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CONSTANTIN I. SECAREANU - CONDUCATORUL LEGIUNII
ROMÂNE A ŢARII BîRSEI îN REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 *
FLORIN SAL VAN

Contribuţia adusă de tînărul ju~ist ~raşovean C. I. .secăreanu . î~1 ca~
drul revoluţiei de la 1848 din Transilvania pentru emanciparea politica ş1
naţională a românilor ardeleni şi, îndeosebi, a celor din Ţara Bîrsei, remarcată pentru prima dată de ist?ricul ~- A. Mureş~n.u 1, cuprind~ inc~ numeroase momente importante dm zbuciumata sa acuv1tate revoluţionara care
au rămas necunoscute.
în studiul de faţă ne propunem să conturăm personalitatea politică a
acestui înflăcărat revoluţionar paşoptist ardelean cu noi date şi fapte săvîr
~ite în apărarea drepturilor românilor bîrsani, atît Înainte de revoluţie, dar
mai ales în vîrtejul războiului civil din toamna şi iarna anilor 1848-1849.
Născut în anul 1820, în Braşov, important centru economic şi cultural, cu o populaţie majoritară românească 2 , dintr-o familie de negustori
bogaţi 3 , C. Secăreanu a studiat la Sibiu 4 , Blaj 5 şi, în cele din urmă, la Cluj,
la Liceul academic, unde a urmat filozofia şi dreptul 6 , remarcîndu-se, în tot
timpul studiilor secundare şi superioare, ca un elev eminent. Promovînd „spi~itul naţi_on_al" printre numeroşii studenţi români din Cluj, C. Secăreanu era,
m ac~la~1 _ump, cu?1 _remarca N. Popea, În relaţii prieteneşti şi cu colegii săi
magh1an ş1 germani dm acel oraş i.
V

.
.. •. Lu~ra:e _di~tinsă cu premiul I În cadrul concursu.lui de lucrări ştiin\ifice pentru protesorn din mvapmmtul de cultură generală, organizat de Societatea de ştiin\e istorice în 1970.
1 A.• A .. " M lire şea nu,
.
Prefectura românei a Ţcirii Birsri in 1848 şi 1849, e:uras
din "Tara Birse1 , I (1929), nr. 2-3.
2
J_n _anul 1838, B_ra~ovul avea 22 886 de loa.iitori ; din a.ceştia 9 341 erau români,
8,.67~ sa51_ ŞI 4 87_0 magh1an (Arh. St. Braşov, Recensămîntul populaţiei din Braşov şi Tara
Bme1,
extremi, 1526-1917, Întocmit de E. Limona, Tabela 11-111, în mss.).
A. _A. M lire~ ca n li, op. cit., p. 20.

;ni

,

~ lmt1.tutum_ l11erarium regium gymnasium cibiniwsis pro a11110

scholastico 1838/ 1839,

111 Arh~va. L~ceulu1 "Gh. l:a~ăr", Sibiu, matricola nr. 35.
r. Biblioteca ~cademm R._~.R., Man~scrise române, nr. 100, f. 102-103.
. . A .. B ~ n c 1 ~·· S~ud~11ţ11 A~adtm1ei din Cluj de acum u11 veac, în .Anuarul Institutulu1 de 1stonc naţionala dm Clui" voi IX (1934 1944) S"b·
7 N
p0 pca M
· l i /,- .·
l
• I 1u, p. 492-493 ; 490-491.
!Om I. Sibi.u, 1889,
39. emoria u ar itpucopu ui si mitropolitului Andrri baro11 de Şaguna,

