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Asociațiile școlare din Brașov, Coetus-urile elevilor de la Gim-
naziul săsesc „Johannes Honterus” și Gimnaziul românesc „Andrei 
Șaguna”, au avut drept model practicarea, în universități din Europa 
în secolele XV-XVI, a tradițiilor care reflectă solidaritatea de grup, 
structurată ierarhic în funcție de vârstă; acest tip de asociație era 
adaptată contextului școlar instituţional, fiind inclusă în reforma 
pedagogică a timpului. 

Expoziția deschisă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, 
în perioada decembrie 2013 - iunie 2014, și-a propus să prezinte 
atât originea și modul de organizare al acestor asociații, cât și contri-
buţia lor la dezvoltarea comportamentelor culturale specifice, legate 
de idealuri civice, valori morale și atitudini de formare a personalității 
tinerilor. În completarea expoziției a fost editat atât un ghid intitulat 
„Tradiții școlare brașovene. Coetus Honteri și Comanda Șagunistă” 
(versiune în limba română și germană), cât și un CD audio –  
„Repertoriul muzical la Coetus Honteri și Comanda Șagunistă”.

La Brașov, reformatorul Johannes Honterus a fost primul care 
a introdus, prin regulamentul școlar din anul 1543, instituția auto-
nomă a Coetus-ului, asociație în care erau cuprinși toţi elevii din cla-
sele superioare ale gimnaziului, denumiţi „studenţi”. Coetus-ul (din 
lat. coetus = asociaţie) avea drept scop principal dezvoltarea și pre-
gătirea școlarilor pentru viața în societate, școala fiind o instituţie a 
responsabilităţii comune atât pentru profesori, cât și pentru elevi. În 
cadrul regulamentului Coetus-ului, erau clar stabilite procedurile de 
luare a deciziilor, drepturile și obligaţiile fiecărui membru precum și 
pedepsele. Activitatea era reglementată printr-un statut, ritualurile 
practicate având un important rol pentru educaţie. Alături de rec-
tor, în calitate de conducător responsabil, Coetus-ul reprezenta, în 
ansamblul său, imaginea școlii în faţa opiniei publice.

Pe parcursul anilor, în interiorul Coetus-ului intervin schim-
bări: denumirea se modifică în Coetus Honteri, iar mai târziu, din 
secolul al XIX-lea, se preiau câteva elemente ca, de exemplu, îmbră-
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cămintea și chipiul din organizaţiile studenţești „Burschenschaft” 
din Germania; elevii purtau acum haina din catifea neagră cu 
fireturi, numită „Flaus”, pantaloni negri și chipiul bleumarin cu 
„Zirkel”, simbolul Coetus-ului, asemănător unei monograme. La 
ocazii festive, oficialii purtau, peste „Flaus”, o lentă în culorile roșu 
și albastru, iar ceilalţi studenţi, o panglică în aceleași culori, dar 
sub „Flaus”, era inscripţionată deviza Per aspera ad astra. Tot din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se preiau și unele obiceiuri 
și comportamente specifice mediului german din acea vreme, cum 
este ritualul inițiatic denumit „botezul fuchs-ilor” (elevi din clasa a 
cincea ai școlilor superioare). 

La 30 iunie 1845, cu ocazia celebrării a 300 de ani de la înte-
meierea Gimnaziului umanist, conducerea liceului propune o mare 
sărbătoare, numită Honterusfest, care avea loc la sfârșitul anului 
școlar, în Poiana Honterus din Noua. Ultima serbare de acest fel a 
avut loc în 1939, dar tradiţia a fost reluată în octombrie 1992. Deși 
nu mai poate fi organizată ca în trecut, la „Izvorul lui Honterus” 
de la Noua, unde se ţineau mai demult discursurile, Honterusfest 
păstrează caracterul tradiţional de serbare școlară și sportivă.

Coetus Honteri a avut o tradiție de peste 400 ani, a fost prelu-
ată de gimnaziile săsești din Sibiu, Bistriţa, Sighișoara și Mediaș și, 
cu adaptările impuse de spiritul vremurilor, a fost practicată până 
în anul 1940. După război, Coetus-ul și-a reluat pentru scurt timp 
activitatea (1946-1948), apoi a fost interzis definitiv. 

Modelul acestuia a fost preluat, de la sfârșitul secolului al XIX-
lea, sub denumirea de „Comandă” de către elevii din Gimnaziul româ-
nesc greco-ortodox, în prezent Colegiul Național „Andrei Șaguna”, 
iar de la începutul secolului al XX-lea de către elevii din cadrul Școlii 
Evanghelice Comerciale, sub denumirea de Coetus Mercuri.

Obiceiul „Comanda” al elevilor de la Gimnaziul românesc, 
desfășurat la începutul anului școlar (Introitus), reprezenta primi-
rea în Coetus a noilor elevi intrați în cursul superior, care primeau de 
atunci denumirea de fuchs (vulpi). Termenul de „Comanda”(din fr. 
comment = cum?), semnifică un „cod” de reguli tradiţionale, modul 
cum trebuie să se poarte un tânăr în viaţa de student. Această pri-
mire în Coetus se făcea după un anumit ritual de inițiere, un regula-
ment nescris, transmis de la o generație la alta. Locul de desfășurare 
era pe „Câmpul lui Meșotă”, în Poiană, iar punctul central al ritu-
alului consta în Botezul fuchs-ilor, care primeau cu această ocazie o 
poreclă, de la elevii din ultima clasă a gimnaziului, „nașii” novicilor 
și li se turna de trei ori bere pe creștet. Noul fuchs era aruncat în aer 
pe brațele nașilor, era strigat cu porecla sa iar la urmă primea palme 
pe spate în timp ce străbătea în fugă coridorul format de colegii din 
clasa a VIII-a. La terminarea botezului, urma petrecerea cu jocuri, 
muzică și dans. 

Tradiţionala „Comandă” a șaguniștilor brașoveni a fost relu-
ată în anul școlar 1993/94 și, de atunci, se sărbătorește în fiecare 
an, primăvara.

Organizaţiile școlare și-au pus amprenta asupra formării 
elitelor, prin consolidarea educației viitorului adult, având rol de 
modelator în timp pentru profilul brașoveanului cultivat, învățat, 
transmis sute de ani. Multe personalităţi ale Brașovului au făcut 
parte din aceste asociații, instrucţia lor excepţională, calităţile lor 
civice și morale i-au determinat să ocupe funcții marcante în viața 
economică, socială sau culturală. 

Tradițiile școlare brașovene prezentate au constituit o pre-
mieră expozițională, care poate da sugestii celor care se ocupă de 
educația adolescenților pentru un parcurs de succes în viață. 
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