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1. Argument 

 Preocupările mai vechi în domeniul istoriei şcolare şi locale din sudul Transilvaniei 

m-au apropiat de subiectul instrumentalizării mediului educaţional în scopuri politice şi 

naţionale. Sfera de interes a cuprins trei direcţii importante ale instrumentalizării, mai puţin 

abordate până în prezent: 1. utilizarea instituţiei şcolare de către autorităţile statale în cadrul 

politicilor etno-demografice; 2. aportul manualelor şcolare la formarea structurilor identitare 

şi a reprezentărilor stereotipale şi 3. contribuţia organizaţiilor şcolare la dezvoltarea unor 

comportamente culturale specifice. Fiecare dintre cele trei direcţii a luat forma câte unui 

capitol în lucrarea de faţă (cap. 4-6). Cele trei capitole sunt precedate de o trecere în revistă a 

istoriografiei subiectului, a arsenalului metodologic al cercetării (cap. 2) şi a mediului politic, 

etno-demografic şi cultural sud-transilvănean (cap. 3). Ultimele trei capitole ale lucrării 

conţin concluziile (cap. 7), sursele documentare (cap. 8) şi anexele lucrării (cap. 9). 

 Pentru captarea atenţiei, fiecare dintre capitolele propriu-zise ale lucrării (cap. 4-7) 

este introdus prin trei citate şi o povestioară, care surprind aspecte esenţiale ale fenomenelor 

şi proceselor istorice studiate. Sursele istorice ale povestioarelor se regăsesc în cuprinsul 

capitolului respectiv. De asemenea, pentru a pune mai bine în valoare momentul istoric 

cercetat (1849-1918), am încheiat aceste capitole cu o serie de analize şi sugestii comparative 

între politicile şi practicile educaţionale antebelice şi interbelice (cap. 7), demers facilitat de 

preocupările şi publicaţiile mele anterioare. 

 Utilitatea şi actualitatea acestei cercetări constă în promovarea ideii de echilibru în 

politicile şi practicile educaţionale, prin raportare la diferitele dimensiuni ale identităţii şi 

schimbării sociale - individuală, comunitară şi societară, respectiv locală, regională şi statală. 

Desfăşurarea activităţii profesionale într-un mediu multicultural cu un potenţial interacţional 

ridicat (Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu) mi-a dezvoltat sensibilitatea 

pentru perspectiva alterităţii, fapt materializat printr-o serie de cercetări, în care am implicat 

numeroşi elevi ai şcolii (prin intermediul Cercului de Studii Istorice şi Sociale). Lucrarea de 

faţă reprezintă o încununare a acestor preocupări. 

 

2. Istoriografia asupra învăţământului popular şi orăşenesc din sudul Transilvaniei 

 Cercetătorii subiectului se confruntă cu vastitatea şi varietatea materialului 

bibliografic şi arhivistic. Elaborarea lucrării prezente nu face excepţie. Au fost consultate 

lucrări generale, de istorie românească şi săsească, transilvăneană şi şcolară, monografii 

locale, regionale, şcolare şi bisericeşti, biografii consacrate unor personalităţi cultural-

politice. Problema instrumentalizării politice a şcolii este atinsă frecvent, dar abordarea 
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specială şi complexă este ceva mai rară (L. Triteanu, Şt. Bârsănescu, M. Păcurariu, P. 

Brusanowski, Anton Dragoescu). Laitmotivul discursului istoriografic românesc îl reprezintă 

ofensiva statală, în special după 1867 (până la 1918, fireşte!), în vederea transformării şcolii 

într-un instrument asimilaţionist eficient. De cea mai mare atenţie se bucură aspectele 

politice, juridice, lingvistice, demografice şi financiare. Perspectiva germano-săsească este 

puţin diferită, instituţia şcolară fiind privită în primul rând ca „un bastion împotriva 

maghiarizării”. 

 Lipsesc analizele comparative, atât de sugestive pentru mediile multiculturale. 

Preocupări privind utilizarea manualului şcolar în dezvoltarea reprezentărilor etnoidentitare 

se regăsesc în lucrări şi articole consacrate învăţământului românesc, însă universul imagistic 

şi stereotipal al manualului german este foarte puţin cunoscut, mai ales în mediul românesc. 

Tratarea interdisciplinară a subiectului instrumentalizării şcolii este un câmp deschis. Studiile 

de imagologie au făcut deja paşi importanţi. Statistica aşteaptă o solicitare mai complexă, iar 

sociologia o apelare mai intensă. Spre exemplu, studierea structurilor organizaţionale oferă 

interesante posibilităţi interpretative asupra comportamentelor culturale. La fel, rezultatele 

cercetărilor statistice pot suplini absenţa unui discurs explicit, bunăoară de natură naţională şi 

politică. 

 De la începutul secolului al XX-lea până în prezent, istoriografia românească şi-a 

îndreptat periodic atenţia asupra instrumentalizării politice şi naţionale a şcolii, în 

Transilvania, în perioada premergătoare Marii Uniri. Se pot distinge patru momente 

istoriografice: 1. începutul secolului al XX-lea şi anii primului război mondial, 2. perioada 

interbelică şi anii celui de-al doilea război mondial, 3. perioada naţional-comunismului 

ceauşist şi 4. perioada postcomunistă. Primul moment, marcat de apogeul politicilor 

asimilaţioniste maghiare, dezvoltă un discurs intransigent al naţionalismului românesc. Starea 

de spirit se menţine la începutul perioadei interbelice şi este reactivată în timpul celui de-al 

doilea război mondial. În anii 60-70 ai secolului al XX-lea, căutarea consensului naţional, a 

surselor autohtone de legitimare a regimului politic comunist a încurajat o nouă direcţie de 

valorificare a tematicii instrumentalizării naţional-politice a şcolii, accentul mutându-se pe 

aportul acestei instituţii la dezvoltarea sentimentelor şi solidarităţii naţionale, a ideii de 

unitate, în contextul restrictiv al regimului dualist. Critica dură a acestui regim este reluată în 

anii 80. Perioada postcomunistă prelungeşte unele tipuri de abordări din anii naţional-

comunismului, dar consemnează şi deschiderea spre noi perspective istoriografice, precum 

cea imagologică. 
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 Autoimaginile şi heteroimaginile operaţionale în spaţiul multicultural transilvănean 

sunt suprinse cu o deosebită acurateţe de Sorin Mitu, Ioan-Aurel Pop şi Toader Nicoară, în 

timp ce mitologia naţională şi-a aflat un fin observator în persoana lui Lucian Boia. Cadrul 

metodologic şi conceptual al abordării manualului şcolar din perspectivă imagologică şi 

mitologică a fost completat cu lucrările lui Alina Mungiu-Pippidi, Luminiţa Mihaela Iacob, 

Vasile Cernat şi Maurice Halbwachs. 