p:
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C. Secăreanu s-a făcut cunoscut, încă de tînăr, în rîndul românilor
a.rdeleni, pentru „procesul", răsunător În epocă, purtat de el patru ani
(1844-1848), •cu magistratul Braşovului pentru ocuparea unui post administrativ (practicant de secretar).
Dar magistratul Braşovului, dominat de un mănunchi de patricieni
reaqionari, ostili oricăror transformări democratice În viaţa politică a ora~ului, s-a opus cu Înverşunare ca tinerii jurişti români să ocupe funqii publice în administraţia Braşovului. „Argumentul" invocat mereu de magistrat
era acela că numai •cetăţenii care aparţin celor trei „stări" şi patru religii
„recepte" pot ocupa funcţii publice în guvern şi district. Juristul român a
apelat atunci la guvernul din Cluj. Dar magistratul braşovean stărui cu Încăpătînare în hotărîrea sa. deşi guvernul ardelean găsise îndreptăţite argumentele istorice şi juridice aduse de Secăreanu 8 În sprijinul cererii sale.
Secăreanu s-a plîns atunci Împăratului de la Viena. Dar tot În zadar.
Acesta nici n-a binevoit măcar să răspundă 9 • Aşa că cererea îndreptăţită a
lui C. Secăreanu rămîne nerezolvată pînă la izbucnirea revoluţiei. Momentul
nu trebuie trecut cu vederea, pentru că este un nou episod dramatic, ca
numeroase altele, din îndelungata şi zbuciumata luptă a românilor braşo
veni pentru egalitate de drepturi politice şi cetă.teneşti cu saşii.
Împiedicat astfel să ocupe o funcţie publică, deşi avea dreptul şi studiile corespunzătoare, C. Se:ăreanu s-a pregătit, atunci. să devină avocat,
făcînd, în timp ce purta „procesul" cu magistratul, practica necesară de cancelist tabular la Tîrgu Mureş. Iar după ce a depus şi „censura" de avocat
se reîntoarce În oraşul său natal. unde-l aflăm, deja, în preajma izbucnirii
revolutiei, îndeplinind anumite atributii de ordin naţional 10 •
În primăvara anului 1848, îndată după ce s-au proclamat libertăţile
democratice de către revoluţia din Ungaria, care au trezit un viu ecou si În
rîndul românilor din Ţara Bîrsei, C. Secăreanu se avîntă cu entuziasm alături
de Întreaga pleiadă de fruntaşi români din Ţara Bîrsei, în vîltoarea mişcă
rilor revoluţionare cu caracter burghezo-democratic, care au loc, în acest timp,
în Braşov şi în Întreaga Transilvanie, reprezentînd ari!Ja mai radicală a tineretului intelectual din Braşov.
Astfel, Împreună cu I. Bran şi alţi fruntaşi braşoveni, C. Secăreanu a
adunat În piaţa oraşului un număr de circa 600 de români din S.chei şi cele
şapte sate săcelene ca s'l susţină delegaţia română, condusă de I. Bran, care
s-a prezentat În 11 aprilie la judele oraşului, I. Albrichsfeld, şi a doua zi la
magistratul oraşului pentru a cere drepturi politice pentru românii braşoveni.
Conducătorul delegaţiei a pretins, pe un ton hotărÎt, ca el şi C. Secăreanu
să fie primiţi ca membri în senatul magistratual, ca jumătate din membrii
comunităţii centumvirale să fie români, să se formeze gărzi naţionale şi pentru români etc.

1

I

8 Arh. st. Br~ov, Act. mag„ doc. nr. 3306/1844, 4670/1844; 842, 1503, 2315, 3920,
4137/1845; 79, 359, 817, 1315/1846.
9 Ibidem, doc. nr. 79, 359/1849.
10 Ibidem, doc. nr. 3306/1844, 1503, 1842, 3930/1845, 79, 531, 817/1846; G r. PI 0e ş te anu, Documente inedite, în nSteaua roşie", XX (1968), nr. 214, (noiembrie), Tîrgu

