că acţiuni le nobi 1ilor maghiari "n-or
să nimicească acviţiunile noastre naţional politice până acum dobândite". Dar în 8 septembrie 1865
abandonează acest ton optimist şi se întreabă dacă românii ar trebui să participe la o nouă dietă. Dar
această participare ar putea fi interpretată ca o recunoaştere a legilor din 1848. dar şi a nulităţii cuceriri lor
dintre 1863-1864. Cu toate acestea, Şuluţiu este pentru patticiparea la o nouă dietă.
Dezbaterea pe marginea dilemei legate de pmticiparea la noua dietă continuă. Aclresându-se lui
Bariţiu. D. Moldovan îi expune hotărârea de a nu participa la lucrările noii diete. la care a ltlSI numit
regalist 12 . În cazul în care cei doi vor participa la dietă le sugera să ia cuvântul la dezbateri in limba
română, iar dacă vor fi obstrucţionaţi, să-şi declare în maghiară poziţia faţă de legile din 1848. Le mai
cerea să dezaprobe votarea uniunii pe motiv că reprezintă o încălcare a "drepturilor popoarelor
conlocuitoare" şi să părăsească sala. Pe lângă acestea le mai sugera să ceară repunerea în vigoare a legilor
votate la Sibiu între 1863-1864. D. Moldovan n-a participat la dieta nobiliară de la Cluj pe motiv că era
bolnav. lucru confirmat şi de G. Bariţiu.
Această schimbare de atmosferă se oglindeşte şi în mişcările de personal efectuate de Beldi Ferenz.
comite suprem la Cetatea de Baltă, unde se aflau şi doijuzi români 1'.
În 1866 D. Moldovan manifesta prudenţă în viaţa politică dar la sfârşitul lui îl sprijină pe Ioan Raţiu
în înaintarea memoriului semnat de 1493 de intelectuali pasivişti. Adresat împăratului. memoriul cerea
respingerea uniunii din 1848 şi respectarea autonomiei Transilvaniei. convocarea unei nni dietc ~i
recunoaşterea legilor din 1863. Dar. adresându-se lui G. Bariţiu îşi exprima indoiala cit memoriul va li
rezolvat. anunţând şi apropiata dizolvare a cancelariei aulice de la Viena care se'" realiza in 17 tnartie 11 .
Odată cu sfârşitul cancelariei aulice ia sfârşit şi cariera de funcţionar a lui D. Moldovan. Printre
motivele pensionării sale ar putea fi şi atitudinea sa politică. de apărare a intereselor naţionale. În lunga sa
carieră de funcţionar imperial. D. Moldovan a fost un apărător de nădejde al mişcării naţionale. cum il
numea AI.S. Şuluţiu. D. Moldovan a trăit într-o epocă de efervescenţă naţională şi s-a integrat perfect în
cadrul ei. a fost un om al epocii sale.
Dar activitatea sa nu s-a limitat doar la patticiparea la dieta sibiană. ci a antt o sferă de cuprindere
mult mai vastă. Corespondenţa puttată de către D. Moldovan cu diferiţi frunta~i ai rumiinilur conţine
informaţii de primă imp01tanţă pentru români. Din cuprinsul acestei corespondenţe aflăm despre
problemele aflate pe ordinea de zi a preocupărilor românilor în lupta lor pentru dreptul la libera
dezvoltare naţională. Aceste preocupări llll erau doar de natură pol iti că. ci se refere au şi la probleme de
natură religioasă, culturală sau şcolară. În aceea perioadă ef01turile conducătorilor români se îndreptau ~i
spre restabi 1irea autocefal iei bisericii ottodoxe române din imperiu prin separarea ierarh icii de patriarh ia
din Carlovitz şi rcînfiinţarea mitropoliei române. Alături de aceşti frunta~i. D. Moldll\ a11 participit la
stabilirea obiectivelor vizate de românii din capitala imperiului şi a problemelor ce se atlau in de;:baterea
instituţiilor imperiului. şi anume: 1. cauza limbilor: 2. reprezentarea saşilor: 3. reprczentaţiunile rom;lnilor:
-l. consilierii de şcoală: 5. problema mitropoliei o11odoxe: 6. problema grănicerească (din Niisăud şi Sibiu):
15
7. magistratul Sebeşului .
1
Îşi exprimă în faţa lui G. Bariţiu <' speranţa că bunul Dumnezeu îi va juta pe romi\ni s[t i;:butească în
chestiunea mitropoliei. El descrie starea mitropoliei greco-catolice care era la fel de precari""t ca ~i cea a
bisericii 01todoxe. aflată în situaţia de a reprezenta o religie nereccptii. Concluzia cea mai impllrtantă care
s-ar putea desprinde de aici este îndemnul spre unitatea religioasă a românilor. De~i el este ortodox n-a
11 U Bariţiu şi contemporanii sâi, Bucureşti. 1981. scris. XXIII. p.l59-161.
11 Fp. D. Moldovan, nr. 331.
11 G. Bariţiu şi contemporanii sdi, scris. XXXV. p.l62.
15
lhidem. scris. XXVI. p. 148-150.
16
/hidem. scris. XXVIII, p. 151-154.
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făcut niciodată diferenţe