 O cercetare comparativă cu un instrumentar metodologic multidisciplinar (preluat din 

istorie, sociologie şi psihologie socială) surprinde rolul organizaţiilor şcolare în evoluţia 

socio-politică a spaţiului transilvănean, capacitatea lor de a genera schimbări sociale. Cadrul 

teoretic al actualului demers a fost inspirat din sociologia şi psihologia organizaţiilor. Analiza 

scopurilor, structurilor sociale, funcţiilor şi culturii organizaţionale este precedată de o 

analiză a mediului organizaţional, din perspectivă cultural-politică şi etno-demografică, şi 

utilizează câteva concepte-cheie: status şi rol social, mobilitate socială, identitate, mentalitate, 

centru şi periferie. 

 

3. Istorie şi politică în sudul Transilvaniei, între 1849-1918 

 Sudul Transilvaniei se întinde din ţinutul Orăştiei, la apus, până în zona Cohalmului 

(Rupea), la răsărit, fiind mărginit la miazăzi de Carpaţii Meridionali (grupa muntoasă Parâng 

– Şureanu – Lotru şi masivul Făgăraş), iar la miazănoapte de Mureş şi de Târnave (Târnava 

Mare). Din punct de vedere teritorial-administrativ, spaţiul se suprapune, în linii generale, 

unităţii tradiţionale, de origine medievală, numită Königsboden/ Fundus regius/ Pământul 

crăiesc (fondată juridic prin Diploma Andreeană din anul 1224), excepţiile fiind încadrate 

jurisdicţiei comitatense. Administraţia săsească pe Pământul crăiesc s-a menţinut, cu drept de 

exclusivitate, până în secolele XVIII-XIX, când interesele statelor moderne, austriac şi 

maghiar, au impus o politică centralistă şi nivelatoare. 

 Perioada 1849-1918 a înregistrat trei modificări semnificative în administrarea 

sudului Transilvaniei: 1849 – organizarea districtuală centralistă, 1861 – organizarea scăunală 

autonomă şi 1876 – organizarea comitatensă centralistă. După 1867, sudul Transilvaniei a 

devenit un spaţiu al rezistenţei româneşti şi germane faţă de tendinţele de maghiarizare ale 

regimului dualist. 

 Imaginea etno-confesională a sudului Transilvaniei, în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, este dominată de mediul românesc ortodox, al 

doilea element fiind cel german (săsesc) evanghelic. O deplasare în acest spaţiu permite 

nuanţarea raporturilor etno-confesionale. Sudul extrem este covârşitor românesc şi ortodox, 
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comunităţi greco-catolice întâlnindu-se, în special, în cazul localităţilor fostului regiment 

grăniceresc nr. I (desfiinţat în 1851). Prezenţa maghiarilor este izolată (Sibiu, Săcădate) iar 

cea a saşilor evanghelici este copleşită numeric de români (vezi, spre exemplu, plasa 

Cisnădie). Comunităţile romano-catolice şi reformate sunt compuse din germani şi maghiari. 

Pe măsura înaintării spre nordul ţinutului, se întăreşte componenta săsească-evanghelică, dar 

şi cea românească-unită, mai ales că la confluenţa Târnavelor, în Blaj, se află reşedinţa 

mitropoliei greco-catolice a Transilvaniei (ex. plasa Buia-Şeica Mare). Creşte, de asemenea, 

numărul maghiarilor, în vreme ce armenii din Dumbrăveni dau o pată de culoare peisajului. 

Spre răsărit, dominanta româno-ortodoxă este însoţită de retuşuri puternice săseşti 

evanghelice şi maghiare, reformato-unitariene, cele din urmă în zona de contact cu Pământul 

secuiesc (Terra siculorum) (ex. plasa Rupea-Hoghiz). În apus, preponderenţa româno-

ortodoxă se consolidează, pe măsura diminuării elementului săsesc (ex. plasa Orăştie şi oraşul 

Orăştie). 

 Spiritul asociaţionist, specific lumii săseşti, s-a manifestat încă din secolele 

medievale, în plan religios, profesional şi comunitar, de cele mai multe ori într-o convergenţă 

funcţională vizând integrarea, întrajutorarea şi afirmarea, prin alocarea de roluri şi statusuri 

într-un complex social generator de identităţi etnoconfesionale şi culturale. Pe parcursul 

secolului al XIX-lea, fenomenul asociaţionist se amplifică, urmând tendinţe şi modele 

central- şi vesteuropene. O atenţie deosebită se acordă societăţilor cultural-ştiinţifice, iar spre 

sfârşitul secolului asociaţiilor de femei. Efervescenţa fenomenului asociaţionist din mediul 

săsesc a cuprins şi populaţia românească. Cea mai influentă asociaţie culturală a fost ASTRA, 

înfiinţată la Sibiu, în 1861. 

 Structura etno-confesională este reflectată foarte bine de reţeaua şcolară. A doua 

jumătate a secolului al XIX-lea şi primele două decenii ale secolului următor stau sub semnul 

confesionalismului, garant al intereselor naţionale. Politicile educaţionale ale statului, 

afirmate la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi amplificate după 1848, au determinat o repliere 

a elitelor naţionale în jurul bisericii şi şcolii, văzute ca principale instrumente identitare. 

Diversificarea reţelelor şcolare constituie, în bună măsură, rezultatul rivalităţilor şi tensiunilor 

dintre grupurile etno-confesionale şi autorităţile statale. O altă dimensiune a diversităţii 

instituţiilor şcolare se datorează transformărilor socio-economice şi tehnologice specifice 

epocii. 

 Din punct de vedere al patronajului şcolar, sudul Transilvaniei este dominat de 

reţelele evanghelică (săsească) şi ortodoxă (românească). Consistente sunt şi cele greco-

catolică (românească) şi romano-catolică (germană şi maghiară), cea din urmă, în special, în 
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mediul urban. Învăţământul săsesc avea o bogată tradiţie, încă din perioada premergătoare 

Reformei. Adoptarea Reformei a accentuat importanţa segmentului educaţional, în secolul al 

XVIII-lea fiecare comunitate evanghelică rurală întreţinând câte o şcoală. Bogata tradiţie în 

plan educaţional, conştientizarea rolului etno-identitar al şcolii şi situaţia materială bună a 

mediului săsesc au contribuit la realizarea celei mai performante reţele şcolare din sudul 

Transilvaniei, un indicator elocvent fiind frecvenţa şcolară deosebit de ridicată în rândurile 

elevilor saşi evanghelici. Învăţământul românesc, aflat la mijlocul secolului al XIX-lea în plin 

proces de afirmare şi dezvoltare, se confrunta cu câteva probleme majore de natură 

administrativă, atitudinală, financiară şi politică. Consacrarea principiului confesional după 

revoluţia de la 1848-1849 a scindat şcoala românească într-una ortodoxă şi una greco-

catolică, fapt care a diminuat potenţialul financiar oricum modest al mediului românesc. În 

numeroase aşezări, românii erau grupaţi în două comunităţi bisericeşti, fiecare susţinând 

propria şcoală. Dispersia resurselor materiale era dublată de rivalităţile şi fricţiunile 

interconfesionale. 

