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Introducere 

Pentru a putea aborda problema imaginarului istoric săsesc, este necesară o clarificare 
a ceea ce înseamnă "săsesc" şi „istoriografie săsească". Având în vedere că în limba 
română, spre deosebire de limba germană sau maghiară, există doi termeni distincţi, şi 
anume „saşi" şi "saxoni", nu este nevoie să folosim termenul „saşi transilvăneni" sau 
"saşi ardeleni" pentru a deosebi populaţia germanofonă din Transilvania istorică de 
locuitorii din centrul (Saxonia, Saxonia-Anhalt) şi nord-vestul Germaniei (landul Saxonia 
Inferioară), care, la rândul lor, nu sunt identici cu saxonii din Evul Mediu timpuriu, 
care au invadat Britania şi cu care s-a luptat Carol cel Mare. În autopercepţia saşilor, 
necesitatea acestei diferenţieri apare oricum târziu şi este legată de schimbările petrecute 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: ,,Exagerând, putem spune că saşii ardeleni 
au apărut în propria percepţie doar la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu apariţia 
unui termen care să desemneze întregul grup etnic, cu adaptarea denumirii pentru pro
pria-i limbă şi cu încadrarea în conceptul cuprinzător şi supraordonat de naţiune cultu
rală germană, perceput de-acum cu claritate" (Roth, 1998, p. 184). 

Această delimitare, de altfel necesară, nu este însă suficientă, deoarece termenul 
"sas" sau „săsesc" a trecut de-a lungul istoriei prin transformări importante, care au 
influenţat şi imaginarul istoriografic săsesc. Termenul „sas" I "săsesc" este ambivalent, 
desemnând atât naţiunea săsească premodernă, cât şi cea mai mare parte a locuitorilor 
germanofoni şi luterani ai Transilvaniei (au existat şi saşi convertiţi la catolicism în 
secolul al XVIII-lea, luterani germanofoni din Salzburg deportaţi în Transilvania în 
timpul lui Carol al VI-lea şi al Mariei Terezia, precum şi protestanţi din diferitele regi
uni ale Germaniei sau slovaci refugiaţi în secolul al XVII-lea din Ungaria Superioară şi 
saxonizaţi). Naţiunea săsească premodernă se restrângea la Pământul Crăiesc, forul ei 
politic suprem fiind Universitatea Naţională sau Săsească. Universitatea nu îi reprezenta 
pe saşii care trăiau în comitate şi erau iobagi. După criteriile politico-juridice premo
derne, iobagii germanofoni din comitate nu erau saşi. Naţiunea săsească din Cluj nu 
tăcea nici ea parte din naţiunea săsească, aşa cum naţiunea maghiară din Cluj nu era 
parte a naţiunii maghiare (nobiliare): cele două naţiuni clujene aveau doar valoare 
politică şi juridică în cadrul oraşului liber regesc Cluj, nu şi în Dieta Transilvaniei. 

Ceea ce îi lega de saşii propriu-zişi, adică de locuitorii Pământului Crăiesc, erau 
structurile ecleziastice, astfel că Reforma i-a cuprins pe toţi „germanii din Transilvania", 
aşa cum indică şi numele ordonanţei ecleziastice din 1547: 
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Deutschen in Sybenburgen. Singura modalitate prin care saşii din comitate puteau să-şi 
depăşească condiţia a fost intrarea în slujba Bisericii, ceea ce le asigura şi dreptul de a 
cumpăra casă la oraş, însă în condiţii restrictive (Hientz et al. 

De jure, această discriminare a fost abolită după 1848. Termenul „sas"/,, săsesc" 
desemnează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea un grup etnolingvistic şi confe
sional care, la o privire superficială, pare a fi îndepărtat ambiguitatea premodernă. 
Luând însă în considerare acuzele de asimilare programatică a ceangăilor din Ţara Bârsei 
de către saşi, printre altele prin susţinerea sau chiar impunerea căsătoriilor mixte de 
către clerul şi magistratul săseşti (ambele părţi fiind de aceeaşi confesiune), formulate 
de Orban Balazs (Orban, 1873, pp. 42, 98, 112-113, 137, 262), precum şi biografia mai 
multor familii săseşti, unele cu nume care indică originea maghiară (Halmagyi, Copony, 
Korodi, Csaky), altele cu nume german, dar în care linia cea mai cunoscută a fost 
rezultatul unei căsnicii mixte (Philippi, 1993, p. 14), imaginea unei comunităţi omogene 
trebuie relativizată : calitatea de sas se putea dobândi prin asimilare religioasă, culturală, 
lingvistică sau chiar juridică, aşa cum se întâmplase în secolul al XVII-lea cu secuii 
aşezaţi în satele săseşti de la marginea estică a Pământului Crăiesc (Ticuşu, Ungra, 
Jimbor). 

În acelaşi timp, germanii catolici care s-au aşezat în oraşele Braşov sau Sibiu formau 
o comunitate aparte (Roth, 2001, pp. 79, 81). Comunitatea de origine şi limbă era mai 
puţin importantă decât cea confesională, chiar dacă luteranismul secolului al XIX-lea 
abandonase substanţa teologică în favoarea unui protestantism cultural, ceea ce însemna 
practic transformarea radicală a rolului Bisericii în viata comunităţii : deşi saşii deveni
seră un „Kirchenvolk", un popor organizat în jurul Bisericii regnicolare ( 
(Beyer, 1967, p. 86), ,,autoidentificarea ecleziastică este nevoită să se legitimeze prin 
utilitatea ei pentru existenta etnică a saşilor" (Philippi, 2008, pp. 276-277). Constatarea 
teologului Adolf von Hamack din 1900 : ,,Ei trăiesc şi vorbesc într-un acord 
între germanitate, credinţă evanghelică şi ştiinţă şi cunoaştere germană. Aceste trei lucruri 
sunt atât de legate de ei, încât nici ei nu ştiu unde începe una şi se sfârşeşte cealaltă" 

Beyer, 1967, p. 65) rezumă imaginarul identitar al elitei săseşti. 
În paralel cu identitatea etnoregională apare şi se impune şi o identitate germană 

Nu întâmplător, expresia „germanissimi Germani", formulată în 1630 de Martin Opitz, 
un silezian (calvin), începe să intre în circuitul intelectual săsesc abia după 1899 (Roth, 
1998, p. 182), fiind transformată în „germanissimi Germanorum", adică din „foarte 
germani" în „cei mai germani". 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea se vor reconfigura şi cadrele geografice de 
referinţă ale identităţii săseşti, care cuprindeau: ţinutul săsesc (vechiul „Sachsenboden", 
transformat pentru o scurtă perioadă, în 1849, în „Sachsenland"), Transilvania (care va 
dispărea, în sens politic, după 1867), Ungaria (devenită „patria", în sens constituţional 
la 1848 şi după 1867, dar şi în virtutea constituţionalismului medieval, pentru care 
Transilvania era o parte a Ungariei), Imperiul Habsburgic (devenit tot mai distant şi mai 
străin pentru saşii ardeleni) şi, în fine, nou-identificata „patrie-mamă", ipostaziată după 
1871 de impetuosul şi atrăgătorul Imperiu German (Mitu, 2016, pp. 102-103). 