Mureş.
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care a luat-o mişcarea revoluţionară cu caracter bur.
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cu r., Gott ' I. Hintz, I. Marlin, A. Kurz ş1• a1ţn
democratici a administraţiei oraşului şi înlăturarea piedicilor din calea dezvoltării capitalismului, îmbr~ţişau cu. căldură şi aspiraţiil_; so~iale ş~ n~ţio~ale
ale românilor) 13 au determinat magistratul braşovean sa pnmeasca, m fme 1
la 19 aprilie 1848, pe tinerii jurişti români, în frunte cu C. Secăreanu, ca
practicanţi de „secretari magistratuali" 14 • Comentînd evenimentul, „Gazeta
de Transilvania" sublinia că C. Secăreanu, V. La.cea, C. Panţu şi C. G. Ioan
"sînt cei clintii români, care ca gr. răs. neuniţi de la reformaţie încoace,
intrară în folosinţa drepturilor politice În acest district 15 •
în Braşov, devenit centrul unor întruniri „panromâneşti", C. Secă
reanu, împreună cu G. Bariţiu, I. Mureşeanu, G. Nica şi alţi români, au
primit cu căldură şi au sprijinit materialiceşte pe emisarii „imperiului dacic'".
refugiaţi aici din Moldova şi Ţara Românească, cu care erau, de altfel cu~
se exprima G. Bariţiu, de acord în toate problemele „naţionale şi politi~e" 1&,
.
C. Secăreanu a participat, împreună cu numeroşi alţi fruntaşi braşoveni.
şi_ la ~~~ea Adunare naţională de la Blaj, din 3-5 mai 1848, de pe Cîmpia
L1bertaţ11. El a fost ales de adunare, alături de a.lţ.i braşoveni, ca G. Bariţiu 1
I.:, Bra~, \.1 La~ea, Al. ~erzea, I. Iuga, N. Orgh1dan, N. Dima, O. Circă.
sa f ~c~ parte dm delegaţia ce trebuia să ducă împăratului Ferdinand cererilf
romanilor _aprobate de popor la Blaj 11.
Î~ t_1_mpul r~zboiului civil din Transilvania, izbucnit în urma ascuţirii
c~ntrad1q11lor na~1onale şi sociale din vara şi toamna anului 1848 c 5 .
carean~ a. fost ':'ic:prefectul Legiunii române a Ţării Bîrsei un di, · ~
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Ş t. pasc u, Rrooluţia Ji~
https://biblioteca-digitala.ro

C. I. SECAREANU, CONDUCATORUL LEGIUNII ROMANE A ŢARII BIRSEI

4

65

odată cu I. Bran 1s. El a împărţit teritoriul Ţării Bîrsei, conform instructiunilor Comitetului naţional, în tribunate (al Branului, al Săcelelor), În centurii şi decurii, dind instrucţiunile necesare de organizare şi activitate a „gloatelor". în aceste instrucţiuni, pe lingă probleme de ordin militar, el accentuează şi caracterul independent al gărzilor naţionale şi datoria luptătorilor
de a apăra „neatîrnarea" lor, „ca una din cele mai scumpe dreptăţi ale
naţiei române". 1 9 Ohemările Comitetului nalional român, adresate poporului,
de a lupta pînă la ultima picătură de sînge pentru ca şi poporul român să se
bucure de aceleaşi drepturi naţionale ca şi celelalte naţionalităţi 20 , au trezit
un viu ecou şi în rîndul maselor populare din Ţara Bîrsei, care se înrolează cu entuziasm în unităţile prefecturii.
Dar, deoarece revoluţionarii maghiari, influenţaţi de elementele de
dreapta, fiind partizanii supremaţiei naţionale, nu recunoşteau nici măcar
existenţa românilor ca popor, românii ardeleni au fost aliaţi În acest război
civil cu împăratul Austriei, care s-a declarat gata să recunoască drepturile
naţiunii române 21 •
alături de armatele