 

4. Raportul şcoală-stat în sudul Transilvaniei. 

Aspecte ale instrumentalizării politice, 1849-1918 

 Expansiunea sistemelor educaţionale, ca urmare a revoluţiei iluministe, a fost însoţită 

de o accentuare a „violenţelor simbolice” în domeniul şcolar. Şcoala devine un instrument 

determinant în reglarea raportului dintre structurile sociale conservatoare şi cele novatoare. 

Diversele grupuri politice, naţionale sau religioase îşi dispută resursele juridice, 

administrative şi financiare, încercând să obţină legitimitatea sau chiar hegemonia ideologică 

şi politică De la mijlocul secolului al XIX-lea, spaţiul multicultural sud-transilvănean a 

înregistrat o creştere progresivă a rolului statului în gestionarea proceselor educaţionale. 

Timp de două decenii, autorităţile austriece au promovat valorile monarhice, catolice şi 

germanice, prin intermediul reţelelor şcolare confesionale, implicându-se direct doar la 

nivelul învăţământului secundar, unde preiau gimnaziul regal din Sibiu. Următoarele cinci 

decenii au fost marcate de ofensiva ideologică a statului naţional maghiar. Înăsprirea 

controlului statului asupra învăţământului confesional a fost dublată de o amplificare 

instituţională proprie şi fără precedent în zonă, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, 

fenomenul înregistrând, la începutul secolului al XX-lea, adevărate agresiuni la adresa 

şcolilor confesionale nemaghiare, în special a celor româneşti, cu un deficit material şi 

atitudinal însemnat. Stimulentul financiar a reprezentat o altă direcţie de acţiune a statului în 

sectorul confesional, în vederea asigurării succesului şcolii în principala sa misiune, cea de 
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remodelare identitară sub auspiciile naţiunii politice maghiare. Succesul acestei misiuni a fost 

relaţionat cu consolidarea elementului etnic maghiar în zonă, şcolii, îndeosebi celei urbane, 

de stat şi romano-catolice, revenindu-i un rol major în politica etnodemografică a statului. 

Pentru saşi, elementul etnic dominant politic în trecutul acestei regiuni, instituţia şcolară, 

alături de cea bisericească, a căpătat valoarea unui pilon al conservării identităţii naţionale. 

Spiritul comunitar şi prosperitatea au asigurat funcţia integrativă a şcolii, inclusiv prin 

adaptarea reţelei şcolare la noua dinamică a structurilor socio-economice. Românii, majoritari 

în zonă, dar ocupând în general poziţii sociale de statut inferior şi având un potenţial material 

redus, comparativ cu saşii şi maghiarii sau chiar cu evreii, care îşi fac tot mai bine simţită 

prezenţa în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, utilizează oportunităţile educaţionale, 

fie naţionale, fie străine, prin care întrezăresc şansa unei ascensiuni socio-profesionale. 

Conducătorii forurilor bisericeşti şi culturale reuşesc să imprime educaţiei şcolare, şi nu 

numai acesteia, o puternică dimensiune naţională, misiunea fiind uşurată de abuzurile 

administraţiei maghiare. 

 În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, alocarea status-urilor şi rolurilor sociale 

importante de către grupul etnic conducător a produs o creştere a tendinţelor integrativ-

asimilaţioniste, perimetrul şcolar constituind un spaţiu predilect al politicilor guvernamentale, 

respectiv oportun din perspectivă individualistă. Progresul tehnico-ştiinţific şi evoluţia 

structurilor economice au susţinut însemnătatea sporită a educaţiei, prin înmulţirea poziţiilor 

de statut superior şi a oportunităţilor de mobilitate socială. 

 Capitolul de faţă urmăreşte rolul asumat de statul modern în reglarea nivelului 

mobilităţii sociale, atât în dimensiune orizontală, cât şi în dimensiune verticală. O atenţie 

deosebită a fost acordată mobilităţii orizontale, întrucât ea ne dezvăluie cum unele state 

utilizează şcolile pentru a stimula migrarea anumitor grupuri agreate (spre exemplu etnice) în 

medii de interes major (spre exemplu în cel urban). Cercetarea se bazează pe două 

instrumente, unul documentar, matricolele şi cataloagele şcolare, altul statistic, coeficientul 

de distanţare (Cd). Acesta din urmă surprinde gradul de apropiere/ distanţare a elevilor faţă de 

centrul şcolar frecventat. Ca punct de reper a fost luat locul naşterii elevului, nu domiciliul 

acestuia sau al părintelui, deoarece locul naşterii este înscris cu regularitate în sursele 

documentare disponibile. Pe bază de eşantionare au fost studiate populaţiile şcolare de la 

gimnaziul de stat, cursul inferior, şi de la şcoala civilă a măicuţelor franciscane, ambele din 

oraşul Sibiu. La gimnaziul de stat, pasul de eşantionare s-a făcut din cinci în cinci ani, fiind 

analizat primul an şcolar din ciclul de cinci: 1893/4, 1898/9, 1903/4, 1908/9 şi 1913/4. La 

şcoala civilă a măicuţelor franciscane s-a utilizat acelaşi pas de eşantionare: 1898/9, 1903/4, 
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1908/9, 1913/4 şi 1918/9. Perioada analizată se întinde pe anii 1898/1899 – 1918/1919. În 

ambele cazuri, eşantioanele au un grad înalt de reprezentativitate, datorită volumului acoperit. 

Pentru elocvenţa rezultatelor s-a apelat şi la ajutorul unor „martori” statistici, de la şcolile 

elementare de stat pentru băieţi şi fete şi de la şcoala civilă de stat pentru fete din aceeaşi 

localitate. 

 Analiza statistică a periodicelor utilizate de Societatea de lectură „Andrei Şaguna” din 

Sibiu (studiul de caz) a urmărit patru aspecte: a) structura lingvistică; b) evoluţia numerică şi 

lingvistică; c) provenienţa şi d) gradul de utilizare (titlurile cele mai uzuale). Plasarea 

Bucureştiului în fruntea centrelor editoriale, atât din punct de vedere al numărului 

periodicelor furnizate, cât şi al anilor de utilizare a acestora, este sugestivă în privinţa 

centrului cultural adoptat în mediul formativ al elitei intelectual-spirituale româneşti din 

Transilvania. Relativa autonomie a Societăţii de lectură „Andrei Şaguna”, din cadrul 

Institutului teologico-pedagogic ortodox sibian, i-a permis profilarea unei reţele 

informaţionale de tip etnicist. 