Ca urmare, saşii ardeleni vor construi o geografie simbolică pe trei niveluri, fiecare 
dintre ele reprezentând o „patrie" cu un rol specific. La primul nivel se situa 
o patrie care reprezenta vatra natală, identificabilă cu ţinuturile locuite de saşi, reunite 
în teritoriul naţional al -ului. A doua patrie era Vaterland, adică patria în 
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sens constituţional şi politic, cea căreia cetăţenii îi datorau loialitate, faţă de care aveau 
obligaţii de contribuabili şi în sânul căreia se bucurau de drepturi şi libertăţi. Date fiind 
relaţiile contractuale medievale originare dintre coloniştii germani şi regalitatea maghiară, 
prelungite de noile realităţi politice ale regimului dualist, această patrie, iniţial Transilvania, 
va fi reprezentată după 1867 de Ungaria. Iar Habsburgii îşi găseau locul în această 
construcţie, ca destinatari ai fidelităţii politice a saşilor, tot în calitatea lor de regi ai 
Ungariei (şi mai puţin în cea de împăraţi ai Austriei, ipostază din care îi loviseră atât 
de des şi de amarnic pe saşi). În fine, ultima patrie era , reprezentată acum, 
în sens lingvistic, herderian, de Germania, leagănul limbii materne a saşilor. Chiar dacă 
relaţiile dintre saşi şi Imperiul German, sub raport politic, nu vor fi totdeauna dintre 
cele mai cordiale (saşii fiind şi ei sacrificaţi uneori de Germania, din raţiuni de 

, pe altarul Triplei Alianţe), Germania va deveni tot mai mult farul călăuzitor 
al saşilor ardeleni. Aceasta atât sub raport cultural, cât şi în ceea ce priveşte o loialitate 
mai profundă, spiritual-naţională, care se plasa undeva deasupra (şi nu neapărat în con
tradicţie) în raport cu loialităţile politice curente îndreptate către Transilvania, patria 
maghiară şi Imperiul Dualist (Mitu, 2016, pp. 103-104). 

Georg Daniel Teutsch dă o expresie foarte clară acestei geografii simbolice tripartite, 
reuşind să utilizeze toate cele trei formule identitare în cuprinsul aceluiaşi paragraf 
concluziv, extrem de reprezentativ pentru imaginea de sine săsească: ,,Din vremuri 
imemoriale, naţiunea săsească din patria noastră şi-a tras tăria interioară din 
educaţia ei spirituală şi morală extraordinară, din ataşamentul său devotat faţă de lege, 
Suveran şi patrie Vaterland , ca şi din spiritul său eroic, care nu a abandonat niciodată 
aceste valori. Ea a creat un spaţiu al luminii şi al libertăţii la hotarele Creştinătăţii, 

" (Teutsch, 1852-1858, pp. 806-807). 
Fiul lui Georg Daniel, Friedrich Teutsch, va completa portretul identitar al saşilor 

în opera sa istorică. Într-una dintre lucrările sale publicate la începutul secolului XX, 
Teutsch-fiul dedică un capitol „individualităţii naţionale" a saşilor (Teutsch, 1916). Şi 
în cazul său, evidenţierea germanităţii ocupă un loc important, tema fiind însă tratată 
într-un mod mai subtil şi sofisticat (demn de un fost student al lui Treitschke şi Mommsen) 
la nivelul ştiinţific al vremii sale. În epocă, studiile referitoare la „psihologia popoare
lor" efectuate de savanţi cum ar fi Wilhelm Wundt erau foarte populare şi Teutsch era 
marcat de aceste tendinţe (Mitu, 2016, p. 105). 

Abordând problema germanităţii saşilor, Friedrich Teutsch oscilează mereu între 
evidenţierea apartenenţei lor la marea familie germană şi a particularităţilor speciale ale 
acestora: ,,De-a lungul timpului, sub înrâurirea locurilor în care s-au aşezat, ca şi a 
influenţelor istorice specifice, suferite secole la rând, a apărut o transformare interesantă. 
În familia naţiunii germane, saşii au evoluat ca o viţă aparte, cu trăsături istorice şi 
culturale specifice. Ei au devenit un grup aparte care a îmbogăţit, în modul său propriu, 
portretul populaţiilor germane. Această individualitate prezintă trăsături tipic germane, 
dar este una transilvănean-săsească" (Teutsch, 1916, p. 281). 

Conform metodologiei folosite aici de Teutsch, trăsăturile specifice ale saşilor con
stau în care, la rândul lor, derivă din dezvoltarea istorică. 
Strămoşii saşilor ardeleni au fost „cei mai mobili dintre germani", datorită apartenenţei 
lor la ramura franconă a seminţiei germanice. Cu toate acestea, urmaşii lor aşezaţi în 
Transilvania au devenit „rezervaţi" şi „măsuraţi". Exuberanta vechilor franci s-a trans
format la saşi în melancolie, iar caracterul influenţabil al acestora s-a preschimbat 



199

apud

1998, p. 188).

SAŞII 

într-unul bănuitor şi precaut. Toate aceste trăsături construite prin opoziţie, ca şi ima
ginea contrastantă dintre tărâmul primitor al patriei-mame şi „adversităţile feroce" pe 
care coloniştii le-au întâmpinat „în exilul lor neprietenos" au rolul de a evidenţia soarta 
dificilă a saşilor, dar şi capacitatea lor de a învinge toate greutăţile. Până la urmă însă, 
toate aceste nuanţe identitare nu înseamnă nimic, deoarece : ,, Totuşi, cel mai important 
lucru a fost că această populaţie a rămas germană" (Teutsch, 1916, pp. 281-282). Ca 
de obicei, ,,subtilităţile" vehiculate de psihologia popoarelor se dovedeau extrem de uşor 
manipulabile, în funcţie de tezele urmărite de cei care le colportau. 

În aceste condiţii, prin ce se disting totuşi saşii ardeleni în cadrul germanitătii? 
Răspunsul este foarte simplu : prin excelenta şi autenticitatea lor, deoarece saşii sunt 
„foarte germani", ba chiar „cei mai germani dintre germani". În mod semnificativ 
pentru caracterul stereotip al acestei imagini, Teutsch nu o enunţă cu propriile sale 
cuvinte, ci preferă să recurgă la autoritatea citatelor celebre prin intermediul cărora ea 
a fost creată şi menţinută, începând cu „germanissimi Germani" ai lui Opitz, continuând 
cu laudele lui Schlozer (saşii „se menţin neamestecaţi şi întreaga lor germanitate rămâne 
pură printre negermani") şi terminând cu cele ale lui Bismarck (,,saşii din Transilvania 
au fost întotdeauna o naţiune bravă, cei mai buni germani din Ungaria") (Mitu, 2016, 
pp. 106-107). 