între ottodocşi şi greco-catolici, aşa cum foarte bine se poate observa in bogata
cu mitropolitul Şuluţiu. Mergând pe linia unităţii românilor, O. Moldovan condamna
orice acţiune îndreptată împotriva vreunui membru al unei religii, fie ottodoxă, fie greco-catolică. El îndeamnă
la unitate în jurul lui Şuluţiu care, şi românii ottodocşi nu ar trebui să uite, a dovedit de nenumărate ori
abnegaţie pentru cauza naţională, făcând demersuri la Viena pentru dezicleratele rormîne~ri. i\ccst indemn il
adresa mai cu seamă ottodocşilor din Braşov care îl primiseră rău pe Şuluţiu într-una elin vit.itelc sale.
O. V1oldovan militează tocmai impotriva manitestărilor de dezbinare naţională determinate de apartenenţa la
o confesiune sau alta, mai ales în acele momente care cereau cu prisosinţă ca ronuînii să acţioneze unitar. Arată
chiar că Şuluţiu le-a urat succes ottodocşilor în acţiunea de restaurare a mitropoliei.
· În legătură cu mitropolia ottodoxă. informaţii prime~te de la Zenovie Pop care îi relatează discuţia
avută cu Nadasdy în această problemă, legată direct de cea naţională a românilor transilvăneni.
Restaurarea acestei mitropolii a 1ăcut peste tot o impresie bună 1 -.
Şuluţiu i se adresează lui O. Moldovan arătând că este hotărât să lupte pentru autonomia bisericii
româneşti din Transilvania, aceasta cu atât mai mult cu cât a fost numit un canonic latin ca reprezentant al
uniţilor pentru probleme religioase fundaţionale şi şcolare din guberniu. '\Jumirea acestui canonic a
reprezentat o dublă încălcare a statului bisericii, deoarece s-a hotărât ca renumeraţia lui sft se facă din
banii fundaţiei bobiene cu suma de 262 florini, fără a fi întrebaţi şi românii. Ori din fondurile fundaţiei
1
bobiene numai el şi capitlul au dreptul să facă plăţi, dar şi acestea numai către preoţi uniţi şi nu latini x. Îl
avertizează pe D. Moldovan că această problemă ar putea trece şi pe la cancelarie şi îl roagă să
1
urmărească. la cancelarie, evoluţia cererii sale cu privire la capitlu 'J. Îşi exprimă speranţa că Şaguna se va
intoarce de la Viena ca şi mitropolit, cu atât mai mult cu cât doreşte să se retragă din funeţic ~i. astfel, va
rămâne un urmaş pentru conducerea luptei naţionale.
Problema Capitlului o va aborda şi mai târziu, mulţumindu-i lui D. Moldovan pentru \e~tilc pc carei
le-a trimis în legătură cu această problemă 20 . După ce anterior făcuse apeluri la concordie religioasă.
acum îl acuza pe Şaguna că se foloseşte de micile divergenţe dintre membrii celur dlHift cunksiunr pentru
a tulbura concordia dintre credincioşi Practic, prin aceste acuze pe care le aduce lui Şaguna. Şuluţiu nu se
dovedeşte mai presus de acesta şi, nu se poate spune că în acest mod contribuie la restabilirea concordiei
dintre credincioşii români. cu atât mai mult cu cât se adresează lui D. Molclovan şi nu lui ~aguna în
persoană. Tot odată îi mulţumeşte lui D. Moldovan pentru "bunele însciinţieri". demonstnînd din nou.
dacă mai era necesar, bogăţia informaţiilor opottune regăsite în scrisorile lui D. Moldovan.
Şuluţiu i se adresează şi în problema unor divergenţe dintre credincioşii din l3uccrdca". Lstc de l~tpt
o scrisoare către Şaguna. răspunzând probabi 1 uneia primite, în care caută scuze ~i explicaţii pentru
acuzele aduse de Şaguna referitor la întâmplarea de la Bucerdea privind unele treceri l"orţate de la
ortodoxism la religia greco-catolică. Şuluţiu îi scrie că este greu de crezut că supuşii săi au săvârşit
asemenea acte şi, în acelaşi timp este dureros pentru el, şi se obligă să-i aducă la cunoştinţă num[trul celor
ce au trecut de la religia ortodoxă la cea catolică. Adaugă apoi că dacă aceste treceri parohul le-a făcut
după lege atunci el nu a greşit. Şuluţiu arată că el s-a străduit din totdeauna să e\istc bună înţekgere intrl'
cele două biserici. fără a urmări interese particulare. Observăm aici o atitudine dubl<-1 a lui )uluţiu Pc de u
parte îşi exprima regretul că asemenea fapte au putut fi săv<îrşite ele către supu~ii ~f1i. iar IK' Lk altft parte
spune că nu este nimic rău dacă trecerile s-au tăcut legal. Teoretic, se poate afirma cft Şuluţiu aproba.
indirect, acţiunile de prozelitism greco-catolic. Apoi, indirect. îl acuză din nou pe Şaguna de dezbinare
religioasă. scriind că el s-a străduit permanent să existe concordie între cele două religii. dar probabil i-a
lipsit sprijinuL Şuluţiu nu pierde mult timp pentru a găsi o explicaţie. desemnfmd repede un posibil
'inovat. scriind că, după ştirea lui, parohul ottodox a contribuit prin purtarea lui la lllltăr<Îrea
corespondenţă purtată

17

IX
11
'

20
21

Fp. D. Moldovan, nr. 278.
/hidem. nr. 311.
/hidem. nr. 312,313.
Ibidem, nr. 314.
Ibidem, nr. 314b.
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credincioşilor

de a-1 paras1, care se face astfel vinovat de pierderea propriilor

credim:ill~i. ~uluţiu

mai

identifică apoi trei motive sau chiar scuze ale acestei situaţii. În primul rând. spune el. asemenea treceri se