 

5. Manuale şcolare utilizate în sudul Transilvaniei între 1849-1918. 

Aspecte ale discursului politic şi naţional 

 Foarte apreciată în elaborările istoriografice actuale, sondarea imaginarului reprezintă 

un important punct de plecare în încercarea de transcendere a contextelor ideologice şi a 

efectelor propagandistice, respectiv de înţelegere a mecanismelor socio-culturale printr-o 

interogaţie permanentă vizând problemele cauzalităţii. Utilizarea simbolurilor şi a miturilor 

istorice răspunde nevoii psihicului uman de explicare a realului prin gestionarea limitelor 

partiţiei cognitive. Procesele psihice de categorizare sunt responsabile de formarea 

stereotipurilor, care generează, la rândul lor, atitudini (prejudecăţi) şi comportamente 

(discriminări). 

 Stereotipurile acţionează ca instrumente colective de reprezentare şi diferenţiere 

intergrupală, contribuind la dezvoltarea şi consolidarea identităţii in-grupului, cu tendinţa 

valorizării pozitive a acestuia. Studierea imaginilor pe care popoarele şi le fac despre sine 

(autoimagini) sau despre alte popoare (heteroimagini) oferă demersului istoric o posibilitate 

metodologică esenţială în definirea raportului identitate-alteritate şi înţelegerea proceselor 

individuale şi colective de percepţie şi reconstrucţie a realităţii sociale pe diferite scale 

valorice. 

 Studiul de faţă se axează pe analiza detaliată a 21 de manuale germane şi tot atâtea 

manuale româneşti utilizate în şcolile evanghelice, ortodoxe şi greco-catolice din sudul 
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Transilvaniei, în perioada 1849-1918. Numărul instrumentelor didactice şi dimensiunile 

perioadei analizate au fost însă mai mari, fapt care a sporit rezoluţia analizei istorice, 

înzestrată şi cu perspective evolutiv-comparative. 

 Evoluţia percepţiei problematicii naţionale şi a discursului istoric în literatura 

didactică a fost influenţată de frământările şi transformările suferite de imperiul habsburgic în 

ultimele sale şapte decenii de existenţă. Conceptele de patrie şi naţiune, viziunea asupra 

originilor şi specificului naţional, asumarea unor roluri, calităţi sau defecte, respectiv 

atribuirea acestora străinilor înregistrează perspective şi nuanţări diferite la români, germani 

(saşi) şi maghiari, într-un cadru de manifestare delimitat de politica oficială a statului. 

Exprimarea aspiraţiilor naţionale s-a realizat în grade de libertate şi în forme diferite de la un 

context politic la altul, anul 1867 marcând trecerea Transilvaniei de la regimul habsburgic 

german la cel habsburgic maghiar. Prezentul capitol reconstituie, pe baza manualelor 

germane şi româneşti utilizate în sudul Transilvaniei, o serie de percepţii, atitudini şi valori 

care au influenţat atmosfera politică şi naţională, sădind germenii unor mutaţii semnificative 

în această regiune, în secolul al XX-lea. 

 Pentru exemplificarea procesului de construcţie etno-identitară prin mesajul 

manualelor şcolare au fost alese tipurile cele mai vulnerabile în faţa diferitelor ofensive 

politico-ideologice: cărţile de citire, manualele de geografie şi de istorie. Detaliat au fost 

analizate 21 de instrumente şcolare germane, împărţite după perioada de apariţie şi nivelul de 

utilizare astfel: pentru cele două decenii „austriece” (1849-1867) – o carte de citire şi două 

manuale de Istoria Transilvaniei, utilizate în şcolile populare; pentru cele cinci decenii 

„maghiare” (1867-1918) – şase cărţi de citire pentru şcolile populare, patru manuale de 

Geografia patriei pentru şcolile populare, elementare şi civile, două cărţi de Geografia 

Austro-Ungariei, una pentru şcolile populare superioare, civile şi pentru clasele gimnaziale 

inferioare, cealaltă pentru şcolile medii şi seminarii, cinci manuale de Istoria Ungariei, dintre 

care trei pentru şcoli medii, unul pentru învăţământul popular şi unul pentru şcoli civile de 

fete, şi un instrument auxiliar pentru Istoria patriei, nivel mediu. 

 Dragostea de patrie şi mândria apartenenţei la naţiunea săsească/ germană au 

constituit principalele repere ale demersului etno-identitar german de natură didactică, 

consolidarea acestor sentimente înscriindu-se într-un proces amplu de relaţionare cu 

alteritatea. Asimilarea conceptelor de patrie şi popor/ naţiune, internalizarea specificului 

naţional sub forma valorilor şi modelelor devine astfel produsul unui dialog emic-etic, al unui 

joc de auto- şi heteroimagini. Pentru saşi, conceptul de „patrie” are două dimensiuni, una 

puternic individualizantă, exprimată ca „Heimat”, căminul, ţinutul natal, şi alta predominant 
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socializantă şi interacţională, „Vaterland”, ţara sau statul, ambele aflate într-un raport de 

convergenţă semantică. 

 La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, înăsprirea 

controlului statului şi a cenzurii va estompa discursul germanist sau panromânesc în 

manualele utilizate de şcolile confesionale ale acestor etnii dominante în sudul Transilvaniei. 

Golul va fi umplut cu noţiunile specifice educaţiei patriotice maghiare. 

 Educarea mândriei naţionale în mediul săsesc a avut o eficienţă impresionantă. 

Densitatea autoimaginilor pozitive este o caracteristică a manualelor germane. Bogatele ei 

resurse acoperă toate domeniile importante: spiritualitate, cultură, educaţie, economie, 

societate, politică. Originea nobilă, drepturile şi întâietatea în zonă, experienţa comună a 

trecutului au produs o istoriografie proprie, asemănătoare cu cea maghiară, dar în disensiuni 

majore cu cea românească, în special în privinţa întâietăţii şi drepturilor în sudul 

Transilvaniei. Manualele de istorie reproduc discursurile specifice şi stereotipiile etno-

identitare, cu repercusiuni asupra percepţiilor colective şi a interacţiunilor etnice în zonă. 

 Spre deosebire de tonalitatea exclusiv pozitivă a autoimaginilor, proiecţiile asupra 

străinilor sunt un amalgam de valori pozitive şi negative, cu proporţii diferite de la un grup 

etnic la altul. Maghiarii sunt percepuţi în general pozitiv, recunoscându-li-se rolul civilizator 

în estul Europei. Românii şi ţiganii sunt priviţi cu un sentiment de superioritate, fără să li se 

poată recunoaşte merite majore în construcţia civilizaţiei transilvănene. Manualele germane 

reţin, de asemenea, figura celorlalte etnii mai importante din regiune: secuii, armenii, evreii, 

sârbii şi bulgarii. 

