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REVOLUÅIA DE LA 1848-1849 ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
ASPECTE INSTITUÅIONAL-ORGANIZATORICE

O datã cu declanæarea revoluåiei în Ungaria, în martie 1848, locuitorii din Åara
Fãgãraæului æi cei din Åara Bârsei s-au solidarizat imediat cu revendicãrile social-politice ale
revoluåionarilor maghiari în privinåa desfiinåãrii privilegiilor nobiliare, a desfiinåãrii totale a iobãgiei,
a instaurãrii egalitãåii æi libertãåii publice æi – în ceea ce-i privea în mod special pe români – a
recunoaæterii acestora ca entitate politicã de sine stãtãtoare.

Adunarea naåionalã de la Blaj, din 3/15-5/17 mai 1848, a constituit cea mai
puternicã manifestaåie politicã a românilor din Transilvania de pânã atunci, acolo proclamându-se,
prin cele 16 puncte ale „Petiåiei Naåionale“, egalitatea politicã a naåiunii române cu celelalte
naåionalitãåi conlocuitoare, dreptul de a avea reprezentanåi în Dietã, administraåie æi justiåie
proporåional cu numãrul ei, desfiinåarea iobãgiei etc. Sub influenåa ideilor proclamate æi rãspândite
de participanåii fãgãrãæeni æi braæoveni, revoluåia a atras rapid pe locuitorii din cele douã „åãri“, fie ei
intelectuali, orãæeni sau åãrani.

Însã, cu toatã voinåa românilor, exprimatã în cadrul adunãrii de la Blaj, Dieta
transilvãneanã – compusã numai din nobilime maghiarã æi secuiascã æi patricienii saæi – a votat în
unanimitate, la 17/29 mai 1848, încorporarea Transilvaniei la Ungaria, însemnând pierderea totalã a
identitãåii acesteia. În astfel de situaåie dificilã, românii ardeleni se adunã din nou la Blaj, între 3/15 æi
12/24 septembrie 1848, unde hotãrãsc sã-æi creeze propria organizare armatã spre a-æi apãra
drepturile normale æi legitime. Ca atare, Comitetul Naåional Român de la Sibiu, ales în cadrul
adunãrii, a hotãrât modul de organizare a gãrzilor româneæti – formarea a 15 prefecturi ce urmau sã
organizeze 15 legiuni militare, conduse de câte un prefect æi un viceprefect.

Douã dintre cele 15 prefecturi s-au format în Åara Fãgãraæului
1
 æi Åara Bârsei. La

conducerea prefecturii fãgãrãæene Comitetul Naåional Român a numit pe tânãrul revoluåionar Ioan
(Iovian) Brad

2
. Dincolo, în Åara Bârsei, conducerea revoluåionarã era formatã dintr-o pleiadã de

personalitãåi – protopopii Ioan Popasu æi I. Petric, avocatul Ioan Bran, Andrei æi Iacob Mureæianu,
George Bariåiu, Nicolae Popea, Constantin Secãreanu, Ioan Aldulea æ.a. Legiunea Românã a Åãrii
Bârsei a luat naætere la Braæov, având ca prefect pe Ioan Bran, însã, acesta fiind chemat ca membru al
Comitetului Naåional Român la Sibiu, Legiunea a fost organizatã æi condusã de viceprefectul
Constantin Secãreanu. La fel ca în zona Fãgãraæului, acesta a împãråit teritoriul Åãrii Bârsei în
tribunate, centurii æi decurii – tribunatul de Bran (condus de I. Puæcaæ æi N. Popea) æi tribunatul de
Sãcele (condus de D. Boier æi Teclo).