înregistrează şi în sens invers, de la confesiunea greco-catolică la cea 01todoxă şi se 'or mai înregistra. În
al doilea rând se poate ca dogmele, învăţăturile şi preotul să m1 fi reuşit să-i lege de o anumită confesiune
sau. aceste strămutări să fie cauzate uneori de preoţi care, fiind săraci, urmăreau de multe ori proprii le
interese neglijând serviciul divin.
D. Moldovan are în vedere şi probleme şcolare 22 . Este vorba de cele doua posturi de con~ilicri ~colari
pentru şcolile româneşti (greco-catolice şi 01todoxe). vacante la guberniul Transih an ici. Dintre urtmluq,i
atlăm că fusese propus Pavel Yasici care a acceptat şi G. Bariţiu. propus pentru ~Clllile greco-catolice
care. deşi solicitat de D. Moldovan şi mitropolitul AI.S. Şuluţiu, a refuzat.
La 22 apri 1ie fusese dat un ordin privind înfiinţarea unui Institut de con si 1ieri de şcoală. Şag.una scrie
că acest Institut era preconizat a fi spre folosul "şcoli lor noastre d iecezane" şi se potrivea cu autonom ia
bisericească. Prin urmare. în 4/16 iunie 1861. într-un raport către "Inalt Guvern Reg.esc"''. ~aguna arată
atitudinea scaunului episcopal faţă de acest institut. Efectele întiinţării institutului sunt considerate
binecuvântate, contribuind la creşterea pregătirii culturale prin şcoli şi dascăli cali1icaţi. Prezenţa
consilierului pentru probleme şcolare Pavel Yasici era de bun augur pentru poporul care p<'tnă atunci a fost
condus doar de funcţionari de "naţionalitate şi confesiune străină". care nu manifestau interes pentru
problemele ridicate de români. ceea ce a făcut să fie priviţi cu neîncredere de către popor. Inspectorul
actual fiind român, poporul i-a dat toată ascultarea. Institutul Consilierilor Şcolari a rost acceptat de
biserică pentru că nu afecta autonomia acesteia şi permitea bisericii să controleze. în continuare. şcolile.
Această atitudine a fost adusă şi la cunoştinţa lui D. Moldovan pentru a interveni în această directie.
În calitatea sa de consilier aulic. D. Moldovan a avut o activitate diversă. Astfel. este rugat de către
1
Gneis să-I ajute în difuzarea lucrării sale despre degrevarea proprietăţii urbariale~ • A contribuit la
rezolvarea unor probleme de moştenire familială în urma reglementării urbarialc'; sau a unei probleme
referitoare la acordarea de ajutor material 26 . În calitate de consilier a pa11icipat la diferite ceremonii cu
ocazia instalării ca episcop al eparhiei române din Caransebeş. în 1865'" a lui Ioan Popasu. /\ intcr\ enit in
probleme de schimbări din funcţie' 8 • pensionări fără comunicarea motivelor, inainte de termen''). sau
.
•.
. • •
• >O
mtervenţ11 pentru num 1r1 111 postun· .
Rugat de A. Sever a intervenit pentru rezolvarea favorabilă a cererii locuitorilor din Alba Iulia
împotriva câtorva unguri în cauza unei sume de despăgubire în valoare de 12000 tlorini, alocată celor care
au avut de suferit la 1848 31 . Autorităţile oraşului, în loc de a face o cercetare în acest scop. pentru a
împărţii banii proporţional, au propus alocarea lor unor scopuri filantropice. unor spitale. În realitate.
banii au fost împărţiţi "numai la Gyuri. Pista şi Gergely". El cere ca aceste persoane să returne1.e banii. iar
aceştia să fie împărţiţi în mod echitabil. Dar cei care au luat banii au recurs la guberniu şi cancelarie.
începând astfel un proces, fără ca Moldovan să mai precizeze rezultatul procesului.
În continuare ne vom opri şi asupra altor domenii de interes ale lui D. Moldovan, în măsura în care
materialul documentar ne va permite. Un asemenea domeniu de interes se referă la dezbaterile asupra
căilor ferate în Transilvania şi la atitudinea lui D. Moldovan faţă de această problemă. Nu vom insista
prea mult asupra acestui aspect al activităţii sale, deoarece acesta a făcut obiectul unui alt studiu.

lhidem, nr. 164-168: G. Bariţ şi contemporanii săi, scris. XXVI, p.l48-150.
Fp. D. Moldovan, Acte în problema consilierilor şcolari şi a învăţământului general din Transilvania. nr. 166.
2
~ Ibidem. nr. 251, 250.
2
; Ibidem, nr. 276.
:!h /hiden1, nr. 238.
2
lhidem, nr.279.
28
Ibidem, nr.283.
19
Ibidem, nr.284 .

22
2'

"?

.1u
31

Ibidem, nr.285, 275.