 Universul noţional al literaturii didactice româneşti a fost sondat, în dimensiunea 

politico-naţională, prin intermediul a 21 de manuale: şapte pentru perioada 1849-1867 (două 

cărţi de citire, trei manuale de istoria Transilvaniei, unul de geografia Transilvaniei şi unul de 

istorie şi geografie antică) şi paisprezece pentru anii 1868-1918 (un abecedar, cinci cărţi de 

citire, patru manuale de istoria patriei/ Ungariei, trei de geografia patriei/ Ungariei şi unul de 

istoria românilor). Dezvoltarea unui mesaj patriotic propriu a rămas tributară pe de o parte 

cenzurii şi ofensivei ideologice exercitate de autorităţile statale, pe de altă parte manualelor 

germane, din deceniile apropiate de mijlocul secolului al XIX-lea, şi maghiare, de la sfârşitul 

secolului amintit şi începutul celui următor, utilizate ca surse de inspiraţie. 

 „Redeşteptarea” naţională constituie contribuţia paideutică majoră a manualelor 

româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Propaganda instrumentată de elita 

intelectuală şi definită ideologic drept daco-românism s-a concentrat pe problema originii 

romane, a vechimii, continuităţii şi unităţii româneşti în spaţiul vechii Dacii. Valorizarea 



13 

pozitivă intragrupală şi creşterea respectului de sine au fost însoţite de afirmarea pretenţiilor 

pentru noi roluri şi status-uri socio-politice. În paralel, heteroimaginile atribuite maghiarilor 

şi saşilor devin un complex de valori pozitive şi negative, care exprimă prin contrast condiţia 

modestă a românilor. Civilizarea spaţiului transilvan este considerată în mare măsură opera 

acestor „venetici”, care, însă, i-au deposedat abuziv de drepturi pe autohtoni, prin încălcarea 

unor principii sacrale asumate şi proclamate chiar de maghiari şi saşi: jurământul şi credinţa 

(religioasă), respectiv proprietatea şi actul juridic. Maghiarul sperjur şi sasul acaparator, 

ambii stăpâni, din subtextele manualelor româneşti generează şi încurajează proiecţiile 

politico-soteriologice focalizate pe imaginea Daciei ca patrie a tuturor românilor. Elementele 

propagandistice daco-româneşti au constituit ţinta principală a agresiunilor cenzurii 

guvernamentale maghiare asupra literaturii didactice româneşti. „Istoriile” Ardealului vor 

deveni „istoriile” patriei/ Ungariei iar „Istoria românilor” va fi strict interzisă. Cu toate 

acestea, vehicularea ideilor tezei continuităţii va fi permisă, inclusiv prin materialele 

didactice, atâta timp cât manualele îşi îndeplineau datoria de promotoare ale sentimentelor de 

apartenenţă la patria şi naţiunea politică maghiară. 

 Etnostereotipurile şi clişeele istoriografice promovate de manualele şcolare şi-au pus 

amprenta asupra comportamentelor sociale şi culturale, în special în mediul „popular”, fiind 

totodată un receptacul al acestor comportamente. Autorii manualelor şi principalii promotori, 

dascălii, sunt prizonierii unui proces ciclic. O ilustrare a acestei realităţi ne oferă atmosfera 

din jurul revistei Musa, creaţie a Societăţii de lectură „Andrei Şaguna” a studenţilor de la 

Institutul teologic-pedagogic ortodox din Sibiu (studiul de caz). 

 

6. Organizaţii şcolare din sudul Transilvaniei, între iniţiative ale elevilor şi intervenţii 

ale autorităţilor politice 

 Amplificarea sistemelor sociale în epoca modernă a generat noi nevoi administrative 

şi, prin urmare, o expansiune a organizaţiilor birocratice, ca instrumente de gestionare 

raţională a intereselor şi obiectivelor la nivelul diferitelor grupuri umane. Fenomenul 

asociaţionist s-a manifestat şi în mediul şcolar, cuprinzând atât corpul didactic, cât şi 

populaţia şcolară, în ultimul caz, iniţial, la nivel secundar şi superior. Regimurile totalitare ale 

secolului al XX-lea, urmărind o remodelare ideologică radicală, au utilizat şi spaţiul 

învăţământului primar (în România, au funcţionat, spre exemplu, organizaţiile „Straja Ţării”, 

în timpul regimului carlist, şi „Pionierii României”, în perioada comunistă) sau chiar pe cel 

preşcolar. 
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 Dezvoltarea unor culturi organizaţionale etniciste de către Coetus-urile germane şi 

societăţile româneşti de lectură a consolidat tradiţionalele praguri intergrupale şi a sporit 

vigilenţa autorităţilor politice, interesate în primul rând de promovarea principiului monarhic 

al coeziunii sociale (habsburgii) şi de caracterul cultural-politic al ansamblului naţional 

(regimul maghiar dualist). Comportamentele culturale induse de structurile (sociale şi fizice), 

componentele (umane, teleologice, axiologice şi tehnologice) şi mediile (cultural-politic, 

etno-demografic) organizaţionale au îmbrăcat forme specifice şi s-au manifestat cu intensităţi 

diferite, în funcţie de modul de (auto)percepere şi acceptare a celuilalt, inclusiv sub aspectul 

„centrului” politic. Percepţia subiectivă a distanţei faţă de Bucureşti sau a noţiunilor de 

„patrie” şi „naţiune”, spre exemplu, a determinat relaţionări distincte ale mediului românesc 

şi săsesc cu autorităţile politice şi şcolare „centrale”. Idealurile, valorile şi atitudinile însuşite 

şi dezvoltate în cadrul organizaţiilor autonome ale elevilor şi studenţilor au fost diseminate în 

păturile largi ale populaţiei, în propriile grupuri etnice, prin intermediul rolurilor politice, 

culturale şi spirituale preluate de noile elite. 

 Profilul general al organizaţiilor şcolare, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi 

la începutul secolului al XX-lea, este redat de masculinitate, confesionalism, etnicism şi 

caracter nonprofit. Dimensiunea masculină a culturii organizaţionale exprimă dominanta 

mediului educaţional al vremii şi se manifestă sub forma militantismului şi a dorinţei de 

afirmare. Confesionalismul şi etnicismul reflectă trăsăturile mediului social, politic şi cultural 

din sudul Transilvaniei, prin tendinţa de închidere şi conservare, iar caracterul nonprofit 

sugerează dualitatea sectorială privat/ public, prin regimul privat al proprietăţii şi destinaţia 

publică a finalităţilor. Diversitatea organizaţională poate fi surprinsă la nivelul populaţiei 

şcolare prin nuanţarea caracteristicilor comune (genul populaţiei şcolare, susţinătorul şcolii, 

limba de predare, natura şi funcţiile scopului) şi prin abordarea altor criterii taxonomice, cum 

ar fi cel al nivelului de şcolarizare, al vechimii/ tradiţiei, al output-ului/ producţiilor culturale, 

al structurii autorităţii sau al raportului cu autorităţile şcolare şi politico-administrative. 