Germanitatea avea aşadar în secolul al XIX-lea o dimensiune culturală, lingvistică 
şi religioasă, identificarea nefiind politică. Această dublă loialitate faţă de identitatea 
germană şi faţă de patria politică este cel mai bine exprimată de Franz Gebbel în 1868: 
„Maica taţilor noştri, maica limbii noastre, a credinţei noastre, a educaţiei noastre, patria 
spiritului nostru, Germania - patria noastră civilă nu eşti şi nu vei fi niciodată ! O altă 
patrie ne-a dat Dumnezeu, ca să trăim în ea, s-o iubim şi să murim pentru ea. Departe 
de patria germană stăm la frontiera răsăriteană a Ţării Ungureşti, noi, germanii din 
Transilvania, ultimele vlăstare ale numelui german" ( Beyer, 1967, p. 58). Identi
ficarea cu limba şi cultura germană devine în perioada interbelică pangermană, aban
donând pe cât posibil elementele identităţii regionale tradiţionale în favoarea unei 
identităţi definite preponderent, apoi strict, biologic. Transilvania începe să piardă 

calitatea de cadru-referinţă, astfel că după al Doilea Război Mondial sau, mai exact, 
odată cu emigrarea masivă în RFG, pentru multi emigrarea a fost percepută mai degrabă 
ca o remigrare (Roth, 1998, p. 187). Transilvania primilor „saşi occidentali", cu trecu
tul nazist neasumat şi reciclat, nu are nimic de-a face cu regiunea propriu-zisă (Roth, 

Istoriografia săsească: delimitări 

În cazul istoriografiei săseşti este uşor să identificăm începuturile sale, dar e mult mai 
complicat să definim ce înseamnă aceasta după 1945 şi în ce măsură mai există în zilele 
noastre. Dacă prin istoriografie săsească înţelegem istoriografie practicată de saşi, atunci 
putem spune că, deşi a supravieţuit cu câteva decenii dispariţiei istoriografiilor germane 
din Europa Centrală şi de Est, care au dispărut brusc în 1945, în mare existenta ei s-a 
încheiat. 
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Există istorici saşi, chiar şi în România, există istorici în Germania şi Austria care 
continuă să se identifice cu originea lor săsească. Există institute, mai ales în Germania, 
dar şi în România sau Ungaria, dedicate (şi) istoriei saşilor (Roth, 2006, pp. 154-158). 
Numele importante ale domeniului însă activează sau au activat în străinătate. Dintre 
cei care abordează tematici legate de saşi, mulţi nu au origini săseşti şi nici măcar 
transilvane, ceea ce reprezintă un câştig. 

Astfel, istoria săsească s-a internaţionalizat ca personal şi (re)regionalizat ca viziune. 
Istoria saşilor este din nou parte a istoriei Transilvaniei, mai nou a Europei Centrale şi 
de Est - cel puţin ca intenţie. În ce măsură însă cei care îşi propun să deconstruiască 
imaginea consacrată despre istoria saşilor cimentează de fapt imaginarul istoriografic 
săsesc, supunându-se astfel şi ei tiraniei imaginarului, este o problemă care ar merita 
un studiu în sine. 

De la autohtoni la colonişti. Schimbarea de paradigmă 
şi efectele secularizării asupra imaginarului istoriografic săsesc 

În conştiinţa istorică săsească, perioada barocului, de fapt întregul secol al XVII-lea, 
este cvasiabsentă sau, în cel mai bun caz, redusă la imaginea unei epoci înfricoşătoare, 
de decădere. Preocupările istoriografice legate de această epocă sunt puţine, exceptându-i 
pe istoricii literaturii, interesul fiind îndreptat cu precădere spre epoca Reformei sau 
spre cele ulterioare, începând cu Iluminismul. Această neglijare, chiar punere între 
paranteze a unui secol întreg este legată de imaginarul istoriografic săsesc din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, care a stabilit canonul istoriei comunităţii în consonanţă 
cu tendinţele istoriografice şi teologice ale epocii, în primul rând, dar nu exclusiv din 
spaţiul germanofon. 

Pentru istoriografia ştiinţifică, aşa cum a evoluat de la Iluminism încoace, ca şi 

pentru teologia liberală, secolul al XVII-lea din spaţiul germanofon nu putea fi decât o 
epocă a decăderii. Teologii certăreţi, Războiul de Treizeci de Ani şi barocul erau în 
contradicţie totală cu idealurile culturale şi politice ale secolului al XIX-lea. 

Deşi în Transilvania anticatolicismul Kulturkampf-ului era mai puţin virulent, elimi
narea tradiţiei catolice din identitatea şi conştiinţa protestantă săsească a dus la reduce
rea secolului al XVII-leala un stereotip negativ, secolul suferinţei, cultivat până în zilele 
noastre. Această imagine a reuşit să supravieţuiască multiplelor schimbări de apartenenţă 
politică, regim politic şi ideologii. Nici Geschichte der Deutschen au/ dem Gebiete 
Rumiiniens din 1979 (Năgler şi Philippi, 1979, pp. 188-219; Philippi, 1979, p. 229), 

Siebenburgen und die Siebenburger Sachsen (Giindisch şi Beer, 
2005) nu au schimbat imaginea. Astfel, capitolul privind secolul al XVII-lea se intitu
lează „Schrecken ohne Ende" (,,Groaza fără de sfârşit"). Consideraţiile lui Egon Hajek 
din 1923, potrivit cărora secolul al XVII-lea a fost o perioadă de apogeu a culturii săseşti 
(Hajek, 1923, p. 21), au fost în mare parte ignorate, dar nu şi de istoricii literaturii 
(Stefan Joachim Wittstock, Horst Fassel), de cei câţiva istorici care s-au ocupat de 
istoria istoriografiei (Adolf Armbruster) sau, mai nou, de câţiva tineri istorici din Ungaria 
(Czirâky Zsuzsanna, Szirtes Zs6fia, Szabo Andrâs Peter). Nu este cazul să înlocuim 
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imaginea clişeizată cu un alt clişeu, ci să reluăm cercetările privind secolul al XVII-lea 
dintr-o perspectivă eliberată de tirania imaginarului creat de lectura superficială a celor 
doi Teutsch, Georg Daniel şi Friedrich. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Istoriografia barocă a fost însă fundamentală pentru imaginarul istoriografic săsesc, 
cel puţin prin prisma temelor care îl definesc. Una dintre temele istoriografiei baroce 
este cea a autohtonităţii saşilor saşii ca popor de colonişti. Aceste teme au exis
tat şi în istoriografia umanistă, însă barocul le oferă un suport erudit şi le integrează 
într-un context mai larg, în reflecţiile politico-teologice asupra istoriei. Pe de altă parte, 
reflecţiile despre originea saşilor sau despre genealogia popoarelor în general au repre
zentat doar o parte a activităţii istoriografice. 

autohtonităţii saşilor este o creaţie a umanismului german, apărând pentru 
prima dată în , îngrijită şi continuată de Philipp Melanchthon şi 
Caspar Peucer. Germanii din bazinul Carpaţilor, aşadar şi saşii, sunt urmaşii goţilor, 
care la rândul lor sunt urmaşii geţilor, deci ai dacilor. Identitatea geţilor şi goţilor, aşa 
cum apare în lui Iordanes, este continuată de Melanchthon şi Peucer. Pornind de 
la cei trei fii ai lui Noe, Sem, Ham şi lafet, consideraţi strămoşii neamurilor, cei doi 
umanişti urmăresc evoluţia urmaşilor lui Sem, şi nu ai lui lafet, al cărui nepot, Aşkenaz, 

era considerat strămoşul germanilor. Cum printre urmaşii lui Sem se află Gheter, acesta 
este considerat strămoşul geţilor (Szegedi, 2004, p. 311). 