Ibidem, nr.231.
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Începuturile construcţiei de căi ferate în Transilvania sunt legate de pătrunderea capitalului austriac.
care profita de industria nedezvoltată a provinciei, rămasă la nivelul micii productii de mitrf"uri. cu
capitaluri mici şi o transforma într-un debuşeu sigur pentru produsele finite ale industriei austriece.
Întrevăzând posibilitatea realizării unor profituri materiale, nobilimea maghiară. burghezia săsească şi
tânăra burghezie română vor susţine realizarea proiectului de căi ferate din Transilvania. legarea acestora
cu cele din Moldova şi Ţara Românească. Românii vedeau în aceasta o posibilitate de întărire a
legăturilor cu românii de peste munţi.
Transilvania a avut de-a lungul perioadei liberale faima de a li singura provincie a imperiului lipsită
de o cale ferată. Nu lipseau doar căile ferate, ci şi şoselele moderne, pietruite. r~îurile canalizate. Regiuni
întregi erau toamna şi primăvara complet izolate. La toate aceste neajunsuri se adaugă CllSturilc mari ale
transpotturilor şi din cauza vămilor interne. Se impunea, ca o necesitate vitală pentru Transilvania.
modernizarea mijloacelor sale de transport. Chestiunea construirii căilor ferate îşi are începuturile în anul
1847. iar iniţiativa a aparţinut Sibiului şi Braşovului' 2 . O delegaţie a acestor oraşe s-a prezentat la
Bratislava şi Viena pentru a discuta cu autorităiile.imperiale posibilitatea construirii unei căi ferate care să
lege cele două oraşe. Se pare că cererile delegaţiei au primit un răspuns favorabil dar izbucnirea revnlutiei
din 1848-1849 a pus capăt acestei iniţiative.
Problema drumului de fier a fost folosită ca un instrument de guvernul central şi devenise teren de
luptă între naţionalităţi. Referitor la această situaţie G. Bariţiu scrie: "În Transilvania calea rerată care se
ceruse mai de înainte se prefăcuse unealta politică în mâna gubernului central şi teren de luptă între
naţionalităţi. Aristocraţia feudală alerga zi şi noapte ca să înduplece pe gubern a da concesiune pentru
continuarea calei ferate de la Oradea Mare către Clusiu, şi de acolo în direcţiunea precum o \·edem în
zilele noastre până la Braşov. Din contră săsimea din Sibiu şi de primprejur luptase foarte mult pentru
linia de la Arad cu condiţiunea ca aceea să treacă de la Sibiu prin Turnu Roşu în Rom<înia. l3raşovcnii se
temeau ca nu cumva în cazul din urmă municipiul lor să rămâie cu totul lăsat la o parte din conH.Ttul cu
lumea mare, de aceea cetatea şi comunele din district trimiteau dintr-un timp în altul plcnipotenţi. pe
Carol Maager la Viena, pe G. Bariţiu la Bucureşti spre a lucra pentru joncţiunea liniilor. sau pe la Buzău.
precum se plănuise mai de mult, adecă la 1856 sau pe la Predeal. Guvernul austriac răspundea l<t toti: voi
da concesiune la aceia cari vor trimite deputaţi la senatul imperial";;.
Pe lângă această condiţie. habsburgii au alimentat controversele dintre sus\ inători i 1in ici rerate
Oradea-Ciuj-Braş·i:>~ şi cei ai liniei Arad-Simeria-Aiba lulia-Sibiu-Turnu Roşu. Un lucru era sigur. şi
anume, devenise necesară înzestrarea Transilvaniei cu o cale ferata şi legarea ei de centrul imperiului.
Construirea unei căi ferate a fost o problema ce i-a preocupat pe reprezentanţii nobi 1imi i maghiare şi
cei ai burgheziei săseşti în primul deceniu după revoluţia de la 1848. Era impusă de evoluţia economiei
capitaliste. în condiţiile înlăturării legiurilor agrare apăsătoare, a desfiinţării iobăgiei în urma kgilor din
1848-1854. Utilitatea unei astfel de căi ferate a fost demonstrată de intrarea în funcţiune a liniei care lega
Baziaş de Oraviţa în anul 1854. Această linie a permis valorificarea produselor industriale şi miniere de la
Dognecea, Ocna de Fier, Baeşa, Reşiţa, Doman şi Anina.
S-au ivit însă divergenţe între reprezentanţii burgheziei săseşti din Sibiu şi cei ai nobilimii maghiare
care avea centrul la Cluj. Fiecare grupare a propus un traseu care servea mai bine interesele proprii.
aducând şi argumente în acest sens. Saşii doreau construirea unei căi ferate pe traseul Arad-DevaSimeria- V inţu de Jos-Sibiu-Turnu Roşu, cu o 1inie secundara spre regiunea carbon iferft din Va lea .1 iului ~i
o alta spre Alba Iulia. Această linie ar fi asigurat legătura cu partea de răsărit a monarhiei. c<Ît ~i
joncţiunea cu cea care urma să se construiască în Ţara Românească de la Bucureşti spre Brăila sau
Cernavodă. Construirea acestei linii avea scopul de a asigura burgheziei săseşti din Sibiu controlul
~ 2 L. Palihovici, ·Contribuţii la cunoaşterea istoricului construirii pritnelor ccii.f"erale din Transilvania. în Apult11n.

19. 1981. p. 293; S. Retegan, Dieta . .. p. 228; L. Yaida, Prima c:aleferatii din Transill'unia. în A ctuMN. 8. 1970.
p. 287-298.
'·' G. Bariţiu. Părţi alese din istoria Transilvaniei. Sibiu, 1890. voi. III. p. 149; G. Barit şi con/eiiiJJOrtll71i slli. scris.
XXVI. p.l47-148.
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comerţului