 După caracterul etnocultural, organizaţiile de elevi şi studenţi din sudul Transilvaniei 

formează trei categorii: săseşti, româneşti şi maghiare. Din punct de vedere al patronajului 

instituţional, există trei variabile: confesională, statală şi privată. Cea confesională se 

raportează la luteranism (gimnaziile din Mediaş, Sibiu şi Sighişoara, seminarul teologico-

pedagogic din Sibiu, seminarul pedagogic de fete din Sighişoara), calvinism (gimnaziul din 

Orăştie), greco-catolicism (gimnaziul, seminarul teologic şi preparandia din Blaj) şi ortodoxie 

(seminarul teologico-pedagogic din Sibiu). Variabila etatistă este surprinsă la Sibiu, sub 

forma unui gimnaziu. „Uniunea studenţilor saşi transilvăneni” („Bund der siebenbürgisch-
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sächsischen Hochschüler”), creată la Sibiu, în 1894, de asociaţiile studenţeşti din academiile 

şi universităţile habsburgice şi germane poate fi asociată categoriei etatiste, prin caracterul 

instituţiilor-matcă, categoriei confesionale, prin identitatea religioasă a membrilor, şi mai cu 

seamă categoriei private, datorită modalităţii de constituire şi funcţionare. 

 Limba de predare este stabilită de susţinătorul şcolii: limba germană pentru şcolile 

bisericii evanghelice, limba română pentru şcolile bisericii ortodoxe şi ale bisericii greco-

catolice, limba maghiară pentru şcolile bisericii reformate şi limba germană, respectiv 

maghiară pentru şcolile de stat, în funcţie de perioada istorică. După genul populaţiei şcolare, 

organizaţiile sunt masculine, cu o singură excepţie, reprezentată de seminarul pedagogic de 

fete din Sighişoara. Natura comună a scopului este autoeducarea, perfecţionarea, însă 

organizaţiile româneşti (societăţi de lectură) proiectează demersul spre promovarea limbii 

române şi a sentimentelor naţionale, cele săseşti („Coeten”/ Coetus-uri) sunt centrate pe 

coeziunea comunităţii, ca expresie supremă a identităţii naţionale, iar cele maghiare 

(„önképző körök”/ cercuri autodidactice) urmăresc integrarea în spaţiul cultural-lingvistic şi 

politic maghiar. 

 Nivelul de şcolarizare grupează organizaţiile în secundare şi superioare. Primei 

categorii îi aparţin cele din gimnazii, iar celei de-a doua categorii organizaţiile din seminariile 

teologice şi pedagogice şi „Uniunea studenţilor saşi transilvăneni”. Tradiţia asocierii 

operează, de asemenea, cu două repere: secolele XVI-XVII, în cazul gimnaziilor săseşti din 

Sibiu, Sighişoara şi Mediaş, şi secolele XIX-XX, pentru celelalte instituţii, respectiv 

organizaţii şcolare. Din punct de vedere al producţiilor culturale (output-ul destinat mediului 

extern), pe lângă şedinţele ordinare (literare, administrative) sau festive, seratele, concertele 

şi serbările specifice tuturor organizaţiilor, o distincţie se impune prin prisma elaborării 

periodicelor şi a continuităţii acestora (cele mai importante producţii în domeniu au fost 

realizate de Societatea de lectură „Inochentie Micu Clain” a studenţilor teologi din Blaj - 

revista „Furnica”, Societatea de lectură a elevilor de la Gimnaziul greco-catolic din Blaj - 

revista „Filomela”, Societatea de lectură „Andrei Şaguna” a studenţilor teologi sibieni - 

revista „Musa” şi „Uniunea studenţilor saşi transilvăneni” - revista „Akademische Blätter”). 

 Organizaţiile şcolare se diferenţiază şi din punct de vedere al complexităţii structurii 

sociale generate de factori precum diviziunea muncii, ierarhia autorităţii şi coordonarea. 

Coetus-urile săseşti, spre exemplu, sunt organizaţii puternic ierarhizate şi formalizate, 

capabile să dezvolte forme eficiente de supraveghere şi control. Formalizarea se referă la 

gradul în care organizaţia precizează normele comportamentale printr-un set de reglementări 
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formale, impersonale (statute, regulamente). La polul opus se situează societăţile întemeiate 

de elevii români de la gimnaziul de limbă maghiară din Sibiu. 

 Raportul cu autorităţile şcolare şi politico-administrative a fost determinat de structura 

normativă (scopurile explicite sau „ceea ce ar trebui să fie”) şi comportamentală („ceea ce 

este”) a organizaţiei. Condiţia legalităţii a fost îndeplinită cu excepţia societăţilor româneşti 

de la gimnaziul de stat din Sibiu şi a Coetus-ului medieşean, la sfârşitul secolului al XIX-lea 

şi începutul secolului al XX-lea. Pentru păstrarea cadrului legal, celelalte organizaţii 

româneşti au fost nevoite să-şi cenzureze comportamentele. Unele organizaţii, precum 

Societatea de lectură „Inochentie Micu Clain”, aveau un statut semilegal, funcţionând cu 

recunoaşterea autorităţii şcolare tutelare, direcţiunea seminarului teologic din Blaj, dar fără 

publicarera statutelor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea autorităţilor 

politico-administrative. Desfiinţarea unei organizaţii datorită comportamentelor „deviante” s-

a înregistrat la gimnaziile evanghelice de băieţi din Mediaş şi Sighişoara. 

 

7. Dimensiuni naţionale şi politice ale socializării şcolare (Consideraţii generale şi finale) 

 Procesul instrumentalizării politice a şcolii în sudul Transilvaniei, în perioada 1849-

1918, poate fi tratat în două mari dimensiuni: a identităţii naţionale şi a asimilării. Ambele 

dimensiuni au fost înzestrate cu puternice valenţe teleologice de factură soteriologică. Mediul 

românesc a stabilit o legătură de interdependenţă între statutul social şi cel naţional, 

impunând necesitatea afirmării naţionale, iniţial sub sceptrul casei de Habsburg, în spaţiul 

multietnic al Transilvaniei. Ulterior, datorită mutaţiilor suferite de conceptele de patrie şi 

naţiune, prin încărcarea lor cu o semantică lingvistică şi etnică, ideea unităţii şi independenţei 

naţionale va fi proiectată de elita intelectuală şi politică românescă drept unica soluţie 

acceptabilă. Unitatea naţională românească devenea o necesitate istorică. Din perspectivă 

săsească, şcoala constituia, alături de biserică, cel mai important pilon al edificiului 

comunitar-naţional cu tradiţie multiseculară şi rol civilizator în sudul Transilvaniei. 