Ca atare, şi gărzile naţionale din Ţara Bîrsei au luptat,
imperiale şi voluntarii saşi, împotriva „insurgenţilor" secui,
care, la Adunarea naţională secuiască din Lutiţa, din octombrie 1848, au
depus jurămînt de credinţă pe constituţia magjtiară 22 • Ambele tabere revoluţionare română şi magltiară luptînd pentru libertate, atît răzvrăti
rea românilor cit şi împotrivirea secuilor şi a ceangăilor săceleni, aliaţi cu
ei, constituie acte progresiste.
Ostilităţile militare pe teritoriul Ţării Bîrsei Încep la 27 octombrie
1848, curînd, deci, după ce a izbucnit războiul civil În Transilvania, şi continuă, în această campanie, cu unele Întreruperi în luna noiembrie, pînă la
sfîrşitul lui decembrie, cînd se încheie armistiţiul de la Arpătag (2-3 ianuarie 1849). „Gloatele" române, conduse de viceprefectul C. Secăreanu, ajutat de I. Puşcaş şi N. Popea, tribuni, A. Moşoiu, vicetribun, în părţile Branului, şi alţii 23 au luptat, cu mult eroism, În bătăliile de la Vama Buzăului,
Săcele, Prejmer, Hărman, Sfîntu Petru, Bod, Hălchiu, Feldioara etc., pentru
apărarea Ţării Bîrsei, împiedicînd, astfel, pe inamic să atace şi să ocupe
Braşovul 24 •

în decursul acestor lupte, prefectura română a dus, ca de altfel şi alte
prefecturi, o mare lipsă de arme, muniţii etc., pentru că înalta comandă
1