3
 

În Åara Fãgãraæului, prefectura a organizat o legiune – ca formaåie militarã
constituitã pe principiul teritorial –, iniåiativã legatã de numele lui Ioan Brad, ajutat fiind de tinerii
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Ioan Comæia
4
 æi Ioan Moraru

5
 (ca viceprefecåi). Ca principalã atribuåie a Legiunii de aici s-a hotãrât a

fi apãrarea teritoriului Åãrii Fãgãraæului æi cooperarea militarã cu Legiunea Åãrii Bârsei.
Nerecunoaæterea, de cãtre maghiari, a existenåei românilor ca naåiune i-a determinat pe

aceætia din urmã sã recurgã la alianåa cu împãratul Austriei, care, din consideraåiuni tactice, se pronunåase
pentru recunoaæterea drepturilor legitime ale naåiunii române. Din acest motiv, æi în zona sud-esticã a
Transilvaniei, pe lângã Legiunile Åãrii Fãgãraæului æi Åãrii Bârsei, au fost dislocate unitãåi ale armatei
imperiale austriece, conduse de feldmareæalul Gedeon.

6

În octombrie 1848, lângã Æercaia, se formeazã tabãra militarã a fãgãrãæenilor, pe
lângã care se ataæeazã æi unele unitãåi militare imperiale. Românii din Åara Fãgãraæului au rãspuns cu
promptitudine chemãrii tribunilor æi s-au înrolat ca voluntari în cadrul Legiunii. În tabãra de la
Æercaia s-a adunat „o mare sumã de români armaåi sub cãpitanii sau prefecåii lor comandanåi“;
„numãrul românilor armaåi ar trece de 10.000, mai mulåi cu lãnci“

7
.

Despre momentele acestea avem urmãtoarea mãrturie: „Pare cã-i vãd acuma în casa
noastrã cum au petrecut o noapte când au venit de la Sibiiu, cu Iancu, cu Bãrnuåiu, cu Brãtian din Åarã
(Åara Româneascã – n.n.) æi încã cu doi tineri studenåi de la æcolile mai înalte. Cum, dupã o consfãtuire
de o noapte, au înfiinåat garda naåionalã pentru acest åinut, sub conducerea lui Aldea æi Tache Borzea, ca 
tribuni de aici, æi-au continuat calea cãtrã Fãgãraæ la Braæov. La Fãgãraæ s-a åinut adunare mare la Moara 
de hãrtie æi înainte a fost încã o adunare aci, la Viætea de Jos“

8
.

Cãtre sfâræitul lunii octombrie 1848, armatele austriece reuæesc sã cucereascã æi sã
ocupe Cetatea Fãgãraæului care, pânã în martie 1849, va servi ca garnizoanã a armatei imperiale; de
altfel, în Fãgãraæ a fost organizat cartierul general al trupelor austriece din aceastã zonã.

Cu tot sprijinul, mai mult moral, al austriecilor, Legiunea Åãrii Fãgãraæului, – ca æi
cea a Åãrii Bârsei –, a suferit de lipsa de armament de calitate, comandamentul militar general
austriac acordând taberelor militare fãgãrãæene æi braæovene foarte puåine arme æi muniåii. Din acest
motiv, de altfel foarte important æi hotãrâtor, înarmarea s-a realizat greu, folosindu-se în special
posibilitãåile locale, adicã arme tradiåionale – în special lãnci.

9

Acåiunile militare ale Legiunii fãgãrãæene debuteazã la sfâræitul aceleiaæi luni,
prefectul Ioan Brad „cu trupa sa de lãncieri“ fiind detaæat, din ordinul feldmareæalului Gedeon, sã
opereze în zona Braæovului, împreunã cu Legiunea Åãrii Bârsei, pentru dezarmarea ceangãilor
sãceleni – consideraåi inamici – pentru ca apoi sã continue acåiunea în districtul Trei Scaune,
împotriva secuilor, de unde trupele române fuseserã respinse.

10
  

Acåiunile militare ale Legiunii Åãrii Fãgãraæului cresc în intensitate cãtre sfâræitul
anului 1848, atunci când Ioan Brad, împreunã cu trupele sale, s-a deplasat în nord-estul regiunii
pentru a participa la luptele din zona localitãåilor Hoghiz, Racoæ, Cãpeni æi Ormeniæ, lupte în urma
cãrora inamicul a fost silit sã se retragã peste Olt, la 19 decembrie, în zona satelor Aita Mare æi
Belin.