Salvgardarea specificului naţional era condiţionată de conservarea tradiţiilor şi autonomiei 

şcolar-bisericeşti şi de cultivarea legăturilor cu spaţiul cultural-lingvistic german. În schimb, 

regimul maghiar a promovat o politică educaţională dominată de ideea superiorităţii 

civilizaţiei maghiare. Forţa asimilatoare şi creatoare a spiritului maghiar constituia motorul 

armoniei şi bunăstării în partea central-estică a Europei, perpetuarea acestui ansamblu 

civilizator superior depinzând de realizarea unei naţiuni politice maghiare în spaţiul 

multietnic al Regatului Sfântului Ştefan. 
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 În sudul Transilvaniei, tensiunile etno-politice au o miză locală, opunând grupurile 

dominante în zonă, românii şi saşii, şi o miză statală, prin care cele două grupuri menţionate 

se raportează la proiectele austriece, maghiare sau, după 1918, româneşti. Studiul de faţă 

susţine următoarele concluzii: 

 1. Implicarea statului în procesele de socializare şcolară creşte progresiv în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea şi pe parcursul secolului al XX-lea. Atât statul austriac, cât şi 

cel maghiar şi apoi cel românesc încearcă să creeze o unitate lingvistică supranaţională, ca 

oportunitate de egalizare a şanselor şi premisă a sporirii ataşamentului faţă de regimul politic. 

Ofensiva lingvistică a regimului maghiar va fi însoţită de o expansiune instituţională fără 

precedent în zonă. În mediul urban, mai întâi, statul va deschide o serie de şcoli elementare, 

civile, gimnaziale şi de ucenici. Românii, majoritari în zonă, vor frecventa în număr mare 

aceste instituţii, în lipsa unor oferte educaţionale proprii, dar şi ca oportunitate integrativă. În 

viziunea iniţiatorilor, aceste şcoli nu sunt doar instrumente asimilaţioniste, ci şi de 

consolidare şi colonizare a elementului lingvistic şi etnic maghiar. Sondajele statistice 

efectuate în şcoli de stat şi romano-catolice din oraşul Sibiu, sub forma coeficientului de 

distanţare, sunt elocvente. Elevii maghiari au o arie de provenienţă extinsă, mergând până în 

comitatele Ungariei propriu-zise. La polul opus se situează românii, cu o arie centrată pe 

comitatul Sibiu. Ofensiva ideologică a statului naţional unitar maghiar a fost susţinută 

consistent de populaţia evreiască/ israelită, plasată prin identitatea lingvistică în proximitatea 

puterii, fie la nivel central (evreii maghiari), fie la nivel local (evreii germani). Niciun evreu 

nu şi-a declarat limba maternă română. Institutele şcolare romano-catolice au reprezentat, de 

asemenea, instrumente importante ale politicii etnodemografice şi lingvistice maghiare. 

Şcolile maghiare de stat şi cele romano-catolice au contribuit la amplificarea mobilităţii 

sociale în mediul românesc. Comunitatea germană a fost cea mai dezavantajată de extinderea 

reţelei şcolare de limbă maghiară (de stat şi romano-catolică) în mediul urban. Cu toate 

acestea, în spaţiul românesc predomină clişeul suferinţei elevilor români în atmosfera şovină 

a şcolilor maghiare (clişeu îndreptăţit, de altfel, de mărturiile memorialistice şi documentare). 

În mediul rural, ofensiva instituţională a statului a început în ultimul deceniu al secolului al 

XIX-lea şi s-a desfăşurat în două modalităţi: 1. prin crearea unei reţele şcolare proprii, în 

comunităţile cu un număr redus de maghiari sau vorbitori de maghiară şi 2. prin intensificarea 

controlului asupra reţelelor şcolare confesionale. Cea de-a doua modalitate a fost posibilă 

prin presiunile financiare exercitate asupra comunelor bisericeşti, obligate să asigure localuri 

şcolare corespunzătoare şi salarii bune învăţătorilor. 
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 În pofida politicilor persuasive ale statului maghiar, populaţia românească din sudul 

Transilvaniei, în frunte cu elita bisericească şi intelectuală, s-a apropiat tot mai mult de 

ritmurile vieţii din Regatul României. Bucureştiul şi nu Budapesta era adevăratul centru în 

jurul căruia gravita elita naţională românească, ne dezvăluie analiza statistică efectuată asupra 

periodicelor utilizate de Societatea de lectură „Andrei Şaguna” a studenţilor teologi de la 

Institutul „Andreian” din Sibiu. 

 2. Literatura didactică a constituit un tărâm predilect al confruntărilor ideologice şi al 

construcţiilor identitare. La nivelul autoimaginilor, manualele germane sunt exclusiv pozitive, 

cele româneşti îmbină aspectele pozitive cu cele negative. Saşii se consideră creatorii unui 

sistem de valori (proprietatea, libertatea, solidaritatea), modele (biserica, şcoala, personalităţi) 

şi forme tradiţionale de viaţă (comunitatea bisericească şi politică autonomă, vecinătăţile, 

frăţiile, breslele) prin care au reuşit să civilizeze spaţiul sud-transilvănean. Românii cred că 

starea socială modestă se datorează asupririi străine, dar, în mare măsură, şi dezbinării şi 

lipsei de cultură. Ei îşi afirmă cu mândrie originea latină şi permanenţa în spaţiul 

transilvănean. 

 Trecând prin furcile caudine ale cenzurii şi autocenzurii, categoria heteroimaginilor 

este marcată de disensiuni istoriografice şi discursuri propagandistice guvernamentale. 

Manualele germane promovează, ca şi cele maghiare, ideile teoriei imigraţioniste, potrivit 

cărora românii sunt păstori balcanici, cu rădăcini romanice, veniţi în sudul Transilvaniei în 

secolele XII-XIII. Viaţa modestă a românilor i-a scutit de neplăcerile incursiunilor turceşti, 

cărora le-au căzut victimă numeroase comunităţi săseşti prospere. Golul demografic a fost 

acoperit de români. Manualele româneşti susţin, în virtutea teoriei continuităţii, deposedarea 

abuzivă de drepturi de către maghiari, la nivelul întregii Transilvanii, şi de către saşi, în sudul 

regiunii. Pentru români, saşii şi maghiarii sunt străini care au contribuit la dezvoltarea 

Transilvaniei, dar le-au încălcat drepturile autohtoniei. Saşii sunt buni gospodari, au biserici 

şi şcoli frumoase, cetăţi puternice, oraşe înfloritoare. Acest capital de încredere în capacitatea 

administrativă şi culturală a saşilor s-a menţinut până în zilele noastre. Între stereotipurile 

negative se regăsesc mândria şi egoismul saşilor. Imaginile pozitive ale maghiarilor şi ale 

patriei maghiare proliferează în manualele româneşti şi germane în perioada dualistă, sub 

presiunea autorităţilor guvernamentale. 

 Eludând mult mai uşor mecanismele cenzurii, presa manuscrisă a societăţilor 

româneşti de lectură din institutele teologico-pedagogice (ex. Musa) oferă secvenţe sugestive 

asupra proiecţiilor identitare şi sentimentelor naţionale româneşti. Tema suferinţei 

multiseculare şi idealul unităţii naţionale au fost inoculate populaţiei largi de zeci de generaţii 
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de dascăli şi preoţi. La 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, delegaţiile săteşti au 

fost conduse de reprezentanţii acestor două categorii socio-profesionale. 