s M. Const anti nes cu, op. cit., p. 79; S. Drag om ir, Avram lanrn, Buc.,
1965, p. 73-78.
19
I. Zor ca, Monografia comunei Vlădeni, Sibiu, 1894, p. 108.
20 Vezi Proclamaţia din 19 octombrie 1848, în
A I. Pap i u - I 1 ari an, Istoria
românilor din Dacia Superioară, schiţa tom. III, publicată de Ş t. Pascu, Sibiu, 1943, p. 75.
21
M. Constantinescu, op. cit., p. 79; S. Dragomir, op. cit., p. 77, 81.
22
Arh. St. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4413, 4497/1848; nGazeta de Transilvania",
XI (1848), nr. 87 (octombrie).
23 Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 9992/1848, 375/1849, 827/1849; 2392/1850,
G. Mor oi anu, Tribunii de origină din Săcele în revoluţia din 1848, În "Plaiuri săcelene",
I (1934), nr. 7-8, p. 4.
24
Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4487, 4529, 4534, 5181, 5234/1848, 29,
827/1849; "Gazeta de Transilvania" XI (1848), nr. 87, 93, 95, 97, 100/1848.
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decît puţine arme, şi aceasta cu întîrziere.
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· • d
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26
şi patrioţi din Braşov •
•
Incontestabil că în cursul luptelor ş1 mai ales în cele din Săcele, localităţi cu populaţi~ i_nixtă, . român..,o-maghiar~, s-au ~omis şi _anumite e?'cese?
catre unguri.
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„ 27folosmd
D C expresia
S ..,
Marx, că şi aici a fost „ un şl.l' de atroc1taţ1 reciproce
. ar . . ..ecareanu,
animat de sentimente umanitare, n-a ordonat astfel de acte ş1 ma n~ le-a
încurajat. Cînd a cons~tat ~ ele„ to~uşi! ~-au produs, el le-a. re~etat ş1 l~-a
explicat ca o consecinţa ..,a ra~bo1ulu1 c1v1ţ. De aţtf~l, ~eb~1e sa remarcam
că atitudinea sa umanitara faţa de populaţia maghiara dm Sacele a fost sub28
liniată, în mod deosebit, de istoricul maghiar Orban Balazs.
Dar, deoarece cercurile oficiale bnşovene, în frunte cu judele I. Albrichsfeld, considerau că numai gărzile române sînt vinovate de astfel de
fapte 29 , C. Secăreanu a protestat, în 28 decembrie 1848, Într-un raport trimis feldmareşalului Gedeon - comandantul suprem al trupelor imperiale
din Ţara Bîrsei - împotriva acestor învinuiri. „Este datoria fiecăruia a regreta şi a preveni astfel de acte, spunea el, şi nu a le descrie în culori îngrozitoare, aruncînd vina numai în spatele unei trupe şi chiar unei naţiuni întregi, cum fac domnii birocraţi de aici so. În acelaşi raport, C. Secă.Teanu a
cerut lui Gedeon să ordone subalternilor săi şi ma~istratului braşovean să
nu mai calomnieze prefectura şi poporul român pnn cuvinte ji~itoare s1.
Faptele citate, şi altele la care ne vom referi mai jos, arata că, deşi
românii erau aliaţi cu saşii, cu toate acestea, se născuseră contradicţii foarte
seri~ase înt~e mag.ist~at şi prefect~ră. ~c fapt, . aceste disensiuni apăruseră
cun~d dup~ co~sutmr:_a pre!ec~um romane. Deşi trecuse o jumătate de an
de c1nd Uni;e~sltatea saseasca facuse cu~oscutele „concesii" din 3 aprilie 1848
pentru romani, cu toate acestea, magistratul îi menţinea în blestematul
.
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Arli. Bis. Sf. Nicola: .Brasov, Catastife, cataloage, doc. nr.
1°736/1848
K. Marx, lnsem11ar1 despre ro~ni, B~c., Bd. Ac.ad., 1964, p. 158.
·
28
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30 Ibidem, p. 61.
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31
Ibidem, p. 51-61.
3
! Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4992/ 1848 .
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ţional. Primirea românilor în comunitatea centumvirală a fost amînată, sine
die, de magistrat sub diferite pretexte 33 • Iar numai primirea celor patru
tineri jurişti, în frunte cu Secăreanu, ca practicanţi de secretari magistratuali,
nu era de natură să satisfacă aspiraţiile naţionale ale românilor braşoveni.
De aceea, prefectura română, încă de la începutul lunii noiembrie 1848,
a răsturnat, prin tribunatul Branului, condus de „stegarul naţional" de pe
Cîmpul Libertăţii 34 , I. Puşcaş, pe cale revoluţionară, vechea administraţie
de la castel şi de peste cele zece sate brănene, înlocuind-o cu una nouă românească, democratică, populară, avînd în frunte pe membrii tribunatului. Aron
Moşoiu, vicetribun, a fost ales de masele populare jude primar peste satele
brănene 35 • Timp de 4 luni prefectura română a fost singura autoritate peste
satele brănene. Astfel, pe lîngă Făgăraş, Haţeg, Zarand, Bolgrad şi Cetatea
de Baltă 86 , citate de Al. Papiu-Ilarian, ca regiuni unde s-a introdus administraţie românească,, vedem, acum, că o astfel de administraţie s-a instaurat
în mod revoluţionar şi în Ţara Bîrsei, şi anume, în zona sa compact românească, a Branului.
Evident că patriciatul săsesc nu putea accepta ca În locul vechii sale
autorităţi să se instaureze o nouă jurisdicţie, românească. De aceea, cînd a
mers senatorul F. Fabricius În Bran să ancheteze cum s-a produs acest a<:t
„anarhic", „turbat de mînie" - spune C. Secăreanu - a tras poporul la
răspundere, „strigînd că Puşcaş nu este nimic, ci el, Fabricius, este domn şi
tribun" 87 • Aşa Încep să se ascută contradicţiile dintre ma_9istrat şi prefectură.
Dar, în ciuda acestui fapt, C. Secăreanu continua să fie exponentul
activ al dorinţei arzătoare a românilor din Ţara Bîrsei de a se bucura de
egalitate de drepturi politice cu saşii, - în virtutea străvechimii şi a caracterul.ui lor majoritar - de a avea proprii săi reprezentanţi în administra.ţia
locală. El a exprimat starea de spirit a românilor bîrsani prin aceste mişcă
toare cuvinte : „Populaţia românească, este gata să se ridice în masă, jertfindu-şi sîngele şi Întreaga avere ... numai să scape cu desăvîrşire de dominaţia
despoti,că a birocraţiei săseşti şi să-şi pună proprii săi funcţionari români" 38 •
Considerîndu-se ca un organ emanat din voinţa poporului român, chemat
să „îndestuleze poporul" nu numai în chestiuni „militare", ci şi în cele „politice" 39 , cum accentua Comitetul naţional, prefectura română a fost, în
un decursul activităţii sale, o adevărată autoritate politică românească, care
a apărat, În faţa forurilor oficiale, drepturile politice şi civile ale poporului
român. Românii din Ţara Bîrsei o considerau ca atare şi i se adresau cu în-

Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4537, 4724, 5034/1848.
E mi I Micu, ,,Stegarul naţional" de pe Cîmpul Libertăţii: I. Puşcaş, în "Astra",
III (1968), nr. 5 (24), p. 5, 18.
3 :; Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4992, 4704, 4705/1848 ; vezi pentru răscoala
brănenilor : F 1 o r i n S a I va n, Mişcări ţărăneşti dir. satelf' dependente de oraşul Braşov în
(mii 1848-1849, în uStudii şi articole de istorie", XIII (1969), p. 144-149.
36 Ş t. Pascu, Revoluţia din 1848, în „Tribuna" XII (1968), nr. 20 (mai); A I. Papi u - I I ari an, Istoria românilor din Dacia Superioară, schiţa tomului III, p. 92.
37 Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4992/1848.
33

34

as Ibidem.

S. Drag om ir, Studii şi documente pri1:itoare la revoluţia românilor din Transilvania În anii 1848-1849, voi. II, Sibiu, 1944, p. 424.
39
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Constatînd că organele magistratuale numesc dregători În localităţile
mixte, fără a se consulta şi cu prefectura, C. Secăreanu a protestat, de asemenea. „Dacă vei merge În Săcele, fără ştirea prefecturii, avertiza C. Secă
reanu pe senatorul F. Bomches, noi protestăm cu solemnitate, declinîndu-ne
orice răspundere pentru consecinţele neplăcute ce se vor naşte" 43. Cînd a
văzut că magistratul nu-l :iiută ca să poată îndeplini anumite obligaţii de
0rdin militar, cerute de Înalta comandă generală, Secăreanu a convocat el
singur, peste capul magistratului, pe juraţii şi primarii din cele şapte sate
săcelene şi le-a dat dispoziţii să ridice recruţi, români şi maghiari "'"'.
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:~ S. Drag om i r, Studii şi documente ... , voi. II, p. 326.
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La sfîrşitul lunii decembrie 1848 şi la începutul anului 1849, relaţiile
dintre magistrat şi prefectură devin foarte încordate 47 •
Urmărind să împiedice pe Secăreanu de a „rupe pe românii" de pe
pămîntul „crăiesc" de „comunitatea naţională săsească", magistratul a propus, în şedinţa din 20 decembrie 1848, înaltei comande generale, ca în viitor
recrutarea „gloatelor" române să se facă numai sub controlul magistratului,
iar unităţile române, atît de gardă cît şi trupele regulate, să fie subordonate
comandamentului austriac 48 • Comunitatea centumvirală, considerînd că prefectura română tinde să „răstoarne autorităţile legale" şi să înfiinţeze „ un
stat propriu", se alătură hotărîrii magistratului 49 • In hotărîrea luată la 15
ianuarie 1849, magistratul face un pas mai departe Împotriva prefecturii
române. Considerînd că relaţiile cu prefectura, care se „amestecă" în „administraţia publică", au ajuns atît de departe, încît este, spune magistratul, pericolul să se nascăi „un conflict foarte serios" dacă „nu se va împiedica în
mod hotărît şi la timp acel necugetc:. t tribun", - adică Secărean u, - magistratul propunea, aicum Înaltei comande generale, pur şi simplu, „desfiinţarea
prefecturii" şi „înlăturarea lui Secăreanu", urmînd ca recrutarea românilor să
se fa.că numai de magistrat iar gărzile naţionale române să fie subordonate
direct unităţilor săseşti 60 • După cum se vede, în prima hotărîre, magistratul
propunea doar o Îngrădire a activităţii prefecturii române, iar acum, desconsiderînd hotărîrile Adunării naţionale de la Blaj şi autoritatea Comitetului
naţional român, cere chiar lichidarea ei.
Dar hotărîrea aceasta nu s-a aplicat, totw;i, pînă la urmă, pentru că
evenimentele militare s-au precipitat şi în Ţara Bîrsei în urima victoriilor obţinute de generalul Iosif Bem, care În 19 ianuarie 1849 se afla deja la Slimnic,
lîngă Sibiu 51 , Braşovul fiind ameninţat astfel, din două părţi, dinspre apus
de Bem şi dinspre răsărit de secui. În aceste împrejurări, conducătorii oraşului
Braşov au hotărît, În 29 decembrie 1848, chemarea trupelor ruseşti. Dar
C. Secăreanu şi negustorul G. Ioan, care participase, în numele românilor, la
şedinţa respectivă, s-au împotrivit 5 2 •
N. Bălcescu constatase în timpul cît a stat la Braşov, adică de la sfîrşi
tul lunii noiembrie pînă În jurul datei de 16/28 decembrie 1848, că şi aici,
la fel ca şi În alte părţi ale Transilvaniei, ruşii erau aşteptaţi ca nişte „eliberatori". Dar George Bariţiu şi alţi intelectuali braşoveni, care s-au opus chemării trupelor ruseşti, au fost ameninţaţi cu moartea spunea Bălcescu mai
tîrziu - de un preot român din Săcele 53 , proba~il A. Verzea.
S. Drag om ir, Studii şi documente ... , voi. I, p. 61.
Arh. st. Braşov, Act. mag., doc. nr. 4992/1848.
49 Ibidem, doc. nr. 5286, 5287/1848.
5 0 Ibidem, doc. nr. 169/1849.
51 G.
Ba a: iţi u, Părţi alese din istoria Transilvaniei, voi. II, Sibiu, 1890, p. 408,
452 ; A 1. Papi u-1 I ari an, Istoria românilor în Dacia Superioară, tom. III, p. 96,
nota 5.
52 Arh. st. Br~v, Act. mag., doc. nr. 5262/1848.
53 C.
Bod ea, Lupta românilor pentru unitatea naţională, 1834-1849, Buc„ Ed.
Ac.ad. R.S.R„ 1967, p. 184, nota 5; N. Bă Ic e s cu, Opere, IV, Corespondenţă, Ed. Acad.
47