11

22

Constantin Bãjenaru

4 Arhivele Naåionale Braæov, Fond Prefectura Fãgãraæ, doc. nr. 47 (14 ian. 1849)
5 S. Dragomir, Studii æi documente privitoare la …1848-1849, I, Sibiu, 1944, p. IX
6 G. Bariåiu, op. cit., p. 318-319
7 Gazeta de Transilvania, XI, nr. 84, 1848
8 Nic. Borzea, Amintiri din vremea iobãgiei. Anii 1841-1848, în „Transilvania“, an 57, nr. 6, Sibiu, 1926, p. 258
9 Gazeta de Transilvania, XI, nr. 84, 1848
10 G. Bariåiu, op. cit., p. 318-319
11 S. Dragomir, op. cit., doc. nr. 44, p. 56



Dupã intrarea în Transilvania a armatei maghiare conduse de generalul Bem,
Legiunea fãgãrãæeanã va întâmpina situaåii militare mult mai complicate, vizând ameninåarea Åãrii
Fãgãraæului din douã direcåii – înaintarea trupelor maghiare dinspre Sibiu æi pericolul secuiesc
dinspre nord-est (aceætia întãrindu-se pe malul drept al Oltului, unde ocupaserã localitãåile Racoæul
de Jos æi de Sus, Caåa, Homorod, Cohalm, Ungra, intenåionând sã intre în Fãgãraæ pentru a se uni cu
trupele lui Bem). Din acest motiv, Prefectura districtului îæi va organiza Legiunea pe malul stâng al
Oltului, realizând o puternicã linie de apãrare în zona satelor Hoghiz, Comãna de Jos, Veneåia de Jos,
Æercaia æi Mândra (lângã Fãgãraæ); în luptele care s-au dat, au fost remarcaåi pentru eroism æi
pricepere militarã viceprefectul Ioan Comæa, Ioan Morariu æi centurionul Voicilã.

12
 Dincolo de

Fãgãraæ, spre Sibiu, linia Oltului era apãratã de unitãåile militare austriece, încartiruite în satele
grãnicereæti româneæti Ohaba, Mãrgineni, Lisa, Viætea de Jos.

13
  Pe lângã luarea acestor mãsuri

militare locale, s-a realizat æi cooperarea, la sfâræitul lunii februarie 1849, cu Legiunea Åãrii Bârsei în
acelaæi scop – apãrarea zonei Fãgãraæului æi a drumului spre Sibiu.

Din pãcate, în timpul luptelor duse cu maghiarii, din octombrie 1848 pânã în
martie 1849, s-au produs excese din partea ambelor pãråi, pe care le-a condamnat æi comandantul
Legiunii Åãrii Bârsei, Constantin Secãreanu.

Pentru luptele împotriva maghiarilor æi-au fãcut apariåia în zonã æi armatele
ruseæti, moment în care „toatã lumea fierbea de groazã æi fugiserã din sate românii la poalele munåilor 
– satele erau mai pustii când au intrat muscalii. Numai popa rãmãsese în sat la porunca împãrãteascã,
mai pe urmã fugiserãm æi noi la muntele Sâmbãta, la mãnãstiri“

14
.

Demnã de remarcat a fost æi opoziåia delegaåilor românilor din Åara Bârsei, C. Secãreanu
æi Gh. Ioan, faåã de cererea oficialilor Braæovului ca trupele åariste sã intervinã în zonã. Însã, adunarea 
magistratului a fost în cele din urmã de acord cu intrarea acestor trupe în Braæov, însã fãrã folos, cãci
la 20 martie 1849 trupele generalului Bem au ocupat oraæul, ceea ce a corespuns cu dizolvarea
Prefecturii æi a Legiunii Åãrii Bârsei.