 3. Organizaţiile şcolare apărute în învăţământul secundar şi superior şi-au pus 

amprenta asupra formării elitelor sociale, prin consolidarea comportamentelor culturale şi a 

structurilor identitare specifice mediului săsesc şi românesc. Coetus-urile săseşti gimnaziale 

se bucură de o tradiţie multiseculară (sec. XVI-XVII). Societăţile româneşti de lectură au fost 

create după mijlocul secolului al XIX-lea, în climatul liberal al deceniului al şaptelea. 

Ambele tipuri organizaţionale sunt puternic formalizate şi au un grad ridicat de complexitate 

structurală. 

 Demersul paideutic al Coetus-ului era axat pe valorile comunităţii (libertate, 

responsabilitate, solidaritate, identitate), matricea existenţială a naţiunii săseşti. Statutul de 

membru al Coetus-ului se dobândea odată cu intrarea în comunitatea gimnazială (sextană, 

septimană, octovană), în cadrul căreia erau exersate mecanismele autoguvernării, prin 

alocarea unor status-uri şi roluri specifice. Coeziunea Coetus-ului era asigurată prin 

numeroase acţiuni comune (excursii, petreceri, spectacole) şi prin disciplinarea atentă a 

membrilor, în cadrul unui sistem judiciar propriu. Comportamentele care puteau afecta 

unitatea şi identitatea grupului erau sancţionate cu promptitudine. Ierarhia autorităţii era 

structurată piramidal (prefect – centurioni/ inspectori – decurioni/ juzi – membi), 

magistraturile fiind acordate anual, prin alegeri. Pentru promovarea identităţii Coetus-ului se 

utiliza un set de elemente simbolice: uniformă, şapcă, panglici, steaguri, imn, devize, sigle, 

ştampile. Diferenţierea intragrupală se realiza prin intermediul panglicilor. În a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea, dezvoltarea sentimentelor naţionale, germanizarea conţinuturilor 

educaţionale şi disoluţia imperium-ului în Sachsenland au transformat comunitatea şcolară a 

Coetus-ului dintr-o republică romană într-o republică seniorială, bazată pe relaţiile personale 

de fidelitate. Structura piramidală a autorităţii a fost completată cu instituţia „Fuchs”-ilor, 

care a permis elaborarea unor reţele coercitive informale. La începutul secolului al XX-lea, 

Coetus-urile şi-au păstrat caracterul deschis şi integrativ, dar au condiţionat alocarea 

poziţiilor decizionale înalte de apartenenţa la comunitatea germană evanghelică. 

Mecanismele discriminatorii au afectat statutul elevilor români în cadrul gimnaziilor 

evanghelice. La Sibiu, aceştia au avut alternativa Gimnaziului de stat. Pedagogia comunitară 

a Coetus-ului l-a impus ca un important instrument identitar şi de prestigiu în mediul săsesc. 

 Societăţile româneşti de lectură au funcţionat în două medii instituţionale distincte. 

Cel gimnazial şi seminarial românesc a fost prielnic înfloririi acestor organizaţii. În mediul 

gimnazial maghiar (reformat, la Orăştie, şi etatist, la Sibiu) organizaţiile româneşti au avut o 
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existenţă meteorică, semilegală (Orăştie) sau clandestină (Sibiu). Societăţile româneşti de 

lectură şi-au centrat demersul educativ pe valorile naţiunii (romanitate, unitate, perenitate, 

loialitate) şi au mizat pe ataşamentul ideologic al membrilor. Dobândirea statutului de 

membru nu era însă asociată cu intrarea în comunitatea de studii, rămânând, în mare măsură, 

un act voliţional individual. Deciziile de cooptare a tututor studenţilor sau elevilor (Institutul 

teologic greco-catolic Blaj, Institutul teologic-pedagogic ortodox Sibiu) au generat participări 

formale, încurajate de lipsa unor mecanisme coercitive sau a unui sistem judiciar eficient. 

Structurarea verticală a autorităţii este simplificată şi nu îmbracă forma piramidală întâlnită în 

cazul organizaţiilor germane. De asemenea, distanţa faţă de putere (autoritatea şcolară 

confesională) a fost mai mică. O mare parte a activităţilor a fost coordonată de reprezentanţi 

ai corpului profesoral. Societăţile de lectură au încurajat comportamentele intelectualist-

elitiste, subestimând valoarea competenţelor sociale şi a spiritului comunitar. Coeziunea 

grupului nu constituie o preocupare majoră, iar identitatea organizaţională este promovată 

printr-un set destul de restrâns de elemente simbolice: patronul spiritual, devizele şi 

ştampilele, revistele manuscrise. Preocupările pentru perfecţionarea culturală şi spirituală s-

au transpus într-o atenţie deosebită acordată bibliotecilor, producţiilor literar-ştiinţifice şi 

revistelor manuscrise. Propagarea ideologiei daco-româniste prin cuvântări, articole, 

elemente simbolice (în special tricolorul românesc) sau diverse manifestări şi iniţiative a 

prilejuit frecvente intervenţii profilactice ale autorităţilor şcolare confesionale, care au 

înlăturat spectrul unor tensiuni de natură politică. Prezente în mijlocul comunităţilor 

româneşti cu ocazia sărbătorilor naţionale şi bisericeşti, societăţile de lectură s-au impus ca 

instrumente eficiente de inculcare a valorilor naţionale viitoarelor elite intelectuale şi 

spirituale. În acestă misiune, un sprijin important a venit de peste Carpaţi, de la numeroase 

instituţii şi personalităţi cultural-politice. 

 În conformitate cu scopurile urmărite, politicile şi sistemele educaţionale ale 

diferitelor grupuri etnice au îndeplinit funcţii specifice. În sudul Transilvaniei, în perioada 

1849-1918, şcoala săsească a avut o funcţie predominant conservatoare, iar cea românească a 

dezvoltat cu prioritate funcţia de schimbare. Mediul săsesc îşi propune conservarea 

specificului naţional, a status-ului social şi a rolurilor majore deţinute în viaţa economică, 

politică şi culturală a Transilvaniei. Pentru elita intelectuală, clericală şi politică românească, 

şcoala este un instrument important în promovarea sentimentelor, prestigiului şi solidarităţii 

naţionale, în vederea obţinerii unor raporturi etno-sociale echitabile. Din perspectiva 

autorităţilor statale, şcoala îndeplineşte în primul rând o funcţie de control, menită să 
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legitimeze regimul politic. În perioada dualistă, acestă funcţie este dublată de cea a 

schimbării, prin implementarea proiectului naţiunii/ identităţii politice/ civice maghiare. 
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