Deşi în 1591 Albert Huet se referă la această teorie în discursul ţinut în faţa Dietei 
pentru a dovedi că saşii nu sunt venetici, drept care statutul lor ca naţiune privile
giată nu poate fi pus în discuţie, teoria originii geto-dacice a saşilor nu s-a impus decât 
târziu şi din nou prin intervenţia unui cărturar străin, David Frohlich, astronom din 
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1963, p. 128).

genealogiei popoarelor

Leutschau (Levoca), ca şi a unui cărturar maghiar din Transilvania, Janos Nadânyi 
(Szegedi, 2004, p. 312). Începând cu anii 1660, tema originii geto-dacice a saşilor, 
respectiv autohtonitatea în Transilvania, cunoaşte literalmente o înflorire barocă. O serie 
de autori ca David Herrmann, Johannes Troster, Laurentius Toppelt, Matthias Miles, 
Daniel Wolff, Martin Kelp, Georg Haner dezvoltă această temă şi o adaptează contex
tului (descrieri istorico-geografice, istorii politice, istorii ecleziastice etc.). Deşi în 1696 
Valentin Franck von Franckenstein, comitele saşilor, demonstrează că această teorie este 
rezultatul unor lecturi greşite şi al unor falsificări, deci al unor fantasmagorii, în prima 
jumătate a secolului al XVIII-iea teoria autohtonităţii saşilor avea în continuare adepţi 
printre minţile cele mai strălucite, ca Marcus Fronius ori Martin Schmeizel, profesor la 
Jena, apoi la Halle, sau ca Samuel von Brukenthal, un adept al Iluminismului (Klein, 

Cum lucrările istoriografice ale barocului sunt reduse de regulă la depozite de citate 
rupte din context, sunt necesare două lămuriri, care delimitează imaginarul premodern 
de cel modern şi arată în acelaşi timp cum percepţia unei epoci este modelată de ima
ginarul istoriografic. 

Prima lămurire se referă la locul tezei originii geto-dacice a saşilor în identitatea 
săsească premodernă, cea de-a doua - la miza . Receptarea tezei 
originii geto-dacice a saşilor în mediul săsesc se leagă de conflictele politice dintre 
naţiunile constituţionale de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Albert Huet se referă la 
autohtonitatea saşilor pentru a restabili onoarea de stare, însă nu acesta era argumentul 
central al discursului său. Chiar şi în formele cele mai elaborate şi flamboaiante, teza 
originii geto-dacice şi genealogiile popoarelor îşi păstrau dimensiunea politică. Saşii 
erau astfel prin însăşi originea lor o parte constitutivă a Transilvaniei politice, ca stare 
a Principatului, dar şi a Transilvaniei ca patrie cu care se identificau emoţional (Roth, 
1998, p. 181). Originea saşilor era văzută totdeauna în contextul originii celorlalţi locu
itori ai Principatului, iar genealogiile popoarelor cuprindeau toată Europa (Szegedi, 
2004, pp. 308-315). Chiar dacă în centrul lucrărilor se afla propria comunitate, descri
erile istorico-geografice, istoriile şi tratatele se refereau la Transilvania întreagă. Astfel, 
istoriile ecleziastice ale epocii, chiar dacă începeau cu originea saşilor, erau istoriile 
ecleziastice ale popoarelor din Transilvania. 

Rostul genealogiilor popoarelor şi al reflecţiilor despre origini este însă mai greu de 
determinat, chiar dacă la o primă privire pare uşor de elucidat. Deşi aveau o dimensiune 
politică, aceste genealogii cu greu puteau fi instrumentalizate politic, deoarece toate duc 
la aceeaşi concluzie, şi anume că originea nu determina poziţia în ierarhia social-politică. 
Astfel, românii, deşi aveau cea mai strălucită origine, aveau o poziţie inferioară în 
ierarhia social-politică, fiind în afara sistemului naţiunilor privilegiate. Ungurii, în 
schimb, deşi aveau originea cea mai modestă, au cunoscut o evoluţie spectaculoasă de-a 
lungul istoriei, unii ajungând în vârful ierarhiei, iar cei mai multi la baza ei. Saşii sunt 
singurii care au rămas constanţi de-a lungul existentei lor istorice. 

Astfel, originea şi evoluţia popoarelor din Transilvania ilustrau caracterul schimbător 
nu numai al istoriei, ci şi al condiţiei umane în general. Dacă în tratatele istorico-teo
logice susţinute la universităţile germane originea era doar o chestiune de erudiţie, în 
descrierile istorico-geografice concluzia genealogiilor era dusă până la forma ei cea mai 
radicală, aşa cum apare deja la David Frohlich : tot exerciţiul de erudiţie investit în 
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genealogiile popoarelor şi ale statelor nu este altceva decât o ilustrare a deşertăciunii 
vieţii umane, a suveranităţii lui Dumnezeu ca stăpân omnipotent al istoriei, care ridică 
şi doboară popoare, state şi imperii. Transpuse asupra sorţii imperiilor, asemenea reflec
ţii aveau şi o dimensiune pastorală : aşa cum imperiile din istorie au pierit, tot astfel 
vor pieri şi imperiile la marginea cărora se afla Transilvania şi care îi ameninţau existenţa. 
Nu mândria „naţională" (în sens premodern) a stat la baza acestor preocupări, chiar 
dacă mândria în raport cu propria comunitate a fost importantă, ci aşteptările apocalip
tice îi mânau pe autori (Szegedi, 2004, p. 315). În istoriografia ecleziastică teza originii 
geto-dacice însemna, pe de o parte, că strămoşii saşilor, geto-daco-goţii, erau eretici, 
goţii fiind arieni, şi pe de altă parte, că regii Ungariei medievale, deşi catolici, au fost 
eroi ai credinţei pentru că îi aduseseră pe saşi, urmaşii goţilor, la credinţa catolică 
(Szegedi, 2004, p. 322). 