48

Buc., 1964, p. 123, 125-126.
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se dezorganizeaza. Secareanu se remtoarce din refugiu, la începutul lumi august
1849 60. Războiul civil îndepărtîndu-se de Ţara Bîrsei, el intrînd în viaţa
paşnică, practică, cîteva luni, avocatura şi îndeplineşte, totodată, funqia de
secretar magistratual 61 .
Relaţiile cu magistratul ramrn, Însă tot Încordate. Acesta caută să-l
implice în procese, deschise pe tema unor fapte săvîrşite de prefectură înainte de 20 manie 1849, cu scopul de a-l compromite şi condamna. Nu reuşeşte însă. Dezgustat, În primăvara anului 1850, fostul viceprefect al Legiunii române a Ţării Bîrsei pleacă la Alba Iulia ca magistrat la tribunalul
local, unde rămîne doar 2 ani, pentru că boala contractată în timpul luptelor îl răpune În floarea vîrstei, la 32 de ani e2.
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viceprefect al legiunii române a Ţării Bîrsei, pentru libertatea politică ş1
naţională a românilor ardeleni.
Aducînd o contribuţie importantă, în cadrul războiului civil din
Transilvania, la apăraţea oraşului şi a districtului Braşov, în campania din
iarna anilor 1848/1849, prefectura română, condusă de avocatul C. I. Secăreanu, a fost, în acelaşi timp, în tot cursul existenţei sale (octombrie 1848martie 1849) şi o adevărată autoritate politică-naţională, care a instaurat
în cele zece sate brănene o nouă administraţie, democratică, românească, şi
a apărat, în faţa organelor oficiale, onoarea şi drepturile istorice ale românilor din Ţara Bîrsei.

https://biblioteca-digitala.ro