cu ţările române şi Peninsula Balcanică, dominat până acum de bra~meni. Un argument in
favoarea acestei linii era traseul scurt şi costul redus.
Braşovenii, ca răspuns, vor susţine linia ferată Oradea-Cluj-Braşov. susţinută de nobil imea maghiarfL
Această cale ar fi permis nobilimii maghiare să valorifice cu profituri mari pământul şi produsele agricole
şi animaliere obţinute pe moşiile ei'~. În sprijinul acestei linii se susţineau avantajele economice ale unei
linii care ar fi străbătut întreaga Transilvanie.
Intelectualitatea şi burghezia română nu au intervenit direct în această dispută până în anul 1861.
deoarece fuseseră lipsiţi de mijloacele de a o face, dţ drepturi politice şi de reprezentanţi care să-şi spună
părerea. Din 1862 intelectualii români încep să-şi exprime poziţiile în presă. disting:îndu-se G. l~ariţiu şi
D. Moldovan, care împărtăşeau puncte ele vedere apropiate.
Mulţi proprietari de pământ, conştienţi de avantajele unei linii ferate, au oferit la preţuri :1\antajoase
materialele de construcţie, precum şi terenul necesar. Printre primele instituţii care şi-au elat seama de
avantajele materiale oferite de transpo1tul pe calea ferată au fost camerele de industrie şi comerţ. care au
avansat propuneri cu privire la _traseele căilor ferate. La începutul construcţiei acestor căi de comunicaţie se
simţea lipsa mânii de lucru ~alificate. fapt ce a impus aducerea de specialişti din strf1inătatc. Aceast5 situaţie
a determinat costul ridicat. Pentru lucrările necalificate s-a folosit forţa de muncă autohton:i.
Dreptul de decizie în această chestiune financiara revenea, potrivit constituţiei din 1861. Senatului
imperial. Acesta însă nu era.dispus să sprijine nobilimea maghiară din Ungaria şi Transilvania at<Îta timp
cât aceasta boicota regimul. Criza financiară a imperiului făcea ca simpatiile să meargă spre linia Arad-Sibiu.
mult mai ieftină. În cea de a doua sesiune a sa, Îl) mai 1864, dieta a ales un comitet special care a acceptat
moţiunea lui Maager ca ieşirile căii ferate ale Transilvaniei să se facă pe la Braşov. Dezbaterea chestiunii
în dietă a determinat acutizarea confiictului dintre maghiari şi saşi. În cele din urmă. în iulie 1865. senatul
a votat continuarea liniei Arad-Yinţ spre Tunul Roşu şi nu spre Braşov.
În calitate de înalt funcţionar aulic. D. Moldovan a primit însărcinarea să întocmeasd1 un rel'erat în
această problemă, pe care 1-a inaintat la 5 martie 1862, în limba germană. Prin el se pronunţa pentru linia
Oradea-Cluj-Braşov, la fel ca şi Bariţiu. aducând argumente economice. sociale. politice ~i militare".
Din punct de vedere economic această linie va stimula dezvoltarea agriculturii. industriei ~i a
comerţului în regiunea cuprinsa intre Oradea şi Braşov. Agricultura Transilvaniei se practica pe suprafeţe
restrânse ~i puţin productive. În anii cu recolte compromise, când producţia de pmumb era
necorespunzătoare. agricultura Transilvaniei nu avea posibilitatea de a asigura necesarul ele consum. În
schimb. când i·ecoltele erau bogate. agricultorii nu-şi puteau valorifica produsele. Se crea astl'el un
paradox, determinat tocmai de lipsa căilor ferate. Construcţia liniei Oradea-Ciuj-Braşo\' ar fi fost benefică
în ambele situaţii. În cazul în care recolta era slabă, se puteau importa rapid produsele necesare. iar în anii
bogaţi surplusul de cereale ar putea ti valorificat în alte părţi ale monarhiei.
Prin construirea acestei căi ferate s-ar pune în valoare renumitele vinuri de calitate supcrioarft din
Transilvania. Lipsa mijloacelor de transpo11 îi obliga pe viticultori să-şi vândă produsele la preţuri mai
mici decât cele de calitate inferioară din alte părţi ale monarhiei, dar care aveau avantajul unei pieţe ele
desfacere. Lipsa căilor ferate făcea ca bogăţiile Transilvaniei, cărbunele. pădurile. minereurile de tier. să
nu poată fi puse în valoare decât într-o măsură nesatisfăcătoare. Erau bogăţii care ar putea contribui la
progresul economiei şi la creşterea nivelului da trai al populaţiei. De asemenea. apele minerale cu
proprietăţi curative nu reprezentau nici o valoare când ar ti putut rotunji veniturile. În această situaţie se
atla sarea de la Ocna Dej. Cojocna. Turda şi Ocna Mureş. Transportarea ei cu care trase de boi u i'ăcca ~il
fie scumpă şi greu de vândut.
Erau argumente de natură economică menite să convingă autorităţile de avantajele pe care le prezenta
traseul Oradea-Cluj-Braşov. Ea putea stimula circulaţia mărfurilor din interiorul Transilvaniei şi putea
contribui la int~nsificarea comerţului cu Ungaria şi România.
·~ L.