Lucrarea lui Valentin Franck von Franckenstein 
( 1696), prin care schimbă paradigma 

impunând viziunea despre saşi ca urmaşii coloniştilor germani chemaţi de regii Ungariei 
şi aşezaţi în Transilvania, nu oferea o viziune cu totul nouă. Ideea că saşii sunt descen
denţii coloniştilor din Imperiul Romano-German exista deja la umaniştii saşi în secolul 
al XVI-lea (Szegedi, 2004, p. 311), iar adepţii originii geto-dacice a saşilor nu respingeau 
ideea unor colonizări care s-au suprapus autohtonilor (ibidem 
confruntau adepţii continuităţii geto-daco-săseşti era cea a compatibilităţii dintre autoh
tonitatea saşilor şi baza juridică a statutului politico-juridic al naţiunii săseşti sau, mai 
exact, cum putea fi explicat şi integrat -ul în naraţiunea istorică. Lorenz 
Toppelt (Laurentius Toppeltinus) a intervenit în textul diplomei, înlocuind termenul 

(,,chemaţi") cu (,,dăruiţi"), comiţând astfel cel mai mare fals din istorio-
grafia săsească (Toppeltinus, 1667, p. 17). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 
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p. 295).

Franck von Franckenstein argumentează însă ştiinţific şi nu se fereşte să respingă 
total teza originii geto-dacice şi a autohtonităţii saşilor, considerate nişte şarlatanii, 

demascându-l pe Toppelt şi retăcând astfel şi textul iniţial al diplomei andreene (Franck 
von Franckenstein, 1696, p. 12; Szegedi, 2004, pp. 287-290). 

Dacă până la demonstraţia lui Franck von Franckenstein autohtonitatea rezultată din 
originea geto-dacică oferea distincţie, chiar dacă de utilitate redusă în confruntările 
politice, de acum încolo statutul de colonist este cel care conferă nobleţe pentru o 
comunitate fără nobilime de sânge. Franck von Franckenstein şi-a scris lucrarea într-un 
context politic nou, în care Casa de Habsburg prelua controlul asupra Transilvaniei. 
Contemporanii priviseră acest lucru cu suficient scepticism : Bistriţa refuzase să deschidă 
porţile oraşului, Braşovul chiar s-a revoltat împotriva imperialilor, iar Franck von 
Franckenstein, comitele saşilor, acţiona pragmatic ( Giindisch şi Beer, 2005, pp. 109-111). 
Dar în opoziţie cu aceste manifestări, pentru generaţiile viitoare evenimentele de la 
sfârşitul veacului al XVII-lea vor dobândi valente de-a dreptul soteriologice, semnificând 
reîntoarcerea în Occident, ceea ce însemna de fapt întoarcerea în lumea germană. Deşi 
relaţiile cu imperialii au fost dificile la toate nivelurile, s-a impus imaginea revenirii la 
vocaţia germană a saşilor, anume aceea de a acţiona ca factor de civilizare, cu alte 
cuvinte „refacerea misiunii originare a poporului nostru de colonişti" (Muller, 1932, 

Dacă originea geto-dacică şi autohtonitatea saşilor au fost interpretate în ultimă 
instanţă în cheie teologică, condiţia şi vocaţia de colonist ale saşilor nu mai aveau ace
eaşi stringenţă teologică. Chiar dacă viziunea apocaliptică nu a dispărut odată cu insta
larea administraţiei habsburgice, ea începea să piardă din importanţă. Impunerea teologiei 
raţionaliste, apoi a celei liberale a contribuit la secularizarea imaginarului istoric şi 

istoriografic săsesc. Luteranismul ortodox şi barocul deveniseră revolute, chiar incom
patibile cu identitatea săsească. Deşi istoriografia săsească, fiind practicată mai ales de 
teologi, nu a devenit „atee", ideea sfârşitului popoarelor şi imperiilor se transforma 
într-un vestigiu al trecutului preiluminist. Dacă până în secolul al XIX-lea concepţia 
despre Biserică a marcat substanţa existentei săseşti, odată cu sfârşitul secolului al XIX-lea 
„autoidentificarea ecleziastică este nevoită să se legitimeze prin utilitatea ei pentru 
existenta săsească" (Philippi, 2008, pp. 276-277). 

Finis Saxoniae. Apocalipsa ca sfârşit şi ca renaştere 

Naşterea istoriografiei săseşti moderne este legată de criza profundă provocată de refor
mele iosefine, în primul rând concivilitatea şi introducerea votului individual în locul 
votului curiat (Mockel, 2001, p. 9). Calitatea politico-juridică se transformă astfel în 
cantitatea reală a populaţiei săseşti (Roth, 1998, p. 182). Prima reacţie istoriografică a 
venit încă din 1790, din partea episcopului Jacob Aurelius Milller, prin Die Siebenburger 
Sachsen. Eine Volksschrift, a cărei introducere (nepaginată) începe cu exclamaţia: ,,Am 
încetat să fim un popor ! Slavă nouă, suntem din nou un popor". Temele lucrării sunt 
moartea şi învierea naţiunii săseşti în urma reformelor, a schimbărilor de la sfârşitul 
secolului al XVIII-iea. Învierea este folosită în sens politic şi juridic, ceea ce oferă şi 
un indiciu privind evoluţia teologiei protestante postiluministe. 
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Peisajul istoriografic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până în anii 1870 a fost 
caracterizat prin opţiuni diverse, care coexistau şi care puteau duce în direcţii diferite. 
Că nu toate abordările au fost încununate de succes, în sensul fundamentării unei tradi
ţii, era de aşteptat, la fel cum, dincolo de turnurile politice şi opţiunile ideologice, 
evoluţia societăţii ardelene a schimbat traiectoria unor proiecte. 

Astfel, dacă pentru Johann Seivert proiectul unui dicţionar al cărturarilor maghiari 
şi secui a fost continuarea firească a dicţionarului cărturarilor saşi (Seivert, 1785), 
pentru Josef Trausch ideea unui dicţionar dedicat tuturor scriitorilor ardeleni reprezenta 
deja o utopie, însă reeditarea şi continuarea dicţionarului cărturarilor saşi al lui Seivert 
însemna o contribuţie la cunoaşterea culturii scrise din Transilvania : după dicţionarele 
maghiare şi săseşti a sosit timpul unui dicţionar al scriitorilor români ardeleni (Trausch, 
1868-1871). La fel de firească a fost şi istoria dreptului din Transilvania pentru Friedrich 
Schuler von Libloy, deoarece o asemenea lucrare istorică ar putea oferi un răspuns la 
„harababura luptelor şi a erorilor personale, a pasiunilor naţionale, îşi au locul 
în cimitirul resturilor perisabile" (Schuler von Libloy, 1867). Cartea lui Johann Hintz 
despre istoria eparhiei ortodoxe din Transilvania are ca subtitlu O contribuJie la istoria 
ecleziastică a Transilvaniei, însă scopul lucrării scrise în ianuarie 1848 era de a sluji la 
emanciparea politică a ortodocşilor ardeleni (Hintz, 1850, p. 60). Pentru Seivert, 
Trausch, Schuler von Libloy, von Trauschenfels, Hintz, dar şi Stephan Ludwig Roth, 

Istoria Transilvaniei rămasă în manuscris, toate operele lor sunt considerate con
tribuţii săseşti la cunoaşterea istoriei Transilvaniei şi, astfel, la binele comun al socie
tăţii ardelene. 