Câteva zile mai devreme, cu toate eforturile æi pregãtirile militare întreprinse, dupã
ocuparea Sibiului (11 martie 1849), armatele lui Bem s-au îndreptat spre Fãgãraæ, determinând
trupele aflate în Cetatea Fãgãraæului sã se retragã spre Braæov (17 martie)

15
,  aceasta însemnând æi

aici sfâræitul Prefecturii æi al Legiunii româneæti.
În ceea ce priveæte al doilea aspect – administraåia –, aceasta a fost instauratã de cãtre

prefectura românã a Åãrii Fãgãraæului. Astfel, la 25 octombrie 1848, toåi funcåionarii conducerii
administrative maghiare sunt siliåi sã demisioneze

16
 æi, pentru o scurtã perioadã, a fost numitã o

administraåie provizorie, compusã dintr-un vicecãpitan (un ofiåer austriac numit de generalul
A. Puchner), prefectul român (Ioan Brad) æi preotul Moldovan din Racoviåa

17
.

Alegerile pentru noua administraåie – româneascã – a Åãrii Fãgãraæului au fost stabilite de
cãtre Comitetul Naåional Român pentru ziua de 12 noiembrie 1848, sub supravegherea lui August-
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Treboniu Laurian æi Ioan Brad; ca secretari au fost aleæi George Bariåiu, Ioan Brad, Ioan Popazu æi
David Almãæan. În funcåiile administrative au fost aleæi, prin aclamaåie deschisã, urmãtorii: juristul
David Almãæan – vicecãpitan (cãpitanul urmând a fi numit de cãtre împãrat), avocatul Ioan Aldulea – 
prim-notar, juristul Nicolae Gãitan – vicenotar, avocatul Constantin Secãreanu – perceptor; ca
asesori s-au ales: Matei Pop (deputat de Pesta), Aron Pumnul, Ioan Codru-Drãguæanu, Dimitrie
Popovici, avocat Gh. Æuleriu, jurist Ioan Puæcariu, Ilie Moraru æi Gh. Fãgãrãæanu.

18

Semnificativ este faptul cã printre membrii administraåiei române de aici s-au numãrat în
mare parte intelectuali de seamã din zona Åãrii Bârsei – Constantin Secãreanu (conducãtorul
Legiunii Åãrii Bârsei), Ioan Puæcariu æ.a. Aceætia, împreunã cu intelectualii fãgãrãæeni, au acåionat
permanent în scopul practic de a forma din cele douã „åãri“ un puternic centru al revoluåiei române
din Transilvania. Însã, ceea ce s-a realizat în Åara Fãgãraæului – administrativ vorbind –, nu s-a reuæit
în Åara Bârsei decât în zona Branului, cea mai compact româneascã de aici.

Chiar de la început, noua administraåie a Åãrii Fãgãraæului a acåionat pentru reinstaurarea
drepturilor românilor din zonã æi, în primul rând, pentru introducerea limbii române ca limbã oficialã
a districtului.

19
 Activitatea acesteia a fost coordonatã permanent de Comitetul Naåional Român, care,

prin mai multe adrese oficiale, a transmis autoritãåii fãgãrãæene dispoziåii æi ordine în ton cu mersul
general al revoluåiei române, vizând în special apãrarea drepturilor cetãåeneæti æi a ordinii publice.

20

Totuæi, funcåionarea administraåiei româneæti din Fãgãraæ a fost de scurtã duratã, cãci, aæa
cum aminteam mai sus, apropierea trupelor maghiare ale generalului Bem a condus la încheierea
activitãåii, la 18 martie 1849, o parte dintre conducãtori retrãgându-se spre Braæov sau refugiindu-se
în Åara Româneascã (Ioan Puæcariu, Ioan Codru-Drãguæanu, David Almãæan æ.a.)

În decursul existenåei lor, atât prefecturile, cât æi administraåiile româneæti din Åara
Fãgãraæului æi Åara Bârsei æi-au adus un aport important la cauza generalã a revoluåiei române din
Transilvania. De asemenea, conducãtorii lor, prin faptele lor deosebite pe teren militar æi
administrativ, s-au înscris la loc de cinste în rândurile eroicei generaåii a anilor 1848-1849 din åãrile
române.
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