Botezan, Dimintrie Moldovan unfiu al Devei. Rolul lui in viaţa politiui a Transilvaniei ti 1 fJcrinudu 1S-IS-ISI\-. in
XXV, 1992-1994, p. 609; S. Retegan. Dieta.... p. 229; L. Palihovici. op.cit., p. :ZlJ~-298

Sargeţia,

~ 5 L. Botezan. loc. cii., p. 61 O.
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Nobilimea maghiară şi burghezia braşoveană argumentau că linia Oradea-Cluj-Braşov, unmind să
mai multe comitate cu o populaţie majoritară românească, precum şi o parte din scaunele săseşti
şi secuieşti, va satisface toate naţionalităţile din Transilvai1ia, aducând avantaje chiar şi pentru moţii din
Apuseni, deoarece trecea pe la Turda şi prin apropiere de Alba Iulia.
Se va putea realiza un control administrativ mai eficient asupra Transilvaniei. iar transilvănenii vor
ajunge în capitala "cu mare cruţare de bani şi de timp" pentru a-şi rezolva afacerile. În acest fel locuitorii
s-ar apropia de inima imperiului, de capitala sa şi de monarh. Lipsa unor mijloace de transport. care să
lege Transilvania de restul monarhiei îi face pe locuitori să se simtă îndepăttaţi de Viena. Ca argument
este invocată diferenţa de timp dintre efectuarea unei călătorii spre apusul imperiului şi aceea spre estul
Transilvaniei. Unui călător îi trebuiau 48 ore pentru a parcurge distanţa Oradea-Viena. datorită trenurilor.
în timp ce pentru a ajunge la Braşov erau necesare 2-3 săptămâni. deoarece se călătorea cu po~taliPnul.
Această absenţă a mijloacelor de transpott tăcea ca deplasarea unităţilor militare si1 lie l"oartc di1iciliL
Un regiment avea nevoie de 20-25 zile pentru a ajunge de la Oradea la Braşov. De aceea construirea unei
6
căi ferate între aceste două localităţi ar fi foarte folositoare în caz de pericol extern'
D. Moldovan apela şi la alte argumente, la raportul a trei ingineri care au prospectat acest traseu în
anii 1856-1857·, la asentimentul dat de consilierul ministerial, cavalerul de Geza. în 1860. la rapoartele
contelui Toldalogi, la petiţiile autorităţilor comitat~nse, scaunale şi orăşeneşti. La aceste argun1ente se
adaugă acela că pe traseu exista piatra de construcţie "necesară, iar autorităţile comitatense. sdnmale ~i
orăşeneşti se ofereau să pună la dispoziţia constructorilor forţa de muncă şi materialele necesare. in tina!
D. Moldovan spune că această cale ar servi intereselor curţii care ar demonstra populaţiei că se
interesează de progresul şi bunăstarea lor.
Obstacolele fizice şi financiare care ar putea fi invocate se întâlnesc şi în cazul altui traseu. Soluţia
financiară propusă de el este înfiinţarea unei societăţi particulare pe acţiuni cărora să li se acorde
concestonarea.
Autorităţile de la Viena au aprobat mai întâi construirea liniei Arad-Sibiu şi apoi şi a celei Oradca-Braşm.
făcând disputa inutilă. Mai apoi se vor construi o serie de linii secundare cerute de exigenţele sporite de
acum ale Transilvaniei.
D. Moldovan a sprijinit acţiunea de înzestrare a Transilvaniei cu căi ferate şi după pensionarca sa. "în
1870 când i-a fost solicitat sprijinul pentru linia losas-Brad.
Un alt domeniu care prezintă interes pentru activitatea lui D. Moldovan, este prezenţa sa în comisia
cadastrală. În Transilvania măsurătoarea cadastrală este veche: în 1786, împăratul !osii" Il. urmi1rind să
cunoască mai bine proprietăţile supuşilor săi. a dat un "aşezământ" pentru cadastru. care s-a tipărit şi în
limba română, şi în care se explica în mod foatte detailat modul cum trebuiau măsurate moşiile in jugăre
austriece de câte 1600 stânjeni. Înainte de 1786, măsurătorile cadastrale se făceau după ochi. astfel încat.
la măsurătoarea cadastrală din 1786 mulţi proprietari care credeau că au doar eate un iugăr sau două de
pământ au constat că dispun, în realitate, de un număr mai mare de iugăre.
În 1851 D. Moldovan ia atitudine împotriva acaparării pământului preotului din Pietroasa. Nicolau
Miclenşiu de către nobilul Varadi Domokos, printr-un memoriu către oficiul cercual din Haţeg'-. Acesta
ar putea fi un prim pas în implicarea, mai târziu. a lui D. Moldovan în activitatea de măsurare şi stabilire a
caracterului pământului.
În 1852. la 26 aprilie a fost publicată dispoziţia guberniului Transilvaniei privind ci'ectuarea
măsurătorilor cadastrale. precum şi statutele comisiei regnicolare pentru reglementări urbariale >x_ D. Moldovan
a fost numit în comisie încă din 1852.
Din actele ce au aparţinut lui D. Moldovan putem presupune că lucrările comisiei regnicolare au
început aproximativ în luna august când, într-un rapmt către Înaltul Prezidiu al Comandamentului Militar
Civil. D. Moldovan notează că a fost repartizat, împreună cu inspectorul de apărare D. Lonhard şi
străbată

16

37

lhidetn, p. 611.
ANDJCj, Fp. D. Moldovan. nr. 209-210.