Dar şi Schuler von Libloy vedea istoria dreptului în contextul luptelor politice care 
au urmat Revoluţiei din 1848-1849 şi al dezamăgirii produse atât de regimul neoabso
lutist, cât şi de instaurarea regimului dualist în 1867. Deşi proiectul unei istorii populare 
a saşilor datează de dinainte de 1848 (Muller, 1932, p. 287), concretizarea lui este legată 
de perioada neoabsolutistă, iar efectul acestei lucrări nu poate fi înţeles decât în con
textul pierderii statutului politico-juridic şi al ponderii politice a saşilor în urma reor
ganizării şi modernizării Transilvaniei. Răspunsul la noua situaţie a fost redefinirea 
identităţii săseşti, de la o comunitate definită juridic şi politic la una coagulată în jurul 
limbii şi credinţei (în sensul protestantismului cultural) : ,,Până acum, confraţii în drep
turi întrupaseră naţiunea. De-acum confraţii întru limbă şi credinţă urmau să formeze 
naţiunea. Coeziunea era asigurată încă de drept, constituţie şi reprezentanţa în Dietă ; 
acum însă, credinţa şi conştiinţa istorică treceau pe primul plan" (Mockel, 2001, p. 15). 

Această schimbare în imaginarul săsesc poate fi urmărită prin evoluţia interpretării 
Imnului Transilvaniei Siebenburgenlied), scris în 1846 la Braşov de publicistul şi filo
logul de origine prusacă Leopold Maximilian Moltke, melodia fiind compusă de canto
rul luteran din Hălchiu, Johann Lukas Hedwig, în 1845 (iniţial pentru o cantată legată 
de istoria Braşovului). Cântecul este o expresie a patriotismului regional sau a unui 
patriotism statal fără conotaţii naţionale moderne (Seewann, 2012, p. 153). Ideea de 
bază a cântecului este cea a Transilvaniei ca patrie comună pentru toţi locuitorii ei, 
indiferent de etnie şi religie. Nu întâmplător, trecutul geologic şi cel al istoriei antice 
au aceeaşi valoare - ele generau consens, spre deosebire de istoria mai „recentă" a 
Evului Mediu sau a epocii moderne. 

Cu timpul însă, Imnul Transilvaniei a devenit Imnul saşilor, şi nu doar pentru că 
textul nu a fost tradus în limbile română şi maghiară decât în secolele XX-XXI (poate 
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nu întâmplător, traducătorul în limba maghiară Janos Rito6k se nwnea de fapt Johann 
Giinther Miess), ci şi pentru că în contextul luptelor naţionale orice referire la o iden
titate prenaţională, deci premodernă, era sortită eşecului. Ideea de bază a cântecului 
fusese strivită de Revoluţia din 1848-1849, rlhnânând doar un cântec sentimental şi 
apolitic, devenit dintr-o apologie a Transilvaniei multiculturale (oricât ar suna de ana-

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imag;nariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Imaginarul istoriografic săsesc, aşa cwn s-a impus începând cu G.D. Teutsch - sau 
cel puţin în interpretarea urmaşilor săi spirituali - se rezwnă la următorii piloni : bas
tioane ale creştinătăţii, apărătorii Occidentului şi avanpostul germanităţii (Roth, 1998, 
p. 180). Evoluţia istorică a saşilor este însă şi una a pierderilor, aşa cum o rezumă Friedrich 
Muller în conferinţa din 1932 "Transformările obiectivelor istorice fundamentale ale 
poporului nostru şi acomodarea la ele" (,. Wandlung der geschichtlichen Hauptaufgaben 
unseres Volkes im Laufe seiner Entwicklung und seine Anpassung daran") din cadrul 
Adunării generale a Asociaţiei de Studii Transilvane (Verein fiir Siebenbiirgische 
Landeskunde). În această conferinţă, Friedrich Muller pledează de fapt pentru elibera
rea imaginii trecutului saşilor de interpretarea teutschiană, marcată prea mult de expe
rienţa generaţiei lui G.D. Teutsch, ca şi de stadiul cunoaşterii surselor istorice (Miiller, 

Istoria saşilor, aşa cum apare la G.D. Teutsch, este "o imensă epopee" şi "lupta 
unui popor mic şi eroic" pentru „apărarea valorilor occidentale la frontiera incursiuni
lor distrugătoare de cultură", precum şi pentru „apărarea împotriva intenţiilor de aser
vire socială ale nobilimii maghiare şi maghiarizate, împotriva cărora saşii şi-au apărat 
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libertatea civic-urbană şi ţărănească" (Muller, 1932, p. 288). Muller recunoaşte atât 
forţa mobilizatoare a acestei viziuni, cât şi efectul paralizant al unei viziuni eroice şi 
pesimiste în acelaşi timp. Împotriva acestei viziuni, Muller propune o concepţie mai 
nuanţată : istoria saşilor nu este doar istoria unei decăderi, ci şi a unor perioade de 
creştere şi achiziţii ; ţelurile şi atitudinile nu au fost unitare de-a lungul secolelor, ,,mai 
mult, saşii, pe lângă persistenţa moştenirii istorice şi a virtuţilor au dat dovadă de o 
admirabilă capacitate de a se acomoda" (Muller, 1932, p. 289). 

De fapt, Friedrich Muller nu a fost primul care a contestat viziunea pesimistă a lui 
G.D. Teutsch, ci a continuat linia inaugurată de Friedrich Teutsch, care susţinea în 1929 
o conferinţă despre „Distrugere şi reconstrucţie în istoria noastră din ultimii 150 de ani". 
Fr. Teutsch organizează istoria saşilor de la iosefinism încoace în jurul a cinci catastrofe 
(reformele iosefine, regularizările, neoabsolutismul, dualismul austro-ungar, trecerea la 
România Mare), însă teza fundamentală este că fiecare epocă ( de decădere) conţine deja 
seminţele reconstrucţiei ; mai mult, pierderile au fost doar exterioare, iar câştigurile le-au 
compensat din plin (Teutsch, 1930; Mockel, 2001, pp. 18-19). Pierderile se referă mai 
ales la desfiinţarea naţiunii de stare şi la scăderea importanţei şi ponderii politice şi 

economice, însă câştigul compensator înseamnă întărirea identităţii săseşti ca parte atât 
a germanităţii din România, cât şi a naţiunii (culturale) germane (Teutsch, 1930, p. 370). 

Pentm vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginari.ilor din România. Volumul a fost 
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Textul lui Fr. Teutsch are o semnificaţie profundă, deoarece dovedeşte că viziunea 
asupra propriei istorii a cunoscut modificări chiar şi într-o perioadă foarte scurtă. Iniţial, 
Fr. Teutsch a avut o viziune pesimistă, care nu doar a continuat-o pe cea a tatălui său, 
ci a gândit-o până la ultima consecinţă: ,,Primiţi iniţial cu prietenie şi bucurie ca factor 
cultural de prim rang, înzestraţi de regi cu privilegii valoroase, care urmau să le facă 
posibilă îndeplinirea sarcinilor, soarta le-a fost lupta şi munca asiduă. Întâi dascăli ai 
neamurilor care îi înconjurau, au fost priviţi apoi ca invadatori; cu cât progresau cei 
din împrejurimi, cu atât se micşora influenţa şi importanţa lor, ca până la urmă poporul 
să se vadă combătut şi frecvent persecutat . Purtătorul de cultură de odinioară 
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devine un moment al culturii recunoscut cu reticentă pe pământul câştigat cu sângele şi 
sudoarea multor generaţii, iar vechea însemnătate politică s-a redus împreună cu poziţia 
economică" (Teutsch, 1907). 

Concepţia istorică susţinută de Friedrich Teutsch şi Friedrich Muller nu s-a impus 
însă în cele din urmă (Mockel, 2001, p. 19), iar acest lucru nu a fost cauzat numai de 
criza economică. Potrivit lui Karl Kurt Klein a existat o falie între generaţii, Primul 
Război Mondial fiind cezura care a separat generaţia mai vârstnică de generaţia fron
tului. Astfel, generaţia antebelică şi-a definit identitatea în cadre regionale şi considera 
ştiinţele sociale un sprijin în viaţa politică. În schimb, generaţia frontului a renunţat 
la perspectiva regională în favoarea celei germane (în sens politic şi cultural - vezi 
renunţarea la dialect), ca şi la reflecţia ştiinţifică ( Mockel, 2001, p. 20). Noua 
generaţie alegea ştiinţele naturii vulgarizate în locul istoriei, împărtăşind mai degrabă 
o viziune liniară asupra istoriei, la care corifeul istoriografiei săseşti, Friedrich 
Teutsch, renunţase între timp, o viziune susţinută în plus cu împrumuturi din biologie 
(Mockel, 2001, p. 23). Ideologia nazistă nu a mai fost decât pasul logic şi decisiv în 
această evoluţie. 

Dar imaginarul creat în secolul al XIX-lea de generaţia lui G.D. Teutsch şi răspân
dit apoi prin şcoală, Biserică şi presă era la fel de prezent şi printre criticii nazismului, 
indiferent că era vorba de omul politic Hans Otto Roth, de teologul Hans Roth, de 
medicul Wilhelm Depner sau de tipograful social-democrat Gustav Zikeli : nazismul era 
văzut ca negarea sau chiar nimicirea istoriei şi identităţii săseşti (Wittstock şi Wittstock, 
2014, p. 65; Szegedi, 1999). De fapt, ei erau conservatorii autentici, cei care au refu
zat reinterpretarea simbolurilor identităţii etnic-regionale, aşa cum făcuseră unii artişti 
saşi (sau şvabi) porniţi în căutarea faimei în Germania nazistă: ,,Este lesne de înţeles 
că lucrările autohtoniştilor au putut fi confiscate de nazişti şi transformate în instrumente 
ale propagandei oficiale. Astfel, cetatea bisericească nu mai era lăcaşul de cult şi monu
mentul care, în vremuri de restrişte, oferea protecţie comunităţii asediate, ci devenea 
pilonul germanităţii, al civilizaţiei, aşezat în calea barbarilor. După aceeaşi logică, nici 
ţăranul sas sau şvab nu mai era un om simplu, care iubea pământul moştenit din străbuni, 
pe care l-a cultivat şi l-a apărat, la nevoie cu arma în mână. În lumina ideologiei 

, acesta devenise părticică a unui neam mare, a unei comunităţi de sânge care, 
de secole, apăra acest avanpost al germanităţii" (lttu, 2011, p. 78). 

Imaginarul istoric săsesc în versiunea sa grosieră a supravieţuit celui de-al Doilea 
Război Mondial, deoarece, dezbărat de elementele vizibil naziste, se putea adapta con
textului creat de Războiul Rece. "Lupta imaginară pentru cultura occidentală" (Roth, 
1998, p. 187), fără a intra în detalii supărătoare, se potrivea de minune în discursul 
oficial al tânărului stat vest-german aflat în căutarea legitimităţii. Heinrich Zillich nu 
trebuia să-şi schimbe prea mult discursul interbelic pentru a afirma în 1949 : ,,Din 
această atitudine, din sacrificii şi din lucrarea mâinilor noastre am înlesnit în Sud-Est 
răspândirea culturii şi a civilizaţiei, am apărat Occidentul pe meterezele cele mai îna
intate şi am îndrumat populaţiile conlocuitoare spre o existenţă superioară" (Zillich, 

La prima vedere, Zillich, care era literat, şi nu istoric, pare a duce moştenirea 
teutschiană la ultima consecinţă - este adevărat, în Germania, şi nu în Transilvania. 
Diferenţa fundamentală dintre generaţia lui G.D. Teutsch şi a lui Fr. Teutsch sau Friedrich 
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Miiller, formaţi social şi cultural înaintea Primului Război Mondial, este că toţi îşi 
imaginau viata exclusiv în Transilvania, indiferent cât de reducţionistă ar fi fost imagi
nea lor de sine ca grup etnic sau imaginea lor despre Transilvania. 

misiunii civilizatoare a saşilor şi a apărării Occidentului poate fi găsită în 
lucrările celor doi Teutsch, precum şi ale epigonilor lor. Şi la Friedrich Miiller reve
nirea saşilor după pierderile suferite în fiecare dintre cele şase capitole ale istoriei 
săseşti - secolul colonizării, epoca urbanizării, pericolul otoman, trecerea sub Casa 
de Habsburg, perioada dualistă şi trecerea în componenta României Mari - este legată 
de relaţiile cu Germania (Miiller, 1932, pp. 290-299). Misiunea germană sau occi
dentală în sud-estul Europei este astfel nucleul dur al istoriei săseşti. Chiar şi în 
versiunea nuanţată a lui Friedrich Teutsch sau Friedrich Miiller, ,,misiunea germană 
(occidentală)" a îngustat orizontul istoriografic şi a conferit istoriei săseşti un carac
ter static şi reducţionist. 

G.D. Teutsch a fost însă incomparabil mai nuanţat decât cei care se referă la el. 
Astfel, vestita caracterizare a (celei de-a doua jumătăţi a) secolului al XVII-lea, în 
condiţiile în general pline de jale ale acestui veac, când domnea „groaza fără de sfârşit 

graiul german a murit în ţinuturi întregi" (Teutsch, 1899, p. 475), este completată 
prin evocarea a două procese demografice care relativizează imaginea pierderii : pe de 
o parte, aşezarea secuilor în satele din marginea estică a Pământului Crăiesc, salvându-se 
astfel moştenirea culturală şi religioasă a saşilor, continuată de secui (iar în satul Ungra 
chiar limba germană, prin asimilarea lingvistică a secuilor); iar pe de altă parte, româ
nii care s-au aşezat în satele săseşti, deşi doar toleraţi, au avut parte de libertate şi 

ibidem 
Pierderea nu a fost deci totală nici din punctul de vedere al moştenirii săseşti, nici 

din perspectiva Transilvaniei ca întreg. Teutsch nu idealizează societatea săsească şi nu 
o reduce la naţiunea săsească premodernă, iobagii jucând un rol important în păstrarea 
identităţii săseşti (Teutsch, 1899, pp. 482-483). Spre deosebire de epigoni, pentru gene
raţia lui G.D. Teutsch cadrul de referinţă al Transilvaniei nu a fost doar enunţat, ci şi 
asumat. Până la urmă, G .D. Teutsch a fost un paşoptist, format în atmosfera Vormărz-ului, 
în care sentimentul naţional german era în echilibru cu identitatea regională, iar naţio
nalitatea, aşa cum o formulează Stephan Ludwig Roth în pamfletul său din 1842 
Sprachkampf in Siebenburgen, este o expresie a umanităţii, iar fiecare naţionalitate are 
misiunea de a se reîntoarce în umanitate (Roth, 1896, pp. 43, 51). Diversitatea lingvis
tică este pentru Roth starea dezirabilă (Roth, 1896, p. 29). 