·'x !hidem, Acte privind activiatea politico-adminisctrativă, nr. 44; 2. lhidem, nr. 55-56.
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comisarul de apărare Zudor. precum şi grefierul Simon Gregoriu, în comuna V idra de Jos'''- Comisia era
însărcinată a delimita proprietatea în păduri şi a o introduce în cadastru. stârnind de altfel numeroase
proteste şi întâlnind nenumărate piedici. De la oamenii adunaţi pentru a-i primi a înţeles că din cauza
sărăciei sătenii nu pot suporta cheltuielile pe care le implică prezenţa lor acolo. Dorinţa lor mărturisită era
ca pământul să fie inscris în folosul comunei şi nu al fiscului, la care D. MoldO\ an i-a asigurat că va li
înscris "în posesiunea căruia se afla, la fel şi în privinţa pădurii se va proceda la fel". Comuna a declarat
că ea llll putea admite lucrarea dacă pădurea, singurul ei mijloc de câştig şi care este proprietatea. ci nu va
fi înscrisă pe ea. Documentul demonstrează panica stârnită de aceste măsurători în rândurile ![Jranilor.
care tocmai trecuseră de legea din 1848 cu privire la desfiinţarea iobăgiei. Era vorba ele teama scculară a
ţăranului pentru pământul său care constituia unicul mijloc de existenţă.
În calitate de membru al comisiei cadastrale. D. Moldovan şi-a desfăşurat acti\ itate~1 ~i in subcercul
Câmpeni. unde aflăm că. prezenţa acestei comisii a determinat protestele lui .·\\ram Iancu care ii
îndeamnă pe prietenii săi. tribunii Mihai Andreica şi Dionisie Darabant. care indeplineau i"uncţia de
0
măsurători. să refuze a înscrie pădurile pe numele fiscului~ .
După cum putem observa măsurătorile cadastrale au stârnit panica şi suspiciunea locuitorilor satelor
faţă de posibilaacaparare a pământurilor lor de către fise. Este greu de spus dacă această teamă era sau nu
era justificată. Presupunem însă că nu. deoarece este greu de crezut că. în aceste condiţii. D. rvtoldoYan s-ar
ti lăsat antrenat în această întreprindere.
În noiembrie 1852, D. Moldovan anunţa guberniul Transilvaniei de starea de spirit a comunelor din
Subcercul Câmpeni care s-au opus măsurătorilor, precum şi terminarea măsurătorilor în acest subccrc 11 .
În 21 octombrie 1852, D. Moldovan a înaintat Comandamentului districtualmilitar raportul cu privire
la întreruperea lucrărilor cadastrale în satul Certej şi Bistra, efectuate de Darabant şi Andreica~". D. Moldovan
le ia apărarea îndemnând să nu li se atribuie vreo intenţie rea, deoarece au întâmpinat unele piedici.
D. rvtoldovan descrie apoi lucrarea incompletă efectuată în PonoreL sat care consideră c:.-1 lucrarea
este gata. deoarece ea a plătit suma necesară grefierului. La 1 septembrie 185~ Ponorcl nu acceptase
repetarea lucrării de cadastru. aşa cum raportează şi comisarul Ordiscl{'. D. rvtoldovan se angajează să
restabilească încrederea oamenilor din sat în autorităţile imperiale şi să restabilească ordinea in vederea
reefectuării măsurătorilor cadastrale. Motivele pentru care comunitatea Ponorelului se opune repetării
măsurătorilor cadastrale este pentru că se teme că pădurile care au fost din totdeauna ale lor vor li trecute
în patrimoniul fiscului.
La 5 septembrie 1852 D. Moldovan informează despre rezistenţa localită!ii Albac. împinsă la
nesupunere de .primarul Todea lspas şi de către Neag Gavri lă, recomandând arestarea lor 11 • În data de 2
septembrie, D. Moldovan, împreună cu grefierul Morar Vasile, s-a deplasat la Albac. Aici. primarul
întârziase în convocarea comitetului comunal, din care au fost prezenţi doar opt membrii. Când toţi
membrii au sosit, D. Moldovan i-a întrebat dacă cunosc instrucţiunea imperială, la care ei au răspuns că o
cunosc. Comuna a cerut să-i fie recunoscută proprietatea asupra pământului şi a pădurilor. atlate la ea în
folosinţă încă înainte de 1848. În cele din urma s-a fixat începerea lucrării pentru ziua următoare. dar au
fost împiedicată de unii oameni cărora nu li se comunicase textul şi scopul instrucţiunii. D. rvtoldovan
doreşte să aplice legea, dar subliniază că greşelile au fost săvârşite dintr-o confuzie generală de locuitorii
satului şi prin urmare recomanda să se acorde circumstanţe atenuante. Este pentru o pedeapsă. dar nu
aspră. Recomanda o pedeapsă morală din care să aibă toţi de câştigat, iar comuna să accepte o in!elegere
şi să-şi dea seama că autorităţile oficiale nu le sunt duşmani.
~'> /hide1n. nr. 60.
-w lhideJn,nr.57-112, 113.
~ 1 Ibidem. nr. 114.
-'~ lbiden1~ nr. 57·.
~' Ibidem, nr. 58, 102a.
~~ Ibidem, nr. 59, 65b, 65, 68.
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Referitor la Darabant şi Andreica, D. Moldovan cere să-i fie încredinţată lui instrucţia lor ~i să tie
eliberaţi din arest~ 5 .

D. Moldovan în acele împrejurări a fost împuternicit să ia ce măsuri crede de cuviin(ă pentru a
readuce comunele la ascultare. În legătură cu această împuternicire, colonelul Springersteld îi scria în 17
septembrie 1852 că, dacă are nevoie de ajutor să ceară sprijin militar~ 6 . Este acelaşi colonel care trimitea
execuţii militare asupra comunelor şi apoi îl trimitea pe D. Moldovan să rezolve situaţia şi să-i convingă
pe săteni să apeleze la autorităţi pentru a-şi rezolva problemele.
Comunitatea Buciumului arată că nu se va împotrivi înscrierii pădurilor pe nsc. dar \'a protesta pe
calea legii pentru a nu fi acuzată că nu s-a supus ordinelor oficiale~ 7 . Sătenii arată că s-a publicat ca
foştilor coloni cărora li s-a "iertat" a folosi aceste păduri până la 1848 să li se permitii acest lucru ~i de aici
înainte până la o nouă rânduială. Acest lucru nu s-a aplicat, se arată mai departe în rezoluţia înaintată lui
D. Moldovan, deşi comunitatea a înaintat Inaltului Comandament Militar Civil actele dmeditoare.
Rezoluţiunea a fost semnată de mai mulţi juzi şi juraţi.
Asupra satului Scărişoara D. Moldovan a fost nevoit să trimită o execuţie cfltănească. care urma a li
încartiruită în casajudelui, iar pe lângă costul obişnuit comunitatea va mai plăti 5 creiţari ele argint pe zi 1x.
Din 21 septembrie 1852 comunitatea va mai plăti o amendă de 20 zloţi de argint pe zi. până când va
reveni la ordine, iar banii vor fi trimişi subcomisariatului. Asemenea execuţii militare au fost trimise şi în
.
Neaga, Albac, Secătura .
În timpul măsurătorilor cadastrale D. Moldovan a primit plângeri din partea siitenilor că nu le sunt
respectate drepturile. La 1O octombrie 1852, Cazma Ioana din Câmpeni s-a adresat lui D. Molclovan
arătând că a primit drept de a aduna lemne de foc. Cu toate acestea, atunci c<lnd gornicul de pădure a
50
văzut aceste lemne 1-a arestat pe soţul ei, deşi acesta era bolnav la pat . Mai târziu a fost lăsat să plece.
dar evenimentele s-au repetat 2-3 zile la rând. De aceea îi cere săJacă o cercetare în acest sens. având şi
martori că lemnele nu au fost tăiate, ci erau vreascuri adunate.
În 14 octombrie 1852 Sârbu Vasile raportează că a adunat cele 190 de semnături de la locuitnrii din
Ponorel. cum că aceştia se reîntorc la ascultare 51 .
Comunităţile unde ajungea comisiunea şi execuţiile militare. trebuiau să supotie cheltuielile de
deplasare şi cazare. Suma este împărţită pe zile şi sunt precizate şi zilele în care comisiunea trebuia să
primească suma.
~'!

Comunitatea
Ponorel
Yidra de Sus
Yidra de Jos
Al bac
Neaga
Scărişoara
Secătura

Total

Suma ce trebuie plătită
până la 25 sept.
51 O flori ni
300
260
260
100
100
80
1610

Data

Suma

plătită

Restante

17 se~t.
21 oct.
21 oct.
22 oct.

-

3XO
1XO
40
160
60
100
80

-

610

1000

16 august
16 sept.
17 oct.

130
120
220
100
40

~; Ibidem. nr. 61 .
lhiden1~ nr. 74.

.J(l

~ 7 lhidem. nr. 90a.
~x lhidem. nr. 80a.
/bide1n~ nr. 95.
;o lhide1n, nr. 1O1.

-11)
51

Ibidem, nr. 106.
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Întreaga activitate privind măsurătorile cadastrale era bine organizată. Nu an:m date cu pnv1re la
rezultatele obţinute dar este uşor de presupus că şi-a îndeplinit scopul propus. Comunele rc\nltate au
revenit la ordine de bună voie sau asupra lor au fost trimise execuţii militare. care inrăutăţcau şi mai mult
situaţia satelor: În aceste situaţii, pe lângă sumele ce trebuiau plătite comisiei. satului i se impune şi plata
unei amenzi. Putem spune că activitatea cadastrală m1 a adus linişte în viaţa ţăranilor.
Prin întreaga activitate D. Moldovan s-a remarcat printre cei mai de seama reprezentanţi ai poporului
român. s-a anunţat a fi un dârz luptător pentru interesele neamului său oprimat. El s-a integrat in noua
etapă ce s-a prefigurat după 1848. în anii de prefacere liberală, când cauza românească a devenit parte a
dezbaterilor publice, susţinută puternic de funcţionarii români numiţi într-un număr tot mai mare.
D. Moldovan a trăit vremuri de maximă importanţă pentru poporul român din Transilvania. vremuri
de speranţe, dar şi de înăbuşire rapidă a lor. A fost o personalitate a mişcării naţionale rom<îneşti. iar
funcţii le ocupate i-au permis o bună cunoaştere a evoluţiei atitudinii Vienei faţă de români. anticipând
momentele favorabile şi îndemnându-i pe liderii români să le folosească din plin.

ASPECTS FROM THE ACTIVITY
OF D. MOLDOVAN BETWEEN 1848-1867
(Abstract)
The beginning of the liberal period brought on the first-plane elements belonging to the Romanian
national movement. D. Moldovan was one of these Romanian politicians whose ris ing co1H.:erning work
means one of the first steps in the process of laicisation of the lidership of thc Romanian national
movement.
D.Moldovan was born in Deva and studied in Zlatna, Sibiu, Viena si Schemnitz. The year 1848
market his returning to Transylvania s politicallife. He was preoccupied with this region s constitutional
past and present, with the inhabitants of Apuseni Mountains daily needs and he ascertaincd the nceds of
reforms.
He had ditferent roles in the hierarchy ofthe empire hoping he could use his situat ion in ordcr to help
the Romanian people s cause. Being very much involved in helping the cause of thc Romanian pt'~lplc hc
will use any opportunity to contribute to the improvement of the Romanian people " situatinn in thc
emp1re.
D. Moldovan was a personality who was interested in the pressing needs and in the Romanian people
s aspirations for freedom in the Habsburgic Empire.
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