Transformarea identităţii săseşti prin coagularea ei în jurul Bisericii, cu toate ambiva
lenţele şi paradoxurile acestui proces, se desfăşura într-o epocă în care luteranismul 
transilvan era (încă) multilingv. În 1870-1888, G.D. Teutsch a vizitat ca episcop toate comu
nităţile Bisericii sale, inclusiv comunităţile de limbă maghiară (care s-au desprins în 1886) 
din districtele Rupea, Sibiu şi Braşov (Teutsch, 1925, pp. 37-38, 81, 287, 290) şi comuni
tăţile româno-bulgare din districtele Sebeş şi Sibiu (Teutsch, 1925, pp. 86, 164-165). Con
ştiinţa germană debordantă de care dă dovadă (şi) în rapoartele vizitelor canonice era 
perfect compatibilă cu perceperea complexităţii realităţilor din comunele vizitate. Faptul 
că la Ruscior încerca să convingă prezbiteriul să folosească limba română la şcoală în 
locul limbii germane, pe care nu o înţelegeau, era perfect compatibil cu credinţele sale 
politico-ideologice. Pe de altă parte, vizitele canonice, la fel ca însăşi biografia istoricului 
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şi teologului G.D. Teutsch, evidenţiază un aspect prea puţin luat în seamă, şi anume 
faptul că era un redutabil poliglot. 

În studiul său esenţial despre legătura dintre istoriografie şi conştiinţa istorică la saşi, 
Andreas Mockel rezumă moştenirea ambiguă a lui G.D. Teutsch astfel: ,,Legătura 

strânsă dintre istoriografia, conştiinţa istorică şi voinţa de supravieţuire a saşilor arde
leni nu conferă numai pondere tuturor expunerilor istorice, ci le şi împovărează" 

(Mockel, 2001, p. 23). Această povară este dusă mai departe mai ales de generaţiile 
de istorici din spaţiul germanofon, chiar şi de cei care îşi propun să deconstruiască 
imaginarul istoric creat de G.D. Teutsch şi de epigonii acestuia. Tirania imaginarului 
istoriografic apasă şi asupra generaţiilor următoare, iar eliberarea de sub această povară 
este extrem de dificilă. Nu doar din cauza similitudinii cu imaginarul altor istoriogra
fii, în care imaginea de sine pare un răspuns la imaginea celuilalt, creată de cerceta
rea istorică şi de activitatea publicistică a „altora" - în cazul istoriografiei săseşti, în 
primul rând de cea maghiară-, ci şi din cauza absentei acelor competente lingvistice 
care au făcut posibile vizitele canonice ale lui G.D. Teutsch în toate comunităţile 

Spre deosebire de majoritatea istoricilor de după 1945 care se ocupau cu istoria 
Transilvaniei sau doar cu istoria saşilor, Teutsch avea acces nelimitat la sursele istorice, 
cel puţin din punct de vedere lingvistic. Mai mult, el a tradus documente importante 
pentru istoria ecleziastică a Transilvaniei, fără de care istoricii Bisericii (mai ales) din 
spaţiul germanofon, de exemplu, nu ar avea acces la deciziile Dietei ardelene de după 
1565, fundamentale pentru înţelegerea politicii religioase a Principatului. Chiar şi isto
ricii cei mai critici faţă de moştenirea teutschiană, în cazul în care nu cunosc limba 
maghiară, sunt legaţi şi limitaţi de selecţia documentară operată de G.D. Teutsch în cele 
două volume ale culegerii de documente Urkundenbuch der Evangelischen Landeskirche 
A.B. in Siebenbiirgen 

Unul dintre documentele traduse şi publicate de G.D. Teutsch este articolul Dietei 
Urkundenbuch, vol. II, p. 95). Soarta acestui document, în isto

riografie ca şi în publicistică sau chiar în cultura populară, poate servi ca analogie 
pentru întreaga operă a lui Teutsch. Articolul dietal de la Turda este cunoscut mai puţin 
prin textul propriu-zis şi mai degrabă prin întreaga mitologie care s-a ţesut în jurul său : 
deşi în textul deciziei dietale nu sunt enumerate confesiuni (pentru că ele nu există încă), 
deşi nu apar termenii şi , cu toate acestea, în majoritatea lucrărilor, fie ele 
de istorie, fie de publicistică, articolul din 1568 este legat de exact ceea ce îi lipseşte. 
Într-un fel, am putea spune că articolul dietal de la Turda, numit câteodată şi edictul 
sau chiar decretul de toleranţă, este produsul imaginaţiei generaţiilor ulterioare care 
şi-au proiectat dorinţele şi frustrările într-un text juridic (de altfel impresionant, dar în 

La fel se întâmplă şi cu moştenirea lui G.D. Teutsch: nu ceea ce a scris contează, 
ci ce au proiectat şi au căutat generaţiile ulterioare în textele istoricului-episcop sau ale 
altor istorici saşi moderni. Mai mult, nu atât imaginarul istoriografic a orientat lecturile 
surselor istorice, cât . Printre imaginile create, arhivate, repro
duse şi perpetuate, cu greu şi-au găsit loc cele care contravin sau doar nuanţează ima
ginea de sine a saşilor. Nu doar barocul şi (aproape) tot secolul al XVII-lea au căzut 
victime unui imaginar istoriografic îngustat cu timpul, ci au fost expulzate mai toate 
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elementele care pun la îndoială sau măcar nuanţează imaginea istoriei săseşti, indiferent 
că este vorba de imaginea de sine sau de imaginea celuilalt. 

Problema imaginarului istoriografic săsesc şi, în legătură cu acesta, cea a identi
tăţii săseşti moderne nu a constat şi nu constă doar în receptarea necritică şi reducţi
onistă a operei lui G .D. Teutsch, ci în aceeaşi măsură şi în canonizarea şi internalizarea 
imaginarului istoriografic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Imaginea de 
sine săsească a fost îngheţată în timp, a devenit o imagine biedermeier-anacronică, 
indiferent dacă a fost proiectată asupra trecutului premodern sau adaptată aşteptărilor 
secolelor XX-XXI. 


